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Z letom 2017 se je zaključilo sedmo leto delovanja Sekcije IPET. Sekcija je nadaljevala s
strokovno diskusijo o implementaciji procesov izmenjave podatkov v ključnih procesih na trgu
z elektriko, aktivnostmi na področju zakonodaje in sodelovanjem z mednarodnimi
organizacijami. Sekcija je z namenom informiranja zainteresirane strokovne javnosti
predvsem zaradi tematik povezanih z dobavitelji poleg svojih članov na seje sekcije vabila
tudi predstavnike dobaviteljev, ki niso člani sekcije. Prav tako je k predstavitvam povabila
predstavnike različnih projektov s področja elektroenergetike.
Sodelovanje z drugimi domačimi in mednarodnimi organizacijami
Sekcija je član evropskega foruma za izmenjavo poslovnih podatkov na področju energetike
ebIX (European forum for energy Business Information eXchange), ki razvija in standardizira
procese elektronske izmenjave podatkov na energetskem trgu.
Predstavniki sekcije so aktivno sodelovali v delovnih telesih ebIX:


MDS (Master Data Structuring and harmonisation in the European energy market –
preimenovana iz CuS -Customer Switching),



EMD (Exchange Metered Data) in



ETC (ebIX Technical Committee).

Prav tako je bila sekcija zelo dejavna v Forumu ebIX. V letu 2017 se je po vzpostavitvi
delovne skupine Distributed flexibility-modelling data exchange around the Aggregator role
sekcija z imenovanjem svojega predstavnika vključila v delo nove delovne skupine.
Poleg omenjenih aktivnosti v ebIX je sekcija IPET v mesecu marcu 2017 izvedla gostovanje
seje Foruma ebIX v Ljubljani, ki je potekal v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije.
Sekcija je v letu 2017 nadaljevala s sodelovanjem s sekcijama Eurelectric in SAEE, ki sta
ravno tako vzpostavljeni pri Energetski zbornici Slovenije. V mesecu maju 2017 je bilo
podpisano pismo o medsebojni podpori in sodelovanju med sekcijami SAEE, Eurelectric ter
IPET, ki je bilo potrjeno s strani članov sekcije. Ob tem se vse tri sekcije medsebojno
obveščajo o delu sekcij in pri tem po potrebi sodelujejo.
Objava dokumentov
Sekcija je v letu 2017 pripravila in na spletni strani javno objavila letno poročilo za predhodno
leto 2016.
Obravnava relevantnih tem izmenjave podatkov in s tem povezanih projektov
Sekcija je v letu 2017 nadaljevala z obravnavo tematik povezanih z izmenjavo podatkov med
akterji na trg z elektriko.
Obravnavala je predlog nove metodologije za obračun nemerjenih odjemalcev po
opravljenem odčitku in izračun fakturiranega odjema. Gre za predlog glede izvajanja
dogovora o obravnavi nemerjenih odjemalcev (<43 kW), njihovo vključevanje v merjeni
diagram in nadomeščanje izpadlih meritev ter analizo metodologije za obračun nemerjenih
odjemalcev po opravljenem odčitku in izračun fakturiranega odjema.
Obravnavano je bilo vprašanje o negativnih količnikih odjemalcev v analitičnem postopku, za
kar so bile podane tudi rešitve in predlogi za spremembe pravil za delovanje trga z elektriko.
Vezano na temo odjemalcev pod priključno močjo 43 kW so člani sekcije izvedli nalogo
analize o stanju tehnologije in uporabe števcev ter dostopnosti podatkov o meritvah.
Rezultate analize so predstavniki distribucij predstavili članom sekcije. Na podlagi ugotovitev

<!PeT>

2

je bila podana pobuda za izvedbo pilotnega projekta odčitavanja in vzporednega
preizkušanja postopnega vključevanja odjemalcev s pametnimi števci v merjeni diagram.
Člani sekcije nadaljujejo obravnavo te pobude v letu 2018.
Sekcija je v letu 2017 pričela tudi z obravnavo problematike pravnih podlag glede varstva
osebnih podatkov v naprednem sistemu merjenja. V ta namen je bila vzpostavljena posebna
delovna skupina za pripravo priporočil in predlogov glede varovanja osebnih podatkov. Cilj
delovne skupine je pripraviti predlog dopolnitev Energetskega zakona z vidika osebnih
podatkov v naprednem sistemu merjenja. Delo delovne skupine se nadaljuje v letu 2018.
Predstavniki projekta Flex4Grid so predstavili projekt, ki se trenutno izvaja na območju
Elektra Celje v okviru razpisa EU Horizon 2020 in bo trajal do konca leta 2018.
Trg zemeljskega plina
Sekcija je nadaljevala s sodelovanjem z deležniki na trgu z zemeljskim plinom. Sekcija skozi
gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) redno informira
predstavnike plinskega trga o svojem delu in o dobrih praksah implementacije učinkovitih
procesov elektronske izmenjave podatkov na trgu z električno energijo.
Članstvo
Število članov sekcije je ob koncu leta 2017 ostalo nespremenjeno. Sekcija je imela 17
članov, 12 aktivnih in 5 članov opazovalcev. So pa interes za včlanitev v sekcijo izrazile tri
družbe, ki na trgu z elektriko delujejo kot dobavitelji končnim odjemalcem. Člani sekcije so
potrdili začetek postopka pristopa novih članov v sekcijo, ki se je nadaljeval v letu 2018.
V letu 2017 je sekcijo vodil g. Andraž Šavli, predstavnik Borzen d.o.o., podpredsednik sekcije
je bil g. David Batič, predstavnik Agencije za energijo. Predsedstvo je izvoljeno za obdobje
dveh let 2017-2018.
Finance
V okviru delovanja sekcije so v letu 2017 nastali naslednji stroški, ki se enakomerno
porazdelijo med aktivne člane sekcije:



članarina v ebIX: 10.000,00 EUR,
ostali stroški: 0,00 EUR.

V letu 2017 je bila s strani Foruma ebIX sprejeta odločitev, da se zaradi viška v proračunu
opravi vračilo dela članarine iz preteklih let v višini 20.000 EUR, kar je rezultat povečanja
števila članov ebIX in deloma neizkoriščenega proračuna organizacije v preteklih letih.
Vračilo se je poračunalo skupaj s članarino za leto 2017, ki sicer znaša 30.000 EUR.
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