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Povzetek 

V študiji so predstavljeni normativni dokumenti s področja kakovosti električne energije, 
sistemi nadzora kakovosti napetosti, parametri načrtovanja omrežij glede na zahteve 
kakovosti napetosti, sposobnosti elektroenergetskega sistema Slovenije pri zagotavljanju 
kakovostne napetosti in principi označevanje porekla električne energije. Rezultati študije 
opredeljujejo potrebne aktivnosti RS za področje kakovosti in predstavljajo osnovo za 
postavitev koordinacije nivojev motenj v omrežju. Predstavljena je uporaba digitalne 
simulacije pri analizi motenj, ki je osnova za bodoče načrtovanje prenosnega in 
distribucijskega omrežja. 

Ključne besede:  kakovost električne energije, standardi, trg z električno energijo, 
načrtovanje omrežij, digitalna simulacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavitev in recenzija: na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48, v 
Ljubljani, dne 5. februarja, 2004. 
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Projektna naloga 

 
Vpeljava standardov kakovosti napetosti v razmerah liberaliziranega trga z 

električno energijo 
 

I. IZHODIŠČA  
 

Izhodišče naloge so:  
• Energetski zakon (Ur. l. RS št. 79/1999),  
• Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Ur. l. RS št. 

117/2002) ter  
• SIST EN 50160 Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih, druga 

izdaja marec 2001 
 
II. CILJ IN NAMEN  
 

Namen naloge je analiza zahtev, ki jih postavljajo na liberaliziranem trgu z električno 
energijo poostrene in specifične zahteve za področje oskrbe z električno energijo in 
njeno kakovost. Za to področje so se pojavila v Evropi že pred časom standardizirana 
merila, ki določajo komercialno kakovost, neprekinjenost napajanja ter kakovost 
napetosti (standard SIST EN 50 160). Na temelju analize je potrebno določiti:  

• zahteve, ki jih morajo opredeljevati podzakonski akti,  
• kriterije za načrtovanje omrežij v smislu kakovosti,  
• sisteme za nadzor kakovosti,  
• sposobnost slovenskega elektroenergetskega sistema, da deluje po kriterijih 

kakovosti ter  
• možnosti označevanja električne energije. 

 
III. VSEBINA NALOGE 
 
 1. Pri izdelavi naloge je potrebno upoštevati vso evropsko ter slovensko regulativo. 
 
 2. Vsebinska dispozicija naloge 
 
1. Analiza normativnih dokumentov s področja kakovosti električne energije v 

Evropi ter primerjava teh z akti R Slovenije 
1.1. Analiza vseh dokumentov EU in mednarodne panožne standardizacije na področju 

kakovosti napetosti ter oskrbe z električno energijo 
1.2. Analiza slovenskih aktov s tega področja 
1.3. Primerjava naših in evropskih aktov ter napotki za njihovo dopolnitev 
1.4. Potrebne aktivnosti RS za področje kakovosti  
 
2. Sistemi nadzora kakovosti napetosti ter iz njih izhajajoči pokazatelji 
2.1. Tehnično – tehnološki sistem spremljanja kakovosti energije – napetosti na vseh 

nivojih omrežja in pri vseh akterjih trga 
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2.2. Nabor podatkov s katerimi ocenjujemo kakovosti napetosti, komercialno kakovosti ter 
neprekinjenosti napajanja 

2.3. Hierarhija sistema merjenja ter pripadajoči nabori podatkov v sprotnem in 
podaljšanem času 

 
3. Parametri načrtovanja omrežij glede na zahteve kakovosti napetosti 
3.1. Pregled obstoječih kriterijev za načrtovanje omrežij (distribucijskih ter prenosnih) ter 

njihova primerjava s kriteriji, ki obravnavajo nelinearna bremena (načrtovanje in 
analiza motenj po vodniku) 

