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Woddaja

realizirana oddaja člana bilančne sheme

Wj

realizirana oddaja/odjem prevzemno predajnega mesta j

m

število oddajnih prevzemno predajnih mest člana bilančne sheme

Wodjem

realizirani odjem člana bilančne sheme

n

število odjemnih prevzemno predajnih mest člana bilančne sheme

Wsaldo

saldo odjema in oddaje pripadajočih prevzemno predajnih mest po članu
bilančne sheme oz. po posameznem obračunskem intervalu

Wrealizacija

realizacija bilančne skupine v posameznem obračunskem intervalu

Wsaldo izr.p.

saldo odjema in oddaje, ki pripadajo l-temu hierarhično nižjemu članu bilančne
sheme, v posameznem obračunskem intervalu

r

število vseh pogodb o izravnavi, ki so sklenjene s hierarhično nižjimi člani
bilančne sheme

Wodstopanja

odstopanje odjema in oddaje bilančne skupine od tržnega plana v posameznem
obračunskem intervalu

Wtržni plan
Wnapov. odstopanja

tržni plan bilančne skupine v posameznem obračunskem intervalu
napovedana odstopanja bilančne skupine v posameznem
obračunskem intervalu

SIPXurnii

urni indeks cene električne energije na energetski borzi v Republiki Sloveniji,
ki je enak marginalni ceni, izračunani na urni dražbi za slovenski borzni trg

Sizr+

seštevek stroškov oziroma prihodkov, ki jih je imel sistemski operater
prenosnega omrežja z nakupom električne energije za izravnavo pozitivnih
odstopanj v obračunskem intervalu

Sizr-

seštevek prihodkov oziroma stroškov, ki jih je imel sistemski operater
prenosnega omrežja s prodajo električne energije za izravnavo negativnih
odstopanj v obračunskem intervalu

Wizr+

vsota energije (pozitivna vrednost), ki jo je sistemski operater prenosnega
omrežja kupil za pokrivanje pozitivnih odstopanj v obračunskem intervalu

Wizr-

vsota energije (negativna vrednost), ki jo je sistemski operater prenosnega
omrežja prodal za pokrivanje negativnih odstopanj v obračunskem intervalu

C+

osnovna cena pozitivnih odstopanj v izbranem obračunskem intervalu

C-

osnovna cena negativnih odstopanj v izbranem obračunskem intervalu

C'+

izpeljana cena pozitivnih odstopanj v izbranem obračunskem intervalu
V

C'-

izpeljana cena negativnih odstopanj v izbranem obračunskem intervalu

q+

izpeljani odmik od osnovne cene pozitivnih odstopanj C+

q-

izpeljani odmik od osnovne cene negativnih odstopanj C-

Sizr

stroški izravnave odstopanj, ki jih je imel sistemski operater prenosnega
omrežja z izravnavo odstopanj sistema v izbranem obračunskem intervalu,

W+i

količina pozitivnih odstopanj bilančne skupine i, ki ni gospodarska javna
služba, v izbranem obračunskem intervalu (pozitivna vrednost)

W-i

količina negativnih odstopanj bilančne skupine i, ki ni gospodarska javna
služba, v izbranem obračunskem intervalu (negativna vrednost)

k

število vseh bilančnih skupin, katerih bilančni obračun se v izbranem
obračunskem intervalu izračuna

Zp

višina preostalega presežka ali manka, ki se ga ob korekciji v zadnji uri
zmanjša ali poveča

WGJS+j

količina pozitivnih odstopanj bilančne skupine j, ki je gospodarska javna
služba, v izbranem obračunskem intervalu (pozitivna vrednost)

WGJS-j

količina negativnih odstopanj bilančne skupine j, ki je gospodarska javna
služba, v izbranem obračunskem intervalu (negativna vrednost)

kTP

koeficient tolerančnega pasu v obračunskem intervalu, ki je enak 0,05

CK

cena penalov za odstopanja izven tolerančnega pasu

T

velikost tolerančnega pasu

Z

skupni znesek bilančnega obračuna bilančne skupine

Zt

vrednost odstopanj bilančne skupine v posameznem obračunskem intervalu

t

posamezen obračunski interval

u

število obračunskih intervalov v obračunskem obdobju

Znapov –t

vrednost napovedanih odstopanj bilančne skupine v posameznem obračunskem
intervalu

ZGJS

skupni znesek bilančnega obračuna bilančne skupine izvajalca gospodarske
javne službe iz 20. člena Energetskega zakona

ZGJS-t

vrednost odstopanj bilančne skupine izvajalca gospodarske javne službe iz
20. člena Energetskega zakona v posameznem obračunskem intervalu

Eostvarenje

dejanska vrednost realizacije subjekta odgovornega za odstopanje v
obračunskem intervalu [MWh]

Tmin

najmanjša vrednost tolerančnega pasu v obračunskem intervalu in je enaka 1
MWh za pozitivna in negativna odstopanja
VI

Tmax

največja vrednost tolerančnega pasu v obračunskem intervalu in je enaka 20
MWh za pozitivna in negativna odstopanja

ΔE

vrednost pozitivnih in negativnih odstopanj subjekta, odgovornega za
odstopanje v obračunskem intervalu, zaokrožena na tri decimalna mesta
[MWh]

CpT

cena za pozitivna odstopanja znotraj tolerančnega pasu v obračunskem
intervalu [kn/MWh]

Cp4T

korekcijska cena električne energije za pozitivna odstopanja [kn/MWh]

kp

koeficient cene električne energije uravnoteženja za pozitivna odstopanja

kp4T

koeficient korekcijske cene električne energije uravnoteženja za pozitivna
odstopanja

kpd

koeficient pozitivnih odstopanj v obračunskem obdobju.

Tm

tolerančni prag, ki je pokazatelj odstopanj v obračunskem obdobju subjekta,
odgovornega za odstopanje

d

pokazatelj odstopanja subjekta, odgovornega za odstopanje v obračunskem
obdobju

kmax

največja vrednost korekcije koeficienta pozitivnih in negativnih odstopanj v
obračunskem obdobju subjekta, odgovornega za odstopanje

CnT

cena električne energije za negativna odstopanja znotraj tolerančnega pasu v
obračunskem intervalu [kn/MWh]

kn

koeficient cene električne energije uravnoteženja za negativna odstopanja

knd

koeficient negativnih odstopanj v obračunskem obdobju

up

delež energije pozitivnih odstopanj v skupni energiji odstopanj subjekta,
odgovornega za odstopanja v obračunskem obdobju

un

delež energije negativnih odstopanj v skupni energiji odstopanj subjekta,
odgovornega za odstopanja v obračunskem obdobju

ufp

pogostost pozitivnih odstopanj subjekta, odgovornega za odstopanja v
obračunskem obdobju

ufn

pogostost negativnih odstopanj subjekta, odgovornega za odstopanja v
obračunskem obdobju

x

modifikacijski faktor

|ΔEep|

vsota

pozitivnih

odstopanj

subjekta,

obračunskem obdobju

VII

odgovornega

za

odstopanje

v

|ΔEen|

vsota

negativnih

odstopanj

subjekta,

odgovornega

za

odstopanje

v

obračunskem obdobju
np

število obračunskih intervalov v katerih je subjekt, odgovoren za pozitivna
odstopanja

nn

število obračunskih intervalov v katerih je subjekt, odgovoren za negativna
odstopanja

∑Ppsm-dsm(t)

vsota izmerjenih vrednosti moči prevzete električne energije iz prenosnega
omrežja po intervalih

∑Pppds(t)

vsota izmerjenih vrednosti moči prevzete električne energije iz proizvodnih
virov, priključenih na distribucijsko omrežje po intervalih

∑Ppddm(t)

vsota izmerjenih vrednosti moči prevzete električne energije iz drugega
distribucijskega omrežja po intervalih

Pgds-o(t)

izgube v omrežju

Pds-o(t)

celotni odjem na prevzemnem mestu distribucije

kgub

koeficient izgub

Ppkods-o(t)

preostali obremenitveni diagram distribucijskega omrežja

∑Pkupac mjs-o(t) vsota merjenih vrednosti kupcev, za katere obstaja izmerjena in potrjena
obremenilna krivulja po intervalih
E1,i,t

manjkajoča energija (vozni red je nižji od realizacije)

P1,i,t

cena za manjkajočo energijo

E2,j,t

višek energije (vozni red je višji od realizacije)

P2,j,t

cena za višek energije

VMax

sprememba vrednosti regulacijskega območja, pri katerem je dosežena
odvodna maksimalna vrednost = 75,00 MWh

UMin

minimalna vrednost odvodne funkcije = 1,50 €/MWh

UMax

maksimalna vrednost odvodne funkcije (vrednost ni določena kot predhodni
dve, potrebno jo je izračunati)

UMax,MAX

zgornja meja maksimuma odvodne funkcije = 200,00 €/MWh

UMax,MIN

spodnja meja maksimuma odvodne funkcije = 20,00 €/MWh

UMax,s

zgornja meja maksimuma odvodne funkcije pri ciljnem porazdelitvenem ključu
(vrednost ni določena kot predhodni dve, potrebno jo je izračunati)

s

vnaprej določen ciljni porazdelitveni ključ (pove nam razmerje med ceno_1 in
ceno_2 bilančnega obračuna), s = 0,20

VIII

s'

dejanski porazdelitveni ključ (pove nam dejansko razmerje med ceno_1 in
ceno_2 bilančnega obračuna)

C

konstanta, ki je rezultat vseh odstopanj v regulacijskem območju

M

število vseh 15-minutnih intervalov v obračunskem obdobju

PS

cena drugega obračuna odstopanj

KC

znesek prvega in drugega obračuna odstopanj

K

znesek drugega obračuna odstopanj

E

odjem celotne bilančne skupine

Oi

obračunski podatek za mesec obračuna odstopanj izbranega odjemalca i

∑Od

vsota obračunskih podatkov za mesec obračuna vseh nemerjenih odjemalcev
območja distribucijskega omrežja, na katerega je odjemalec i priključen, ter
odjemov ostalih odjemalcev z registracijskimi meritvami iz istega območja
distribucijskega omrežja, ki so bili uvrščeni v preostali diagram

PNKO-PSP(t)

skupna vrednost preostalih obremenitvenih diagramov

NKOKSK(t)

normirane vrednosti posamezne karakteristične skupine

WKSK(t)

skupni letni odjem karakteristične skupine

WN-g

normirane vrednosti preostalih diagramov za vsako karakteristično skupino
kupca

ZKSK(t)

faktor razločevanja karakterističnih skupin

PNKO-KSK(t)

preostali diagram posamezne karakteristične skupine

∑PNKO-KSK(t) vsota skupnega preostalega diagrama vseh merjenih merilnih mest
PKSK-o(t)

preostali diagram posamezne karakteristične skupine

GO-KSK

delež posamezne bilančne skupine za posamezno karakteristično skupino
kupca

WKSK-O

letna poraba določene karakteristične skupine bilančne skupine

PKSK-O-o

preostali odjem za posamezno karakteristično skupino bilančne skupine

PKSK-o

preostali odjem posamezne karakteristične skupine

PO-bms-o

skupna vrednost krivulje preostalega diagrama odjema za posamezno bilančno
skupino

∑ PKSK-O-o(t) vsota krivulj preostalega diagrama odjema za posamezno karakteristično
skupino kupca
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POVZETEK

Diplomsko delo z naslovom »Primerjava mehanizmov za obračun odstopanj nemerjenih
merilnih mest električne energije« v uvodnem delu predstavi mehanizme za obračun
odstopanj na primeru trgov Slovenije, Hrvaške in Avstrije ter značilnosti le-teh. V
nadaljevanju je podrobneje predstavljena določitev preostalega diagrama odjema na primeru
organiziranih trgov z električno energijo Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Na testni skupini
osmih merilnih mest smo izvedli določitev preostalega diagrama odjema za omenjene trge in
primerjavo le-teh med seboj. V zadnjem sklopu diplomskega dela je na podlagi izračunanih
preostalih diagramov odjema prikazano, kako se odraža posamezna določitev preostalih
diagramov odjema na posameznem trgu skozi odstopanja in posledično s tem nastale stroške.
V diplomski nalogi smo primerjali, kako se na isti testni skupini določa preostali diagram
odjema na primeru trgov Slovenije, Hrvaške in Avstrije ter ga primerjali z dejansko
realizacijo. Dobili smo odstopanja, ki odražajo uspešnost mehanizma za določanje preostalega
diagrama odjema na posameznem trgu. Na primeru testne skupine se je najbolje odrezal
mehanizem za določanje preostalega diagrama odjema, ki ga uporabljamo v Sloveniji, saj je
dosegel najmanjša povprečna odstopanja na letni ravni.
Za isto testno skupino smo na podlagi dobljenih odstopanj izračunali še specifični strošek. Pri
vsakem mehanizmu za obračun odstopanj na posameznem trgu smo izvedli primerjavo vseh
treh določitev preostalega diagrama odjema. Interes vsake bilančne skupine je imeti čim nižje
specifične stroške, kar je bil tudi naš kriterij ocenjevanja. Rezultati za testno skupino so
pokazali, da so bili najnižji specifični stroški na trgih Slovenije in Hrvaške z uporabljenim
slovenskim mehanizmom za določitev preostalega diagrama odjema. Na avstrijskem trgu pa
se je najbolje odrezal preostali diagram odjema, dobljen z uporabo avstrijskega mehanizma za
obračun odstopanj.

Ključne besede: obračun odstopanj, preostali diagram odjema, normirani obremenitveni
diagrami, organiziran trg z električno energijo
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ABSTRACT
The thesis entitled "Comparison of the mechanisms for imbalance settlement of the
unmeasured measuring points of electricity" in the introductory part presents mechanism for
imbalance settlement in the case of organized electricity markets of Slovenia, Croatia and
Austria, and the characteristics thereof. The thesis then presents in detail the load profile in
the case of organized electricity markets in Slovenia, Croatia and Austria. For clearer review
we made a test group of measuring points, for which we performed an evaluation of the load
profiles in these markets and compared them with each other. The last part of the thesis
describes how, based on the calculated load profiles, each determined load profile reflects in
each market through deviance and consequently with the costs it caused.
In this thesis, we compared how the same test group determined the load profile for the
example of the markets in Slovenia, Croatia and Austria, and we also compared it with the
actual realization. We have obtained a deviation, that reflects how successful is the
mechanism for determining the load profile in each market. In the case of our test group the
mechanism for determining the load profile, that has reached the best performance, is the one
we use in Slovenia, because it has reached a minimum average deviation on an annual basis.
For the same test group we calculated, based on the obtained deviation, the specific cost that
originated due to these deviations. For each mechanism for imbalance settlement in the
individual market, a comparison was made of all three load profiles. Every balance group's
interest is to have as small specific costs as possible, which was also our evaluation criteria.
The results of our test group showed, that the lowest specific costs were on the markets of
Slovenia and Croatia with the Slovenian mechanism for determining the load profiles. On the
Austrian market the most successful load profile was obtained by the Austrian mechanism for
imbalance settlement.

Key words: imbalance settlement, load profile, normalized load profiles, organized electricity
market
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UVOD

Električna energija je specifična dobrina, ki se je zaradi njenih lastnosti ne da shranjevati v
velikih količinah. Zato mora biti v elektroenergetskem sistemu vsa uvožena in proizvedena
energija enaka porabljeni in izvoženi energiji, pri tem pa moramo upoštevati tudi izgube.
Zaradi njenih specifičnih lastnosti je potrebno porabo električne energije natančno načrtovati.
Vsaka bilančna skupina mora oddati tržni plan, na podlagi katerega sistemski operater ve,
koliko energije mora zagotoviti v določenem časovnem intervalu. Odstopanja nastanejo, ker
se dejanska realizacija razlikuje od napovedanega tržnega plana, kar pomeni, da je imel
sistemski operater določene stroške z izravnavo elektroenergetskega sistema. Vsak trg ima
zato mehanizme za obračun odstopanj, s katerimi se nastala odstopanja pravilno in pravično
porazdelijo med vse udeležence bilančne sheme.
V tem diplomskem delu smo obravnavali določitev preostalega diagrama odjema na primeru
organiziranih trgov z električno energijo Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Vsak trg ima
drugačna pravila in postopke za določitev preostalih diagramov odjema, zato operiranje z
istimi podatki prikaže različne preostale diagrame.
Namen diplomskega dela je prikazati postopke določitve preostalega odjema na primeru
organiziranih trgov z električno energijo Slovenije, Hrvaške in Avstrije in jih med seboj
primerjati. Da bi lažje izvedli primerjavo, smo na vzorcu osmih merilnih mest izvedli
določitev preostalih diagramov odjema glede na posamezen trg in jih med seboj primerjali.
Ker so vrednosti preostalih diagramov odjema izračunane, nastanejo odstopanja od dejanske
realizacije. V drugem sklopu diplomskega dela so podane primerjave uspešnosti izračunanih
preostalih diagramov odjema v primerjavi z dejansko realizacijo glede na posamezen trg.
Dobljena odstopanja smo vzporedno povezali s stroški, ki nastanejo zaradi odstopanj in jih
primerjali na posameznih trgih.
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1. BILANČNI OBRAČUN ODSTOPANJ NA PRIMERU TRGA SLOVENIJE,
HRVAŠKE IN AVSTRIJE
Bilančni obračun je mehanizem oziroma postopek, s katerim obračunamo odstopanja
bilančnih skupin. Bilančna skupina je skupina članov bilančne sheme, ki se ustanovi za
namen dobave izravnalne energije. Operater trga s pomočjo mehanizma za obračun odstopanj
izstavi račun bilančni skupini za dobavljeno energijo pozitivnih odstopanj ali račun za
prevzeto energijo negativnih odstopanj v izbranem obračunskem obdobju [1]. Vsak trg z
električno energijo ima svoj mehanizem za obračun odstopanj. Mehanizmi se med seboj
razlikujejo, vsem pa je skupno, da skušajo optimalno porazdeliti in pokriti nastale stroške, ki
nastanejo zaradi odstopanj med realizacijo in tržnim planom (TP) [2]. V nadaljevanju si bomo
ogledali primere mehanizmov za obračun odstopanj na primeru organiziranih trgov z
električno energijo Slovenije, Hrvaške in Avstrije.

