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Povzetek

V diplomskem delu je opisana veljavna zakonodaja na področju oskrbe z električno energijo,
na podlagi katere se izvajajo procesi obračuna omrežnine in drugih prispevkov v Sloveniji.
Predstavljeni so vsi glavni akterji na elektroenergetskem trgu, ki so posredno ali neposredno
vpleteni v ta proces, ter načini izmenjave podatkov med distribucijskimi podjetji in
dobavitelji.
Na praktičnem primeru je razložena prenova informacijskega sistema v podjetju Elektro
Gorenjska d.d., ki je nasledil predhodnega, ker je bil zastarel in neučinkovit. Podrobneje je
opisan tudi celoten postopek obračunavanja omrežnine in prispevkov v novem programu. Ta
zajema vse od merilnih in obračunskih podatkov, vrst obračuna, določanja tarifnih skupin, do
kontrole obračuna, ki so potrebni za izstavitev računa.
V zaključku je podana ocena posodobljenega sistema in predstavljene možne izboljšave za
nadaljnji razvoj in še boljšo učinkovitost programa.

Ključne besede: obračun omrežnine, zakonodaja, poslovni proces, električna energija,
prenova informacijskega sistema.

Abstract

The thesis describes the legislation in force that regulates the field of electricity supply and
the processes of charging network tariff and other contributions in Slovenia. It presents all the
main actors in the electricity sector who are indirectly or directly involved in the process. It
also touches on the ways of exchanging data between distribution companies and suppliers.
The practical example explains the renovation of the information system in the company
Elektro Gorenjska d.d., which replaced an outdated and ineffective system. Furthermore, it
describes in more detail the entire process of charging network tariff and other contributions
using the programme, which includes measurement and calculation data, types of
calculations, determination of tariff groups, and calculation controls necessary for issuing an
invoice.
The final part assess the renovated system and proposes improvements for its further
development and greater effectiveness.

Keywords: network tariff calculation, legislation, business process, electrical energy,
information system renovation.
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UPORABLJENI SIMBOLI

N

število 15-minutnih intervalov v mesecu

Pmax

največja izmerjena moč v 15-minutnem intervalu

Wletni

letna prevzeta električna energija iz omrežja

WP, izm(i) delovna energija izmerjena v 15-minutnem intervalu i
WQ, čp

čezmerno prevzeta ali oddana jalova energija

WQ, izm(i) jalova energija izmerjena v 15-minutnem intervalu i

UPORABLJENE KRATICE

EG

Elektro Gorenjska d.d.

ELES

Sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja ELES d.o.o.

ET

enotna tarifa

EZ-1

Energetski zakon EZ-1

JMT

jalova mala tarifa

JVT

jalova visoka tarifa

KT

konična tarifa

LO

lastni odjem

LR

lastna raba

MKN

merilno-krmilne naprave

MM

merilno mesto

MT

mala tarifa

MQ

message queue

NN

nizka napetost

NS

nižja sezona

OB

obrok

P

moč

RR

redni račun

RS

Republika Slovenija

RTP

razdelilna transformatorska postaja

SN

srednja napetost

SO

saldo obračuna

SODO

Sistemski operater distribucijskega omrežja SODO d.o.o.

SONDO Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije
SZP

soglasje za priključitev

T

letne obratovalne ure

TP

transformatorska postaja

VS

višja sezona

VT

visoka tarifa

1. UVOD

V današnjem času si ne predstavljamo življenja brez električne energije, ki poganja
slehernikov vsakdan. Prav tako, kot je za potrošnike pomembno, da imajo zagotovljeno
kakovostno in nemoteno elektroenergetsko oskrbo, je za delovanje mnogih institucij, ki
skrbijo, da je potek dobave električne energije nemoten, pomembna omrežnina za uporabo
elektro omrežja, ki pa jo plačajo končni uporabniki elektroenergetskega sistema.
Omrežnina je namenjena izvajanju različnih dejavnosti Agencije za energijo, operaterja
prenosnega omrežja (ELES d.o.o.), operaterja distribucijskega omrežja (SODO d.o.o.) in
distribucijskih podjetij v Sloveniji.
Eno izmed petih distribucijskih podjetij, ki omrežnino uporabljajo za posodabljanje in
izgradnjo novih omrežij ter uvajanje novih tehnologij, je tudi Elektro Gorenjska d.d., ki je
vzorčni primer za predstavitev posodobitve informacijskega sistema, ki se je izvedla v
omenjenem podjetju.
V prvem delu svojega diplomskega dela tako predstavim zakonske okvire, ki so pomembni za
delovanje elektroenergetskega trga v Sloveniji in za obračun omrežnine ter prispevkov.
Kasneje se podrobneje osredotočam na sam program, s katerim smo na novo formirali
procese, ki se izvajajo v informacijskem sistemu. Analiza vsebuje vse od predstavitve in
razlogov za razvoj novega sistema, do natančnega opisa delovanja in izboljšav, ki jih
prenovljen program prinaša samemu podjetju.
Cilj je čim bolj pregledno predstaviti izboljšan program, in s tem sam postopek zaračunavanja
omrežnine. Tudi sama prenova je bila zastavljena na način, da bi bil sistem čim bolj
fleksibilen, prilagodljiv zakonskim spremembam, ter spremembam na trgu.
Ob koncu naloge pa razmišljam tudi o tem, kakšne izboljšave in tehnološke nadgradnje bodo
lahko še prišle v poštev pri samem sistemu in kako ga bomo v prihodnosti spremembam
prilagodili.
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2. AKTERJI NA TRGU ELEKTRIČNE ENERGIJE

S področjem električne energije na slovenskem prostoru se ukvarja več različnih institucij
(slika 1) – ene uravnavajo trg in skrbijo za njegovo delovanje v skladu z zakonsko podlago –
druge pa so tržno usmerjene in se ravnajo v skladu z dogajanjem na trgu.

Slika 1: Prikaz akterjev na trgu z električno energijo [1]

2.1 Oblikovalec politik – pristojno ministrstvo

Ministrstvo za infrastrukturo [2] se kot eden izmed pomembnih organov na področju
infrastrukturne politike, ukvarja tudi z energetsko politiko. Kot krovno ustanovo za več
različnih panog, jo sestavljajo tri javne agencije, četrta, Agencija za energijo, pa se ukvarja z
energetskim področjem.
V sklopu ministrstva od leta 2012 dalje deluje tudi Direktorat za energijo, čigar naloga je, da
v skladu z vsemi veljavnimi slovenskimi in evropskimi zakonskimi podlagami, zagotavlja
ukrepe za zanesljivost energetske oskrbe, stremi k povečanju energetske učinkovitosti, se
trudi za samo varčevanje z električno energijo in z razvojem, ter stremi k vzpodbujanju
pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov.
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2.2 Regulator energetskega trga

Regulator energetskega trga v Sloveniji je Agencija za energijo Republike Slovenije [1]. Je
politično in finančno od države neodvisna institucija, ki se financira iz sredstev pobranih od
omrežnine. Njena glavna naloga je reguliranje energetskega trga v Sloveniji, in je kot takšna
tudi odgovorna, da poskrbi za skladnost z zakonodajo in vsemi določili na tem področju.
Njeno delovanje obsega vse od oskrbe s toplotno energijo, zemeljskim plinom in z električno
energijo. Agencija je zadolžena za zagotavljanje enakopravnega položaja vseh udeležencev na
energetskem trgu. Kot energetski regulator ima naloge, da določa višino omrežnine za
elektroenergetska omrežja, izdaja licence za upravljanje energetskih dejavnosti, in tudi odloča
v raznoraznih sporih, ki izvirajo iz medsebojnih odnosov udeležencev na energetskem trgu.

2.3 Organizator trga električne energije

Na podlagi podeljene koncesije je za izvajanje javne gospodarske družbe organiziranje trga z
električno energijo zadolženo podjetje Borzen d.o.o. Borzen [3] je kot organizator trga
zadolžen za vodenje bilančnih shem, bilančnega obračuna, izravnalnega trga in evidentiranje
obratovalnih napovedi. V okviru Borzena pa deluje tudi center za podporo za proizvodnjo
električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje toplotne in električne energije.

2.4 Sistemski operater prenosnega omrežja

Prenosno omrežje povezuje velike proizvajalce električne energije in distribucijska omrežja.
Prenos električne energije poteka preko visokonapetostnih omrežij v treh napetostnih nivojih
3

(400kV, 220kV in 110kV). Omrežje je tudi namenjeno za povezovanje s prenosnimi omrežji
sosednjih držav in za tranzicijo električne energije med državami. Sistemski operater
prenosnega omrežja [4] v Sloveniji je ELES d.o.o. Gre za javno podjetje, ustanovljeno s strani
države, ki je izključno v njeni lasti.

2.5 Podjetja za distribucijo električne energije

Distribucijsko omrežje je v Sloveniji razdeljeno na 5 distribucijskih podjetij, in sicer: Elektro
Primorska d.d., Elektro Gorenjska d.d., Elektro Ljubljana d.d., Elektro Celje d.d., in Elektro
Maribor d.d., kar je razvidno na sliki 2.
Distribucijsko omrežje je namenjeno zagotavljanju dobave električne energije končnim
odjemalcem. Distribucija električne energije poteka v 5 napetostnih nivojih (110kV, 35kV,
20kV, 10kV in 0,4kV)

Slika 2: Distribucijska podjetja v Sloveniji [5]
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2.5.1 Sistemski operater distribucijskega omrežja

Sistemski operater distribucijskega omrežja SODO d.o.o. [6] je podjetje, ki na slovenskem
trgu deluje kot distribucijski operater električne energije. Gre za gospodarsko javno službo,
zato ima družba s strani države podeljeno 50-letno koncesijo za opravljanje vseh nalog, prav
tako pa ima licenco za energetske dejavnosti kot sistemski operater. Ko je SODO prevzel vse
naloge, za katere jih je pooblastila država, so z distribucijami sklenili pogodbe o najemu
infrastrukture, ki je potrebna za distribucijo električne energije in za izvajanje različnih
storitev. Družba torej bdi nad slovenskim elektroenergetskim omrežjem; načrtuje njegovo
izgradnjo, vodenje, obnovo in nadaljnji razvoj, tako da imajo posledično lahko vsi slovenski
uporabniki distribucijskega omrežja zagotovljeno nemoteno oskrbo z električno energijo.