3.2. Kriteriji načrtovanja razmer v omrežjih zaradi nelinearnih porabnikov in upoštevanje 
evropskih standardov 

3.3. Postavitev koordinacije nivojev motenj v omrežju 
 
4. Analiza sposobnosti elektroenergetskega sistema Slovenije pri zagotavljanju 

kakovostne napetosti 
4.1. Analiza slovenskega elektroenergetskega sistema (prenosno in distribucijsko omrežje, 

proizvodnja ter povezave s sosednjimi sistemi) s stališča zagotavljanja kakovostne 
napetosti 

4.2. Vpliv večjih nelinearnih porabnikov v sistemu po kriterijih, ki vrednotijo razmerje 
kratkostične moči in moči nelinearnih porabnikov 

4.3. Predlagani nivoji načrtovanih motenj na posameznih napetostnih nivojih 
 
5. Označevanje porekla energije, njene kakovosti, mehanizmi za označevanje ter 

energetska in tržna zanimivost označevanja 
5.1. Temelji za označevanja električne energije ter vrste električne energije (poreklo, 

kakovost, …)  
5.2. Način označevanja, način certificiranja, dokazovanje sledljivosti in nadzor nad 

označevanjem 
5.3. Dolžnosti in pravice povezane z označevanjem oziroma vse možnosti stimuliranja 

proizvajalca ter porabnika 
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1. Analiza normativnih dokumentov s področja kakovosti 
električne energije v Evropi ter primerjava teh z akti R 
Slovenije 

1.1. Analiza vseh dokumentov EU in mednarodne panožne 
standardizacije na področju kakovosti napetosti ter oskrbe z 
električno energijo 

Povezovanje evropskih držav v Evropsko skupnost (EU) se je začelo takrat, ko so evropske 
države ugotovile, da bodo le povezane lahko gospodarsko konkurenčne Združenim državam 
Amerike. Tako se je začelo ustanavljanje skupnega trga oseb, blaga, kapitala in storitev tudi v 
Evropi. Za uspešno delovanje takšnega trga so potrebna skupna pravila, ki jih morajo 
spoštovati vse članice na tem trgu. 

1. V EU na področju elektroenergetike ureja razmere na trgu z električno energijo Direktiva o 
notranjem trgu z električno energijo 96/92/EC [1].  

Podlaga za sprejem te direktive je bilo dejstvo, da je gospodarstvo lahko konkurenčno le, če 
bodo uspeli znižati cene električne energije. Zato so odprli trg z električno energijo. Tako so 
dosegli boljšo izrabo prej neizrabljenih kapacitet generacije električne energije. Trgovanje z 
električno energijo je potegnilo za sabo prenos energije na večje razdalje, s tem pa je obstajala 
nevarnost "ozkih grl" in slabše stabilnosti omrežja. 

Da bi ohranili nediskriminatoren odnos do subjektov na trgu, obenem pa ohranili stabilnost 
električnega omrežja, Direktiva: 
• predpisuje skupna pravila za proizvajanje, prenos in distribucijo električne energije, 
• ureja organizacijska in funkcijska načela energetskega sektorja ter pristopa do trga,  
• ureja kriterije in postopke za razpise in za izdajo dovoljenj ter za obratovanje omrežja. 

Ta direktiva je osnova za zakonske in podzakonske akte v državah članicah EU, ki urejajo 
razmerja na trgu z električno energijo. 

2. Direktiva o hibnih proizvodih 85/374/EEC [2]. 

Direktiva o hibnih proizvodih - izdelkih določa električno energijo oziroma elektriko za blago. 
Za tovrstno blago potrebujemo storitev proizvodnje, prenosa in distribucije, za določanje 
njegove kakovosti pa je nujen standard, ki opredeljuje kakovost napetosti v skladu s stanjem 
tehnike1.  

3. Direktiva o elektromagnetni združljivosti 89/336/EEC [3]. 

Ureja področje elektromagnetne združljivosti naprav.  