1.1 Obračun odstopanj na primeru trga z električno energijo v Sloveniji
Organizator trga z električno energijo v Sloveniji je Borzen, ki skrbi za izravnalni trg v
Republiki Sloveniji in je odgovoren za bilančni obračun. Slovenski trg z električno energijo
deluje na načinu sprotnega trgovanja. Če se ponudba in povpraševaje uskladita, pride do
sklenitve posla [1,3]. Trg z električno energijo v Sloveniji je urejen v bilančno shemo, v kateri
nastopajo bilančne skupine s svojimi morebitnimi bilančnimi podskupinami. Vsak pravni ali
fizični subjekt, ki želi poslovati na trgu z električno energijo, mora biti član bilančne sheme
[1].
Bilančna skupina je skupina subjektov bilančne sheme. Sestavljena je iz poljubnega števila
subjektov za namene dobave izravnalne energije. Vsaka bilančna skupina je sestavljena
hierarhično. Vsaka bilančna skupina ima enega odgovornega člana, pod njim pa se razvrstijo
še nižji člani bilančne skupine [2].
Organizator trga (Borzen) [1] in sistemski operater distribucijskega omrežja (družba SODO)
sta tudi uvrščena v bilančno shemo [4].
Sistemski operater prenosnega omrežja v Sloveniji je ELES, ki skrbi za podatke o prevzeti in
oddani energiji na prenosnem omrežju. Odgovoren je za izravnavo elektroenergetskega
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omrežja. Po potrebi glede na odstopanja na izravnalnem trgu kupuje in prodaja vso električno
energijo, ki jo potrebuje za izravnavo elektroenergetskega omrežja [1,3].
Bilančni obračun je obračun bilanc bilančnih skupin, v okviru katerega se določijo količine
odstopanj, izračunane s primerjavo celotne realizacije bilančnih skupin in njihovega tržnega
plana. Bilančni obračun vsebuje poleg količin odstopanj tudi finančne vrednosti odstopanj.
Odstopanja se obračunajo po postopku, ki je naveden v Pravilih za delovanje organiziranega
trga z električno energijo [2]. Odstopanja plačujejo subjekti, odgovorni za odstopanja
(bilančne skupine), plačajo pa se Organizatorju trga z električno energijo (Borzen) [1].
Po zaključenem obračunskem letu se izvede letni poračun, kjer se poračunajo še odstopanja,
nastala zaradi nemerjenega odjema. Odstopanja za nemerjena merilna mesta so v mesečnem
obračunu odstopanj upoštevana z ocenjenimi količinami [2].
Organizator trga v okviru bilančnega obračuna po stanju bilančne sheme in na podlagi prejetih
podatkov opravi [2]:
-

izračun bilance trga,

-

izračun bilanc bilančnih skupin,

-

izračun celotne realizacije bilančnih skupin,

-

izračun odstopanj,

-

izračun napovedanih odstopanj.

Bilančni obračun se izvaja enkrat v obračunskem obdobju in ločeno za vsak obračunski
interval. Obračunsko obdobje traja en mesec [2].
Proizvodnja električne energije pomeni pretvorbo drugih vrst energije v električno. Ker se
električne energije ne da shranjevati v večjih količinah, jo je potrebno oddajati v
elektroenergetsko omrežje [5].
Realizirana oddaja člana bilančne sheme v posameznem obračunskem intervalu je enaka vsoti
realiziranih vrednosti oddaje vseh prevzemno predajnih mest, ki pripadajo članu bilančne
sheme [2]:
m

Woddaja =  W j
j=1

8

(1)

Kjer pomeni:
Woddaja

realizirana oddaja člana bilančne sheme,

Wj

realizirana oddaja prevzemno predajnega mesta j,

m

število oddajnih prevzemno predajnih mest člana bilančne sheme.

Realizirani odjem člana bilančne sheme v posameznem obračunskem intervalu je enak vsoti
realiziranih vrednosti odjema vseh prevzemno predajnih mest, ki pripadajo članu bilančne
sheme [2]:
n

Wodjem = W j
j=1

(2)

Kjer pomeni:
Wodjem

realizirani odjem člana bilančne sheme,

Wj

realizirani odjem prevzemno predajnega mesta j,

n

število odjemnih prevzemno predajnih mest člana bilančne sheme.

Saldo odjema in oddaje po pripadajočih prevzemno predajnih mestih in v posameznem
obračunskem intervalu je enak razliki med celotnim realiziranim odjemom in celotno
realizirano oddajo prevzemno predajnih mest, ki pripadajo članu bilančne sheme, po stanju
bilančne sheme iz TISOT [2]:

Wsaldo = Wodjem -Woddaja

(3)

Kjer pomeni:
Wsaldo

saldo odjema in oddaje pripadajočih prevzemno predajnih mest po članu
bilančne sheme,

Wodjem

realizirani odjem v obračunskem intervalu po članu bilančne sheme,

Woddaja

realizirana oddaja v obračunskem intervalu po članu bilančne sheme.

Za prevzemno predajna mesta, ki so opremljena z registracijskimi meritvami, katerih
registracijski interval je krajši ali enak obračunskemu intervalu (merjeni odjemalci ali merjeni
proizvajalci), se obračunski podatek o realiziranem odjemu ali oddaji v posameznem
obračunskem intervalu določi na podlagi registriranih merilnih podatkov [2].
V primeru manjkajočih ali nepravilnih merilnih podatkov za prevzemno predajna mesta na
distribucijskem omrežju zaradi izpada napajanja, uničenja ali netočnosti števčnih podatkov, se
9

obračunske podatke v teh obračunskih intervalih pripravi v skladu s Sistemskimi
obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje električne energije [6].
Za prevzemno predajna mesta brez registracijskih meritev ali katerih registracijski interval je
daljši od obračunskega intervala (nemerjeni odjemalci in nemerjeni proizvajalci), se
realizirani odjem ali oddaja v posameznem obračunskem intervalu določi z analitičnim
postopkom [2].
Razlike, ki nastanejo med dejanskimi (ali fakturiranimi) količinami in količinami iz
analitičnega postopka, se na letni ravni poračunajo v okviru letnega poračuna [2].

1.1.1. Izračun odjema nemerjenih odjemalcev
Za merilna mesta brez registracijskih meritev se realizirani odjem ali oddaja v posameznem
obračunskem intervalu določi z analitičnim postopkom [2], ki je podrobneje opisan v
poglavju 2. Določitev nemerjenega odjema na primeru trgov Slovenije, Hrvaške in Avstrije.

1.1.2. Realizacija bilančne skupine v posameznem obračunskem intervalu
Celotna realizacija bilančne skupine je seštevek salda odjema in oddaje pripadajočih
prevzemno predajnih mest ter salda odjema in oddaje po prevzemno predajnih mestih, ki
pripadajo hierarhično nižjim članom bilančne sheme, v posameznem obračunskem intervalu
po stanju bilančne sheme iz TISOT [2]:
r

(l)
Wrealizacija = Wsaldo + Wsaldo
izr.p

(4)

l=1

Kjer pomeni:
Wsaldo

saldo odjema in oddaje pripadajočih prevzemno predajnih mest v posameznem
obračunskem intervalu,

Wrealizacija

realizacija bilančne skupine v posameznem obračunskem intervalu,

Wsaldo izr.p.

saldo odjema in oddaje, ki pripadajo l-temu hierarhično nižjemu članu bilančne
sheme, v posameznem obračunskem intervalu,
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r

število vseh pogodb o izravnavi, ki so sklenjene s hierarhično nižjimi člani
bilančne sheme.

1.1.3. Odstopanje oddaje in odjema električne energije
Za vsako bilančno skupino, ki ima pripadajoča prevzemno predajna mesta, Organizator trga
ugotovi odstopanje celotne realizacije (odjema in oddaje električne energije) od tržnega plana
v obračunskem intervalu na naslednji način [2]:

Wodstopanja =Wrealizacija -Wtržni plan

(5)

Kjer pomeni:
Wodstopanja

odstopanje odjema in oddaje bilančne skupine od tržnega plana v posameznem
obračunskem intervalu,

Wrealizacija

celotna realizacija bilančne skupine v posameznem obračunskem intervalu,

Wtržni plan

tržni plan bilančne skupine v posameznem obračunskem intervalu.

1.1.4. Napovedana odstopanja
Pozitivno odstopanje pomeni, da je celotna realizacija večja od tržnega plana (večji odjem ali
manjša proizvodnja od načrtovane). Negativno odstopanje pomeni, da je celotna realizacija
manjša od tržnega plana (manjši odjem ali večja proizvodnja od načrtovane) [2].

Wnapov. odstopanja = -Wtržni plan

(6)

Kjer pomeni:
Wnapov. odstopanja

napovedana odstopanja bilančne skupine v posameznem obračunskem
intervalu,

Wtržni plan

tržni plan bilančne skupine v posameznem obračunskem intervalu.
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1.1.5. Določitev osnovnih cen C+ in CCeni C+ in C- sta osnovni ceni za pozitivna in negativna odstopanja, po katerih se obračuna
odstopanje tržnega plana od realizacije znotraj tolerančnega pasu. Za pozitivna odstopanja se
uporabi ceno C+, za negativna odstopanja pa ceno C-. Ceni sporoči Organizator trga in sta tudi
osnovi za določitev vseh nadaljnjih izpeljav korekcij cen za pozitivna in negativna odstopanja.
Osnovni ceni C+ in C- se določita v odvisnosti od izravnave in skupnega odstopanja
elektroenergetskega sistema v Republiki Sloveniji na podlagi naslednjih enačb (tabela 1) [2]:
(7)
stanje
izravnave v
obračunskem
intervalu
izravnava je v
v eni smeri

Wizr   0; Wizr   0
izravnava je v
v eni smeri

Wizr   0; Wizr   0
izravnava je v
obeh smereh
in

Wizr   Wizr   0
izravnava je v
obeh smereh
in

C+

C+

1,03×



S
0,97× min  SIPXurnii ; izr+ 
Wizr+ 


Sizr+
Wizr+


S 
1,03× max  SIPXurnii ; izr- 
Wizr- 

1,03×

Wizr   Wizr   0

SizrWizr-



S  S
0,97× max  min  SIPXurnii ; izr+  ; izrWizr+  Wizr


Sizr+
Wizr+



S
1,03× min  max  SIPXurnii ; izrWizr


 Sizr+ 

;
 Wizr+ 

Wizr   Wizr   0
ni bilo
izravnave ali

0,97×

1,03× SIPXurnii

0,97×





SizrWizr-

0,97× SIPXurnii

Tabela 1: Enačbe za določitev osnovnih cen C+ in C-.

Kjer pomeni:
SIPXurnii

urni indeks cene električne energije na energetski borzi v Republiki Sloveniji,
ki je enak marginalni ceni, izračunani na urni dražbi za slovenski borzni trg,
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Sizr+

seštevek stroškov oziroma prihodkov, ki jih je imel sistemski operater
prenosnega omrežja z nakupom električne energije za izravnavo pozitivnih
odstopanj v obračunskem intervalu,

Sizr-

seštevek prihodkov oziroma stroškov, ki jih je imel sistemski operater
prenosnega omrežja s prodajo električne energije za izravnavo negativnih
odstopanj v obračunskem intervalu,

Wizr+

vsota energije (pozitivna vrednost), ki jo je sistemski operater prenosnega
omrežja kupil za pokrivanje pozitivnih odstopanj v obračunskem intervalu in

Wizr-

vsota energije (negativna vrednost), ki jo je sistemski operater prenosnega
omrežja prodal za pokrivanje negativnih odstopanj v obračunskem intervalu.

1.1.6. Korekcija cen za odstopanja v primeru neizravnane bilance
V primeru primanjkljaja obračunskega obdobja in v kolikor so neto odstopanja vseh bilančnih
skupin v intervalu, izbranem za korekcijo, pozitivna, se cena C+ nadomesti z izpeljano ceno
C'+, ki se jo izračuna na podlagi naslednjih enačb [2]:

C+' = C+ - q+

q+ =

C+
C-  ik W-i C- - lj WGJS - j
1,03
0,97
WGJS+ j
 ik W+i -  lj 1,03

Sizr -  ik W+i C+ -  lj WGJS+ j

(8)

(9)

V zadnjem obračunskem intervalu, v katerem se še opravi korekcija, se v primeru, da so neto
odstopanja vseh bilančnih skupin v izbranem intervalu pozitivna, cena C+ poveča le toliko, da
so stroški izravnave odstopanj v obračunskem obdobju pokriti. Cena C+ se v tem primeru
poveča za odmik q+, ki se ga izračuna na podlagi naslednjih enačb [2]:

C+' = C+ - q+
q+ =

Zp



k
i

W+i


+
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l
j

WGJS+ j

1,03

(10)

(11)

V tem intervalu ostane osnovna cena negativnih odstopanj C- nespremenjena [2].
V primeru primanjkljaja obračunskega obdobja in v kolikor so neto odstopanja vseh bilančnih
skupin v intervalu izbranem za korekcijo negativna, se cena C- nadomesti z izpeljano ceno C'-,
ki se jo izračuna na podlagi naslednjih enačb [2]:

C' = C- + q-

q- =

(12)

C+
C+  ik W-i C- + lj WGJS - j
1,03
0,97 (13)
W
GJS - j
 ik W+i +  lj 0,97

-Sizr +  ik W+i C+ +  lj WGJS+ j

V zadnjem obračunskem intervalu, v katerem se še opravi korekcija, se v primeru, da so neto
odstopanja vseh bilančnih skupin v izbranem intervalu negativna, cena C- zmanjša le toliko,
da so pokriti stroški izravnave odstopanj v obračunskem obdobju. Cena C- se v tem primeru
zmanjša za odmik q-, ki se ga izračuna na podlagi naslednjih enačb [2]:

C' = C- + qq- =

(14)

Zp

- W-i
k
i


-

l
j

WGJS - j

(15)

0,97

V tem intervalu ostane osnovna cena pozitivnih odstopanj C+ nespremenjena [2].
V kolikor ima osnovna cena C- pozitiven predznak, je izpeljana cena negativnih odstopanj C'navzdol omejena in je lahko kvečjemu enaka nič [2].
V primeru presežka obračunskega obdobja se ceni C+ in C- v izbranih obračunskih intervalih
spremenita in sta enaki vrednosti SIPXurnii. V zadnjem obračunskem intervalu, v katerem se
še opravi korekcija, se v primeru, da je bilo uporabljene več energije za pokrivanje pozitivnih
odstopanj kot negativnih, cena C+ zmanjša le toliko, kolikor je potrebno, da so stroški
izravnave odstopanj v obračunskem obdobju pokriti. Cena C+ se v tem primeru zmanjša za
odmik q+, ki se ga izračuna na podlagi naslednjih enačb [2]:

C+' = C+ - q+
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(16)

q+ =

Zp



k
i

W+i


+

l
j

WGJS+ j

(17)

1,03

V primeru, da je bilo v zadnjem obračunskem intervalu, v katerem se še opravi korekcija,
uporabljene več energije za pokrivanje negativnih odstopanj kot pozitivnih, se cena C- poveča
le toliko, kolikor je potrebno, da so pokriti stroški izravnave odstopanj v obračunskem
obdobju. Cena C- se v tem primeru poveča za odmik q-, ki se ga izračuna na podlagi
naslednjih enačb [2]:

C-' = C- - qq- =

(18)

Zp

- W-i
k
i


-

l
j

WGJS - j

(19)

0,97

V kolikor so skupna neto odstopanja vseh bilančnih skupin enaka 0 MWh, sta izpeljani ceni
C'+ in C'- enaki osnovnima cenama C+ in C- [2]:

C+' = C+

(20)

C-' = C-

(21)

Kjer pomeni:
C+

osnovna cena pozitivnih odstopanj v izbranem obračunskem intervalu,

C-

osnovna cena negativnih odstopanj v izbranem obračunskem intervalu,

C'+

izpeljana cena pozitivnih odstopanj v izbranem obračunskem intervalu,

C'-

izpeljana cena negativnih odstopanj v izbranem obračunskem intervalu,

q+

izpeljani odmik od osnovne cene pozitivnih odstopanj C+,

q-

izpeljani odmik od osnovne cene negativnih odstopanj C-,

Sizr

stroški izravnave odstopanj, ki jih je imel sistemski operater prenosnega
omrežja z izravnavo odstopanj sistema v izbranem obračunskem intervalu,

W+i

količina pozitivnih odstopanj bilančne skupine i, ki ni gospodarska javna
služba, v izbranem obračunskem intervalu (pozitivna vrednost),
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W-i

količina negativnih odstopanj bilančne skupine i, ki ni gospodarska javna
služba, v izbranem obračunskem intervalu (negativna vrednost),

k

število vseh bilančnih skupin, katerih bilančni obračun se v izbranem
obračunskem intervalu izračuna,

Zp

višina preostalega presežka ali manka, ki se ga ob korekciji v zadnji uri
zmanjša ali poveča,

WGJS+j

količina pozitivnih odstopanj bilančne skupine j, ki je gospodarska javna
služba, v izbranem obračunskem intervalu (pozitivna vrednost) in

WGJS-j

količina negativnih odstopanj bilančne skupine j, ki je gospodarska javna
služba, v izbranem obračunskem intervalu (negativna vrednost).

