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Z letom 2016 se je zaključilo šesto 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 svojih članov poleg rednega dela vabila 
tudi predstavnike različnih projektov in organizacij s področja elektroenergetike.  

 

Sodelovanje z drugimi domačimi in mednarodnimi organizacijami 

Predstavniki sekcije so aktivno sodelovali v delovnih telesih ebIX (CuS (Customer 
Switching), EMD (Exchange Metered Data), ETC (ebIX Technical Committee)), prav tako je 
bila sekcija zelo dejavna v Forumu ebIX.  

Sekcija je v letu 2016 vzpostavila tesnejše stike tudi s sekcijama Eurelectric in SAEE, ki sta 
ravno tako vzpostavljeni pri Energetski zbornici Slovenije. Poleg medsebojnih predstavitev 
na sestankih sekcij, je sekcija IPET s posredovanimi mnenji in predlogi aktivno prispevala 
tudi pri pripravi Manifesta energetske ekonomike, ki ga je pripravila sekcija SAEE. Vse tri 
sekcije se medsebojno obveščajo o delu sekcij in pri tem po potrebi sodelujejo. 

 

Objava dokumentov 

Sekcija je v letu 2016 pripravila in na spletni strani javno objavila več dokumentov. Zaključila 
je s posodobitvijo dokumenta Katalog elektronskih B2B podatkovnih storitev na trgu z 
električno energijo in ga posodobljenega objavila na spletni strani. Poleg tega je bil objavljen 
tudi dokument z opisom stališč udeležencev trga z elektriko o uveljavitvi 15-minutnega 
obračunskega intervala pri bilančnem obračunu v Republiki Sloveniji, ki je bil pripravljen in 
potrjen v okviru delovne skupine organizirane za obravnavo te problematike v letu 2015. 
Objavljeno je bilo tudi letno poročilo za predhodno leto. 

 

Obravnava relevantnih projektov izmenjave podatkov 

Sekcija je v letu 2016 nadaljevala z obravnavo tematik povezanih z izmenjavo podatkov med 
akterji na trg z elektriko. Obravnavali smo predloge za posodobitev portala Perun za oddajo 
podatkov za bilančni obračun operaterju trga. Predstavljen je bil razvoj novih funkcionalnosti 
na strani SODO, ki so izvirali iz novega Akta o identifikaciji entitet, pri posredovanju podatkov 
o opravljenih meritvah na merilnih mestih. Začeli smo tudi z razpravo o načinu priprave 
obračunskih podatkov izračunu fakturiranega odjema za nemerjene odjemalce po 
opravljenem odčitku.  

S problematiko izmenjave podatkov je povezano tudi vprašanje poenotenja terminologije, ki 
se jo uporablja za obravnavo merilnih mest, števcev, merilnih točk, prevzemno-predajnih 
mest drugih izrazov na trgu elektrike. Na sestankih sekcije je bilo ugotovljeno, da je to 
vprašanje zelo pomembno za poenoteno razumevanje zakonodaje in ostalih predpisov, kar 
lahko prepreči neželene zaplete pri izvajanju nalog elektrooperaterjev in sodelovanju med 
akterji na trgu. Ob prihodnjem delu sekcije se bomo natančneje opredelili do različnih 
izrazov, uporabljenih na tem področju in pripravili priporočila za uporabo različnih izrazov z 
namenom, da bi jih pripravljavci zakonodaje oziroma podzakonskih predpisov uporabljali in 
upoštevali. 

V letu 2016 se je sestala tudi delovna skupina za obravnavo problematike skrajšanja časa 
izvedbe bilančnega obračuna, v okviru katere se je zbralo mnenja glede predloga za 
skrajšanje časa izvajanja bilančnega obračuna in oblikovalo priporočila za pripravo predloga 
za spremembo metodologije oziroma postopka izvajanja bilančnega obračuna. 
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Informacijska varnost  

V sekciji posvečamo pozornost tudi zagotavljanju kibernetske varnosti energetskega 

sistema. Vse več dejstev kaže na to, da je energetska infrastruktura ena izmed najbolj 

ogroženih z vidika kibernetskih napadov. Zato smo v letu 2016 na dnevni red sestankov 

sekcije uvrstili tudi to problematiko, ki jo je potrebno posebej izpostaviti in jo bomo 

podrobneje obravnavali tudi v prihodnje. Med drugim so bile predstavljene slovenske 

iniciative za sodelovanje med akterji z namenom izboljšanja stanja na tem področju. 

Predstavljena je bila tudi NIS direktiva in njen vpliv na delovanje elektrooperaterjev in 

elektroenergetskega omrežja. 

  

Trg zemeljskega plina 

Sekcija ima vzpostavljeno sodelovanje tudi 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 ostalo nespremenjeno. Sekcija je imela 17 članov, 12 aktivnih in 5 
članov opazovalcev. 

V letu 2016 je sekcijo vodil g. Andraž Šavli, predstavnik Borzen d.o.o., podpredsednik sekcije 
pa je bil g. David Batič, predstavnik Agencije za energijo. Konec leta 2016 je bila izvedena 
tudi izvolitev predsedstva za obdobje naslednjih dveh let 2017-2018, za katero so člani 
sekcije potrdili podaljšanje mandata, tako da ostaja predsedstvo nespremenjeno. 

 
Finance 

V okviru delovanja sekcije so v letu 2016 nastali naslednji stroški, ki se enakomerno 
porazdelijo med aktivne člane sekcije:  

 članarina v ebIX: 30.000,00 EUR  

 ostali stroški: 0,00 EUR. 

V času po zaključku leta 2016 je bila do priprave letnega poročila 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 bo poračunalo skupaj s članarino za leto 
2017. 