Do njenega pojava so posamezne države EU na svojih tleh predpisovale EMC v skladu s 
svojo strategijo in zahtevami. Vzpostavitev skupnega trga, ki temelji na prostem pretoku 
blaga in storitev, je pokazala na neskladnost med tehnično regulativo posameznih članic. V 
                                                 
1 Stanje tehnike – V danem trenutku dosežena stopnja razvoja tehnične zmogljivosti proizvodov, procesov in 

storitev, ki temelji na relevantnih priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj. – SIST EN 45020 Druga 
izdaja marec 1999: standardizacija in z njo povezane dejavnosti – Splošni slovar (istoveten EN 45020:1998 
(istoveten ISO/IEC Vodilo 2: 1996). 
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praksi je to pomenilo, da je obstajala verjetnost, da električni aparat, ki je deloval v omrežju 
ene članice, ni deloval v omrežju druge članice. Raven elektromagnetnih motenj, ki jih je 
lahko povzročala naprava, je bila dopustna v omrežju ene članice, v omrežju druge članice pa 
ne. Poleg tega pa je bila tudi raven preobčutljivosti naprav na elektromagnetne motnje v 
državah različno obravnavana in definirana. 

Zaradi tega je (bil) glavni namen postopoma uvesti vse članice v enotne zahteve, tako da 
prilagodijo svojo tehnično regulativo zahtevam Direktive o EMC. 

Po principu novega pristopa (angl. new approach) temelji Direktiva na dokumentih, ki so 
sproti objavljeni v evropskem uradnem listu. To pomeni, da za posamezne naprave niso 
določene fiksne vrednosti, ampak se te vrednosti sproti prilagajajo stanju tehnike, ki ga 
predstavljajo objavljeni standardi.  

STANDARDI, KI OBRAVNAVAJO KAKOVOST NAPETOSTI TER OSKRBE Z 
ELEKTRIČNO ENERGIJO 

Stanje tehnike predstavljajo standardi. Na kakovost napetosti se nanašajo standardi s področja 
EMC. Tematika osnovnih EMC standardov je razvidna iz strukture standardov serije (SIST) 
IEC oziroma EN 61000-X-X: 
• Del 1: Splošno  

− splošna razlaganja (uvod, temeljni principi, funkcionalna varnost), 
− definicije in terminologija. 

• Del 2: Okolje 
− opis okolij, 
− klasifikacija okolij, 
− ravni združljivosti. 

• Del 3: Meje 
− oddajne meje, 
− odpornostne meje (če ne spadajo pod odgovornost odborov za izdelke). 

• Del 4: Preskusne in merilne tehnike 
− merilne tehnike, 
− preskusne tehnike. 

• Del 5: Vodila za namestitev in zmanjševanje motenja 
− vodila za namestitev, 
− vodila za zmanjševanje motenja. 

• Del 6: Vrstni standardi 
• Del 9: Razno 

Članice CENELEC2 morajo izpolnjevati določila poslovnika CEN/CENELEC, s katerim je 
predpisano, da mora biti standard brez kakršnihkoli sprememb sprejet kot nacionalni standard.  

V času oblikovanja enotnega evropskega trga je bila pri UNIPEDE3 končana raziskava, ki je 
definirala fizikalne značilnosti oskrbe z električno energijo v nizkonapetostnih in 

                                                 
2 CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization – Evropski komite za standardizacijo 

v elektrotehniki. 



Vpeljava standardov kakovosti napetosti v razmerah Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 
liberaliziranega trga z električno energijo Katedra za elektroenergetske sisteme in naprave 
 Laboratorij za električna omrežja in naprave 

Stran: 9 

srednjenapetostnih distributivnih sistemih. Komisija evropske skupnosti je ta dokument 
priporočila CENELEC kot izhodišče za evropski standard, ki mora opredeljevati značilnosti 
napetosti. V letu 1993 je bil končan predlog standarda, ki je po ustaljenem standardizacijskem 
postopku novembra 1994 dobil status standarda EN 50160. Standard EN 50160, ki je bil leta 
1998 z metodo razglasitve sprejet tudi kot slovenski standard SIST EN 50160 (Značilnosti 
napetosti v javnih razdelilnih omrežjih), je torej tisti, ki v evropskem prostoru opredeljuje, 
enoti in kvantitativno določa značilnosti napetosti. V letu 2000 je bil standard preveden v 
slovenščino, marca 2001 pa je izšla že druga slovenska izdaja tega standarda.   