2.5.2 Distribucijska podjetja – primer Elektro Gorenjska d.d.

Elektro Gorenjska d.d. [7] je eno izmed petih slovenskih distribucijskih podjetij, ki smo ga
vzeli za primer distribucijskega podjetja v Sloveniji. Na območju severozahodne Slovenije, ki
obsega 2.091 km2, se ukvarja z dobavo električne energije več kot 90-tisočim končnim
uporabnikom. Gre za delniško družbo, ki je v večinski državni lasti.
Podjetje se poleg primarne funkcije zagotavljanja kakovostne dobave električne energije,
ukvarja tudi z načrtovanjem, posodabljanjem in vzdrževanjem elektroenergetskih objektov in
naprav, ki jih izvaja za lastne potrebe ter tudi za druge naročnike.
Elektro Gorenjska d.d. [5] se lahko pohvali s tremi pridobljenimi certifikati kakovosti ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, v lasti pa imajo tudi certifikat Družini prijazno podjetje.
Njihova poslovna filozofija temelji na iskanju optimalnih poslovnih rešitev in doseganju
odličnih rezultatov urejenosti poslovanja, uspešnosti in konkurenčnosti in nenazadnje
zadovoljstvu zaposlenih in lastnikov.
5

2.6 Proizvajalci električne energije

V Sloveniji je 9 podjetij, ki so navedena spodaj, in imajo v lasti proizvodne objekte z močjo
nad 10 MW in proizvedejo kar 94 % vse proizvedene električne energije v Sloveniji. Med
velike proizvodne objekte sodijo: jedrska elektrarna Krško, termo in hidro elektrarne;
priklopljeni pa so na prenosno omrežje. Ostalih 6 % električne energije pa je proizvedenih iz
razpršenih virov, ti pa so priklopljeni na distribucijsko ali prenosno omrežje. Med razpršene
vire sodijo: male hidroelektrarne, male sončne elektrarne, male elektrarne s soproizvodnjo
toplote in elektrike, vetrne elektrarne, …
Slovenska podjetja, ki imajo v lasti največje elektrarne so:
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. [8]
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Večje njihove elektrarne so: HE Dravograd, HE Vuzenica, HE Vuhred, HE Ožbalt,
HE Fala, HE Mariborski otok, HE Zlatoličje, HE Formin
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
Pod njihovo okrilje spadajo večje elektrarne: HE Solkan, HE Doblar 1, HE Doblar 2,
HE Plave 1, HE Plave 2, ČHE Avče, poleg njih pa imajo v lasti še veliko manjših
elektrarn.
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o. – v likvidaciji
Gen-energija d.o.o.
Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
HE Mavčiče, HE Medvode, HE Medvode, HE Vrhovo
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Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o.
HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana d.o.o.

2.7 Dobavitelji električne energije

Z dokončnim odprtjem trga električne energije, lahko od leta 2007 vsi odjemalci
(gospodinjstva, podjetja) prosto na trgu izbirajo ponudnika električne energije. V tem času so
se na trgu pojavili različni dobavitelji; odjemalci lahko trenutno izbirajo med 20 različnimi
podjetji, ki so vidni v tabeli 1, in se ukvarjajo s prodajo električne energije. Dobavitelji
električne energije, ki imajo sklenjeno pogodbo s SODO, lahko v njihovem imenu
zaračunavajo omrežnino in prispevke. Če dobavitelji ne sklenejo pogodbe z družbo SODO,
nimajo pravice obračunavati omrežnine, ampak lahko obračunajo samo električno energijo.

Tabela 1: Dobavitelji v Sloveniji

Dobavitelji s sklenjeno pogodbo s SODO
E3 d.o.o.
ECE d.o.o.
ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.
ENERGIJA PLUS d.o.o.
GEN-I d.o.o.
HEP ENERGIJA d.o.o.
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA
LJUBLJANA d.o.o.
LOGO ENERGIJA d.o.o.
PETROL ENERGETIKA d.o.o.
PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA
DRUŽBA, d.d.
RWE LJUBLJANA d. o. o.

Ostali dobavitelji
CRODUX ENERGIJA, d.o.o.
ELEKTRO PRODAJA E.U. d.o.o.
ENERGENTI PLUS d.o.o.
ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.
ENERGIJA DIREKT d.o.o.
GEN ENERGIJA d.o.o.
GORENJSKE ELEKTRARNE d.o.o.
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.
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3. ZAKONODAJA S PODROČJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
3.1 Energetski zakon EZ-1

Energetski zakon EZ-1 predstavlja osnovni zakonski okvir, ki s svojimi določili natančno
opredeljuje različne tematske sklope na področju električne energije. EZ-1 je nadgradnja
prejšnjega Energetskega zakona in je temeljni zakonski akt na področju električne energije
[9].
Kot je zapisano v zakonu EZ-1, so njegove glavne naloge, da določa načela v energetski
politiki, uravnava pravila na energetskem trgu in njegovo delovanje, določa načine ter oblike
izvajanja gospodarskih javnih služb na tem področju. Definira, kateri so ukrepi in načela, ki
so potrebni za zanesljivo oskrbo z električno energijo, stremi k načinom, kako izboljšati
energetsko učinkovitost in kako privarčevati energijo, ter kako povečati izkoristek električne
energije, ki se pridobiva iz obnovljivih energetskih virov. Določa tudi pogoje za obratovanje
energetskih naprav, ureja pristojnosti, organiziranje in samo delovanje Agencije za energijo
ter drugih institucij, ki so relevantne za opravljanje različnih nalog po tem zakonu.
Njegov glavni namen je, kot je v njem opredeljeno, da želi zagotoviti konkurenčno, varno,
zanesljivo, dostopno oskrbo z energijo in energetskimi storitvami, upoštevajoč načela
trajnostnega razvoja.

3.2 Pravila za delovanje trga z elektriko

Pravila za delovanje trga z elektriko [10] natančneje definirajo na kakšen način naj se
udejanjijo naloge gospodarske javne službe (pri nas je to Borzen d.o.o.) pri njeni nalogi kot
operaterju z električno energijo. Točno določajo, kako se mora izvajati obračun bilančnega
stanja, osredotočijo se tudi na področje upravljanja bilančnih shem na elektroenergetskem
8

trgu. Opredeljujejo, kako je potrebno beležiti članske pogodbe v bilanci, obratovalne
napovedi in tudi zaprte pogodbe. Pravila podajo tudi navodila za izvedbo obračunov in
poravnavo poslov. Mednje spadajo tudi beleženje, analiziranje ter objava podatkov, ki se
zbirajo zaradi bolj transparentnega pregleda trga.

3.3 Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega
omrežja električne energije

S strani družbe SODO d.o.o., ki s koncesijo države deluje kot sistemski operater
distribucijskega omrežja, so bila izdana pravila oziroma splošni pogoji, po katerih se morajo
ravnati vpleteni akterji na trgu z električno energijo.
Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne
energije [11] natančneje določajo več področij, in sicer: odnose med podjetjem SODO ter
odjemalci, opredeljuje na kakšen način se izvede priključitev na distribucijsko omrežje z
električno energijo, kako se izvajata odjem in oddaja električne energije, na kakšen način se
uporabljajo merilne naprave in kako se meri električno energijo, ter kako se obračunava in
plačuje samo omrežnino za uporabo omrežja.
Omenjeni podzakonski akt definira odnose med družbo SODO in samimi dobavitelji
električne energije, prav tako pa se akt dotakne tudi odnosov med odjemalci in dobavitelji
električne energije. Ukvarja se tudi z opredelitvijo evidence merilnih mest, ki jih morajo
uporabniki posredovati družbi SODO za vodenje njihovih evidenc. Nenazadnje pa se podjetje
SODO obvezuje za izvajanje kakovostnih storitev kot sistemski operater distribucijskega
omrežja, ki v več členih jasno obrazloži, kako se bo za to kakovost zavzemalo.
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3.4 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje

Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije (SONDO) [13]
opredeljujejo, na kakšen način obratuje omrežje za distribucijo električne energije.
Osredotočajo se na monitoring kakovosti električne energije, ter se ukvarjajo z naborom
merilne opreme, tipizacijo merilnih mest, in načinom razvoja. SONDO so tudi osnova za
opredelitev tehničnih zahtev za priklop na distribucijsko omrežje.

3.5 Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za
obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

V Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvirja in metodologiji za obračunavanje
omrežnine za elektrooperaterje [12] so določene metode - najprej

tiste za določanje

regulativnega okvira -, ter metode, po katerih se obračuna omrežnina za prenosne sisteme,
distribucijske sisteme, za prekomerno prevzeto jalovo energijo, za priključno moč in nekatere
druge storitve. Kot pojasnjuje zakon, sta obe metodologiji opredeljeni tako, da v čim večji
meri povečujeta in vzpodbujata učinkovito delovanje elektrooperaterjev in čim bolj efektivno
uporabo celotnega sistema.
Agencija za energijo ima pri zagotavljanju vseh zastavljenih ciljev v zakonskem aktu
pomembno vlogo, saj mora upoštevati strokovna pravila na področju ekonomske regulacije,
hkrati pa izrecno določa pogoje, pod katerimi elektrooperaterji obvezno morajo po enotnem
sistemu prikazovati vse stroške o izvajanju njihove dejavnosti in to tudi velja za vse druge
podatke, ki jih agencija potrebuje v namen reguliranja.
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4. PROGRAMSKE REŠITVE V ELEKTRU GORENJSKA
4.1 Predhodni informacijski sistem

Informacijski sistem, ki ga je EG uporabljala do maja 2013, je naredilo podjetje Informatika
d.d. Delniška družba je nastala iz podjetja ERC Ljubljana leta 1985, ustanovljena je bila s
strani distribucijskih podjetij za njihovo informacijsko podporo. Z leti je skupni informacijski
sistem, ki smo si ga delili s preostalimi distribucijami in izčlenjenimi dobavitelji, postal
rigiden in težko prilagodljiv na hitre spremembe na trgu z električno energijo. Za vsako
spremembo v samem sistemu je bilo potrebno soglasje vseh distribucij in delno tudi
dobaviteljev. Sistem je postal prevelik, predrag za vzdrževanje, in z izčlenitvijo dobaviteljev
je nastalo veliko različnih želja po novih produktih, ki so se od uporabnika do uporabnika
razlikovale.
Velika pomanjkljivost starega sistema je bila tudi v velikem številu različnih aplikacij, ki so
se uporabljale za različne stvari (npr. različna aplikacija za izdelavo računa za omrežnino in
prispevke in za izpis samega računa, svoja aplikacija za izdelavo pogodbe o dostopu, …). Vse
te aplikacije pa so bile med drugim zelo slabo povezljive med seboj. Informatika d.d. je tudi
že nekaj časa pripravljala prenovo informacijskega sistema, ki pa se je zaradi velikega števila
različnih uporabnikov (distribucijska podjetja in izčlenjeni dobavitelji), in zelo različnih
pogledov uporabnikov na nov informacijski sistem, zelo oddaljila od prvotno začrtane
realizacije programa.

