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Sekcija IPET je v letu 2018 nadaljevala z aktivnim delom na področju procesov izmenjave
podatkov v ključnih procesih na trgu z elektriko, aktivnostmi na področju zakonodaje in
sodelovanjem z mednarodnimi organizacijami. Med pomembnejše aktivnosti v tem letu se
uvršajo včlanitev treh novih članov sekcije, priprava predloga dopolnitev EZ-1 na področju
varovanja osebnih podatkov, sodelovanje v mednarodni organizaciji ebIX in priprava na
skrajšanje obračunskega intervala iz ene ure na 15 minut.
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, ki pa so se z letom 2018
reorganizirale. Skupini MDS in EMD sta prenehali z aktivnostmi, njihovo delo se je preneslo
na skupino Business Group (EBG). Delovna skupina EBG je v letu 2018 tudi gostovala v
Mariboru, kjer so člani sekcije organizirali vse potrebno za uspešno izvedbo sestanka. To bo
stalno telo, ki bo zagotavljalo integracijo rezultatov projektov v modele in vzdrževanje oz.
adaptacije obstoječih modelov. Delo ebIX na novih področjih bo od sedaj tudi organizirano
projektno.
Sekcija je bila dejavna tudi v Forumu ebIX, ki je predsedujoče telo organizacije ebIX. Forum
ebIX se sestaja vsake pol leta in odloča o produktih, projektih, planih in proračunu
organizacije.
Sekcija je v letu 2018 nadaljevala s sodelovanjem s sekcijama Eurelectric in SAEE, ki sta
ravno tako vzpostavljeni pri Energetski zbornici Slovenije. Vse tri sekcije se medsebojno
obveščajo o delu sekcij in dogodkih, ki jih organizirajo in pri tem po potrebi sodelujejo.
Povečanje števila članov sekcije IPET
Na podlagi aktivnosti izvedenih v predhodnem letu, so v začetku leta 2018 v sekcije vstopili
trije novi člani sekcije. Podpisani so bili aneksi k ustanovni pogodbi sekcije IPET, s čimer so
novi člani postali ECE, energetska družba, d.o.o., Elektro Prodaja E.U. d.o.o. in Energija Plus
d.o.o. En član sekcije je v letu 2018 prenehal obstajati zaradi pripojitve podjetja.
Seznam članov sekcije IPET je dostopen na spletni strani sekcije in je konec leta zajemal 19
članov.
Obravnava relevantnih tem izmenjave podatkov in s tem povezanih projektov
Sekcija je v letu 2018 nadaljevala z obravnavo ključnih vprašanj povezanih z izmenjavo
podatkov med akterji na trg z elektriko.
Ena pomembnejših dejavnosti v letu 2018 je bila priprava predloga dopolnitve EZ-1, ki bi na
podlagi sprememb predstavljale pravno podlago za varovanje osebnih podatkov v
naprednem sistemu merjenja. Sekcija je v ta namen ustanovila delovno skupino (DS VOP),
ki je začela z delom že v letu 2017. Delovna skupina je zelo uspešno opravila svoje naloge,
saj je izpolnila zadani cilj, to je pripraviti predlog dopolnitev Energetskega zakona EZ-1 z
vidika osebnih podatkov v naprednem sistemu merjenja. Predlog sprememb EZ-1 je bil
posredovan na Ministrstvo za Infrastrukturo v okviru javne obravnave sprememb EZ-1.
Ministrstvo za infrastrukturo je predlog pri pripravi novele EZ-1 upoštevalo in uporabilo kot
osnovo za dopolnitve v predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega
zakona na področju varovanja osebnih podatkov. Predlog dopolnitev EZ-1 je bil objavljen v
javni obravnavi v januarju 2019. Delovna skupina je bila v letu 2018 zelo aktivna saj je poleg
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opravljenih razprav na sestankih sekcije izvedla tri fizične sestanke, pet telefonskih
konferenc in korespondenčno usklajevanje predloga sprememb EZ-1.
Zelo pomembna za trg z elektriko je tudi razprava o skrajšanju obračunskega intervala iz ene
ure na 15 minut. Prehod na krajši obračunski interval določajo Pravila za delovanje trga z
elektriko. Sekcija je sicer delo na tem področju začela že leta 2015, ko je pripravila in na svoji
spletni strani objavila zbrana stališča članov o uveljavitvi 15-minutnega obračunskega
intervala pri bilančnem obračunu v Republiki Sloveniji. V letu 2018 pa je na podlagi razprave
med člani sprejela nekaj pomembnih sklepov glede aktivnosti članov sekcije in udeležencev
trga, ki so potrebne za izvedbo prehodnega obdobja kot pripravo na uveljavitev skrajšanega
obračunskega intervala.
Sekcija je nadaljevala tudi razpravo glede vključitve merjene realizacije odjemalcev s
priključno močjo pod 43 kW v merjeni odjem. Obravnavala je predlog izvedbe pilotnega
projekta priprave podatkov za bilančni obračun, natančneje, odčitavanje in vzporedno
preizkušanje vključevanja odjemalcev s pametnimi števci v merjeni diagram. Pilotni projekt
bo zahteven za izvedbo zaradi dodatnega dela, saj je treba poleg podatkov za redni bilančni
obračun pripraviti vzporedno še simulirane podatke za odjemalce pod 43 kW. Sekcija je
sklenila, da bo v prihodnje organizirala delovno skupino za izvedbo pilotnega projekta
vključevanja odjemalcev s priključno močjo nižjo od 43 kW.
Sekcija je obravnavala tudi uporabo in delovanja Portala za oddajanje ugovorov na bilančni
obračun, ki ga oddajanje ugovorov na bilančni obračun uporabljajo tudi dobavitelji. Namen
portala je razbremeniti tiste, ki so vključeni v postopke povezane z ugovori in pripravo
popravljenih podatkov.
Predsedstvo
V letu 2018 je sekcijo vodil g. Andraž Šavli, predstavnik Borzen d.o.o., podpredsednik sekcije
je bil g. David Batič, predstavnik Agencije za energijo. Predsedstvo je bilo izvoljeno za
obdobje dveh let 2017-2018.
Proračun
V okviru delovanja sekcije so v letu 2018 nastali naslednji stroški, ki so se enakomerno
porazdelili med aktivne člane sekcije:



članarina v ebIX: 30.000,00 EUR,
ostali stroški: 0,00 EUR.
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