SIST EN 50160 je pravzaprav zbirka nivojev elektromagnetnih združljivosti trinajstih 
značilnosti napetosti, ki so skoraj vsi vsebovani v standardih elektromagnetne združljivosti 
SIST EN 61000-X-X. Standard podaja glavne značilnosti napetosti na predajnih mestih 
električne energije kupcu – odjemalcu v javnem nizkonapetostnem in srednjenapetostnem 
distributivnem omrežju ob normalnih obratovalnih pogojih.  

Standard podaja mejne velikosti posameznih značilnosti napetosti, ki jih lahko pričakuje 
odjemalec, in za določeno časovno obdobje statistično vrednoti prisotnost posamezne 
značilnosti. Standard pa ne podaja povprečnih velikosti značilnosti napajalnih napetosti v 
javnem distributivnem omrežju. 

Njegova določila se lahko uporabijo v celoti ali delno za sestavo pogodbe, ki opredeljuje 
dobavo električne energije med odjemalcem in dobaviteljem v SN in NN omrežjih ali v 
njunem pravnem sporu. 

Standard EN 50160 sam po sebi v tem trenutku še ni neposredno vpet v nobeno direktivo EU 
(razen v Direktivo 85/374, ki opredeljuje elektriko za blago).  

Standard izhaja iz standardov za izdelke in je v celoti ali delno osnova za dogovor ali 
pogodbo o prodaji oziroma nakupu električne energije v SN in NN omrežju. Na temelju tega 
standarda je mogoče nadzorovati in ocenjevati kakovost električne napetosti, to pa je temelj 
za določanje pogojev za dobavo električne energije. Na temelju monitoringa značilnosti 
napetosti v daljšem obdobju je mogoče postaviti merila (ravni načrtovanja), s katerimi se 
vpliva tudi na graditev in obratovanje omrežij.  

Čeprav se SIST EN 50160 omejuje na opredeljevanje elektromagnetnih motenj v nizko- in 
srednjenapetostnem omrežju, je potrebno na njegovo aplikacijo gledati sistemsko. Nizko- in 
srednjenapetostna omrežja namreč niso otoki, temveč integralni deli sistema, ki v sebi 
združuje generacijo, prenos in distribucijo, ob tem pa se povezujejo v interkonekcijo še s 
sistemi sosednjih držav. Proizvodni viri in prenosno omrežje morajo torej obratovati tako, da 
so v distributivnih omrežjih izpolnjene zahteve standarda SIST EN 50160. 

Za javna nizkonapetostna in srednjenapetostna omrežja opredeljuje nivoje združljivosti 
standard IEC 61000-2-1. Standardizacijski dokument IEC 61000-2-12 opredeljuje razmere v 
srednjenapetostnih omrežjih, IEC 61000-2-2 pa v nizkonapetostnih. Kakovost napetosti v 
javnih nizko- in srednjenapetostnih omrežjih določa SIST EN 50160. Nivoje združljivosti 
industrijskih okolij opredeljuje nova verzija standarda IEC 61000-2-4.  

Vrednosti značilnosti napetosti, ki vrednotijo kakovost napetosti (SIST EN 50160) je v veliki 
meri povzetek nivojev združljivosti standardov 61000-2-2 in 61000-2-12, le da so postavljene 
vrednosti verjetnostno dobro opisane. 

                                                                                                                                                         
3 UNIPEDE - International professional organisation representing the electricity supply industry. 
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1.2. Analiza slovenskih aktov s področja kakovosti električne energije 

1. Energetski zakon (Ur. l. RS 79/1999 in 8/2000) 

Energetski zakon je temeljni akt, ki je postavljen na principih evropske zakonodaje (Direktiva 
96/92/EC o notranjem trgu z električno energijo), in določa: 
• načela energetske politike,  
• pravila za delovanje trga z električno energijo,  
• načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju elektroenergetike,  
• načela zanesljive oskrbe in učinkovite rabe energije ter pogoje za obratovanje energetskih 

postrojev,  
• pogoje za opravljanje energetske dejavnosti,  
• ureja izdajanje licenc in energetskih dovoljenj ter organe, ki opravljajo upravne naloge po 

tem zakonu. 