4.2 Prenova informacijskega sistema

Ideja za nov lasten informacijski sistem in našo samostojno pot je nastala v letih 2010 – 2011.
V prvih korakih je bilo izredno pomembno, da se naredi zelo podrobna specifikacija naših
zahtev. Zato so se v samo prenovo informacijskega sistema vključili tudi ključni referenti, ki
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opravljajo posamezne procese znotraj podjetja. Le tako smo lahko izdelali in vključili vse
želje in zahteve, ki smo jih pogrešali v starem sistemu, in predvideli, da bodo pomembne za
naprej.
Nov sistem mora seveda delovati v skladu z veljavno zakonodajo in biti fleksibilen za vse
prihajajoče spremembe. Končna odločitev je bila, da informacijsko podporo izdelamo sami, s
pomočjo zunanjega partnerja 3Tav d.o.o. Za to smo se odločili predvsem zaradi velikega
znanja znotraj podjetja EG, zunanji partner pa je bil izbran na podlagi različnih referenc iz
zelo podobnih projektov.
Prenova informacijskega sistema se je v grobem razdelila na 2 sklopa. Prvi sklop vsebuje
življenjski cikel odjemalca, v katerem se obravnavajo različni procesi na posameznem
merilnem mestu (sprememba lastništva, menjava dobavitelja, ...), ki jih bom na kratko opisal
v nadaljevanju. Drugi del pa je program za obračun omrežnine in prispevkov, ki ga bom
podrobneje opisal v 5. točki.
Pri prenovi je bilo potrebno veliko premisleka pri migraciji podatkov iz starega v nov sistem,
saj so bili nekateri delovni procesi izboljšani in spremenjeni. Nekaterih podatkov v starem
sistemu nismo poznali, posamezne pa smo tudi ukinili, saj so se nam zdeli nepotrebni. Projekt
izdelave informacijskega sistema z vsemi testiranji in vzporednim tekom s starim sistemom je
trajal dobri 2 leti. V temu času smo se srečali z marsikaterimi izzivi in nepričakovanimi
težavami, ki smo jih na koncu uspešno rešili. Dokončni prehod na nov sistem je bil izveden s
1. 5. 2013.

4.3

Življenjski cikel odjemalca

Prvi sklop informacijske podpore predstavlja življenjski cikel odjemalca (slika 3). V njem so
podprti procesi, ki se dogajajo na merilnem mestu.
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Slika 3: Aplikacija – Življenjski cikel odjemalca



Izdaja soglasja za priključitev

Soglasje za priključitev se izda v primeru:



-

da se novogradnja priključi na distribucijsko omrežje,

-

sprememba priključne moči,

-

sprememba ali rekonstrukcija priključka,

-

spremembe tehničnih karakteristik naprav uporabnika,

-

sprememba skupine končnih odjemalcev.

Izdaja pogodbe o uporabi sistema

Vsak odjemalec, ki je priklopljen na prenosno ali distribucijsko omrežje, se s pogodbo o
uporabi omrežja obveže, da bo plačeval omrežnino in prispevke. Na pogodbi o uporabi
sistema je naveden lastnik merilnega mesta oz. imetnik soglasja za priključitev, plačnik in
naslov za dostavo pošte. Na pogodbi so navedeni tudi nekateri tehnični podatki merilnega
mesta, številka soglasja za priključitev, priključna moč odjema, priključna moč proizvodnje
in odjemna skupina. Pogodbe o uporabi sistema se delijo na:
-

pogodba o uporabi sistema končnega odjemalca,

-

pogodba o uporabi sistema proizvajalca,
13



pogodba o uporabi sistema za samooskrbo.

Odklopi merilnih mest

Odklopi merilnih mest se ločijo na:



-

odklop na željo odjemalca električne energije oz. imetnika soglasja,

-

odklop zaradi odpovedi pogodbe s strani dobavitelja električne energije,

-

odklop zaradi neplačevanja omrežnine in prispevkov,

-

odklop zaradi onemogočanja dostopa do merilnega mesta,

-

odklop zaradi nevarnosti.

Menjave dobaviteljev električne energije

Vsak odjemalec, ki je priklopljen na omrežje, lahko izbira poljubnega dobavitelja električne
energije na trgu. Tukaj spremljamo celoten proces od zahteve do realizacije spremembe
dobavitelja na merilnem mestu.



Spremembe bremenitev

Plačevanje omrežnine in prispevkov za posamezno prevzemno-predajno mesto lahko
prevzame tudi izbrani dobavitelj končnega odjemalca. V takem primeru potem odjemalec
dobi račun od dobavitelja, na katerem mu obračuna tako energijo kot tudi omrežnino, vendar
mora imeti dobavitelj urejeno zavarovanje za plačevanje omrežnine skozi bančne garancije.



Evidence merilnih mest

Evidence merilnih mest koristijo ponudniki električne energije, ki s pooblastilom odjemalca
lahko pridobijo osnovne podatke o merilnem mestu in brezplačne obračunske podatke za
preteklo leto.
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5. PROCES OBRAČUNA OMREŽNINE IN PRISPEVKOV
5.1 Odjemna skupina

Vsak končni odjemalec je s svojim prevzemno-predajnim mestom uvrščen v odjemno
skupino. Odjemna skupina se določi v sklopu pridobivanja soglasja za priključitev. Na
podlagi odjemne skupine se določi tudi tarifna skupina, ki je pomembna pri določitvi cenika
za obračun omrežnine. Tarifne skupine so prikazane v tabeli 2.
Odjemna skupina [12] se določi glede na napetostni nivo, na katerega bo priklopljen končni
odjemalec. Napetostni nivoji se delijo na VN (visoka napetost – napetostni nivoji 110 kV, 220
kV in 400 kV), SN (srednja napetost – napetostni nivoji 10 kV, 20 kV, 35 kV) in NN (nizka
napetost – napetostni nivo 400/230 V). Druga pomembna stvar pri uvrstitvi, je način
priključitve, ki je lahko na zbiralki SN v RTP ali na zbiralki NN v TP.

Tabela 2: Tarifne Skupine [1]
napetostni nivo

način priključitve

vrsta odjema
T ≥ 6000 ur

VN

6000 ur > T ≥ 2500 ur
T < 2500 ur
T ≥ 2500 ur
zbiralke RTP
T < 2500 ur

SN
T ≥ 2500 ur
T < 2500 ur
T ≥ 2500 ur
zbiralke TP
T < 2500 ur
T ≥ 2500 ur

NN

T < 2500 ur
polnjenje EV na AC
brez merjenja moči
gospodinjstva

15

sezona
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS

Merilno mesto končnega odjemalca, ki ima po soglasju za priključitev priključno moč višjo
od 43 kW, mora imeti v skladu s SONDO [13] na merilnem mestu nameščen števec, ki
omogoča registracijo delovne energije, jalove energije in moči odjema na osnovi 15-minutnih
intervalov.
Za ta prevzemno-predajna mesta se določajo letne obratovalne ure T, ki so izračunane iz
razmerja po enačbi [12]:

T

 W letni

P

max

Wletni

letna prevzeta električna energija iz omrežja [kWh]

Pmax

največja izmerjena moč v 15-minutnem intervalu [kW]

Za novo priključena merilna mesta se obratovalne ure določijo pri priklopu. Za obstoječa
aktivna merilna mesta pa se obratovalne ure določijo enkrat letno za preteklo leto, po koncu
koledarskega leta. Distribucijska podjetja so tudi obvezana v skladu z EZ-1 pisno obvestiti
odjemalca o ugotovljenih obratovalnih urah in njegovo uvrstitvijo v tarifno skupino.
Poleg obratovalnih ur se takim merilnim mestom določi tudi sezona. Poznamo:
-

VS (visoka sezona – januar, februar, marec, oktober, november, december)

-

NS (nižja sezona – april, maj junij, julij avgust, september)

Odjemalci, ki imajo po soglasju za priključitev priključno moč manjšo od 43 kW, in se jim ne
meri moč na podlagi 15-minutnih intervalov, pa so uvrščeni v odjemno skupino NN brez
merjenja moči. Odjemna skupina za gospodinjski odjem je za odjemalce, ki koristijo
električno energijo za izključno lastne potrebe in se ne ukvarjajo s pridobitveno dejavnostjo.
Odjemna skupina polnjenje EV na AC je namenjena za merilna mesta, ki so namenjena
izključno za polnjenje električnih vozil.
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-

Konična tarifa KT določi jo sistemski operater do 15. oktobra za leto vnaprej in
je ob določenih urah od ponedeljka do petka

-

Visoka tarifa VT se obračunava od ponedeljka do petka od 6.00 do 22.00

-

Manjša tarifa MT se obračunava od 22.00 do 6.00 in ob sobotah, nedeljah in
praznikih od 0.00 do 24.00

-

Enotna tarifa ET se obračunava od 0.00 do 24.00 vse dni v tednu, tudi ob
praznikih

Na podlagi tarifnih skupin Agencija za energijo določi cenike in višino omrežnine, kot je
predstavljeno v spodnji tabeli.