1.1.7. Tolerančni pas bilančne skupine
Tolerančni pas bilančne skupine je omejitev količin odstopanj. Za odstopanja, ki presegajo
tolerančni pas nad zgornjo mejo, se poleg vrednosti odstopanj izračuna tudi penalizacija [2].
Tolerančni pas bilančne skupine z odjemnimi ali proizvodnimi prevzemno predajnimi mesti
ne more biti manjši od 1 MW in se za vsak obračunski interval določi na osnovi realiziranega
odjema bilančne skupine na naslednji način [2]:

T = ±kTP ×Wodjem

(22)

Kjer pomeni:
Wodjem

realizirani odjem bilančne skupine v obračunskem intervalu,

kTP

koeficient tolerančnega pasu.

Vrednost koeficienta tolerančnega pasu kTP je enaka 0,05 [2].

1.1.8. Izračun cene za pozitivna in negativna odstopanja.
V primeru, da so pozitivna odstopanja bilančne skupine izven tolerančnega pasu in je osnovna
cena C+ v tem obračunskem intervalu pozitivna, se cena penalov za odstopanja izven
tolerančnega pasu izračuna na naslednji način [2]:

16

; Wodstopanja  T
0

2
 Wodstopanja -T 
CK = 
 ×C+ ; T <Wodstopanja  4T
3T



C
; 4T <Wodstopanja
 +

(23)

V primeru, da so negativna odstopanja bilančne skupine izven tolerančnega pasu in je
osnovna cena C- v tem obračunskem intervalu pozitivna, se cena penalov za odstopanja izven
tolerančnega pasu izračuna na naslednji način [2]:

; -T  Wodstopanja
0

2
 Wodstopanja +T 
CK = 
 ×C- ; -4T  Wodstopanja < -T
3T


C
; Wodstopanja < -4T
 -

(24)

Kjer je:
CK

cena penalov za odstopanja izven tolerančnega pasu,

Wodstopanja

odstopanje bilančne skupine od tržnega plana,

T

velikost tolerančnega pasu.

Na sliki 1 je prikazano naraščanje cene penalov glede na odstopanja. Cena penalov začne
naraščati izven tolerančnega pasu (T, -T) in narašča do štirikratnika tolerančnega pasu (4T,
-4T). Znotraj tega območja je cena izračunana in se približuje ceni C+ in C-. V kolikor so
odstopanja večja od štirikratnika tolerančnega pasu, se cena penalov obračuna po C+ in C-.

Slika 1: Diagram določanja cene penalov za odstopanja izven tolerančnega pasu [2].
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V primeru izpada prevzemno predajnega mesta s priključno močjo večjo od 5 MW (razen
prevzemno predajnih mest, ki razmejujejo omrežja), katerega vzrok je nepredviden dogodek
na napravi, se bilančni skupini, v kateri ima izpadlo prevzemno predajno mesto bilančno
pripadnost, poveča tolerančni pas v višini priključne moči izpadlega prevzemno predajnega
mesta. Povečanje tolerančnega pasu v isti višini velja še v največ štirih obračunskih intervalih
po intervalu, v katerem se je zgodil izpad [2].

1.1.9. Znesek pozitivnih odstopanj
Vrednost odstopanj Zt bilančne skupine se za posamezen obračunski interval t, v katerem je
imela bilančna skupina celotna realizirana pozitivna odstopanja manjša od tolerančnega pasu,
izračuna po enačbi [2]:

Zt = C+ ×Wodstopanja

(25)

V primeru prekoračitve tolerančnega pasu plača bilančna skupina penale le za količino
odstopanj, ki presegajo tolerančni pas T. V primeru prekoračitve tolerančnega pasu se za
posamezen obračunski interval t vrednost pozitivnih odstopanj bilančne skupine Zt izračuna
po enačbi [2]:

Zt = C+ ×Wodstopanja +(Wodstopanja -T)×CK

(26)

V kolikor ima osnovna cena C+ v izbranem obračunskem intervalu t negativen predznak, se
vrednost pozitivnih odstopanj Zt bilančne skupine za ta obračunski interval izračuna skladno z
enačbo 25, ne glede na višino tolerančnega pasu [7].

1.1.10. Znesek negativnih odstopanj
Vrednost odstopanj Zt bilančne skupine se za posamezen obračunski interval t, v kateri je
imela bilančna skupina negativna odstopanja manjša od tolerančnega pasu, izračuna po enačbi
[2]:

Zt = C- ×Wodstopanja
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(27)

V primeru prekoračitve tolerančnega pasu plača bilančna skupina penale le za količino
odstopanj, ki presegajo tolerančni pas T. V primeru prekoračitve tolerančnega pasu se za
posamezen obračunski interval t vrednost negativnih odstopanj bilančne skupine Zt izračuna
po enačbi [2]:

Zt = C- ×Wodstopanja -(Wodstopanja +T)×CK

(28)

V kolikor ima osnovna cena C- v izbranem obračunskem intervalu t negativen predznak, se
vrednost negativnih odstopanj Zt bilančne skupine za ta obračunski interval izračuna skladno z
enačbo 27, ne glede na višino tolerančnega pasu [7].

1.1.11. Skupna vrednost odstopanj bilančne skupine
Skupni znesek bilančnega obračuna je v celotnem obračunskem obdobju enak vsoti zneskov
odstopanj iz vseh posameznih obračunskih intervalov v obračunskem obdobju [2]:
u

Z =  Zt

(29)

t=1

Kjer pomeni:
Z

skupni znesek bilančnega obračuna bilančne skupine,

Zt

vrednost odstopanj bilančne skupine v posameznem obračunskem intervalu,

t

posamezen obračunski interval,

u

število obračunskih intervalov v obračunskem obdobju.

1.1.12. Skupna vrednost napovedanih odstopanj
Vrednost napovedanih odstopanj Zt bilančne skupine se, za pozitivna napovedana odstopanja
v posameznem obračunskem intervalu t, izračuna po enačbi [2]:

Znapov-t = 2×C+ ×Wnapov. odstopanja
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(30)

Vrednost napovedanih odstopanj Zt bilančne skupine se za negativna napovedana odstopanja
v posameznem obračunskem intervalu t, izračuna po enačbi [2]:

Znapov-t = 0×Wnapov. odstopanja

(31)

Kjer pomeni:
Znapov –t

vrednost napovedanih odstopanj bilančne skupine v posameznem
obračunskem intervalu,

Wnapov odstopanja

napovedana odstopanja bilančne skupine v posameznem obračunskem
intervalu,

t

posamezen obračunski interval.

V kolikor ima osnovna cena C+ v izbranem obračunskem intervalu t negativen predznak, je
vrednost pozitivnih napovedanih odstopanj Znapov-t enaka nič [2].
V kolikor ima osnovna cena C- v izbranem obračunskem intervalu t negativen predznak, se
vrednost negativnih napovedanih odstopanj Znapov-t bilančne skupine za ta obračunski interval
izračuna po enačbi [2]:

Z napov-t = 2×C- ×Wnapov. odstopanja

(32)

1.1.13. Vrednost odstopanj bilančnih skupin izvajalcev gospodarskih javnih služb
Vrednost odstopanj ZGJS-t bilančnih skupin izvajalcev gospodarskih javnih služb iz 20. člena
Energetskega zakona [7] se za posamezni obračunski interval t, v katerem je imela bilančna
skupina pozitivna realizirana odstopanja, izračuna po enačbi:

ZGJS -t =

C+
×Wodstopanja
1,03

(33)

Vrednost odstopanj ZGJS-t bilančnih skupin izvajalcev gospodarskih javnih služb iz 20. člena
Energetskega zakona [7] se za posamezni obračunski interval t, v katerem je imela bilančna
skupina negativna odstopanja, izračuna po enačbi:
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ZGJS -t =

C×Wodstopanja
0,97

(34)

Skupni znesek bilančnega obračuna je v celotnem obračunskem obdobju enak vsoti zneskov
odstopanj iz vseh posameznih obračunskih intervalov v obračunskem obdobju [2]:
u

ZGJS =  ZGJS -t

(35)

t=1

Kjer pomeni:
ZGJS

skupni znesek bilančnega obračuna bilančne skupine izvajalca gospodarske javne
službe iz 20. člena Energetskega zakona,

ZGJS-t vrednost odstopanj bilančne skupine izvajalca gospodarske javne službe iz 20. člena
Energetskega zakona v posameznem obračunskem intervalu,
t

posamezen obračunski interval,

u

število obračunskih intervalov v obračunskem obdobju.

1.1.14. Finančna poravnava bilančnega poračuna
Organizator trga vsak mesec pripravi finančni obračun odstopanj za bilančne skupine, ki
imajo primopredajna merilna mesta. Za bilančne skupine, ki ne dobavljajo električne energije
končnim odjemalcem, Organizator trga izstavi finančni obračun le v primeru, ko take bilančne
skupine prijavijo napoved odstopanj. Finančna poravnava bilančnega obračuna se izvaja
preko poravnalnega računa. Poravnalni dan je sedmi delovni dan po izstavitvi računa. Na
poravnalni dan so neto dolžniki dolžni pokriti svoje obveznosti na osnovi prejetega računa za
dobavljeno energijo pozitivnih odstopanj, Operater trga pa neto upnikom nakaže dobroimetje
na njihov poslovni račun na podlagi računa za prevzeto energijo negativnih odstopanj [1, 2,3].
Stroške oziroma prihodke, ki nastanejo za namene izravnave odstopanj elektroenergetskega
sistema, sistemski operater omrežja poravna z Organizatorjem trga [2].
Organizator trga vodi poseben račun za presežke iz bilančnega obračuna, s katerimi se
zavaruje pred neizpolnitvijo finančne poravnave, oziroma kasnejših plačil udeležencev
finančne poravnave bilančnega računa. Višina sredstev na računu za pokrivanje tveganj je

21

enaka najvišjemu mesečnemu znesku bilančnega obračuna ene bilančne skupine v
predhodnem letu [2].

1.1.15. Ključne posebnosti bilančnega obračuna odstopanj
Ključne posebnosti bilančnega obračuna odstopanj na primeru trga Slovenije so:
-

obračunski interval: ena ura,

-

en preostali diagram odjema,

-

analitičen postopek določitve realiziranega odjema nemerjenih odjemalcev,

-

ceni za pozitivna in negativna odstopanja sta različni,

-

izračun cene penalov izven tolerančnega pasu,

-

tolerančni pas,

-

letna določitev izgub,

-

letni poračun,

-

pregleden izračun.

1.2 Obračun odstopanj na primeru trga z električno energijo na Hrvaškem
Na Hrvaškem opravlja dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja podjetje HEPOperator prijenosnog sustava (HEP-OPS). Za distribucijsko omrežje električne energije pa je
na Hrvaškem odgovorno podjetje HEP-Operator distribucijskog sustava (HEP-ODS) [9].
Organizator trga z električno energijo je HROTE [10]. Agencija, ki razpolaga s potrebnimi
pravili za delovanje trga z električno energijo pa je HERA - Hrvatska energetska regulatorna
agencija [11].
Organizator trga z električno energijo na Hrvaškem (HROTE) pripravi obračune odstopanj in
jih posreduje sistemskemu operaterju prenosnega omrežja (HEP-OPS), ki nato izda račune
vsaki bilančni skupini, ki je odgovorna za nastala odstopanja [9].
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1.2.1 Postopek za določitev cen za obračun odstopanjReferenčna ali osnovna cena za
odstopanja v obračunskem intervalu se podaja v kn/MWh in se izračuna po enačbi [11]:

Cr =

SIPX + HUPX
2

(36)

Kjer je:
SIPIX urna cena električne energije na regionalno energetski borzi BSP [kn/MWh],
HUPX urna cena električne energije na Madžarski energetski borzi HUPX [kn/MWh].

Referenčna cena za izravnavo električne energije »Cr« energetskega trga z električno energijo
je objavljena na spletni strani najpozneje peti delovni dan v mesecu po poteku obračunskega
obdobja [11].

1.2.2 Tolerančni pas
Vrednost tolerančnega pasu v obračunskem intervalu se izračuna po naslednji enačbi [12]:



T = min max kTP × Eostvarenje ,Tmin  ,Tmax



(37)

Kjer je:
Eostvarenje

dejanska vrednost realizacije subjekta odgovornega za odstopanje v
obračunskem intervalu [MWh],

kTP

koeficient tolerančnega pasu v obračunskem intervalu, ki je enak 0,05 za
pozitivna in negativna odstopanja,

Tmin

najmanjša vrednost tolerančnega pasu v obračunskem intervalu in je enaka 1
MWh za pozitivna in negativna odstopanja,

Tmax

največja vrednost tolerančnega pasu v obračunskem intervalu in je enaka 20
MWh za pozitivna in negativna odstopanja.

1.2.3 Cena za pozitivna odstopanja
V vsakem obračunskem intervalu se v primeru pozitivnih odstopanj določi enotna cena za
pozitivna odstopanja. Izračuna se po enačbi [11]:
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C pT


   C p4T - C pT 

×  ΔE - T  +C pT ×T
×
ΔE
T
+C


pT


3×T


Cp = 
ΔE

 C pT + 3×C p4T

4



za

ΔE  T

za T < ΔE  4×T (38)
za 4×T < ΔE

C pT = k pd ×k p ×Cr

(39)

C p4T = k pd ×k p ×k p4T ×Cr

(40)

k p = 1,2
k p4T = 1,4
Kjer je:
ΔE

vrednost pozitivnih in negativnih odstopanj subjekta, odgovornega za
odstopanje v obračunskem intervalu, zaokrožena na tri decimalna mesta
[MWh],

CpT

cena za pozitivna odstopanja znotraj tolerančnega pasu v obračunskem
intervalu [kn/MWh],

Cp4T

korekcijska cena električne energije za pozitivna odstopanja [kn/MWh],

kp

koeficient cene električne energije uravnoteženja za pozitivna odstopanja,

kp4T

koeficient korekcijske cene električne energije uravnoteženja za pozitivna
odstopanja,

kpd

koeficient pozitivnih odstopanj v obračunskem obdobju.

1.2.4 Koeficient pozitivnih odstopanj
Vrednost koeficienta pozitivnih odstopanj v obračunskem obdobju se izračuna po enačbi [11]:
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k pd


1

=
1+ kmax ×  d - T 
m

 1- Tm

za d  Tm
(41)

za d > Tm

Tm = 0,5

kmax = 0,7
Kjer je:
Tm

tolerančni prag ki je pokazatelj odstopanj v obračunskem obdobju subjekta,
odgovornega za odstopanje,

d

pokazatelj odstopanja subjekta, odgovornega za odstopanje v obračunskem obdobju,

kmax

največja vrednost korekcije koeficienta pozitivnih in negativnih odstopanj v
obračunskem obdobju subjekta, odgovornega za odstopanje.

1.2.5

Cena za negativna odstopanja

V vsakem obračunskem intervalu se v primeru negativnih odstopanj določi enotna cena za
negativnih odstopanja. Izračuna se po enačbi [11]:

CnT

  CnT ×  ΔE +T  +CnT ×  ΔE +T  - CnT ×T
 3×T

Cn =  
ΔE

0



CnT = knd ×kn ×Cr

za -T  ΔE
za -4×T  ΔE < -T
za

(42)

ΔE < -4×T

(43)

kn = 0,8
Kjer je:
CnT

cena električne energije za negativna odstopanja znotraj tolerančnega pasu v
obračunskem intervalu [kn/MWh],
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kn

koeficient cene električne energije uravnoteženja za negativna odstopanja,

knd

koeficient negativnih odstopanj v obračunskem obdobju.

Vrednost koeficienta negativnih odstopanj v obračunskem obdobju se izračuna po enačbi
[11]:


za d  -Tm
1

knd = 
1- kmax ×  d +T  za d < -T
m
m
 Tm - 1

1.2.6

(44)

Odstopanja subjekta

Vrednost pokazatelja odstopanj subjekta, odgovornega za odstopanje, v obračunskem obdobju
se izračuna po enačbi [11]:

d = u p - un

(45)

Kjer je:
up

delež energije pozitivnih odstopanj v skupni energiji odstopanj subjekta, odgovornega
za odstopanja v obračunskem obdobju,

un

delež energije negativnih odstopanj v skupni energiji odstopanj subjekta, odgovornega
za odstopanja v obračunskem obdobju.

Kazalec pozitivnih in negativnih odstopanj bilančnih skupin, odgovornih za odstopanje, v
obračunskem obdobju se izračuna po enačbi [11]:

u p = x×u p +(1- x)×u fp

(46)

un = x×un +(1- x)×u fn

(47)

x = 0,3
Kjer je:
up

delež energije pozitivnih odstopanj v skupni energiji odstopanj subjekta, odgovornega
za odstopanja v obračunskem obdobju,

26

un

delež energije negativnih odstopanj v skupni energiji odstopanj subjekta, odgovornega
za odstopanja v obračunskem obdobju,

ufp

pogostost pozitivnih odstopanj subjekta, odgovornega za odstopanja, v obračunskem
obdobju,

ufn

pogostost negativnih odstopanj subjekta, odgovornega za odstopanja, v obračunskem
obdobju,

x

modifikacijski faktor.