Zakon uvaja mehanizme, ki zagotavljajo konkurenčnost na trgu energije po načelih 
nepristranskosti in preglednosti, upoštevaje varstvo potrošnikov in izvajanje učinkovitega 
nadzora nad oskrbo z energijo. Na ta način omogoča Zakon zaživetje mehanizmov, ki bdijo 
nad kakovostjo energije. 

To je tudi ena izmed nalog energetske politike, ki jo postavlja Zakon in definira zagotavljanje: 
• zanesljive in kakovostne oskrbe z energijo ter 
• varstvo potrošnikov in spodbujanje prilagodljivih porabnikov energije. 

Ena od nalog energetske politike je torej spodbujanje oziroma stimulacija tistih prilagodljivih 
porabnikov, ki lahko količino porabljene energije prilagajajo zahtevam trga. K temu bi veljalo 
dodati tudi spodbujanje porabnikov s stališča kakovosti električne energije, kar pomeni, da se 
spodbuja uvajanje takšnih tehnologij in energetskih načinov lastnega napajanja (porabe) pri 
porabnikih, ki delujejo funkcionalno varno in zadovoljivo tudi ob kakovosti napetosti javnega 
omrežja, ko ta odstopa od standardizirane. 

Zakon naroča izvajalcem dejavnosti prenosa in distribucije električne energije izdelavo 
razvoja omrežij vsaki dve leti. Ti morajo biti sestavljeni za najmanj 10 let in usklajeni z 
nacionalnim energetskim programom. Ti načrti naj bi vsebovali tudi scenarije doseganja 
kakovosti v sistemu. 
 
Zakon definira odgovornosti izvajalca dejavnosti prenosa. Izvajalec je odgovoren za: 
• vzdrževanje in  
• razvoj prenosnega omrežja.  

Nadalje opredeljuje Zakon tudi odgovornost upravljalca prenosnega omrežja. Upravljalec je 
odgovoren za: 
• vodenje, obratovanje in usklajeno delovanje tega omrežja s sosednjimi omrežji ter  
• zagotavljanje sistemskih storitev. 

Zakon definira odgovornosti izvajalca dejavnosti distribucije. Izvajalec je odgovoren za: 
• vzdrževanje in  
• razvoj distribucijskega omrežja.  
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Upravljalec distribucijskega omrežja pa je odgovoren za: 
• vodenje, obratovanje in  
• usklajeno delovanje tega omrežja s prenosnim omrežjem. 

Sistemska obratovalna navodila, ki jih definira Zakon, urejajo obratovanje in način vodenja 
prenosnih in distribucijskih omrežij za električno energijo. Zakon določa, da je treba s 
sistemskimi obratovalnimi navodili predpisati tehnične in druge pogoje za varno obratovanje 
omrežij z namenom zanesljivega in kakovostnega oskrbovanja z energijo.  

Zakon zahteva, da morajo dobavitelji električne energije najmanj enkrat letno informirati 
odjemalce o gibanjih in značilnostih porabe energije. V sklop tega bi bilo smiselno dodati tudi 
informacije oziroma izjave o kakovosti električne energije. 

Zakona postavlja razmerja med izvajalci gospodarskih javnih služb in odjemalci. Določa, da 
morajo izvajalci gospodarskih javnih služb na področju energetike svojo organiziranost in 
delovanje opravljati tako, da lahko ves čas sprejemajo informacije odjemalcev o motnjah pri 
dobavi energije in da na zahtevo odjemalca motnjo, ki mu onemogoča odjem energije v 
ustrezni količini in kakovosti, odpravijo takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje v roku, ki 
ga določajo splošni pogoji dobave. V tem okviru bi bilo smotrno dodati še zahtevo za 
spremljanje kakovosti električne energije v omrežju. 