Tabela 3: Cenik omrežnine za prenosno in distribucijsko omrežje 2016 [6]
Odjemne skupine
napetostni
način
nivo
priključitve

vrsta odjema
T >= 6000 ur
6000 ur > T >=
2500 ur

VN

T < 2500 ur
zbiralke
SN

T >= 2500 ur
T < 2500 ur

SN
T >= 2500 ur
T < 2500 ur

zbiralke
NN

T >= 2500 ur
T < 2500 ur
T >= 2500 ur

NN
T < 2500 ur
polnjenje EV
na AC
brez merjenja
moči
gospodinjstva

Tarifne postavke
sezona

moč
[EUR/kW]

VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS

1,07828
0,78563
1,14134
0,85200
1,24360
0,90519
3,45192
2,55637
3,41037
2,52667
3,59018
2,65512
2,74708
2,05289
4,70082
3,68927
3,90944
3,08052
6,20687
4,84777
5,15298
4,03708

energija [EUR/kWh]
KT
0,00181
0,00127
0,00169
0,00112
0,00175
0,00122
0,00084
0,00059
0,00109
0,00080
0,00894
0,00638
0,01415
0,01011

VT
0,00181
0,00127
0,00169
0,00112
0,00175
0,00122
0,00084
0,00059
0,00109
0,00080
0,00894
0,00638
0,01415
0,01011
0,00836
0,00644
0,01332
0,01025
0,01848
0,01421
0,02502
0,01926

MT
0,00141
0,00096
0,00129
0,00085
0,00134
0,00094
0,00064
0,00046
0,00084
0,00060
0,00688
0,00491
0,01087
0,00778
0,00644
0,00495
0,01025
0,00788
0,01421
0,01092
0,01926
0,01481

ET

2,29751

0,01107 0,00852

0,77283

0,04164 0,03201 0,03844

0,77283

0,04164 0,03201 0,03844
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5.2 Obračunske postavke na računih

Obračunska moč
Pri odjemalcih, ki imajo 15-minutne meritve, se obračunska moč določi kot povprečje treh
najvišjih konic doseženih v obračunskem mesecu v obdobju KT oz. v obdobju VT kjer se KT
ne meri.
Pri ostalih odjemalcih pa se obračunska moč določi na podlagi tabele 3 in 4. Tabeli temeljita
na nazivni jakosti omejevalca toka, ki ga ima odjemalec. V aktu [12] sta določeni dve tabeli:

Tabela 4: Obračunska moč za gospodinjski odjem
Nazivna jakost omejevalca toka
Enofazni priključek
Trifazni priključek
(A)
Obračunska moč (kW) Obračunska moč (kW)
16
3
7
20
3
7
25
6
10
32
7
22
35
7
24
40
/
28
50
/
35
63
/
43

Tabela 5: Obračunska moč za NN brez merjenja moči
Nazivna jakost omejevalca toka
Enofazni priključek
Trifazni priključek
(A)
Obračunska moč (kW) Obračunska moč (kW)
16
3
11
20
5
14
25
6
17
32
7
22
35
8
24
40
/
28
50
/
35
63
/
43

18

Obračunska moč, ki je podana v kW, je določena na celo število. Obračuna se mesečno, pri
odjemalcih, ki pa so se priključili na distribucijsko omrežje ali odjavili, pa se jim moč
obračuna sorazmerno s številom dni.
Pri obračunski moči poznamo tudi dve izjemi:
-

Na merilnih mestih, ki se uporabljajo izključno za alarmiranje prebivalstva (sirene)
se obračunska moč ne obračuna.

-

Za elektrarne, ki imajo nazivno moč proizvodnje manjšo od 50 kW, in proizvajajo
električno energijo iz obnovljivih virov, ali za proizvodne naprave s soproizvodnjo
toplote in električne energije, se obračunska moč ne obračuna.

Omrežnina KT, VT MT in ET, se obračunavajo na podlagi izmerjenih (mesečni obračun)
ali ocenjenih količin (letni obračun) porabljene električne energije v obračunskem mesecu.
Količine se določijo na celo število v kWh.
Omrežnina za prekomerno prevzeto jalovo energijo
Prekomerna prevzeta ali oddana jalova energija [12] se ugotavlja na podlagi meritev delovne
in jalove energije v 15-minutnem intervalu na merilnem mestu. Prekomerna prevzeta ali
oddana jalova energija je razlika med izmerjeno jalovo energijo in dovoljeno jalovo energijo v
15-minutnem intervalu. Mesečna količina v kvarh se določi z absolutnim seštevkom vseh
razlik med izmerjeno in dovoljeno v 15-minutnih intervalih v obračunskem mesecu in je
podana v celem številu. Prekomerna jalova energija se ne obračuna odjemalcem, ki imajo
priključno moč enako ali manjšo do 43 kW. Enačba za izračun prekomerne prevzete ali
oddane jalove energije [12]:
N

W Q,čp   W Q,izm(i)  0,32868W
i 1

P ,izm( i )

 :W
i

Q ,izm



0,32868W

WQ, čp

čezmerno prevzeta ali oddana jalova energija [kvarh]

WQ, izm(i)

jalova energija izmerjena v 15-minutnem intervalu i [kvarh]

WP, izm(i)

delovna energija izmerjena v 15-minutnem intervalu i [kWh]

N

število 15-minutnih intervalov v mesecu
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P ,izm

Prispevek za energetsko učinkovitost je namenjen povečanju energetske učinkovitosti.
Prispevek za operaterja trga je namenjen za pokrivanje stroškov operaterja trga, ki ga
upravlja Borzen d.o.o.
Prispevka se obračunavata na porabo električne energije kWh, ki je seštevek vseh dnevnih
tarif (KT, VT, MT, ET).
Prispevek OVE + SPTE je namenjen za spodbujanje proizvodnje iz obnovljivih virov in
soproizvodnje električne energije in toplote. Prispevek se obračuna na obračunsko moč v kW.

5.3 Program za obračun omrežnine

Prva stvar, s katero se uporabnik programa za obračun sreča, je iskalnik merilnih mest (slika
4). Iskalnik je narejen tako, da referentu v podjetju nudi čim hitrejšo najdbo iskanega
merilnega mesta. Išče se lahko po različnih iskalnih poljih (številka merilnega mesta, naslov,
po številki števca, vsa merilna mesta enega partnerja, …) Iskalnik je zelo pomemben zato, da
referent čim hitreje pride do želenih podatkov, bodisi zaradi pomoči stranki ali zaradi iskanja
podatkov za nadaljnje delo.

Slika 4: Iskalnik merilnih mest
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Pri grafičnem prikazu rezultatov iskanja je dodana tudi barvna oznaka ali gre za aktivno
(priklopljeno) ali neaktivno (odklopljeno) merilno mesto.
Iskalnik je zelo pomembna pridobitev, ki referentom prihrani veliko časa, če ne poznajo
številke merilnega mesta.
Glavno okno obračunskega sistema je razdeljeno na 5 komponent (slika 5):


Opravilna vrstica (1): se nahaja na vrhu okna. V sami opravilni vrstici imamo iskalnik,
dostop do posameznih aplikacij, spremembe nastavitev, splošne preglede, ad-hoc
izpise, …



Drevesna struktura (2): na kateri vidimo partnerja oz. merilno mesto, ki smo ga iskali.
Če ima partner v lasti več merilnih mest, se nam ta merilna mesta prikažejo v drevesni
strukturi, kar je zelo priročno za nadaljnji pregled, saj se velikokrat zgodi, da ne
potrebujemo samo enega merilnega mesta od partnerja. Na zgornjem nivoju vidimo
podatke (kontakti, podatki o partnerju, saldakontno kartico v primeru, da se mu
izdajajo računi za omrežnino in pa izdane račune), ki veljajo za vsa merilna mesta,
katere ima v lasti partner.



Osrednji prikaz (3): osrednji del, kjer so prikazani podatki izbranega merilnega mesta



Zgodovina pregleda merilnih mest oz. partnerjev (4): seznam zadnjih 50-ih ogledov s
časovno značko ogleda.



Posamezne funkcije na merilnem mestu (5): na tem mestu so koristne povezave za
delo na posameznem merilnem mestu. Število gumbov in vsebina funkcije je odvisna
od tipa merilnega mesta.
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Slika 5: Glavno okno obračunskega sistema

5.4 Merilno mesto

Obračun omrežnine se vedno izvaja ločeno na posameznem merilnem mestu.
Merilno mesto ima lahko (slika 6):
-

podrejena merilna mesta v primeru, da je elektrarna priklopljena na interno
inštalacijo. Na podrejenih MM se ne izvaja obračun, ampak služijo za evidenco
elektrarn in beleženje proizvedene energije;

-

merilne točke so zavedene za odjemalce, ki se napajajo iz več različnih TP in
imajo eno obračunsko MM. Na merilni točki se beleži poraba in se pri obračunu
omrežnine seštevajo vse merilne točke.
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Slika 6: Primer merilnega mesta s podrejenimi MM in merilnimi točkami

V obračunu s prijavo (slika 7) določimo podatke, ki so pomembni za obračun in so tudi
shranjeni v zgodovino merilnega mesta.

Slika 7: Podatki prijave

Podatki na merilnem mestu:
Vrsta oz. tip določa, ali gre za navadnega odjemalca, elektrarno ali podrejeno oz. interno
merilno mesto. Poznamo:
-

odjem električne energije,

-

odjem in oddaja električne energije,

-

bruto proizvodnja električne energije.

Status: aktivno (priklopljeno), neaktivno (odklopljeno).
Pri vsaki spremembi statusa iz aktivnega v neaktivnega je potrebno zavesti razlog odjave oz.
odklopa MM.