1.2.7 Vrednost dela energije
Vrednost dela energije pozitivnih in negativnih odstopanj v skupni energiji odstopanj,
subjekta, odgovornega za odstopanje, v obračunskem obdobju se izračuna po enačbi [11]:

up =

un =

| ΔEep |
ΔEep + ΔEen|

| ΔEen |
ΔEep + ΔEen|

(48)

(49)

Kjer je:
|ΔEep| vsota pozitivnih odstopanj subjekta, odgovornega za odstopanje, v obračunskem
obdobju,
|ΔEen| vsota negativnih odstopanj subjekta, odgovornega za odstopanje, v obračunskem
obdobju.

1.2.8 Vrednosti pogostosti odstopanj
Vrednosti pogostosti pozitivnih in negativnih odstopanj subjekta, odgovornega za razliko v
obračunskem obdobju, izračunano po enačbi [11]:

u fp =

np
n p + nn

27

(50)

u fn =

nn
nn + n p

(51)

Kjer je:
np

število obračunskih intervalov, v katerih je subjekt, odgovoren za pozitivna
odstopanja,

nn

število obračunskih intervalov, v katerih je subjekt, odgovoren za negativna
odstopanja.

1.2.9

Cena za pozitivna in negativna odstopanja

Za bilančno skupino se v okviru obveznosti javne službe v vsakem obračunskem intervalu, v
primeru pozitivnih odstopanj, izračuna ceno za pozitivna odstopanja po enačbi [11]:

C p = k pd ×k p ×Cr

(52)

Za bilančno skupino se v okviru obveznosti javne službe v vsakem obračunskem intervalu, v
primeru negativnih odstopanj, izračuna ceno za negativna odstopanja po enačbi [11]:

k ×k ×C
Cn =  nd n r
0

za ΔE ³ -4×T
za ΔE < -4×T

(53)

1.2.10 Javna objava obremenitvenih diagramov
Najkasneje do 15. decembra tekočega leta objavi HEP normirane letne obremenitvene
diagrame za vsako posamezno karakteristično skupino. Vsi normirani letni obremenitveni
diagrami so normirani na 1000 kWh [13].
Razdeljeni so po karakterističnih skupinah [14]:
-

K0 – gospodinjstva,

-

P1 – poslovni odjemalci do 13kW priključne moči,

-

P2 – poslovni odjemalci nad 13 KW priključne moči,

-

JR – javna razsvetljava.

Obračunska obdobja [14]:
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-

zimsko (1. 11. – 20. 3.),

-

letno (15. 5. – 14. 9.),

-

prehodno (21. 3. – 14. 5., 15. 9. – 31. 10.).

1.2.11 Obremenitvena krivulja distribucijskega omrežja
Vrednost obremenitvene krivulje distribucijskega sistema se izračuna po enačbi [14]:

Pds-o (t)=  Ppsm-dsm (t)+  Pppds (t)+  Ppddm (t)

(54)

Kjer je:
∑Ppsm-dsm(t)

vsota izmerjenih vrednosti moči prevzete električne energije iz prenosnega
omrežja po intervalih,

∑Pppds(t)

vsota izmerjenih vrednosti moči prevzete električne energije iz proizvodnih
virov, priključenih na distribucijsko omrežje po intervalih,

∑Ppddm(t)

vsota izmerjenih vrednosti moči prevzete električne energije iz drugega
distribucijskega omrežja po intervalih.

1.2.12 Krivulja izgub
Vrednost krivulje izgub v distribucijskem omrežju se izračuna po enačbi [14]:

Pgds-o (t)=

Pds-o (t)× k gub
100

Kjer je:
Pgds-o(t)

izgube v omrežju,

Pds-o(t)

celotni odjem na prevzemnem mestu distribucije,

kgub

koeficient izgub.

1.2.13 Preostali diagram odjema
Preostali diagram odjema distribucijskega omrežja Ppkods-o(t) se izračuna po enačbi [14]:
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(55)

Ppkods-o (t)= Pds-o (t)- Pgds-o (t)-  Pkupacmjs-o (t)

(56)

Kjer je:
Ppkods-o(t)

preostali diagram odjema distribucijskega omrežja,

Pds-o(t)

celotni odjem na prevzemnem mestu distribucije,

Pgds-o(t)

izgube v omrežju,

∑Pkupac mjs-o(t)

vsota merjenih vrednosti kupcev, za katere obstaja izmerjena in potrjena
obremenilna krivulja po intervalih.

Postopek nadaljnje določitve preostalega diagrama odjema za posamezno bilančno skupino je
opisan v poglavju 2. Določitev nemerjenega odjema na primeru trgov Slovenije, Hrvaške in
Avstrije.

1.2.14 Ključne posebnosti bilančnega obračuna
Ključne posebnosti bilančnega obračuna odstopanj na primeru hrvaškega trga so:
-

obračunski interval: ena ura,

-

štiri karakteristične skupine,

-

štirje preostali diagrami odjema (en za vsako karakteristično skupino),

-

kompleksna določitev preostalega diagrama odjema,

-

ceni za pozitivna in negativna odstopanja sta različni,

-

izven tolerančnega pasu cena odstopanj strmo narašča,

-

tolerančni pas,

-

mesečna določitev izgub,

-

ni letnega poračuna oziroma poračuna po mesečnem obračunu odstopanj,

-

kompleksen in zahteven izračun.

1.3 Obračun odstopanj na primeru trga z električno energijo v Avstriji
V Avstriji opravlja dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja podjetje Austrian
Power Grid (APG) [15]. Distribucijsko omrežje v Avstriji je razdeljeno na več kot sto
sistemskih operaterjev distribucijskega omrežja. Organizator trga z električno energijo je
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podjetje Power Clearing and Settlements Austria (APCS), ki je odgovorno za obračun
odstopanj [16].
Obračun odstopanj v Avstriji poteka nekoliko drugače kot v Sloveniji ali na Hrvaškem.
Sistemski operaterji najprej posredujejo podatke za izračun obračuna odstopanj. Sledi prva
faza obračuna, ki ji čez 15 mesecev sledi še druga faza obračuna. V kolikor je potrebno,
sledijo še izredni popravki. Tudi v Avstriji poznajo bilančne skupine, celoten obračun
odstopanj pa temelji na 15-minutnem intervalu [16].
Obračun odstopanj teži k temu, da se vsi nastali stroški, ki jih je imel sistemski operater
omrežja, glede na realizacijo in odstopanja porazdelijo med udeležence obračuna odstopanj
[16].
Sistemski operater skrbi za opredelitev obračuna odstopanj električne energije za energetsko
bilanco. V 15-minutnih intervalih meri, oziroma registrira primarno, sekundarno ali terciarno
energijo, ki jo je proizvajalec dobavil bilančni skupini [16].

1.3.1 Obračun odstopanj
Upravljavec sistema določa potrebno moč pasovne dolžine, ki je vsota bilančne skupine v
regulacijskem območju. Ta vsota je dejanska razlika med vsemi neravnovesji med
dobavo/proizvodnjo in odjemom/potrošnjo električne energije v bilančni skupini [16].
Obračun odstopanj je sestavljen iz treh komponent [16]:
-

sekundarna energija, vključno z rezervo za primer izpada električne energije,

-

terciarna energija (minutne rezerve),

-

neželena izmenjava energije z drugimi območji.

V primerih, ko je mogoče vnaprej predvideti, da je postopek zbiranja ponudb za »terciarno
regulacijo« neuspešen ali premajhen, se zagotovi oskrba uravnotežene energije z
upravljavcem sistema [16].
Glede neželene izmenjave z drugimi območji veljajo tehnična določila, da mora biti tedenska
količina (od ponedeljka od 00:00 do nedelje do 24:00, v urnih vrednostih) poravnana v
naslednjem tednu, po takrat veljavnih cenah [16].
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Sistemski operater prenosnega omrežja posreduje podatke o primarni, sekundarni in terciarni
izravnalni energiji ločeno pristojnemu sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja
(BKO). BKO obvesti vse tržne udeležence o rezultatih izravnave [16].
BKO v skladu s pravili [16] posreduje podatke vsakemu nadzornemu organu na njegovo
zahtevo. Posredovani podatki o ponujeni in odvzeti količini ter ceni so objavljeni anonimno. S
tem naj bi nadzor nad ponudniki energije ponujal vpogled v sistem po načelu »vsi podatki na
enem mestu«.
Obračun odstopanj obsega prvi obračun odstopanj, drugi obračun odstopanj in morebitne
poračune [16].
Udeleženci so dolžni poročati naslednje podatke [16]:
-

interni vozni redi, ločeni po odjemu in oddaji,

-

eksterni vozni redi, ločeni po odjemu in oddaji,

-

vozni redi po posameznih območjih, ločeni tako po bilančni skupini, kot tudi po
odjemu in oddaji,

-

seštevek obremenitvenih profilov in vrednosti teh profilov, ločeno po oddaji in
odjemu, ter bilančnih skupinah.

BKO določa znesek plačila izravnalne energije na podlagi podatkov, pridobljenih od internih
voznih redov, ločenih po odjemu in oddaji ter eksternih voznih redov, ločenih po odjemu in
oddaji [16].
Prvi obračun odstopanj poteka enkrat mesečno in je določitev četrturnih izravnalnih energij.
Sistemski operater mora posredovati seštevek obremenitvenih profilov v roku osmih delovnih
dni po zaključku meseca. V primeru nepopolnih podatkov imajo sistemski operaterji še dva
dodatna dneva za predložitev manjkajočih podatkov [16].
Eventualni poračuni lahko potekajo za največ šest mesecev nazaj na zahtevo kogarkoli v
bilančni skupini. Pri naslednjem poračunu se lahko ob voznih redih upoštevajo tudi notranje
napovedi odjema [16].
Drugi obračun odstopanj poteka tako kot prvi obračun mesečno, vendar za 15 mesecev nazaj,
njegov namen pa je poračunati preplačila ali doplačila. V drugem obračunu odstopanj so, prav
tako kot v prvem, upoštevani tržni popravki cen. Podatke za drugi obračun odstopanj je
potrebno dostaviti najkasneje zadnji delovni dan tekočega meseca za minuli 15. mesec. Za
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drugi obračun odstopanj je potrebno uporabiti ista merilna mesta, kot so bila uporabljena v
prvem obračunu odstopanj. Koledar drugega obračuna odstopanj je objavljen na spletni strani
APCS. Ko so rezultati objavljeni, imajo udeleženci nekajdnevni rok za oddajo pritožbe ali
popravkov. Po poteku tega roka rezultatov ni več mogoče spreminjati. Sprememba voznih
redov oddanih v drugem obračunu odstopanj ni več mogoča. Z drugim obračunom odstopanj
je celoten proces obračuna odstopanj zaključen [16].

1.3.2 Izračun izravnalne energije
Cena izravnalne energije se izračuna na podlagi dveh komponent [17]:
-

cena_1 obračuna odstopanj je izračunana glede na količino izravnalne energije. Cena
se izračuna za četrturne intervale in je enaka za dostavljeno in odvzeto energijo,

-

cena_2 obračuna odstopanj je izračunana glede na porabljene količine. Cena je
konstantna za celoten mesec izračuna.

Cene izračunava sistemski operater distribucijskega omrežja na podlagi navodil in zakonskih
ureditev, ki jih je izdal Organizator trga. Ti prihodki oziroma stroški vključujejo [17]:
-

stroške in prihodke energije, kupljene ali prodane s strani sistemskega operaterja na
terciarnem trgu,

-

stroške in prihodke energije, kupljene ali prodane na sekundarnem trgu,

-

stroške in prihodke nezaželene prodaje ali nakupa energije,

-

druge stroške in prihodke (npr. globe,...),

-

stroške in prihodke iz naslova za regulacijsko območje preseženih kupljenih ali
prodanih komponent,

-

stroške in prihodke iz naslova korekcij presežkov komponent, kot tudi korekcije
popravkov računov, ki niso starejši od enega leta.

1.3.3 Metoda za izračun izravnalne energije
Cena izravnalne energije za četrturne intervale se izračuna kot [17]:

Pt :=

E

1,i,t

× P1,i +  E2, j,t × P2, j

E

1,i,t

Kjer je:
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+  E2, j,t

(57)

E1,i,t

manjkajoča energija (vozni red je nižji od realizacije),

P1,i,t

cena za manjkajočo energijo,

E2,j,t

višek energije (vozni red je višji od realizacije),

P2,j,t

cena za višek energije.

1.3.4 Izračun cene za prvi obračun odstopanj
Odstopanja Vt so izračunana za vsak 15-minutni interval in nam torej povedo, koliko energije
v regulacijskem območju (izravnalni trg (terciarna regulacija), sekundarni trg in neželjena
izmenjava) je bilo zaradi nepravilne napovedi odjema potrebno dokupiti ali odprodati. Če je
torej Vt pozitiven, je potrebno v regulacijsko območje »pripeljati« dodatno energijo, če pa je
negativen, je potrebno iz regulacijskega območja odvečno energijo »odpeljati« [17].
Vpeljava tržnih borznih cen [17]:
PX,t

urna borzna cena za dan v naprej za četrturni interval t,

PID,t

urna borzna cena znotraj dneva za četrturni interval t.

Kjer velja, da je urna cena enaka v vseh štirih 15-minutnih intervalih.
Za izračun Cene_1 za obračun odstopanj je potrebno uvesti »Bazno ceno« (PB,t) in odvodno
funkcijo T, ki se izračuna [17]:
min(Pt ; Px,t ; PID,t )
 min(P ; P )

x,t
ID,t
PB,t := 
min(Pt ; Px,t ; PID,t )

min(Pt ; Px,t ; PID,t )

Vt < 0 terciarna regulacija je bila aktivirana
Vt < 0 terciarna regulacija ni bila aktivirana
Vt  0 terciarna regulacija je bila aktivirana
Vt  0 terciarna regulacija ni bila aktivirana

(58)

Funkcijo T se izračuna kot [17]:

T(Vt ,U Max ,U min ,Vmax

U Max -U Min

×Vt 2 ,Vt < VMax
U Min +
2
VMax
) := 
,Vt  VMax

U
Max
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(59)

= min(U Min +

U Max -U Min
×Vt 2 ;U Max )
2
VMax

Kjer je:
VMax

sprememba vrednosti regulacijskega območja, pri katerem je dosežena
odvodna maksimalna vrednost = 75,00 MWh,

UMin

minimalna vrednost odvodne funkcije = 1,50 €/MWh,

UMax

maksimalna vrednost odvodne funkcije (vrednost ni določena kot predhodni
dve, potrebno jo je izračunati).

Na podlagi teh vpeljanih spremenljivk lahko izpeljemo končno enačbo za vrednost oziroma
višino cene odstopanj za bilančni obračun (PC,t) in sicer [17]:

PC,t := PB,t + sgn(Vt )×T(Vt ,U Max ,U min ,Vmax )

(60)

Slika 2: Odziv cene odstopanj (zelena črta) in bazne cene odstopanj (rdeča črta) glede na
količino odstopanj [17].

Način izračuna maksimalne vrednosti odvodne funkcije Umax [17]:
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 U Max,s

U Max := U Max,MIN
U
 Max,MAX

U Max,MIN  U Max,s  U Max,MAX
U Max,s <U Max,MIN
U Max,MAX <U Max,s

 s' = s
 s' < s
 s' > s

(61)

Kjer je:
UMax,MAX

zgornja meja maksimuma odvodne funkcije = 200,00 €/MWh,

UMax,MIN

spodnja meja maksimuma odvodne funkcije = 20,00 €/MWh,

UMax,s

zgornja meja maksimuma odvodne funkcije pri ciljnem porazdelitvenem ključu
(vrednost ni določena kot predhodni dve, potrebno jo je izračunati),

s

vnaprej določen ciljni porazdelitveni ključ (pove razmerje med ceno_1 in
ceno_2 bilančnega obračuna), s = 0,20,

s'

dejanski porazdelitveni ključ (pove nam dejansko razmerje med ceno_1 in
ceno_2 bilančnega obračuna).

Grafični prikaz:

Slika 3: Določitev odvodne funkcije glede na razmerje med ceno_1 in ceno_2 [17].

Zgornja meja maksimuma odvodne funkcije se pri ciljnem porazdelitvenem ključu UMax,S
izračuna kot [17]:
(62)
U Max,s :=


1
+ (1 - s)× K C -  teM Vt × PB,t -U Min × 
C 
|Vt |<VMax
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teM


|Vt |3  
|V
|
 t

2
VMax



Kjer je:
C

konstanta, ki je rezultat vseh odstopanj v regulacijskem območju

»C« se izračuna kot [17]:

C :=



|Vt |<VMax

teM

|Vt |3
+ 
2
VMax
|Vt |³VMax

teM

|Vt |

(63)

Metoda 1 za izračun zneska prvega obračuna odstopanj »K«
Znesek odstopanj je vsota vseh odstopanj pomnoženih z izračunano ceno odstopanj in se
izračuna po enačbi [17]:

K :=  teM Vt × PC,t

(64)

Kjer je:
M

število vseh 15 minutnih intervalov v obračunskem obdobju.

Metoda 2 za izračun zneska prvega obračuna odstopanj »K«
»Razdelitveni/deležni ključ« za ceno socializacije (cena, ki jo določi sistemski operater za
pokrivanje nastalih stroškov) je vnaprej določen in znaša 0,20. V nadaljevanju bo označen z
oznako s. Na podlagi teh podatkov lahko izračunamo K, če imamo znano vrednost celotnega
zneska prvega in drugega obračuna odstopanj (Kc) [17]:

K = (1- s)× KC

(65)

1.3.5 Izračun cene za drugi obračun odstopanj
Za celoten mesec se ceno »PS« izračuna kot [17]:

PS =

KC - K
E
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(66)

Kjer je:
PS

cena drugega obračuna odstopanj,

KC

znesek prvega in drugega obračuna odstopanj,

K

znesek drugega obračuna odstopanj,

E

odjem celotne bilančne skupine.