Zakon določa, da sme izvajalec dejavnosti prenosa ali distribucije začasno zavrniti 
priključitev novih energetskih objektov, naprav ali napeljav na svoje omrežje oziroma sme 
začasno prekiniti dobavo energije, če ugotovi, da objekti, naprave ali omrežje ne izpolnjujejo 
predpisanih tehničnih normativov ali drugih pogojev. 

Med te druge pogoje je potrebno vključiti tudi kriterije, s katerimi je definiran dopusten nivo 
motenj za posameznega odjemalca. V skladu s 76. členom se lahko odjemalcu po predhodnem 
obvestilu prekine dobavo, če ta moti dobavo energije drugim odjemalcem. 

Vzroki za odklop oziroma začasno ustavitev energetskega napajanja so podani tudi v 76. 
členu. Za natančnost teh odklopov oziroma ustavitev dobave mora Zakon zahtevati postavitev 
kriterijev za dopustne motnje. 

Zakon definira Agencijo za energijo. Zahteva, da Agencija najmanj enkrat letno predloži vladi 
poročilo o svojem delu in stanju na področju energetike. To poročilo mora vsebovati tudi 
stanje o kakovosti električne energije. 

To pomeni, da je treba v skladu s tem dopolniti tudi naloge Agencije, kjer je definirano, da 
Agencija izdaja letna poročila in informacije za javnost. Predmet tega poročanja je tudi 
kakovost električne energije. 

Izvajalci energetskih dejavnosti so dolžni dajati Agenciji za energijo vse podatke, ki so 
potrebni za izvajanje njenih nalog. 

Kakovost napetosti in s tem tudi kakovost električne energije natančneje opisuje podzakonski 
akt Energetskega zakona, ki je predstavljen v nadaljevanju. 

2. Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Ur. l. RS 117/02 in 
21/03) 

Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije je podzakonski akt 
Energetskega zakona in določa: 
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• pogoje za priključitev uporabnikov na omrežje,  
• postopek pridobitev soglasja za priključitev na omrežje in postopek priključitve na 

omrežje,  
• stroške priključitve, obveznosti in odgovornosti dobaviteljev električne energije v zvezi z 

zagotavljanjem neprekinjene dobave in kakovostne oskrbe z električno energijo,  
• pogoje merjenja dobavljene električne energije in  
• nekatere pogoje za uveljavitev pravice do odškodnine. 

Tretji člen navaja zahteve glede kakovosti napetosti in izjav o kakovosti napetosti. 

Upravljalec omrežja je dolžan uporabniku zagotavljati kakovost napetosti na prevzemno–
predajnem mestu v skladu z zahtevami o kakovosti električne energije v tej uredbi in v skladu 
s stanjem tehnike. 

Uporabnik in upravljalec omrežja lahko skleneta pogodbo o kakovosti električne energije, s 
katero se dogovorita za nestandardno kakovost električne energije in druge posebne pogoje 
priključitve, kot npr. rezervno napajanje, ter način preverjanja kakovosti električne energije. 
Upravljalec omrežja mora en izvod pogodbe o kakovosti električne energije, sklenjene z 
uporabnikom poslati Agenciji za energijo Republike Slovenije. 

Kakovost električne napetosti mora ustrezati zahtevam iz 6. člena te uredbe. Upravljalec 
omrežja mora uporabniku na njegovo zahtevo dati izjavo o kakovosti električne napetosti. 
Izjavi o kakovosti električne napetosti sta: 
1. izjava o skladnosti kakovosti napetosti, ko so na prevzemno–predajnem mestu izpolnjene 

zahteve o kakovosti električne energije po tej uredbi; 
2. izjava o neskladju kakovosti napetosti, ko je kakovost na prevzemno–predajnem mestu 

izven zahtevanih meja te uredbe, kar dokumentira s priloženim tehničnim poročilom, ki 
vsebuje tudi opozorilo o vplivih na uporabnikove naprave in njihovo obratovanje, 
ogroženost funkcionalne varnosti, ogroženost varnosti in opozorilo o vplivih na živo in 
neživo naravo.  