23

Lastnik, plačnik in naslovnik se določi na pogodbi o uporabi sistema, ki jo podpiše lastnik
oz. imetnik soglasja.
Osnovni podatki MM: naziv, naslov, lokacija števca
Tarifna skupina je pomembna za določitev pravilnega cenika za omrežnino
Vrsta obračuna: enotarifni (ET), dvotarifni (VT/MT), trotarifni (KT/VT/MT)
Obračunske varovalke, priključna moč so pomembne za pravilen obračun obračunske moči
Način obračuna: letni obračun, mesečni obračun
Procent izgub: faktor izgube transformacije se upošteva odjemalcu, ki je priklopljen na SN in
ima meritve na sekundarni strani transformacije SN/NN. Faktor je odvisen od obratovalnih ur
in je prikazan v tabeli 6.

Tabela 6: Faktor izgub transformacije [12]
Vrsta odjema
T ≥ 6 000 ur
6 000 > T ≥ 2 500 ur
T < 2 500 ur

Faktor izgub transformacije
1,01
1,03
1,05

Izdajanje računa:
-

ločen obračun (dobavitelj izda račun samo za električno energijo, EG izda račun
za omrežnino in prispevke),

-

skupni obračun (dobavitelj izda enoten račun za energijo, omrežnino in prispevke).

Dostava računa: določimo način dostave računa
Dobavitelj električne energije: določa kateri dobavitelj je upravičen do obračunskih
podatkov (priloga A)
Vrsta rabe energije: poslovna, neposlovna za pravilen obračun trošarine
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Obratovalne ure so shranjene v zgodovini, kar lahko vidimo na sliki 8

Slika 8: Zgodovina letnih obratovalnih ur

Znižan prispevek za SPTE in OVE: ali je odjemalec izkoristil možnost olajšave oz. znižanje
prispevka
Daljinsko odčitavanje, odklopnik: podatek o nameščenemu števcu električne energije - ali
omogoča daljinsko odčitavanje in ali ima nameščen odklopnik za daljinski odklop MM
Zbiralke: določa vrsto priklopa na zbiralke SN v RTP ali zbiralke NN v TP
Sirena: ali se MM uporablja izključno za alarmiranje prebivalstva
Odbirni okoliš in mesec obračuna: predstavlja v katerem mesecu bo MM odčitano za letni
obračun in v katerem obhodnem okolišu se nahaja
Geografski informacijski sistem
Iz samega pregleda merilnega mesta je vzpostavljena tudi povezava z geografskim
informacijskim sistemom (slika 9), kar nam omogoča ogled merilnega mesta na ortofoto karti.
Tako si lahko ogledamo, kje se odjemalec nahaja, in imamo pregled nad našim omrežjem. Pri
obračunu nam to koristi za ogled neplačnikov na karti, kjer lažje določimo možnosti odklopa
(na omrežju) kakšnih težje dostopnih merilnih mest.
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Slika 9: Prostorski informacijski sistem

Elektronski dokumentni sistem
V podjetju EG vse bolj stremimo k brezpapirnemu poslovanju. Vse dokumente, ki smo jih
prejeli in poslali, ali so na primer samo v elektronski obliki, hranimo v elektronskem
dokumentnem sistemu EBA (slika 10). Na področju obračuna omrežnine uporabljamo
dokumentni sistem za hranjenja vseh izdanih računov, pregled raznih dopisov, ki so bili
posredovani odjemalcem (obvestilo o odklopu, obvestilo o menjavi števca, pogodbe o uporabi
sistema, SZP, ...). Tako vidimo dokumente, ki se nanašajo na posamezno merilno mesto iz
samega sistema obračuna. Na ta način se prihrani referentom veliko časa pri iskanju
dokumentacije.
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Slika 10: Elektronski dokumentni sistem

Razlog neaktivnosti
Na MM imamo tudi razloge neaktivnosti, s katerimi ustavimo izvajanje določenih procesov
obračuna ali življenjskega cikla odjemalca. Nekaj najpomembnejših razlogov neaktivnosti z
opisom:
-

menjava dobavitelja (odobrena menjava dobavitelja, obračun pričakuje stanje za
menjavo dobavitelja),

-

ponovni priklop (aktivacija MM),

-

v reklamaciji (izvajanje obračuna in postopkov odklopa je zaustavljena),

-

v postopku odklopa (MM bo odklopljeno in status bo postal neaktiven, obračun
pričakuje stanje za odklop),

-

sprememba lastnika/plačnika/naslovnika (zaustavitev obračuna),

-

sprememba bremenitve (s prvim vpisanim stanjem se bo izvedla sprememba
bremenitve).

Razlogi neaktivnosti so nam pomagali rešiti težave s sočasnostjo in pravilnim izvajanjem
procesov. Nekateri procesi imajo prednost pred ostalimi ali pa morajo na primer biti
zaključeni pred začetkom novega, zato smo postavili točna pravila za vsak razlog posebej.

Kartica porabe
Na kartici porabe, ki je razvidna s slike 11, se zapisujejo vsa števčna stanja (KT, VT, MT, ET,
JVT, JMT in odčitek moči), povprečna dnevna poraba, vrsta podatka, vir podatka, … Vrsta
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podatka določa, za kateri proces je bil pridobljen odbirek (menjava dobavitelja, sprememba
pogodbe, sprememba bremenitve, ...), pri viru podatka pa vidimo, kdo je vnesel odbirek, oz.
od koga je prišlo stanje števca (dobavitelj, SEP2W, popisovalec, referent, …). Za vsako stanje
je zabeležena tudi časovna značka vpisa in zadnje spremembe.
Posebnost vnosa je izračunan odbirek na podlagi povprečne dnevne porabe (interpolacija).
Tako stanje je tudi posebej označeno, da vemo, da je izračunano. Interpolacija se uporablja za
spremembo omrežninskih cenikov in pri odklopih na omrežju, ko ne moremo pridobiti stanja
števca.
Posamezni odbirek je lahko:
-

Obračunani (obarvan črno)

-

Neobračunani odbirki (obarvan živo rdeče)

Posamezni odbirek je lahko tudi neobračunan brez prožilca za obračun (obarvan temno
rdeče). Takšen odbirek ne bo obračunan, ampak bo čakal na naslednje stanje s prožilcem.

Slika 11: Kartica porabe na MM

Administracija števčnih (popravljanje, brisanje) stanj je omogočena samo za neobračunana
stanja. Če je stanje obračunano, ta možnost ni več mogoča, in sicer zaradi zagotavljanja
zgodovine. Za popravek stanja moramo najprej izvesti stornacijo obračunskih podatkov
(priloga A) oz. omrežninskega računa, izbris stanja pa ni več mogoč. Taka stanja, za katera je
bil izveden obračun, in kasneje storniran, vidimo obarvano sivo, tako da v sami kartici porabe
že po barvi ločimo stanja števca, kar je veliko bolj pregledno od raznih oznak.
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Velika večina števčnih stanj pride v sistem preko merilnega centra EG in preko web service
(dobavitelji). V samem sistemu obračuna pa je tudi možnost ročnega vpisa stanja. Pri vnosu
pa moramo odčitku določiti vse potrebne parametre (vrsta odčitka, vir pridobitve, …). Pri
števcih, ki jih daljinsko odčitavamo, pa imamo na vnosni maski omogočeno pridobitev
števčnega stanja direktno iz merilnega centra.

Nameščene merilno-krmilne naprave
Vsebuje spisek trenutno nameščene opreme in njeno zgodovino na merilnem mestu, kot so
števec, stikalna ura, merilni transformatorji. Zelo pomembno za obračun je, da v vsakem
trenutku vemo, katera merilna naprava je na katerem MM. Če bi prišlo do napake, bi
odjemalec dobival napačne račune, kot tudi ne bi mogel sporočiti stanja za obračun. Vsaka
nameščena naprava ima svojo tovarniško številko, po kateri vemo, za katero napravo gre. Pri
števcih električne energije poznamo tudi konstanto števca in konstanto moči. Pri večjih
odjemalcih, ki imajo na merilnem mestu nameščene merilne transformatorje, lahko sam
števec upošteva prestavna razmerja. Če pa števec ni nastavljen, oziroma nima te možnosti, pa
v samem sistemu obračuna nastavimo konstante. Te konstante določijo faktor, s katerim se
pomnoži zabeležena porabljena energija na števcu ali pa odčitek moči. V EG se po večini
poslužujemo, da merilni podatki, ki pridejo v sam obračun, že predstavljajo točne kWh oz.
kW, obstajajo pa še MM, ki imajo konstante, katerih uporabo bodo sčasoma z menjavo
števcev opustili.

Slika 12: Nameščene merilno krmilne naprave na MM
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Obračunski podatki

Na merilnem mestu imamo zabeležene vse obračunske podatke oz. račune (slika 13), ki so bili
izdani.
Obračunski podatki na merilnem mestu se delijo na dva dela:
-

Izdani računi

Pod tem sklopom se nahajajo obračunski podatki za obračune, za katere je bil izdan račun
za omrežnino in prispevke s strani EG.
-

Izdane priloge A

Izdane priloge A pa predstavljajo obračunske podatke, ki so bili posredovani dobaviteljem
električne energije.

Vsi izdani računi oz. priloge A nosijo podatke o:
-

številki računa,

-

oznaki vrste računa

(račun, delni račun, letni obračun, mesečni obrok in

storno/popravek/izredni račun),
-

obdobju od - do,

-

znesku omrežnine in prispevkov,

-

dobavitelju,

-

datumu izdaje in zapadlosti,

-

EBA povezavi do elektronske hrambe računa, če je bil račun izdan s strani EG,

-

XML poslanih podatkih dobavitelju,

-

opozorilih (izpisana vsa opozorila in napake, ki jih je zaznala validacija).

Zaradi boljšega pregleda smo dodali tudi nekaj grafičnih oznak, zaradi hitrejšega pregleda
podatkov. Grafične oznake označujejo:
-

Poračunano
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Uporablja se za mesečne obroke in izdane delne račune. Iz te oznake je razvidno, ali so bili ti
podatki poračunani z letnim obračunom (mesečni obroki) ali z računom (delni računi). S tem
zagotavljamo sledljivost in preglednost. Pri ostalih vrstah računa je že pri sami izdaji
označeno, da so količine poračunane.
-

Storniran

Oznaka v primeru stornacije računa oz. priloge A. Kadar je prišlo do kakšne napake pri
obračunu, ali je bil račun izdan na napačnega partnerja, se račun stornira.
-

Tiskan

Podatek o tem, ali je bil račun natisnjen in poslan odjemalcu oz. ali je bila priloga A poslana
dobavitelju. Tukaj je tudi časovna značka, kdaj je bil račun natisnjen in kdo ga je izdelal.
-

Knjižen

Pri izdelavi računov se poslužujemo oznake knjižen, ki nam omogoča, da dokler račun ni
knjižen, ga lahko spreminjamo oz. popravljamo, ter tudi zbrišemo. Ko je račun izveden po
naših željah, pa ta račun poknjižimo.