Po predložitvi vseh podatkov bilančne skupine in izračunu cene odstopanj prvega obračuna
odstopanj, je objavljena končna cena drugega obračuna odstopanj [17].

1.3.6 Ključne posebnosti bilančnega obračuna odstopanj
Ključne posebnosti bilančnega obračuna odstopanj na primeru trga Avstrije so:
-

obračunski interval: 15 minut,

-

27 obremenitvenih profilov za nemerjena merilna mesta,

-

enaka cena za pozitivna in negativna odstopanja,

-

cena odstopanj je enaka tako za dobavitelje, kot tudi za trgovce z električno energijo,

-

ni tolerančnega pasu,

-

v izračunu odstopanj ni upoštevanih izgub (izgube v omrežju so kot postavka na
računu končnemu odjemalcu),

-

cena socializacije (izračunana cena glede na stroške, ki jih je imel sistemski operater),

-

cena socializacije je lahko tudi negativna, kar pomeni, da so bila odstopanja tega
meseca ekstremna; določi jo sistemski operater in je definirana skladno s pravili, kar
se včasih tudi finančno obrestuje,

-

strošek socializacije je enak realizaciji pomnoženi s ceno socializacije, ki pa je znotraj
meseca enaka za vsak interval,

-

letni poračun (drugi obračun) sledi 15 mesecev po prvem obračunu odstopanj,

-

na spletu lahko spremljamo »online« odstopanja v 15-minutnih intervalih (slika 4).
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Slika 4: »Online« podatki 15-minutnih odstopanj in terciarna regulacija v elektroenergetskem
sistemu. Sivi stolpci prikazujejo 15-minutna odstopanja sistema, z rdečo barvo pa so označeni
vklopi terciarne regulacije [15].
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2. DOLOČITEV NEMERJENEGA ODJEMA NA PRIMERU TRGOV SLOVENIJE,
HRVAŠKE IN AVSTRIJE
Za namen izravnave odstopanj bilančnih skupin je potrebna predložitev dejanskih vrednosti
porabe električne energije [2]. Dejanske vrednosti porabe električne energije pridobimo
direktno preko merilne naprave, ki omogoča registracijo meritev po četrturnih intervalih.
Ostale merilne naprave, ki ne omogočajo registracijo meritev, pa ocenimo na podlagi pretekih
odbirkov. Vgradnja merilne naprave, ki omogoča registracijo meritev, zahteva določen
tehnični in organizacijski vložek ter je posledično povezana s precejšnjimi stroški. Zato za
majhne odjemalce ni ekonomsko opravičljiva, kar pomeni, da je v elektroenergetskem
omrežju še vedno precejšnje število nemerjenih merilnih mest [18]. Trgi z električno energijo
posameznih držav se med seboj razlikujejo in vsak trg ima svoja pravila za določitev
preostalega diagrama odjema. V nadaljevanju so prikazani mehanizmi za določitev
nemerjenega odjema na treh različnih trgih z električno energijo in sicer na trgu Slovenije,
Hrvaške in Avstrije.
Vse tri trge z električno energijo bomo primerjali na skupini osmih merilnih mest. Skupino
merilnih mest sestavljata:
-

dve nemerjeni merilni mesti (MM_1 in MM_2), ki pripadata karakteristični skupini
»Gospodinjstva«,

-

dve nemerjeni merilni mesti (MM_3 in MM_4), ki pripadata karakteristični skupini
»Javna razsvetljava«,

-

eno merilno mesto (MM_5), ki pripada karakteristični skupini »Poslovni odjem do 13
kW priključne moči« in spada v nemerjen odjem,

-

eno merilno mesto (MM_6), ki spada v karakteristično skupino »Poslovni odjem nad
13 kWh priključne moči« in spada v nemerjen odjem,

-

dve merjeni merilni mesti (MM_7 in MM_8), ki pripadata karakteristični skupini
»Poslovni odjem nad 13 kWh priključne moči«; ti dve merjeni merilni mesti, ki ne
vplivata na odstopanja sta vključeni z namenom, da bo testna skupina bolj realna.

Merilna mesta smo nato razdelili v dve bilančni skupini BS_1 in BS_2 (tabela 2).
merilno mesto
bilančna skupina
karakteristična skupina
merjen odjem
letna količina (kWh)

MM_1
BS_1
GOS
NE
7.472

MM_2
BS_2
GOS
NE
11.978

MM_3
BS_1
JR
NE
21.376

MM_4
BS_2
JR
NE
13.423

MM_5
MM_6
MM_7
MM_8
BS_1
BS_2
BS_1
BS_2
POS <13 kW POS >13 kW POS >13 kW POS >13 kW
NE
NE
DA
DA
145.349
183.984
1.365.287 1.597.512

Tabela 2: Nabor merilnih mest za primerjavo med bilančnima skupinama BS_1 in BS_2.
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Za vsa zgoraj navedena merilna mesta so znane meritve porabe električne energije, kljub temu
da se jih večina uvršča v nemerjen odjem. Za namen te diplomske naloge je ključno
poznavanje porabe posameznih merilnih mest, saj lahko le tako primerjamo izračunane
preostale diagrame odjema z dejansko realizacijo na posameznem trg.
Ker imamo opravka s tremi različnimi trgi z električno energijo, so za uspešno izvedbo
primerjave ključne spodnje predpostavke:
-

določitev preostalega diagrama odjema bo potekala na urnem nivoju zato je potrebno
podatke in izračune za avstrijski trg iz četrturnega nivoja pretvoriti na urni nivo,

-

izgube električne energije v omrežju so za vsak trg enake in znašajo 0%; operiramo z
malim naborom merilnih mest in bi vsak odstotek izgub premočno vplival na izračune,
poleg tega avstrijski trg v določitvi preostalega diagrama odjema izgub ne upošteva.

2.1 Določitev nemerjenega odjema na primeru trga Slovenije
Kot je navedeno v Pravilih za delovanje organiziranega trga z električno energijo [2], je
izračun realiziranega odjema nemerjenih odjemalcev v posameznem obračunskem intervalu
določen z analitičnim postopkom. Izveden je z uporabo podatkov o preostalem diagramu
odjema distribucijskega območja ter izračunanih količnikov nemerjenega odjema.
Preostali diagram odjema distribucijskega območja je diagram, v katerem so zajete vse
količine, za katere nimamo meritev. Izračuna se tako, da se v vsakem obračunskem intervalu
od celotnega odjema energije, ki ga prejme to območje (iz prenosnega omrežja, sosednjih
območij distribucijskega omrežja oziroma proizvodnih prevzemno predajnih mest), odšteje
vrednost ocenjenih izgub v tem območju ter realizirani odjem vseh odjemalcev z
registracijskimi meritvami, katerih registracijski interval je krajši ali enak obračunskemu
intervalu [2]:
Preostali diagram odjema = celoten odjem – izgube – merjen del

(67)

Pomanjkljivost ocene izgub za trg Slovenije je, da predpostavlja enakomerno porazdelitev
izgub preko celotnega dneva ali leta kot konstantni delež celotne obremenitve. To je v
neskladju z dejanskim stanjem, saj se izgube spreminjajo nelinearno v odvisnosti od
električnega toka I in posredno tudi od moči P.
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Odjem nemerjenih odjemalcev se oceni na podlagi preostalega diagrama odjema, ki se ga med
odjemalce razdeli s pomočjo količnikov nemerjenega odjema [2].
Za potrebe razdelitve preostalega diagrama odjema električne energije na posamezne
odjemalce, se za vsakega odjemalca izračuna količnik nemerjenega odjema ki, ki je enoten za
celotno obračunsko obdobje [2].

Odjem električne energije (kWh)

600
500
400
realizacija

300

merjen odjem

200

preostali diagram

100
0
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23
Ura (h)

Slika 5: Realizacija, merjen odjem in preostali odjem.

Na sliki 5 je prikazan celotni odjem oziroma realizacija, merjen odjem in preostali diagram
odjema za testno skupino osmih merilnih mest. V kolikor bi sešteli merjen odjem in preostali
odjem bi dobili krivuljo enako realizaciji.
Izračun količnikov ki nemerjenega odjema za posamezno bilančno skupino se izračuna s
seštevanjem količnikov odjemalcev, ki mu pripadajo [2].
Količnike

nemerjenih

odjemalcev

bilančnih

skupin

izračuna

sistemski

operater

distribucijskega območja in jih posreduje bilančnim skupinam in Organizatorju trga [18].
Pri izračunu količnika ki se uporabi podatke o preteklem odjemu odjemalca Oi kot sledi [2]:
-

za nemerjene odjemalce, katerih odjem se odbira enkrat mesečno ali na letni ravni:
obračunski podatki o odjemu v preteklih dvanajstih (12) mesecih, ki so potekli pred
mesecem, za katerega se računa količnik nemerjenega odjema,
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-

za ostale merjene odjemalce z registracijskimi meritvami, ki so bili uvrščeni v preostali
diagram odjema: obračunski podatki o odjemu odjemalcev v preteklih dvanajstih (12)
mesecih, ki so potekli pred mesecem, za katerega se računa količnik.

Količnik ki se izračuna na podlagi naslednje enačbe [2]:

ki =

Oi
 Od

(68)

Kjer pomeni:
Oi

obračunski podatek o preteklem odjemu izbranega odjemalca i,

∑Od

vsota obračunskih podatkov o preteklih odjemih vseh nemerjenih odjemalcev območja
distribucijskega omrežja, na katerega je odjemalec i priključen ter odjemih ostalih
odjemalcev z registracijskimi meritvami iz istega območja distribucijskega omrežja, ki
so bili uvrščeni v preostali diagram odjema.

V primeru, ko so za odjemalca, uvrščenega v preostali diagram odjema, na voljo le obračunski
podatki za manj kot dvanajst mesecev, se obračunske podatke o odjemu tega odjemalca v
preteklih dvanajstih mesecih Oi izračuna tako, da se razpoložljive podatke o realiziranem
odjemu normira na dvanajst mesecev [2].
Primer izračuna količnika ki za obe bilančni skupini sta prikazana v tabelah 3 in 4.
Vsota obračunskih podatkov vseh nemerjenih odjemalcev v našem primeru je:
∑Od=383.582kWh
karakteristična

letna količina v

bilančna skupina

merilno mesto

skupina

kWh

količnik v %

BS_1

MM_1

GOS

7.472

1,95%

BS_1

MM_3

JR

21.376

5,57%

BS_1

MM_5

POS <13 kW

145.349

37,89%

količnik skupaj

45,41%

Tabela 3: Določitev količnika ki za bilančno skupino BS_1.
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karakteristična

letna količina v

bilančna skupina

merilno mesto

skupina

kWh

količnik v %

BS_2

MM_2

GOS

11.978

3,12%

BS_2

MM_4

JR

13.423

3,50%

BS_2

MM_6

POS >13 kW

183.984

47,96%

količnik skupaj

54,59%

Tabela 4: Določitev količnika ki za bilančno skupino BS_2.

Vsota količnikov ki vseh bilančnih skupin udeleženih v bilančni obračun mora biti enaka 1.
Ko je znan količnik nemerjenega odjema ki za posamezno bilančno skupino, lahko
izračunamo preostali diagram odjema za to bilančno skupino. To naredimo tako, da skupni
preostali diagram odjema, ki smo ga izračunali v prejšnjih točkah, pomnožimo z dobljenim
količnikom ki te bilančne skupine.

Slika 6: Preostali diagram odjema bilančne skupine BS_1 in BS_2 ter skupni preostali
diagram odjema za slovenski trg.
Na zgornjem grafu (slika 6) je razvidno, da imata tako bilančna skupina BS_1 kot BS_2
popolnoma enak preostali diagram odjema, ne glede na karakteristične skupine svojih
odjemalcev. Razlikujeta se samo po deležu. Do takega rezultata pride, ker je v Sloveniji samo
en preostali diagram odjema [2].
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Ta način določitve preostalega diagrama odjema je lahko neugoden za določene udeležence, v
kolikor posamezna bilančna skupina nima dovolj velikega nabora merilnih mest po posamezni
karakteristični skupini. Če ima na primer posamezna bilančna skupina veliko merilnih mest iz
karakteristične skupine »Javna razsvetljava«, ki ima specifičen odjem (ponoči odjema, čez
dan pa je odjem enak 0 kWh), bo dotična bilančna skupina prav tako dobila obliko
preostalega diagrama odjema električne energije [2], kot je prikazano na sliki 6. Menimo, da
določitev preostalega diagrama odjema v takih primerih ni najboljša, saj mora posamezna
bilančna skupina pravilno napovedovati preostali diagram odjema, ne glede v kakšne
karakteristične skupine spadajo njeni odjemalci. Dejansko se zgodi to, da bilančna skupina v
primeru karakteristične skupine »Javna razsvetljava« kupuje dražji profil preostalega
diagrama odjema, prodaja pa cenejši profil zaradi razmerja v ceni visoke in nizke tarife.
S 1.1.2016 so se spremenila Pravila za delovanje organiziranega trga z električno energijo
[19]. Bistvena sprememba, ki se nanaša na obračun odstopanj je, da se izračun količnika
preostalega diagrama odjema ki ne vrši več na letnem nivoju (okno dvanajstih mesecev),
ampak se ta izračun vrši na mesečni ravni.
Količnik ki se izračuna na podlagi naslednje enačbe [2]:

ki =

Oi
 Od

(69)

Kjer pomeni:
Oi

obračunski podatek za mesečni obračun odstopanj izbranega odjemalca i,

∑Od

vsota obračunskih podatkov za mesečni obračun vseh nemerjenih odjemalcev območja
distribucijskega omrežja, na katerega je odjemalec i priključen ter odjemov ostalih
odjemalcev z registracijskimi meritvami iz istega območja distribucijskega omrežja, ki
so bili uvrščeni v preostali diagram odjema.

Posebnosti pri določitvi preostalega diagrama odjema:
-

en preostali diagram odjema (celotna energija - izgube - merjeni del),

-

analitični postopek razdelitve preostalega diagrama odjema,

-

količnik ki za merilna mesta se izračuna po enačbi 68 znotraj 12-mesečnega okna,

-

količnik ki se nato pomnoži s preostalim diagramom odjema,

-

vsi udeleženci obračuna odstopanj imajo enako obliko preostalega diagrama odjema,

-

enostaven način za določitev preostalega diagrama odjema,
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-

razlike, ki nastanejo med dejanskimi (ali fakturiranimi) količinami in količinami iz
analitičnega postopka, se na letni ravni poračunajo v okviru letnega poračuna.

2.2 Določitev nemerjenega odjema na primeru trga Hrvaške
Osnovni preostali diagram odjema distribucijskega območja je diagram odjema, v katerem so
zajete vse količine, za katere nimamo meritev. Izračuna se tako, da se v vsakem obračunskem
intervalu od celotnega odjema energije, ki ga prejme to območje (iz prenosnega omrežja,
sosednjih območij distribucijskega omrežja oziroma proizvodnih prevzemno predajnih mest),
odšteje vrednost izgub v tem območju ter realiziran odjem vseh odjemalcev z registracijskimi
meritvami, katerih registracijski interval je krajši ali enak obračunskemu intervalu [12].
Nadaljnja določitev preostalega diagrama odjema posamezne bilančne skupine pa je na
primeru trga z električno energijo na Hrvaškem povezana s karakterističnimi skupinami [14].
Sistemski operater določi skupni letni odjem karakteristične skupine WKSK glede na
obračunske podatke znotraj 12-mesečnega okna. Enako se vsaki bilančni skupini določi letna
količina na podlagi obračunskih podatkov zadnjega okna dvanajstih mesecev. Podatke
posreduje HEP do 20. dne v tekočem mesecu. V kolikor so podatki pomanjkljivi oziroma
manjkajoči se izvede linearna ekstrapolacija, če imamo vseh dvanajst vrednosti pa linearna
interpolacija [14].
Določene so štiri karakteristične skupine in tri obdobja. Vsako merilno mesto lahko pripada
natanko eni karakteristični skupini [14]:
-

KO – gospodinjstva,

-

P1 – poslovni odjem do 13kW priključne moči,

-

P2 – poslovni odjem nad 13 kW priključne moči,

-

JR – javna razsvetljava.

Določena so obračunska obdobja [14]:
-

zimsko (01. 11.- 20. 03.),

-

letno (15. 05. – 14. 09.),

-

prehodno (21. 03. - 14. 05., 15. 09. - 31. 10.).

Preostali diagram odjema distribucijskega omrežja Ppkods-o(t) se izračuna po enačbi [14]:
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Ppkods-o (t)= Pds-o (t)- Pgds-o (t)-  Pkupacmjs-o (t)

(70)

Kjer je:
Ppkods-o(t)

preostali diagram odjema distribucijskega omrežja,

Pds-o(t)

celotni odjem na prevzemnem mestu distribucije,

Pgds-o(t)

izgube v omrežju,

∑Pkupacmjs-o(t)

vsota merjenih vrednosti kupcev, za katere obstaja izmerjena in potrjena
obremenilna krivulja po intervalih, katerih registracijski interval je
krajši ali enak obračunskemu intervalu.

Izračun skupne vrednosti preostalih diagramov odjema po enačbi [14]:

PNKO-KSK (t)=

NKOKSK (t)×WKSK (t)
WN -g

(71)

Kjer je:
PNKO-PSP(t)

skupna vrednost preostalih diagramov odjema,

NKOKSK(t)

normirane vrednosti posamezne karakteristične skupine,

WKSK(t)

skupni letni odjem karakteristične skupine,

WN-g

normirane vrednosti obremenitvenih diagramov za vsako karakteristično
skupino kupca.