Slika 13: Pregled obračunskih podatkov

Kartica realizacije
Na kartici realizacije imamo dober pregled nad zaračunanimi količinami v zadnjih dvanajst
mesecih, kar je razvidno na sliki 14. Obdobje realizacije je dogovorjeno na nivoju Republike
Slovenije znotraj distribucijskih podjetij. Realizacija je 6. delovni dan v mesecu, saj je do
takrat obračunana večina merilnih mest. Po tem datumu pa gredo količine za realizacijo v
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naslednji mesec. Datum realizacije je pomemben za usklajena nadaljnja poročanja ostalim
akterjem na trgu.

Slika 14: Pregled zaračunanih količin

5.5 Obračun omrežnine in prispevkov
5.5.1 Letni obračun

Na letni obračun so uvrščena merilna mesta, ki imajo odjemno skupino NN brez merjenja
moči ali gospodinjstvo. Značilnost letnega obračuna je, da se odjemalcem zaračunava
omrežnina na podlagi mesečnih akontacij. Akontacijo določimo na podlagi povprečne dnevne
porabe. Poraba se določi iz zadnjih dveh obračunanih števčnih stanj, ki se pridobijo na
podlagi rednega letnega popisa. Mesečni obrok se izda praviloma enkrat mesečno.
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Slika 15: Izdelava obroka

V zadnjih letih dobavitelji vse bolj vzpodbujajo, da odjemalci mesečno sporočajo števčna
stanja, kar pa nam prinaša tako koristi kot tudi težave. Koristi so predvsem v tem, da imamo
več števčnih stanj in bolj natančne podatke o porabi na merilnem mestu. S tem tudi hitreje
ugotovimo posamezne napake (npr. okvara števca, okvara stikalne ure, …). Po drugi strani pa
s tem nastanejo težave, ki jih predhodno nismo poznali. Velikokrat se zgodi, da odjemalec
napačno odčita stanje števca ali pa oceni stanje (počitniški objekti, …). Takšna stanja, če so v
območju validacijskih kriterijev, tudi sprejmemo v obračun in obračunamo. Težava pa nastopi
pri popisu s strani EG, ko se lahko zgodi, da je stanje popisano s strani popisovalca manjše
kot je bilo sporočeno od odjemalca. V takih primerih težko ločimo ali je prišlo do same
okvare števca (stari indukcijski števci – preskok številčnice, vrtenje nazaj) ali pa so bila
sporočena stanja napačna.

5.5.1.1. Neakontacijski obračun

Na letnem obračunu smo dodali tudi možnost označbe merilnega mesta za neakontacijski
obračun. Ta opcija je uporabna za odjemalce, ki so na letnem obračunu, in želijo dobivati
račune po dejanski porabi. Dobavitelji lahko za svoja merilna mesta preko web service podajo
zahtevo za neakontacijski način, in se storitev izvede brez posredovanja referenta na strani
EG. Na ta način smo omogočili, da obračunski sistem ne izda obroka, ampak čaka na vpis
stanja števca. Tako ima odjemalec možnost sporočiti stanje števca. Če ta opcija ni
omogočena, odjemalec dobi mesečni obrok, kasneje pa še obračun po stanju števca, ki ga je
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sporočil. Če na takem merilnem mestu ne pride do vpisa stanja števca, se avtomatično
naknadno izda mesečni obrok.

Slika 16: Postopek letnega obračuna
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Daljinsko odčitavanje

Za merilna mesta z manjšo priključno močjo daljinsko odčitavanje še ni zakonsko obvezno.
Vendar se z uveljavljanjem pametnih omrežij tudi za ostale odjemalce hitro povečuje število
daljinsko branih števcev, kar nam omogoča, da obračun, ki je vezan na porabo po kWh,
obračunamo po dejanskih stanjih. S takim odčitavanjem se tudi povečuje točnost obračunskih
podatkov (izločijo se napake popisovalca, napačno sporočena stanja iz strani odjemalca, …),
in nam omogoča veliko dodatnih možnosti (daljinski odklop, kontrola odklopljenih MM,
sprememba obračunske moči v okviru SZP, sprememba tarifnega merjenja, …), kar nam
zmanjšuje stroške obiska monterja in posledično tudi ceno storitve odjemalcu. V bodočnosti
pa pravega letnega obračuna ne bomo več poznali, saj bomo podatke o porabi lahko spremljali
tako rekoč v živo.

5.5.2 Samooskrba

Dokaj nov način obračuna je samooskrba. Konec leta 2015 je bila sprejeta uredba [14] za
samooskrbo iz obnovljivih virov. Pri samooskrbi je elektrarna priklopljena na interno omrežje
odjemalca (slika 17). Najvišja nazivna moč proizvodnje naprave je 11 kVA. Odjemalec
koristi električno energijo za lastne odjem (LO) in lastno rabo elektrarne (LR), viške energije
pa odda v omrežje. V primeru manjka energije pa jo prevzema iz omrežja. Značilnost
obračuna samooskrbe je, da se pogleda stanje prejete in oddane energije enkrat letno, in sicer
1. 1. v letu. Takrat se preveri, koliko električne energije je odjemalec porabil iz
distribucijskega omrežja in koliko je je oddal v omrežje (obračunski dvosmerni števec P2). Če
je bila oddana energija višja od prejete, se ta prenese brezplačno v omrežje (v last
dobavitelja), če pa je odjemalec porabil več energije, kot jo je proizvedel, pa za to plača tako
omrežnino, kot tudi energijo izbranemu dobavitelju. Za samooskrbo se uporablja izključno
enotarifni obračun.
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Tak način obračuna omrežnine je za odjemalce dokaj ugoden, saj distribucijsko omrežje
nastopi v vlogi nekakšnega akumulatorja energije, kajti odjemalec plača omrežnino samo za
razliko med prejeto in oddano energijo. Na ta način so distribucijska podjetja ter ostali akterji,
ki so financirani iz omrežnine in prispevkov, na nek način oškodovani za del denarnih
sredstev.

Slika 17: Shema priklopa samooskrbe

5.5.3 Mesečni obračun

Vsa merilna mesta, ki imajo priključno moč večjo od 43 kW morajo imeti poleg 15minutnega intervala merjenja delovne energije, jalove energije in moči odjema, tudi daljinsko
odčitavanje. Obračun poteka po dejanski porabi, ki jo zabeleži električni števec, obračunsko
obdobje pa je koledarski mesec. Pri mesečnem obračunu redko prihaja do napak, kot jih
poznamo pri letnem obračunu, saj vsi vhodni merilni podatki prihajajo iz merilnega centra, in
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ni omogočen vnos stanj iz strani dobavitelja oz. odjemalca. Prav tako odpadejo napake s
strani popisovalcev EG. Postopek mesečnega obračuna je viden na sliki 18.

Slika 18: Postopek mesečnega obračuna
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Delni računi
Za odjemalce z veliko porabo in velikim mesečnim stroškom za porabljeno električno
energijo je ponujena tudi možnost delnih računov. Delni račun predstavlja akontacijo
omrežnine (predplačilo) za del meseca. Možno je dobiti en ali dva delna računa. V primeru,
da gre za en delni račun, odjemalec dobi račun (akontacijo omrežnine) za polovico meseca z
ocenjenim zneskom. Znesek se določi na podlagi 50 % zneska predhodnega meseca. V
primeru, pa da gre za dva delna računa, pa se znesek določi na podlagi 33 % zneska
predhodnega meseca. Konec meseca, ko se pridobi stanje dejanske porabe na merilnem
mestu, pa se izvede obračun, na katerem se odšteje znesek enega ali dveh delnih računov.
Posebnost delnih računov je, da se količine predvidene porabe ne upoštevajo pri količinski
realizaciji in tudi dobavitelj električne energije ne dobi obračunskih podatkov. Pri teh računih
gre za izključno za denarno akontacijo omrežnine.

5.5.4 Elektrarne
Prijava elektrarne v sistem obračuna se deli na 3 dele:

-

Elektrarna, priklopljena direktno na distribucijsko omrežje po tipski shemi priklopa P1.1
(slika 19). Taka elektrarna ima obračunski dvosmerni števec P2, ki meri prejem in oddajo
električne energije. Merilno mesto oz. števec P2 je namenjen izključno samo za delovanje
elektrarne (oddajanje energije v omrežje in lastna raba elektrarne). Če je za odjem
električne energije iz omrežja potrebna energija, ki ni namenjena za delovanje elektrarne,
se mora zagotoviti novo merilno mesto, ki je priklopljeno na distribucijsko omrežje.
Poraba, ki jo zabeleži števec P2, je namenjena obračunu omrežnine.
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Slika 19: Shema priklopa P1.1 [13]

-

Elektrarna, priklopljena na interno omrežje odjemalca (slika 20). V takem primeru je
obračunsko merilno mesto s števcem električne energije P3, priklopljeno na distribucijsko
omrežje. Merilno mesto s števcem P2 pa je interno (podrejeno). Števec P3 meri prejem iz
omrežja in morebitno oddajo v omrežje (viški energije). Števec P2 pa beleži celotno
proizvedeno energijo elektrarne in pa odjem električne energije za lastno rabo elektrarne.
Za obračun omrežnine je pomemben števec P3. Števec P2 pa je namenjen beleženju
proizvodnje iz elektrarne za morebitno podporo s strani Borzena d.o.o. za proizvodnjo iz
obnovljivih virov oz. soproizvodnje električne energije in toplote. Porabljena energija na
števcu P2 se ne obračunava in je zaračunana preko števca P3.
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Slika 20: Shema priklopa P1.3 [13]

-

Elektrarna, priklopljena na interno omrežje odjemalca, brez internega merilnega mesta.
Način obračuna omrežnine za samooskrbo je opisan v točki 5.5.2. Shema priklopa, ki je
namenjena samooskrbi, je razvidna s slike 17.

5.5.5 Izredni obračun

Poleg rednega obračuna omrežnine in prispevkov, občasno prihaja do raznih napak pri
merjenju električne energije, okvar števcev, okvar stikalnih ur, merilnih transformatorjev, …
V takih primerih je potreben določen popravek obračuna. Tako se naredi izredni obračun, ki
se izdela poleg rednega obračuna. Obračun je izveden na podlagi izračunanih ali ocenjenih
količin, ki se prištejejo ali odštejejo od rednih obračunov. Tak obračun izvede referent ročno,
in ni vključen v redno obdelavo. Tukaj ne veljajo klasične kontrole obračuna (podvajanje
obračunskega obdobja, prištevanje količin po eni tarifi, …). Za olajšano izdelavo izrednih
obračunov imamo vnosno polje za ročni obračun količin. Sistem obračuna upošteva podatke
iz prijave in je pri vnosu količin potrebno samo določiti kolikšne količine se prištejejo oz.
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odštejejo na posamezni postavki obračuna in za katero obdobje gre. Obračun razdeli količine
z linearno interpolacijo z upoštevanjem veljavnih cenikov po celotnem obdobju.
Če želimo izdelati obračun, ki ne temelji na prijavi, imamo možnost izdelave obračuna na
podlagi prazne fakture, kjer moramo ročno določiti vse podatke, ki so potrebni za obračun
omrežnine in prispevkov.

5.5.6 Oskrbe SODO
Pri oskrbah SODO distribucijska podjetja kot pooblaščeni izvajalci nalog SODO nastopijo v
vlogi dobavitelja.

5.5.1.2.

Neupravičen odjem

Neupravičen odjem [11] nastopi v primerih, da odjemalec odjema električno energijo brez
ustreznih pogodb, mimo števca električne energije, samovoljni priklop na omrežje, … Cena
električne energije je določena s ceno zasilne oskrbe, povečano za 30 %. Uporabi se cena
višje dnevne tarife, omrežnina pa se obračuna po zadnjem veljavnem ceniku. Pri merilnih
mestih, ki nimajo merjene moči, se uporabi tarifna postavka za enotno tarifo v skupini NN
brez merjenja moči. Za ostale odjemalce pa po tarifnih postavkah za odjemno skupino
T<2500 ur. V primeru, da ne moremo določiti dneva začetka neupravičenega odjema, se ta
zaračuna za obdobje zadnjih 12 mesecev.
Količine za obračun neupravičenega odjema se določijo na podlagi izmere števca, če pa to ni
mogoče, se količine določijo v skladu z 58. členom Splošnih pogojev [11]. Količine se
izračunajo na podlagi priključne moči oz. nazivnega toka preseka vodnika ter mesečnih
obratovalnih ur.
Vsak posamezni primer neupravičenega odjema se obravnava posamično zaradi
kompleksnosti samega obračuna.
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5.5.1.3. Zasilna oskrba

Zasilna oskrba [11] je namenjena gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, ki jim
zaradi nelikvidnosti dobavitelja preneha veljati pogodba. Če je uporabnik ostal brez pogodbe
o dobavi zaradi neplačevanja omrežnine in prispevkov, ni opravičen do take oskrbe. Zasilna
oskrba lahko traja maksimalno 60 dni in odjemalec mora pred pretekom ponovno zaprositi za
zasilno oskrbo.

5.5.1.4. Nujna oskrba

Je namenjena ranljivim odjemalcem, ki si ne morejo zagotoviti energije za najnujnejše
gospodinjske potrebe in za napajanje medicinskih naprav brez katerih bi bilo ogroženo
življenje. Odjemalec mora zaprositi in zagotoviti vsa zahtevana dokazila v skladu z zakonom
EZ-1 [9] za tako oskrbo v roku 14 dni po prejetju obvestila za odklop in ne sme biti prejemnik
socialne pomoči.

5.6 Vhodni podatki obračuna
5.6.1 Merilni podatki

Vhodni podatki, pomembni za obračun omrežnine, so števčna stanja, ki jih zabeležijo števci
električne energije. Merilni podatki pridejo v sistem obračuna na več načinov:


Merilni center – skrbi za zajem in obdelavo podatkov, ki jih omogoča daljinsko
odčitavanje in za hrambo baze podatkov. Odstotek stanj, ki prihaja iz merilnega centra, se
povečuje zaradi uvajanja pametnih omrežij;
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Ročno odbiranje - poteka na samem terenu. Popisovalci popišejo stanja števcev, ki jih
potrebujemo zaradi različnih vzrokov (redni letni popis, kontrole, menjave dobavitelja,
spremembe na merilnem mestu, ...);



Sporočena stanja s strani dobavitelja - odjemalci, ki želijo obračun po dejanski porabi,
sporočijo stanje števca svojemu dobavitelju, ta pa stanja naprej posreduje distributerju;



Moj EG račun – je poleg ostalih funkcionalnosti namenjen tudi vnosu števčnih stanj;



Klicni center – odjemalci lahko tudi preko telefona sporočijo stanje;



Vnos stanja iz strani referenta.

Vsa števčna stanja, ne glede na to iz katerega vira prihajajo, so validirana po določenih
kriterijih s strani EG. Same kriterije za validiranje odbirkov bom opisal v nadaljevanju.

5.6.2 Energijski odčitki

Nekakšna posebnost med števčnimi stanji so energijski odčitki. V tem primeru pa ne gre za
dejansko stanje števca, ampak se poraba vsak mesec beleži od 0. Tukaj gre za obračunska
merilna mesta, katera so sestavljena iz več merilnih točk. Poraba na merilnih točkah se
sešteva in se obračuna preko merilnega mesta na katerem se izvaja obračun.

5.7 Obdelava podatkov in nadzor pravilnosti obračuna

Na EG smo se na podlagi izkušenj in relativno majhnega števila merilnih mest odločili, da
bomo dnevno izvajali obdelave podatkov oz. obračun novo prispelih števčnih stanj, ki so
označena za obračun. Slabost dnevne obdelave podatkov je, da je potrebno tudi dnevno
spremljanje in potrjevanje pravilnosti obračuna. Ostala distribucijska podjetja pa imajo letni
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rokovnik obdelav, kjer imajo točno določene dneve, kdaj se katera stanja obračunajo in tudi
skupno tiskanje računov.
Pri obdelavi podatkov in kreiranju priloge A oz. izdelave omrežninskega računa, smo pri
prenovi obračunskega sistema postavili kriterije za pravilnost obračuna in odkrivanje napak.
Poznamo dve stopnji opozoril. Prva stopnja je opozorilo (O), ki samega obračuna ne ustavi.
Druga stopnja pa je napaka (N), ki pa zaustavi izdelavo računa oz. priloge A in pri kateri mora
odgovorni referent potrditi pravilnost. Pri potrjevanju napak je tudi vedno zavedeno kateri
referent je potrdil izdelavo in časovna značka. Vse napake in opozorila, ki so nastala pri
obdelavi, se shranijo na posebnem zavihku. S temi kontrolami smo odpravili veliko napak, ki
so nastajale pri obdelavi, vendar pa zahtevajo kontrole dnevni nadzor referenta.

Kriteriji validacije obračuna in odbirkov
N - napaka
O - opozorilo
N/O - napaka ali opozorilo odvisno od količin in tipa pridobitve odčitka

Tabela 7: Kontrole za mesečni obrok
Merilno mesto ni na letnem obračunu

N

Prevelika količina glede na prejšnji obrok

N/O

Premajhna količina glede na prejšnji obrok

N/O

Prevelika cena glede na prejšnji obrok

N/O

Premajhna cena glede na prejšnji obrok

N/O

Velik znesek poračuna

N/O

Kontrola podvojenih količin za obdobje

N
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Tabela 8: Kontrole za mesečni obračun
Ni porabe na tarifi

O

Kontrola vsote porab (poraba manjša od 20kWh)

O

Razmerje VT/MT

N/O

Razmerje MT/VT

N/O

Kontrola obratovalnih ur

N/O

Velika poraba glede, če je predhodna faktura SO

N/O

Majhna poraba glede, če je predhodna faktura SO

N/O

Obračunsko obdobje manjše od 10 dni

O

Obračunsko obdobje večje od 400 dni

O

Velik znesek poračuna

N/O

Velika poraba jalove energije

N/O

Prekoračena priključna moč

O

Kontrola obdobje_od - obdobje_do prejšnji SO-RR

N

Kontrola podvojenih količin za obdobje

N

Tabela 9: Kontrole za letni obračun
Ni porabe na tarifi

O

Kontrola vsote porab (poraba manjša od 20kWh)

O

Prevelika poraba glede na preteklo obdobje (povprečje)

N/O

Premajhna poraba glede na preteklo obdobje (povprečje)

N/O

Razmerje VT/MT

N/O

Razmerje MT/VT

N/O

Kontrola obratovalnih ur

N/O

Velika poraba glede na akontacijo

O

Velika poraba glede, če je predhodna faktura SO

N/O

Majhna poraba glede, če je predhodna faktura SO

N/O
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Ali so odšteti obroki, ko naredimo SO

N

Obračunsko obdobje manjše od 10 dni

O

Obračunsko obdobje večje od 400 dni

O

Velik znesek poračuna

N/O

Velik znesek vračila

N/O

Velika poraba jalove energije

O

Prekoračena priključna moč

O

Kontrola obdobje_od - obdobje_do prejšnji SO-RR

N

Kontrola podvojenih količin za obdobje

N

5.8 Izdelava računov za omrežnino in prispevke

Izdelava in pošiljanje računov se izvaja v podjetju EG. Računi se izdelujejo in tiskajo na
dnevnem nivoju, pred prenovo informacijskega sistema so se računi za omrežnino in
prispevke tiskali v Ljubljani v sklopu Informatike d.d. Pošiljanje računov smo prilagodili
odjemalcem in zakonodaji. Za vsako merilno mesto posebej določimo način dostave računov.
Vsi proračunski uporabniki so obvezani za prejemanje e-računov. V sistemu obračuna lahko
določimo način dostave računov:
-

običajna pošta,

-

PDF po elektronski pošti,

-

e-račun,

-

EBA Exchange.
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5.9 Posredovanje podatkov dobaviteljem električne energije: Priloga A

Podatki, ki se kreirajo pri obračunu omrežnine, se posredujejo dobaviteljem v standardizirani
obliki v XML formatu (slika 21) imenovanem priloga A [15]. Podatki v obliki XML se
posredujejo dobavitelju v vsakem primeru, ne glede na to ali dobavitelj izstavi račun samo za
energijo ali skupni račun za energijo in omrežnino. Dobavitelji imajo XML šifrante za
razumevanje posredovanih podatkov.
Priloga A je sestavljena iz:
Podatki priloge A:
- verzija objavljene priloge,
- zaporedna številka priloge,
- čas objave,
- številke merilnega mesta,
- distribucijsko območje,
- dobavitelj merilnega mesta.