Rezultati za našo testno skupino so zapisani v tabeli 5.
PNKO-K0
gospodinjstva
19.450 kWh

PNKOP1

PNKO-P2

poslovni odjem do

poslovni odjem nad

13 kW

13 kW

145.349 KWh

3.146.783 kWh

PNKO-JR0
javna razsvetljava
34.799 kWh

Tabela 5: Vrednosti preostalih diagramov odjema po karakteristični skupini.
Normirane vrednosti obremenitvenih diagramov so objavljene na spletni strani in so
normirane na 1000 [13]. Zaradi lažjega izračuna in v nadaljevanju primerjave z Avstrijo, smo
obremenitvene diagrame normirali na 1, nato pa smo jih pomnožili z vsoto letnega odjema
karakteristične skupine. V našem primeru so vrednosti zaradi majhnega nabora merilnih mest
zelo majhne.
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Razločevalni faktor karakteristične skupine kupca za vsak interval in za vsako karakteristično
skupino kupca, se izračuna po enačbi [14]:

Z KSK (t)=

PNKO-KSK (t)
 PNKO-KSK (t)

(72)

Kjer je:
ZKSK(t)

faktor razločevanja karakterističnih skupin,

PNKO-KSK(t)

preostali diagram odjema posamezne karakteristične skupine,

∑PNKO-KSK(t) vsota skupnega preostalega diagrama odjema vseh merjenih merilnih mest.
Rezultati za našo testno skupino so zapisani v tabeli 6.
Z-K0
gospodinjstva
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Z-P1

Z-P2

poslovni odjem do

poslovni odjem nad

13 kW

13 kW

3215

4051

Z-JR0
javna razsvetljava
1025

Tabela 6: Faktor razločevanja karakterističnih skupin.
Faktor razločevanja karakterističnih skupin izračunamo tako, da preostali diagram odjema
posamezne karakteristične skupine delimo z vsoto vseh preostalih diagramov odjema
karakterističnih skupin. S tem dobimo delež, ki pripada posamezni karakteristični skupini.
Vsota faktorjev razločevanja karakterističnih skupin je v vsaki uri enaka 1 [14].
Izračun preostalega diagrama odjema posamezne karakteristične skupine po enačbi [14]:

PKSK -o (t)= Ppkods-o (t)× Z KSK (t)
Kjer je:
PKSK-o(t)

preostali diagram odjema posamezne karakteristične skupine,

Ppkods-o(t)

celoten preostali diagram odjema,

ZKSK(t)

faktor razločevanja karakterističnih skupin.

Rezultati za našo testno skupino so zapisani v tabeli 7.
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(73)

PKSK-K0
gospodinjstva

PKSK-P1

PKSK-P2

poslovni odjem do 13

poslovni odjem nad

kW

13 kW

143.436 kWh

181.991 kWh

19.718 kWh

PKSK-JR0
javna razsvetljava
38.385 kWh

Tabela 7: Preostali diagram odjema posamezne karakteristične skupine.

Preostali diagram odjema posamezne karakteristične skupine izračunamo tako, da celoten
preostali diagram odjema pomnožimo s faktorjem razločevanja karakterističnih skupin.
Odjem električne energije (kWh)

60
50
40
Gospodinjstva

30

Poslovni odjem do 13 kW

20

Poslovni odjem nad 13 kW

10

Javna razsvetljava

0
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5

7

9

11 13 15 17 19 21 23
Ura (h)

Slika 7: Preostali diagram odjema posamezne karakteristične skupine.
Na zgornjem grafu (slika 7) so prikazani preostali diagrami odjema posameznih
karakterističnih skupin. Tako kot v Sloveniji, je tudi na Hrvaškem pri določitvi preostalih
diagramov odjema, oblika diagramov odvisna predvsem od normiranih obremenitvenih
profilov. Glede na količine v posamezni karakteristični skupini se nato določa deleže
posameznega preostalega diagrama odjema in deleže posamezne bilančne skupine. Prav tako
je na zgornjem grafu (slika 7) razvidno, da je preostali diagram odjema karakteristične
skupine »Javna razsvetljava« rahlo popačen. Če ga primerjamo z obremenitvenim profilom
karakteristične skupine »Javna razsvetljava« (slika 8) lahko opazimo, da se zaradi večjega
deleža preostalega diagrama odjema karakteristične skupine P1 »Poslovni odjem do 13 kW« v
večernih in jutranjih urah popači preostali diagram odjema iz karakteristične skupine »Javna
razsvetljava«.

49

Odjem električne energije (kWh)
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Slika 8: Primerjava dobljenega preostalega diagrama odjema z obremenitvenim profilom
karakteristične skupine »Javna razsvetljava«.
Normirani obremenitveni profil za karakteristično skupino »Javna razsvetljava« ima tudi v
urah, ko bi moral biti odjem 0 kWh minimalne vrednosti [13], kar teoretično ne predstavlja
velikega pogreška, dokler ni delež karakteristične skupine »Javna razsvetljava« pri posamezni
bilančni skupini večinski oziroma zelo velik. V tem primeru se pogrešek znatno poviša in
dobimo preostali diagram odjema karakteristične skupine »Javna razsvetljava«, ki ima odjem
tudi v urah, ko bi moral biti odjem enak 0 kWh. Do tega pogreška pride zaradi merilnih mest,
ki so uvrščene v napačno karakteristično skupino. Na izračun dodatno vplivajo tudi cestne
signalizacije, ki so običajno priključene na merilna mesta javne razsvetljave.
Izračun deleža posamezne bilančne skupine za posamezno karakteristično skupino kupca se
izračuna po enačbi [14]:

GO-KSK =

WKSK -O
WKSK

(74)

Kjer je:
GO-KSK

delež posamezne bilančne skupine za posamezno karakteristično skupino
kupca,

WKSK-O

letna poraba določene karakteristične skupine bilančne skupine,

WKSK

skupni letni odjem posamezne karakteristične skupine.

Krivulja preostalega diagrama odjema za posamezno bilančno skupino in posamezno
karakteristično skupino se izračuna po enačbi [14]:
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PKSK -O-o (t)= PKSK -o (t)×GO-KSK (t)

(75)

Kjer je:
PKSK-O-o

preostali diagram odjema za posamezno karakteristično skupino bilančne
skupine,

PKSK-o

preostali diagram odjema posamezne karakteristične skupine,

GO-KSK(t)

delež posamezne bilančne skupine za posamezno karakteristično skupino
kupca.

Skupna vrednost krivulje preostalega diagrama odjema za posamezno bilančno skupino za
nemerjena merilna mesta se izračuna po enačbi [14]:

PO-bms-o (t)=  PKSK -O-o (t)

(76)

Kjer je:
PO-bms-o

skupna vrednost krivulje preostalega diagrama odjema za posamezne bilančne
skupine,

∑ PKSK-O-o(t) vsota krivulj preostalega diagrama odjema za posamezno karakteristično
skupino kupca.

PKSK-K0

bilančna

gospodinjstva

skupina

PKSK-P1
poslovni odjem
do 13 kW

PKSK-P2
poslovni
odjem nad 13
kW

PKSK-JR0
javna
razsvetljava

PKSK-K
preostali
diagram
odjema skupaj

BS_1

7.575 kWh

143.436 kWh

0 kWh

23.579 kWh

174.590 kWh

BS_2

12.143 kWh

0 kWh

181.991 kWh

14.806 kWh

208.940 kWh

Tabela 8: Vsota preostalega diagrama odjema posamezne bilančne skupine po posameznih
karakterističnih skupinah in skupni preostali diagram odjema posamezne bilančne skupine.
V tabeli 8 je predstavljena vsota preostalega diagrama odjema posamezne bilančne skupine po
posameznih karakterističnih skupinah in skupni preostali diagram odjema posamezne bilančne
skupine za našo testno skupino. Pri primerjavi skupnega preostalega diagrama odjema
bilančnih skupin BS_1 in BS_2 za našo testno skupino dobimo rezultate, razvidne iz slike 9.
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Slika 9: Skupni preostali diagram odjema posamezne bilančne skupine in skupni preostali
diagram odjema distribucije za hrvaški trg.
Na zgornjem grafu (slika 9) je razvidno, da se skupni preostali diagram odjema za posamezni
bilančni skupini med seboj razlikujeta tako po obliki, kot po količini. Na obliko vpliva delež
posamezne karakteristične skupine, ki jo ima bilančna skupina. Ko ti dve krivulji seštejemo,
dobimo skupen preostali diagram odjema tega distribucijskega območja.
Posebnosti pri določitvi preostalega diagrama odjema:
-

štiri karakteristične skupine,

-

dobimo štiri preostale diagrame odjema, ki jih nato združimo v enega,

-

zapleten postopek izpeljave do končnega preostalega diagrama odjema,

-

večkrat upoštevani deleži posamezne karakteristične skupine (letne količine
karakteristične skupine in delež bilančne skupine po karakteristični skupini),

-

neredno odčitavanje nemerjenih merilnih mest (obdobja daljša od enega leta),

-

ni drugega obračuna odstopanj, oziroma letnega poračuna odstopanj, s katerim bi
poračunali razliko med ocenjenimi in dejanskimi letnimi količinami nemerjenih
merilnih mest.
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2.3 Določitev nemerjenega odjema na primeru trga Avstrije
Določitev nemerjenega odjema v Avstriji poteka tako, da vsako merilno mesto pripada
natanko enemu obremenitvenemu profilu. Distributer sporoči, kateremu obremenitvenemu
profilu pripada dotično merilno mesto ter predvideno letno količino električne energije tega
merilnega mesta. Preostali diagram odjema posamezne bilančne skupine se izračuna tako, da
se letno količino vsakega nemerjenega merilnega mesta pomnoži s pripadajočim profilom
obremenitve ter sešteje dobljene preostale diagrame odjema [16].
Določenih je 27 profilov obremenitve, v katere se razvršča nemerjena merilna mesta [20].
Seznam profilov obremenitve je v tabeli 9.
št.

oznaka

1

H0

gospodinjstvo

2

G0

obrtna dejavnosti - splošen odjem

3

G1

obrtna dejavnost – delovni dnevi med 8 in 18 uro

4

G2

obrtna dejavnost - zelo velik odjem

5

G3

obrtna dejavnost - neprestano delovanje

6

G4

obrtna dejavnost - trgovina/frizer

7

G5

obrtna dejavnost - pekarne

8

G6

obrtna dejavnosti- obratovanje od vikendih

9

L0

kmetijstvo

10

L1

kmetijstvo s proizvodnjo mleka

11

L2

kmetijstvo ostalo

12

U0

ogrevanje tople vode s prekinjanjem

13

U1

ogrevanje s prekinjanjem

14

E0

dobava iz majhnih vodnih, bioplinskih in vetrnih naprav

15

E1

fotovoltaika (sončne elektrarne)

16

ULA

hranilnik tople vode brez dodatnega dnevnega polnjenja

17

ULB

hranilnik tople vode z dodatnim dnevnim polnjenjem

18

ULC

hranilna ogrevalna naprava na nočni tok brez dodatnega dnevnega polnjenja

19

ULD

hranilna ogrevalna naprava na nočni tok z dodatnim dnevnim polnjenjem

20

ULE

kombinirana naprava brez dodatnega dnevnega polnjenja

21

ULF

kombinirana naprava z dodatnim dnevnim polnjenjem

22

opis

EAGU1 nočno ogrevanje in shranjevanje brez dnevnega pogrevanja
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23

EAGU2 nočno ogrevanje in shranjevanje z dnevnim pogrevanjem

24

HA

gospodinjstvo s shranjevanjem tople vode (en števec)

25

HF

gospodinjstvo s segrevanjem (en števec)

26

G7

mobilna postaja

27

B1

javna razsvetljava

Tabela 9: Obremenitveni profili [20].

Razvrstitev obremenitvenih profilov glede na letno porabo je opisano v tabeli 10 [20].
karakteristika porabe kombinirane

letna poraba energije

profil obremenitve

gospodinjstvo

< 8.000 kWh

gospodinjstvo h0

obrtna dejavnost

> 8.000 kWh

obrtna dejavnost (g0 - g6)

> 16.000 kWh

obrtna dejavnost (g0 - g6)

> 8.000 kWh

kmetijstvo (l0 - l2)

< 16.000 kWh

kmetijstvo (l0 - l2)

gospodinjstvo / obrtna dejavnost /

< 8.000 kWh

gospodinjstvo h0

kmetijstvo

> 8.000 kWh in < 16.000

kmetijstvo (l0 - l2)

(če obstaja samo en števec)

kWh

obrtna dejavnost (g0 - g6)

naprave

kmetijstvo

> 16.000 kWh
Tabela 10: Razvrstitev obremenitvenih profilov glede na letno porabo [20].

Določitev preostalega diagrama odjema se za posamezno merilno mesto izvede tako, da se
letno količino odjema merilnega mesta pomnoži s 15-minutnimi vrednostmi obremenitvenega
profila, v katerega spada merilno mesto [16].
Za določitev letne količine odjema sta dovoljeni dve metodi, pri katerih pa lahko prihaja do
manjših odstopanj [21]:
a)

določitev letne količine iz dejansko porabljene količine med dvema odčitkoma:
-

obdobje

1.1.2015 do 28.10 2015 (300 dni)

-

poraba znotraj tega obdobja

5.000 kWh

-

izračunana letna količina

6.083 kWh (5.000:300 *365)
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b)

izračun s pomočjo osnovnih preostalih profilov obremenitve po karakterističnih
skupinah:
-

obdobje

1.1.2015 do 28.10 2015 (300 dni)

-

poraba znotraj tega obdobja

5.000 kWh

-

standardni odjem v izbranem obdobju

821 kWh

-

sintetični faktor

6,09 (5000:821)

-

izračunana letna količina

6.090 kWh (6,09 *1.000)

Obe metodi sta pravilni, vendar Organizator trga predlaga, da se letno količino nemerjenega
merilnega mesta določi po metodi b) izračun s pomočjo osnovnih obremenitvenih profilov po
karakterističnih skupinah. Po vsakem odčitavanju nemerjenega merilnega mesta je sistemski
operater distribucijskega omrežja dolžan sporočiti novo letno količino, ki je preračunana po
eni izmed zgoraj navedenih metod. Odčitavanje nemerjenega merilnega mesta je potrebno
opraviti najmanj enkrat letno, s tem pa se zagotovi, da so pri drugem obračunu odstopanj
upoštevane pravilne količine. Drugi obračun odstopanj se namreč izvrši 15 mesecev po prvem
obračunu odstopanj [21].
V tabeli 11 so podani rezultati vsot preostalega diagrama odjema posamezne bilančne skupine
po posameznih karakterističnih skupinah in skupni preostali diagram odjema posamezne
bilančne skupine.
PKSK-K0

bilančna

gospodinjstva

skupina

PKSK-P1

PKSK-P2

poslovni

poslovni

odjem do 13

odjem nad 13

kW

kW

PKSK-JR0
javna
razsvetljava

PKSK-K
preostali
diagram
odjema skupaj

BS_1

7.472 kWh

145.349 kWh

0 kWh

21.376 kWh

174.197 kWh

BS_2

11.978 kWh

0 kWh

183.984 kWh

13.423 kWh

209.385 kWh

Tabela 11: Vsota preostalega diagrama odjema posamezne bilančne skupine po posameznih
karakterističnih skupinah in skupni preostali diagram odjema posamezne bilančne skupine.

Normirane vrednosti obremenitvenih profilov so objavljene na spletni strani in so normirane
na 1000 [20]. Zaradi lažjega izračuna smo obremenitvene profile normirali na 1, nato pa smo
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letno

količino

vsakega

nemerjenega

merilnega

mesta

pomnožili

s

pripadajočim

obremenitvenim profilom. V našem primeru so, zaradi majhnega nabora merilnih mest, to
zelo majhne vrednosti. Sistemski operater posodobi obremenitvene profile enkrat letno,
običajno decembra, te obremenitvene profile pa se nato uporablja skozi celotno naslednje leto
[20].
Pri primerjavi skupnega preostalega diagrama odjema bilančnih skupin BS_1 in BS_2 za našo
testno skupino dobimo rezultate, razvidne iz slike 10.
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Slika 10: Skupni preostali diagram odjema posamezne bilančne skupine in skupni preostali
diagram odjema distribucije za avstrijski trg.
Na obliko preostalih diagramov odjema bilančnih skupin BS_1 in BS_2 precej vplivajo
preostali diagrami odjema karakterističnih skupin »Poslovni odjem« zaradi večje letne
količine. To odraža tudi oblika preostalega diagrama odjema BS_1 in BS_2. Če ti dve krivulji
seštejemo, dobimo skupen preostali diagram odjema tega distribucijskega območja (slika 10).
Pri primerjavi skupnega preostalega diagrama odjema distribucije in dejanske realizacije
nemerjenih merilnih mest dobimo za našo testno skupino rezultate, razvidne iz slike 11.
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Slika 11: Primerjava realizacije nemerjenih merilnih mest in izračunanega skupnega
preostalega diagrama odjema distribucije.
Na sliki 11 je razvidno, da je izračunani preostali diagram odjema slab približek dejanskemu
odjemu, ki se je zgodil na distribuciji. V našem primeru se je to pojavilo zaradi zelo majhnega
nabora merilnih mest ter zaradi tega, ker se na avstrijskem trgu [16] preostali odjem ne računa
iz osnovnega preostalega diagrama odjema, kot se to naredi na slovenskem [2] in hrvaškem
trgu z električno energijo [14].
Posebnosti pri določitvi preostalega diagrama odjema:
-

27 obremenitvenih profilov,

-

letne količine so pomnožene s pripadajočim obremenitvenim profilom,

-

za vsako nemerjeno merilno mesto se izračuna preostali diagram odjema, nato se jih
združi v enega,

-

enostaven postopek določitve preostalega diagrama odjema,

-

pri sintetičnem postopku pride do razlike med krivuljo preostalega diagrama odjema in
seštevkom rekonstruiranih obremenitvenih diagramov.