Splošno:
-

podatki o plačniku (številka plačnika, davčna številka, ime in naslov),

-

podatki o računu (mesec in leto realizacije, vrsta računa, datumi izstavitve, datum
zapadlosti, obdobje od-do),

-

podatki o merilnem mestu (naziv in naslov merilnega mesta, odjemna skupina, odstotek
izgub transformacije, razlog obračuna, način obračuna, …).
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Merilni podatki:
Merilni podatki so razdeljeni na več sklopov, glede na število števčnih podatkov (VT, MT,
KT, ET, obračunska moč, zaračunana jalova energija). Za vsak sklop so navedeni podatki.
-

Podatki o merilnih podatkih (številka števca, števčna stanja, datumi odčitkov, razlika
stanj, konstanta števcev)

Merilni podatki se nanašajo na obračunske podatke, ki so vezani na števčna stanja. Če gre za
obračun, ki ne temelji na stanjih števca (npr. letni obračun - mesečni obrok), je ta sklop
priloge A prazen.

Obračunski podatki:
Obračunski podatki so podobno kot merilni podatki razdeljeni na več sklopov. Vsak sklop je
namenjen posamezni obračunski postavki na računu. V obračunskih podatkih je razviden
celoten obračun omrežnine in prispevkov. Če je dobavitelj zavezan zaračunati omrežnino na
svojem računu, mora obračunske podatke prenesti na svoj račun brez spreminjanja.
-

Podatki obračuna (zaračunljiv element, obdobje, količina, cena, znesek, DDV)

Povprečna dnevna poraba prikazuje podatke o povprečni dnevni porabi na merilnem mestu
za tekoče in predhodno obdobje.
Obvestilo za odjemalca se uporablja za razna obveščanja odjemalcev na računu.
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Slika 21: Priloga A – XML struktura

5.10 Izmenjava podatkov

Izmenjava obračunskih podatkov [15] za dobavitelje električne energije poteka izključno
preko priloge A v XML formatu. Za samo posredovanje podatkov pa lahko dobavitelji
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izbirajo med posredovanji preko varne strežniške povezave, po elektronski pošti, preko
spletnega portala Perun ali message queue MQ.
Za ostale akterje na trgu z električno energijo pa količinska in finančna poročila potekajo
preko različnih portalov, ki jih imajo v lasti ali pa tudi po elektronski pošti, saj gre običajno za
poročanje na mesečnem ali celo letnem nivoju. Tudi količina samih podatkov proti
obračunskim podatkov veliko manjša.

5.11

Obvladovanje terjatev

Obvladovanje terjatev je v današnjih gospodarskih razmerah zelo pomembna za vsako
podjetje. Izterjava terjatev mora potekati v čim krajšem roku, saj s staranjem pada uspešnost
in se povečuje težavnost same izterjave. Distribucijska podjetja imajo v skladu s 151. členom
Energetskega zakona EZ-1 možnost odklopa merilnega mesta po predhodnem obvestilu, če
odjemalec ne poravna omrežnine.
Odjemalci morajo biti o odklopu merilnega mesta predhodno obveščeni, gospodinjski
odjemalci vsaj 15 dni, poslovni odjemalci pa vsaj 8 dni. Terjanje omrežnine z odklopi
merilnega mesta je zelo učinkovito sredstvo. V izrednih primerih težko dostopnih merilnih
mest in nemožnosti odklopa na samem distribucijskem omrežju pa imamo težave. V takih
primerih pa se moramo poslužiti drugih pravnih poti za terjatev omrežnine in zagotovitev
dostopa do merilnega mesta.
Dobavitelji imajo v primeru neplačevanja možnost odpovedati pogodbo o dobavi odjemalcu.
V teh primerih distribucijsko podjetje pošlje na zahtevo dobavitelja obvestilo o predvidenem
odklopu merilnega mesta zaradi nesklenjene pogodbe o dobavi električne energije. Vendar
imajo odjemalci vedno možnost podpisa pogodbe z drugim dobaviteljem in se tako lahko
posledično izogibajo plačevanju. Za to so dobavitelji v slabšem položaju in morajo iskati
druge pravne poti za izterjavo omrežnine kot energije.
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6. SKLEP

Razvoj programa je bil dolgotrajen proces, ki je od ideje do izvedbe potekal približno dve leti;
čas, ki je bil potreben, da je bil celoten projekt tehnološko izveden, je bil naporen in zahteven,
vendar se je na koncu ves trud izplačal. Vrednost programa pa ni le v olajšanju in izboljšanju
samega procesa pri lažjem in hitrejšem postopku, temveč v veliki meri tudi cenovna, saj se je
z osamosvojitvijo od Informatike d.d. strošek za informacijski sistem znatno znižal.
Predhodno je bilo za kakršnokoli spremembo ali novost potrebno narediti nov projekt za
nadgradnjo, s katerim so se morali strinjati vsi naročniki, ker je bil program delan za vse
distribucije in je bila uskladitev dokaj zapletena, saj je bil pogled na sam razvoj od podjetja do
podjetja dostikrat različen. Prihranili smo pri strošku za vsakomesečno obratovanje, ki ga je
bilo potrebno plačevati. Znižali smo stroške pri tiskanju računov, ki ga je prej za vse
distribucije izvajalo eno podjetje, ki nam je za svoje storitve zaračunavalo in se je to odražalo
v večjem letnem strošku, sedaj pa je zanj zadolžen en oddelek v Elektru Gorenjska d.d., s
čimer smo prav tako znižali stroške. Res je, da so zaradi poenostavitev dela pri programu na
delovnih področjih nekateri delavci ostali brez določenih delovnih nalog, vendar so se
specializirali za druga področja, ki smo jih z odcepitvijo od skupnega sistema Informatike d.d.
sedaj prevzeli sami.
Med prednosti lastnega programa štejemo tudi krajši odzivni čas za odpravo napak, ker je
sistem samostojen, se s službo za informatiko znotraj podjetja, ki sedaj skrbijo za program,
veliko lažje dogovorimo in uskladimo ter se prilagodijo našim željam in zahtevam, kar pa prej
ni bilo izvedljivo, saj je bilo vsakršno spremembo težje uresničiti.
Na drugi strani pa je z osamosvojitvijo nastalo tudi nekaj novih nalog, za katere je sedaj
potrebno skrbeti. Slediti moramo veljavni zakonodaji, sami postopki morajo biti ob
kakršnikoli spremembi na tem področju v skladu z njo; potrebno je slediti vsem aktualnim
cenikom (za trošarino, omrežnino, prispevke, za nadstandardne storitve SODO) in jih
uskladiti s programom. Slabost se je pokazala na primer pri popravljanju napak pri
nadzorovanju pravilnosti obračuna, za katero je bilo prej poskrbljeno na podlagi vnaprej

51

določenega rokovnika, sedaj pa obračun izvajamo sami na dnevni bazi in je s tem nekoliko
več dela.
Vsako stvar pa se vedno da še izboljšati in nadgraditi. Z uporabo samega programa se vedno
najdejo nove ideje, ki bi se lahko vključile v posodobitev.
Ena od stvari, ki bi se po mojem mnenju lahko nadgradile v obstoječem sistemu, je izmenjava
podatkov v XML formatu za elektrarne, saj se tako trenutno sporočajo le podatki za odjem
električne energije iz omrežja. Možno bi bilo, da bi se podatki, ki jih distribucije posredujejo
operaterju trga, Ministrstvu za infrastrukturo, dobaviteljem, … posredovali v XML formatu, s
čimer bi prihranili veliko časa in z odpravo človeškega faktorja zmanjšali verjetnost napak,
povečali bi količino posredovanih podatkov in z avtomatizacijo pridobili na hitrosti.
Ta ideja zagotovo je izvedljiva, vendar ne le s strani enega podjetja, temveč je potrebna
sprememba na nivoju celotne države, saj se mora sistem uskladiti na državnem nivoju.
Elektroenergetski trg se nenehno spreminja, z razvojem različnih novih tehnologij se bodo
spremembam morali prilagoditi vsi akterji, ki na njem nastopajo. Električna mobilnost,
pametna omrežja, pametni števci, so le ena izmed področij, ki so že v tem trenutku zaradi
povečevanja obsega merilnih podatkov izredno aktualna.
V razvijanju je veliko novih mednarodnih projektov, ki v prihodnosti prinašajo veliko novosti
na področju procesa obračuna. Pripravljajo se projekti prilagajanja odjema (zmanjšanje
konične obremenitve odjemalca), virtualne elektrarne (prilagajanje odjema in proizvodnje iz
obnovljivih virov), shranjevanje električne energije (v okviru projekta bo preizkušen večji
hranilnik energije v različnih distribucijskih okoljih), …
V bodoče bo tako ves čas potrebno spremljati novosti in skupaj z njimi razvijati nove,
izboljšane sisteme, ki bodo zagotavljali še boljše pogoje dela in bodo zadostili vsem
naprednim tehnološkim spremembam.
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