2.4 Primerjava dobljenih preostalih diagramov odjema na posameznem trgu z
električno energijo
Glede na parametre, ki so navedeni na začetku tega poglavja, smo za vsak trg posebej
(Slovenijo, Hrvaško in Avstrijo) izpeljali postopke za določitev nemerjenega preostalega
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diagrama odjema posamezne bilančne skupine. Naša testna skupina je obsegala osem
različnih merilnih mest z različnimi karakteristikami. V vsako bilančno skupino smo dodelili
po štiri merilna mesta. Predpostavili smo, da pri izračunu ne bomo upoštevali izgub v
omrežju, saj bi zaradi zelo majhnih vrednosti predstavljale prevelik vpliv ter zaradi tega, ker
se pri izračunu preostalega diagrama odjema na avstrijskem trgu izgub v omrežju ne upošteva.
Predpostavili smo tudi, da bomo izračun in primerjavo izpeljali na urnem nivoju, kar je
pomenilo, da je bilo potrebno podatke avstrijskega trga preoblikovati iz četrturnega nivoja v
urni nivo.
Pri primerjavi preostalih diagramov odjema za bilančno skupino BS_1 smo primerjali
celoletno vsoto preostalega diagrama odjema po urnih intervalih in na vseh treh omenjenih
trgih. Za našo testno skupino smo dobili rezultate, razvidne iz slike 12.

Slika 12: Celoletna vsota preostalih diagramov odjema po urnih intervalih za bilančno
skupino BS_1 na posameznem trgu.

Za vsak trg smo dobili preostali diagram odjema za bilančno skupino BS_1. Na sliki 12 je
razvidno, da sta preostali diagram odjema Slovenije in Hrvaške med seboj primerljiva,
medtem ko ima preostali diagram odjema za avstrijski trg drugačno obliko. Razvidno je tudi,
da je avstrijski preostali diagram odjema kljub celoletni vsoti preostalega diagrama odjema
obdržal obliko, ki je veliko bolj podobna realnemu preostalemu diagramu odjema [20].
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Pri primerjavi preostalih diagramov odjema za bilančno skupino BS_2 smo primerjali
celoletno vsoto preostalega diagrama odjema po urnih intervalih na vseh treh omenjenih trgih.
Za našo testno skupino smo dobili rezultate, razvidne iz slike 13.

Slika 13: Celoletna vsota preostalih diagramov odjema po urnih intervalih za bilančno
skupino BS_2 na posameznem trgu.

Za vsak trg smo dobili preostali diagram odjema za bilančno skupino BS_2. Na sliki 13 je
razvidno, da sta preostala diagrama odjema Slovenije in Hrvaške med seboj primerljiva,
medtem ko ima preostali diagram odjema Avstrije drugačno obliko.
Preostala diagrama odjema za Slovenijo (sliki 12 in13) sta si enaka po obliki. Med njima je
razlika samo v določitvi deleža (količnika). Trg z električno energijo v Sloveniji ima namreč
samo en preostali diagram odjema in to pomeni, da bodo vsi udeleženci bilančnega obračuna
(bilančne skupine) imeli popolnoma enako obliko preostalega diagrama odjema. Glede na
določitev količnika pa si bodo razdelili deleže preostalega diagrama odjema [2].
Na grafih (sliki 12 in13) se lahko razbere, da se preostala diagrama odjema Hrvaške rahlo
razlikujeta po obliki. Do razlik pride zaradi določitve merilnih mest v karakteristične skupine,
na kar vplivajo letne količine posamezne skupine ter delež bilančne skupine za posamezno
karakteristično skupino [13]. V našem primeru smo za vsako bilančno skupino izbrali štiri
merilna mesta: eno nemerjeno merilno mesto karakteristične skupine »Gospodinjstva«, eno
nemerjeno merilno mesto iz karakteristične skupine »Javna razsvetljava« ter dve merilni mesti
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iz karakterističnih skupin »Poslovni odjem« (eno merjeno s priključno močjo nad 13 kW,
drugo nemerjeno). V bilančni skupini BS_1 je bilo nemerjeno merilno mesto iz
karakteristične skupine »Poslovni odjem do 13 kW priključne moči«, v bilančni skupini BS_2
pa nemerjeno merilno mesto iz karakteristične skupine »Poslovni odjem nad 13 kW
priključne moči«
Razlika oblike preostalega diagrama odjema bilančnih skupin BS_1 in BS_2 se torej pojavi
zato, ker ima bilančna skupina BS_1 v preostali diagram odjema vključen preostali diagram
odjema poslovnega odjema do 13 kW priključne moči, medtem ko ima bilančna skupina
BS_2 v preostali diagram odjema vključen preostali diagram poslovnega odjema nad 13 kWh.
Pri preostalih diagramih odjema za trg električne energije v Avstriji je razvidno, da sta
preostala diagrama odjema bilančne skupine BS_1 in bilančne skupine BS_2 med seboj
primerljiva (sliki 12 in13), se pa kar precej razlikujeta od preostalih diagramov odjema na
trgih Slovenije in Hrvaške. Na avstrijskem trgu se že v osnovi preostali diagram odjema
določa drugače kot v Sloveniji in na Hrvaškem. Bistvena razlika je v tem, da na primeru
slovenskega in hrvaškega trga z električno energijo izhajamo iz dobljenega skupnega
preostalega diagrama odjema. Od prevzema odštejemo merjeni del in izgube, medtem ko za
avstrijski trg preostali diagram odjema izračunamo samo s pomočjo 27 obremenitvenih
profilov. Vsako merilno mesto spada v natanko en obremenitveni profil. Preostali diagram
odjema posameznega nemerjenega merilnega mesta se izračuna tako, da letno količino
pomnožimo s pripadajočim obremenitvenim profilom. Preostali diagram odjema je vsota vseh
preostalih diagramov odjema nemerjenih merilnih mest [2,11,13].

2.4.1 Vpliv določitve nemerjenega odjema na odstopanja in specifične stroške, ki pri tem
nastanejo na primeru trgov Slovenije, Hrvaške in Avstrije
V tem poglavju bomo primerjali, kako določitev preostalega diagrama odjema vpliva na
odstopanja in specifične stroške, ki pri tem nastanejo. Naredili smo dve primerjavi:
-

izračunali smo, za koliko odstotkov se napoved porabe električne energije (vozni red)
razlikuje od dejanske realizacije po enačbi [22]:
MAPE = (napoved – realizacija) / realizacija
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(77)

Izračun smo opravili na isti testni skupini osmih merilnih mest. Ta merilna mesta smo
razdelili v dve bilančni skupini BS_1 in BS_2, ki nastopajo na vseh treh trgih. Za
vsako bilančno skupino smo izračunali preostali diagram odjema po pravilih, ki veljajo
za določen trg električne energije [2,11,13]. Preostali diagram odjema smo primerjali z
dejansko realizacijo, v našem primeru z vsoto meritev nemerjenih merilnih mest.
Preverili smo tudi korelacijo med napovedjo in MAPE. Napoved porabe električne
energije smo povečali za pet odstotkov in opazovali odziv vrednosti MAPE.
-

Izračun specifičnega stroška. Specifični strošek zajema stroške, ki so nastali zaradi
odstopanj. Zaradi viškov in mankov električne energije je imel sistemski operater
stroške z uravnavo sistema [1]. Uporabili smo podatke za leto 2015 za primere trgov
Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Primerjavo smo izvedli tako, da smo za vsak model
izračuna za posamezen trg izračunali specifičen strošek glede na vse tri določitve
preostalega diagrama odjema.

Primerjali smo, kako se na mesečni ravni spreminjajo vrednosti MAPE za posamezen trg in
posamezno bilančno skupino. Za realizacijo smo sešteli vsa merilna mesta s pripadajočim
odjemom po urah in primerjali s preostalim diagramom odjema, ki smo ga izračunali za
posamezno bilančno skupino v prejšnjem poglavju. Za našo testno skupino smo dobili
rezultate, razvidne iz tabele 12.
Slovenija

Hrvaška

Avstrija

mesec

BS_1

BS_2

BS_1

BS_2

BS_1

BS_2

januar

4,45%

3,11%

4,64%

3,25%

10,70%

3,44%

februar

5,33%

3,26%

5,52%

3,41%

12,42%

3,33%

marec

5,31%

3,35%

5,49%

3,48%

11,66%

3,26%

april

5,26%

3,62%

5,42%

3,73%

9,94%

3,09%

maj

4,15%

3,85%

4,17%

3,85%

8,73%

2,65%

junij

6,07%

4,84%

5,53%

4,94%

12,85%

2,70%

julij

6,74%

6,79%

6,92%

6,95%

14,65%

3,08%

avgust

4,40%

5,20%

4,51%

5,32%

9,74%

3,02%

september

3,23%

2,68%

3,11%

2,57%

7,15%

2,64%

oktober

4,49%

3,32%

4,59%

3,44%

8,34%

2,93%

november

4,39%

3,30%

4,57%

3,45%

10,12%

3,37%

december

3,92%

3,43%

4,08%

3,58%

9,31%

3,67%
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povprečje

4,81%

3,90%

4,88%

4,00%

10,47%

3,10%

Tabela 12: Mesečne vrednosti MAPE
Vrednosti MAPE izračunamo po enačbi 75, ki je enaka za vsak trg z električno energijo.
Pri tej primerjavi smo opazovali, kako se odziva posamezen mehanizem za določitev
preostalega diagrama odjema naše testne skupine. Glede na dobljene rezultate lahko opazimo,
da je za našo testno skupino najboljše rezultate dosegel mehanizem za določitev preostalega
diagrama odjema v Sloveniji, saj je dosegel najnižje povprečne letne vednosti MAPE.
Nnajslabše rezultate pa je dosegel mehanizem v Avstriji, saj so bile povprečne vrednosti
MAPE najvišje..
Nato smo primerjali, kako se vrednosti MAPE spreminjajo glede na povečanje napovedi za 5
%. Za našo testno skupino smo dobili rezultate, razvidne iz tabele 13.
Slovenija

Hrvaška

Avstrija

mesec

BS_1

BS_2

BS_1

BS_2

BS_1

BS_2

januar

9,67%

1,86%

9,87%

1,75%

11,62%

6,76%

februar

10,60%

1,73%

10,79%

1,62%

11,33%

6,98%

marec

10,58%

1,63%

10,76%

1,50%

11,20%

6,66%

april

10,52%

1,40%

10,69%

1,21%

10,85%

5,60%

maj

3,53%

7,58%

3,52%

7,54%

6,40%

4,57%

junij

3,31%

9,73%

2,63%

9,84%

7,20%

3,43%

julij

3,16%

12,09%

3,28%

12,28%

10,60%

3,15%

avgust

2,06%

10,35%

2,16%

10,52%

7,07%

3,92%

september

3,58%

6,93%

3,61%

6,85%

4,62%

4,60%

oktober

9,71%

1,64%

9,82%

1,47%

10,45%

5,23%

november

9,61%

1,65%

9,80%

1,53%

12,01%

6,63%

december

9,11%

1,73%

9,28%

1,58%

13,26%

6,97%

povprečje

7,12%

4,86%

7,18%

4,81%

9,72%

5,38%

Tabela 13: Mesečne vrednosti MAPE, napoved povišana za pet odstotkov.
Ko smo napoved povečali za 5 %, so se vrednosti MAPE za posamezen trg povečale za
povprečno 1,5 % na letni ravni. Vrednosti MAPE se računa za vsako uro posebej in se nato
povpreči na celoten mesec oziroma leto. Vrednost MAPE se računa kot absolutna vrednost
oziroma absolutna razlika med napovedjo in realizacijo [22]. Iz navedenega je tudi razvidno,
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da so se vrednosti MAPE za bilančne skupine na posameznem trgu, ki so v prvi primerjavi
dosegle najboljše rezultate, pri drugi primerjavi poslabšale. Velja tudi obratno. Vrednosti
MAPE za bilančne skupine, ki so dosegale slabše rezultate v prvi primerjavi, so se v drugi
primerjavi najmanj povečale. Višje kot so vrednosti MAPE, večja so odstopanja. Bilančni
skupini BS_1 za avstrijski trg, ki je v prvi primerjavi močno odstopala in je imela najvišjo
vrednost MAPE, se je pri drugi primerjavi, kljub pet odstotnem povečanju napovedi, vrednost
MAPE celo znižala.

2.5 Izračun specifičnih stroškov na primeru trgov Slovenije, Hrvaške in Avstrije
Specifični strošek za slovenski in hrvaški trg se izračuna tako, da se pomnoži količino
odstopanja s ceno odstopanj in se od dobljenega zneska odšteje zmnožek količine odstopanj z
borzno ceno na tem trgu. Ta izračun se izvrši na urni osnovi [2,10]. Specifičen strošek na
avstrijskem trgu se izračuna tako, da se pomnoži količino odstopanj in ceno odstopanj, nato se
prišteje zmnožek količine realizacije s ceno socializacije, čemur se prišteje še zmnožek
količine realizacije pomnožene s ceno (»Invoice clearing fee«) za delovanje trga, čemur se
prišteje še zmnožek količine odstopanj z borzno ceno na tem trgu [16]. Ta izračun se izvrši na
četrturni osnovi. Za naš primer smo to izpeljali na urni osnovi ter dobili rezultate, razvidne iz
tabele 14.
Slovenija (EUR)

Hrvaška (EUR)

Avstrija (EUR)

mesec

BS_1

BS_2

BS_1

BS_2

BS_1

BS_2

januar

-26,04

72,88

158,93

216,96

182,20

81,11

februar

-5,68

23,66

150,43

207,96

131,07

53,10

marec

-17,50

12,67

145,35

199,86

-61,14

-24,31

april

25,63

40,87

142,73

198,58

18,45

7,53

maj

-2,78

-5,32

61,83

53,53

-138,88

-36,62

junij

20,72

34,48

253,03

183,67

-10,52

-51,47

julij

235,62

139,03

800,70

551,62

-537,11

-287,52

avgust

66,71

31,97

350,41

251,36

-79,89

-7,23

september

82,84

26,24

70,26

66,94

-109,45

-8,56

oktober

10,07

36,70

179,01

240,89

18,64

1,54

november

20,78

53,78

166,43

239,20

16,60

11,66
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december

43,01

47,00

174,18

227,46

-53,15

-7,59

vsota

453,39

513,96

2.653,29

2.638,05

-623,18

-268,37

Tabela 14: Izračunan specifičen strošek na posameznem trgu.
Iz dobljenih rezultatov v tabeli 14 lahko opazimo, da je v mesecu juliju, ko je bila vrednost
MAPE največja, tudi specifični strošek največji. Iz tabele 14 je razvidno, da so zneski
odstopanj različni na posameznem trgu z električno energijo. Odstopanja napovedi od
realizacije so primerljiva za trg Slovenije in Hrvaške, medtem ko je razlika v specifičnem
strošku na Hrvaškem neizmerno večja.
Nadalje smo primerjali, kako se specifični strošek spreminja, če napoved povečamo za pet
odstotkov. Za našo testno skupino smo dobili rezultate, razvidne iz tabele 15.
Slovenija (EUR)

Hrvaška (EUR)

Avstrija (EUR)

mesec

BS_1

BS_2

BS_1

BS_2

BS_1

BS_2

januar

-59,44

-17,38

335,78

54,97

278,10

182,97

februar

-13,42

-3,19

294,41

42,03

202,71

129,71

marec

-32,15

-3,65

288,98

38,67

-76,53

-43,94

april

47,44

3,66

286,62

30,59

35,74

35,27

maj

-4,29

-13,04

26,15

262,79

-156,49

-58,88

junij

15,31

71,74

28,20

438,34

-48,55

-93,36

julij

174,58

251,98

93,72

935,72

-399,74

-165,21

avgust

41,03

71,26

37,32

528,68

-31,95

36,99

september

67,99

93,31

116,85

411,09

-18,86

69,17

oktober

23,32

7,44

390,16

58,68

33,70

13,96

november

49,60

15,32

358,73

45,62

38,41

37,86

december

102,99

19,23

393,68

39,98

-79,67

-29,69

vsota

412,97

496,69

2.650,60

2.887,17

-223,13

114,84

Tabela 15: Izračunan specifičen strošek na posameznem trgu pri zvišanju napovedi za pet
odstotkov.
Iz rezultatov, predstavljenih v tabeli 15 lahko razberemo, da se je specifični strošek na trgu
Slovenije in Hrvaške minimalno zmanjšal, medtem ko se je specifični strošek na avstrijskem
trgu povečal. Iz tega lahko razberemo, da se povečanje odstopanja realizacij od napovedi
najbolj odraža na specifičnem strošku.
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Rezultati, predstavljeni v tabelah 14 in 15 kažejo, da ta primerjava ni bila popolnoma
primerna, saj smo našo testno skupino primerjali z dejanskimi podatki trgov v letu 2015. Zato
smo se odločili, da bomo v mehanizem za obračun odstopanj za vsak trg vstavili vse tri
izračunane napovedi oziroma vozne rede, ki smo jih izračunali preko preostalih diagramov
odjema za vsak trg posebej.
V nadaljevanju smo primerjali zneske specifičnih stroškov na mehanizmu za obračun
odstopanj v Sloveniji z uporabo napovedi pridobljene iz preostalih diagramov odjema na
posameznem trgu. Za našo testno skupino smo dobili rezultate, razvidne iz tabele 16.
Slovenija (EUR)

Hrvaška (EUR)

Avstrija (EUR)

mesec

BS_1

BS_2

BS_1

BS_2

BS_1

BS_2

januar

-26,04

72,88

-28,59

76,20

-54,87

1,71

februar

-5,68

23,66

-6,82

25,20

-12,47

-0,23

marec

-17,50

12,67

-16,07

12,32

-34,64

-1,75

april

25,63

40,87

23,15

40,64

58,86

34,37

maj

-2,78

-5,32

-2,96

-5,35

-6,90

-2,10

junij

20,72

34,48

22,52

37,41

41,27

8,26

julij

235,62

139,03

246,72

143,07

477,14

40,11

avgust

66,71

31,97

73,02

32,46

132,30

34,04

september

82,84

26,24

84,31

28,12

189,22

47,75

oktober

10,07

36,70

11,51

33,15

14,82

8,87

november

20,78

53,78

20,91

56,86

48,94

31,11

december

43,01

47,00

47,17

49,95

111,57

68,75

vsota

453,39

513,96

474,85

530,03

965,25

270,88

Tabela 16: Izračunane vrednosti specifičnih stroškov na primeru trga Slovenije.
Iz rezultatov v tabeli 16 je razvidno, da so dobljeni stroški s slovensko in hrvaško metodo
določitve preostalega diagrama odjema primerljivi, medtem ko specifični stroški, dobljeni z
avstrijsko metodo določitve preostalega diagrama odjema, odstopajo. Primerjava je pokazala,
da je med BS_1 in BS_2 velika razlika v znesku specifičnega stroška za avstrijski trg. BS_1
za avstrijski trg bolj odstopa izven tolerančnega pasu in ima zato višjo ceno odstopanj, kar pa
posledično pomeni višji specifični strošek.
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V nadaljevanju smo primerjali zneske specifičnih stroškov na hrvaškem mehanizmu za
obračun odstopanj. Uporabili smo napovedi, pridobljene iz preostalih diagramov odjema
posameznih trgov. Za našo testno skupino smo dobili rezultate, razvidne iz tabele 17.
Slovenija (EUR)

Hrvaška (EUR)

Avstrija (EUR)

mesec

BS_1

BS_2

BS_1

BS_2

BS_1

BS_2

januar

156,01

212,73

158,93

216,96

384,04

48,11

februar

147,07

202,98

150,43

207,96

354,47

40,09

marec

143,35

197,07

145,35

199,86

328,38

37,94

april

141,74

197,61

142,73

198,58

277,93

32,77

maj

52,30

47,08

61,83

53,53

118,31

25,62

junij

234,66

170,69

253,03

183,67

508,23

34,52

julij

760,85

517,49

800,70

551,62

1.621,68

122,12

avgust

326,10

229,18

350,41

251,36

691,92

31,65

september

74,47

67,83

70,26

66,94

145,81

39,11

oktober

179,44

240,77

179,01

240,89

329,59

41,81

november

162,11

232,94

166,43

239,20

380,67

43,16

december

169,42

221,65

174,18

227,46

410,22

47,09

vsota

2.547,53

2.538,01

2.653,29

2.638,05

5.551,23

543,98

Tabela 17: Izračunane vrednosti specifičnih stroškov na primeru trga Hrvaške.
Iz rezultatov, predstavljenih v tabeli 17 je razvidno, da so si letni specifični stroški med BS_1
in BS_2 za trg Slovenije in Hrvaške dokaj podobni, kar pomeni, da sta bili tudi ceni za
pozitivna in negativna odstopanja podobni. Specifični strošek za BS_1 za avstrijski trg je zelo
visok, dvakrat večji kot na trgih Slovenije in Hrvaške. Tako visok specifični strošek je
posledica večjega odstopanja napovedi od realizacije, ki je pri hrvaškem obračunu odstopanj
[13] veliko bolj penalizirana kot pri slovenskem obračunu odstopanj [2]. Prav tako je
razvidno, da je BS_2 za avstrijski trg, ki je imela za približno odstotek boljšo vrednost MAPE
od ostalih, dosegla za 20 % nižji znesek od bilančnih skupin na ostalih trgih. Glede na
navedeno lahko opazimo, da je hrvaški mehanizem za obračun odstopanj zelo strikten in
vrednosti specifičnega stroška zelo hitro naraščajo v primerjavi z naraščanjam vrednosti
MAPE [13].
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V nadaljevanju smo primerjali zneske specifičnih stroškov na avstrijskem mehanizmu za
obračun odstopanj z uporabo napovedi pridobljene iz preostalih diagramov odjema na
posameznem trgu. Za našo testno skupino smo dobili rezultate, razvidne iz tabele 18.
Slovenija (EUR)

Hrvaška (EUR)

Avstrija (EUR)

mesec

BS_1

BS_2

BS_1

BS_2

BS_1

BS_2

januar

97,70

-13,44

103,86

-19,12

182,20

81,11

februar

64,54

-5,50

68,72

-9,38

131,07

53,10

marec

-17,99

15,25

-18,49

15,11

-61,14

-24,31

april

11,35

-35,00

6,87

-30,46

18,45

7,53

maj

-82,70

-12,55

-77,02

-17,71

-138,88

-36,62

junij

-28,15

-84,12

-17,42

-94,54

-10,52

-51,47

julij

-310,53

-45,98

-284,58

-72,43

-537,11

-287,52

avgust

-42,42

20,93

-41,97

20,57

-79,89

-7,23

september

-70,70

26,34

-67,34

22,49

-109,45

-8,56

oktober

15,18

3,93

17,52

1,48

18,64

1,54

november

12,40

0,52

13,15

-0,60

16,60

11,66

december

-12,81

41,69

-11,08

40,25

-53,15

-7,59

vsota

-364,13

-87,93

-307,78

-144,33

-623,18

-268,37

Tabela 18: Izračunane vrednosti specifičnih stroškov na primeru trga Avstrije.
Iz rezultatov, predstavljenih v tabeli 18, je razvidno, da so letni specifični stroški negativni,
kar posledično pomeni, da so bilančne skupine na račun odstopanj dobile finančne prilive.
Avstrijski mehanizem za obračun odstopanj je sestavljen tako, da lahko v primeru, ko se v
omrežju pojavijo ekstremna odstopanja, sistemski operater, skladno s pravili, določi ceno
socializacije, ki je lahko negativna. To je razvidno v tabeli 18 za mesec julij, kjer so bila v letu
2015 na avstrijskem trgu velika (ekstremna) odstopanja. Pri obračunu odstopanj v Avstriji je
enaka cena za pozitivna in negativna odstopanja. Ker ni tolerančnega pasu, je ta cena enaka,
ne glede na odstopanja [16]. Direkten vpliv na specifičen strošek ima količina odstopanj v
posamezni uri in usmerjenost odstopanj glede na sistem.
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ZAKLJUČEK

Na posameznih trgih električne energije se uporabljajo različni mehanizmi za obračun
odstopanj in različna pravila za določitev preostalega diagrama odjema.
Značilnosti obračuna odstopanj na organiziranem trgu z električno energijo v Republiki
Sloveniji so sledeče: različni ceni za pozitivna in negativna odstopanja, ki se računata po
pravilih, navedenih v poglavju 1.1. Vsa nemerjena merilna mesta so uvrščena v enak preostali
diagram odjema. Uporablja se analitične postopke določitve realiziranega odjema nemerjenih
odjemalcev s pomočjo količnikov. Obračunski interval je ena ura. Tolerančni pas je določen
znotraj +/- 5 % realiziranega urnega odjema bilančne skupine in ni manjši od 1 MW. Izgube v
sistemu so določene enkrat letno in veljajo od meseca objave naprej do naslednjega izračuna.
Sam izračun odstopanj je pregleden. Ima pa manjše pomanjkljivosti: izgube v omrežju bi se
morale določati na mesečni ravni, ker je že zaradi nihanja odjema tekom leta nerealno
pričakovati, da bodo realne izgube konstantne po mesecih skozi celotno leto. Menimo, da
določitev preostalega diagrama odjema z analitičnim postopkom ni najbolj ustrezna – vsi
udeleženci obračuna odstopanj imajo enako obliko preostalega odjema – utopično je
pričakovati, da bo imela vsaka bilančna skupina enako porazdelitev merilnih mest po
karakterističnih skupinah. Prav tako se nam ne zdi primerno, da se vsem merilnim mestom, ki
imajo različne specifične odjeme, kot na primer karakteristična skupina »Javna razsvetljava«,
ki ima konstanten odjem zgolj in samo ponoči, določi enak preostali diagram odjema. S tem
mehanizmom se takim merilnim mestom, kljub specifičnemu odjemu, prerazporedi odjem
električne energije preko celotnega dne, kar pa ni skladno z dejansko realizacijo odjema
takšnih merilnih mest.
Organiziran trg z električno energijo na primeru Hrvaške nima letnega poračuna kot v primeru
trga Slovenije. Obstajata dve ceni za pozitivna in negativna odstopanja, ki se računata po
pravilih navedenih v poglavju 1.2. Cena za obračun odstopanj, je prav tako kot na slovenskem
trgu, vezana na tolerančni pas. Izven tolerančnega pasu cena strmo narašča. Obračunski
interval je ena ura, izgube pa se računajo za vsak mesec posebej. Posebnost je tudi, da so
nemerjena merilna mesta uvrščena v eno izmed štirih karakterističnih skupin, za katere so
objavljeni normirani obremenitveni profili. Pri izračunu cene ima veliko vlogo penalizacijski
faktor »d«, ki je dejansko pokazatelj razmerja med pozitivnimi in negativnimi odstopanji.
Sam obračun odstopanj je kompleksen in zapleten.
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Pri obračunu odstopanj na avstrijskem trgu z električno energijo se ne upošteva izgub v
omrežju, saj so le te upoštevane kot postavka na računu končnemu odjemalcu. Prav tako ni
upoštevanega tolerančnega pasu. Posebnost je določitev cene socializacije, s katero pokrivajo
del nastalih stroškov odstopanj. Ta cena je enaka za vse udeležence in se jo pomnoži z
realizacijo določene bilančne skupine, kar pomeni, da je strošek socializacije odvisen od
realizacije. Cena socializacije je lahko tudi negativna, v tem primeru se odstopanja bilančnim
skupinam tudi finančno obrestujejo. Na avstrijskem trgu imajo tudi ceno »Invoice clearing
fee«, to je cena, ki se uporabi za izračun stroškov, ki jih ima Organizator trga. Pozitivna in
negativna odstopanja se obračunavajo po isti ceni, ki je enaka za dobavitelje in trgovce z
električno energijo. Nemerjena merilna mesta se razvrščajo v enega izmed 27 normiranih
obremenitvenih profilov. Skupni preostali diagram odjema se izračuna s postopkom, ki je
zapisan v poglavju 1.3. Izvedeta se dva obračuna odstopanj, drugi obračun odstopanj se izvrši
15 mesecev po prvem. Na prvem obračunu odstopanj se upoštevajo samo odstopanja za
merjena merilna mesta (za nemerjena merilna mesta se upoštevajo podatki izračunani s
pomočjo preostalih obremenitvenih diagramov). Na drugem obračunu odstopanj se popravi
letne količine nemerjenih merilnih mest, saj so bila v tem času že odčitana in v drugem
obračunu odstopanj nastopajo z novo letno količino.
S primerjavo mehanizmov za obračun odstopanj nemerjenih merilnih mest smo želeli
pokazati, kako se na posameznem trgu z električno energijo določi preostali diagram odjema
in kako ta določitev vpliva na odstopanja in posledično na stroške nastale zaradi odstopanj.
Glede na dobljene rezultate lahko opazimo, da se je za določitev vrednosti MAPE pri testni
skupini merilnih mest najbolje odrezal mehanizem za določitev preostalega diagrama odjema
v Sloveniji, najslabše pa avstrijski mehanizem. Takšen rezultat lahko pripišemo dejstvu, da se
na avstrijskem trgu že v osnovi določa preostali diagram odjema drugače kot v Sloveniji in na
Hrvaškem. Bistvena razlika je v tem, da v primeru slovenskega in hrvaškega trga z električno
energijo izhajamo iz dobljenega skupnega preostalega diagrama odjema. Od celotne energije
odštejemo merjeni del in izgube, medtem ko za avstrijski trg izračunamo preostali diagram
odjema samo s pomočjo 27 obremenitvenih profilov. Vsako merilno mesto spada v natanko
en obremenitveni profil. Preostali diagram odjema posameznega nemerjenega merilnega
mesta se izračuna tako, da letno količino odjema pomnožimo s pripadajočim obremenitvenim
profilom. Preostali diagram odjema je vsota vseh preostalih diagramov odjema nemerjenih
merilnih mest. V našem primeru obliki preostalega diagrama odjema za slovenski in hrvaški
trg ustrezata dejanski realizaciji. Na hrvaškem trgu se sicer osnovni preostali diagram odjema
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razčleni še na deleže posameznih karakterističnih skupin, vendar se zaradi posameznih
deležev dobljeni preostali diagram odjema ne popači bistveno. Za avstrijski trg pa dobimo
obliko preostalega diagrama odjema, ki ustreza obremenitvenim diagramom posameznih
merilnih mest in tu se odraža razlika pri dobljenih rezultatih.
Specifični strošek, izračunan s pomočjo slovenskega mehanizma za odstopanja, nam v
primerjavi različnih določitev preostalega diagrama odjema (na trgih Slovenije, Hrvaške in
Avstrije) poda rezultate, iz katerih je razvidno, da sta specifična stroška na podlagi določitve
preostalega diagrama odjema za trg Slovenije in Hrvaške primerljiva. Če primerjamo bilančni
skupini BS_1 in BS_2 (tako za slovenski kot tudi za hrvaški trg) se pokaže, da je bilančna
skupina BS_2 dosegala boljše vrednosti MAPE kot BS_1, pa vendar je bil specifični strošek
BS_2 večji kot BS_1. Bilančna skupina BS_2 je namreč imela več pozitivnih odstopanj in
tudi cena za pozitivna odstopanja je bila manj ugodna kot za negativna odstopanja. Specifični
strošek na podlagi določitve preostalega diagrama odjema na avstrijskem trgu je za bilančno
skupino BS_1 bistveno višji, ker so bila v tej skupini odstopanja bistveno višja kot v bilančni
skupini BS_2. Odstopanja so bila velikokrat tudi izven tolerančnega pasu, kar avtomatično
pomeni višjo ceno odstopanj in posledično večji specifični strošek.
Iz specifičnih stroškov, izračunanih na hrvaškem trgu z uporabo različnih določitev
preostalega diagrama odjema na primerih trga Slovenije, Hrvaške in Avstrije, je razvidno, da
so si letni specifični stroški med bilančnima skupinama BS_1 in BS_2 za trg Slovenije in
Hrvaške dokaj podobni, kar pomeni, da sta bili tudi ceni za pozitivna in negativna odstopanja
podobni. Specifični strošek za BS_1 na avstrijskem trgu je zelo visok, dvakrat večji kot na
trgu Slovenije in Hrvaške. Tako visok specifični strošek je posledica večjega odstopanja
napovedi od realizacije, ki je pri hrvaškem obračunu odstopanj [13] veliko bolj penalizirana
kot pri slovenskem obračunu odstopanj [2]. Prav tako je razvidno, da je BS_2 na avstrijskem
trgu, ki je imela za približno odstotek boljšo vrednost MAPE od ostalih, dosegla za 20 % nižji
specifični strošek od bilančnih skupin na ostalih trgih. Glede na navedeno lahko opazimo, da
je hrvaški mehanizem za obračun odstopanj zelo strikten in vrednosti specifičnega stroška
zelo hitro naraščajo, v primerjavi z naraščanjem odstopanj.
Izračuni specifičnih stroškov, izračunanih na avstrijskem trgu z uporabo različnih določitev
preostalega diagrama odjema na primerih trgov Slovenije, Hrvaške in Avstrije, pokažejo, da
so letni specifični stroški negativni, kar posledično pomeni, da so bilančne skupine dobile
finančne prilive na račun odstopanj. Avstrijski mehanizem za obračun odstopanj je sestavljen
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tako, da lahko sistemski operater v primerih, ko se v omrežju pojavijo ekstremna odstopanja,
skladno s pravili, določi ceno socializacije, ki je lahko negativna. Tak primer je razviden v
tabeli 18 za mesec julij, kjer so bila v letu 2015 na avstrijskem trgu velika (ekstremna)
odstopanja, posledično je bila cena socializacije negativna in so bilančne skupine prejele
plačilo iz tega naslova. Pri obračunu odstopanj v Avstriji je enaka cena za pozitivna in
negativna odstopanja. Ker ni tolerančnega pasu, je ta cena enaka ne glede na odstopanja [16].
Direkten vpliv na specifične stroške ima količina odstopanj v posamezni uri in v katero smer
so usmerjena odstopanja glede na sistem.
Glede na dobljene rezultate specifičnih stroškov, izračunanih v različnih mehanizmih za
obračun odstopanj, smo ugotovili, da ima velik vpliv dejansko stanje sistema. Na eni strani
smo namreč dobili precej visoke stroške v hrvaškem mehanizmu, na drugi strani pa je prišlo
celo do plačila iz naslova odstopanj v avstrijskem mehanizmu za obračun odstopanj. Glede na
navedeno menimo, da je avstrijski mehanizem za obračun odstopanj najbolj pravičen, saj so
izravnave s sistemom nagrajene.
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