Šesti člen Uredbe določa kakovost napetosti, ki jo mora zagotavljati upravljalec prenosnega 
omrežja. 

Upravljalec prenosnega omrežja je v okviru sistemskih storitev zadolžen za regulacijo 
frekvence in mora uporabnikom zagotavljati nazivno napetost. 

Upravljalec prenosnega omrežja mora na prenosnem omrežju zagotavljati takšno kakovost 
električne napetosti, da bo upravljalec distribucijskega omrežja na srednjenapetostnem nivoju 
lahko zagotavljal kakovost električne napetosti v skladu s to uredbo. 

Za ocenjevanje kakovosti električne napetosti se uporablja slovenski standard SIST EN 
50160.  

Standard SIST EN 50160 določa število prekinitev napajalne napetosti zgolj okvirno, ker so 
le-te zelo odvisne od regionalnih značilnosti. Uredba v sedmem členu natančno določa skupno 
število in trajanje vseh nenapovedanih prekinitev dobave ali odjema na enem prevzemno-
predajnem mestu v enem letu. 

V osmem členu določa naloge upravljalca omrežja. 
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Upravljalec omrežja mora: 
• vzpostaviti sistem za zajemanje in shranjevanje podatkov o prekinitvah dobave in odjema 

električne energije v skladu z določili te uredbe na celotnem omrežju za vsa prevzemno-
predajna mesta; 

• vzpostaviti stalno spremljanje – monitoring kakovosti napetosti v skladu s to uredbo na 
zbiralkah VN/VN in VN/SN razdelilnih transformatorskih postaj, na meji med prenosnim 
in distribucijskim omrežjem, na točkah povezav prenosnega omrežja s sosednjimi sistemi 
(interkonekcija) ter mehanizme periodičnega preverjanja stanja kakovosti električne 
energije; 

• vsako leto izdelati analizo nivoja motenj v skladu z določili te uredbe, določiti njihov 
trend, izdelati primerjavo z nivojem načrtovanja za posamezne dele omrežja in te analize 
posredovati izvajalcu prenosa ali izvajalcu distribucije električne energije in Agenciji za 
energijo ter uporabnikom; 

• izdelati in hraniti tehnično dokumentacijo za izdajo izjave o skladnosti kakovosti 
električne energije, na podlagi katere je mogoč vpogled v preteklo desetletno obdobje.  

V petnajstem členu Uredba navaja pogoje in postopek za priključitev odjemalca v omrežje. 

Upravljalec omrežja izda soglasje za priključitev, če so za to dane elektroenergetske in 
tehnične možnosti, ki jih določajo kratkostični tok, omrežna impedanca, kakovost napajanja 
ter možnosti priključitve naprav uporabnika brez ogrožanja zanesljivosti napajanja in 
nedopustnih povratnih vplivov na omrežje ob načrtovani obremenitvi in načinu obratovanja 
na prevzemno-predajnih mestih. 

V postopku izdaje soglasja za priključitev mora upravljalec omrežja preveriti, če so pogoji v 
omrežju na obstoječem ali načrtovanem priključnem vozlišču zadostni za obratovanje 
omenjenih naprav. Novo priključene naprave ne smejo motiti obratovanja preostalih naprav 
uporabnikov omrežja in povzročati nesprejemljivih motenj. 

Soglasje za priključitev lahko upravljalec izda, če lahko izda izjavo o skladnosti kakovosti 
napetosti ali če, ob neskladju kakovosti napetosti, z uporabnikom pred izdajo soglasja sklene 
pogodbo o kakovosti električne napetosti.  

3. Navodilo o sistemskem obratovanju prenosnega elektroenergetskega omrežja 
(SONPO-E) (Ur. l. RS 46/2002) 

Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje vsebujejo pogoje za priključitev 
uporabnikov.  

Ob vsakem zahtevku za priklop mora UPO preveriti, če so pogoji v sistemu na obstoječem 
oziroma načrtovanem priključnem vozlišču zadostni za obratovanje novih naprav. Novo 
priključene naprave ne smejo motiti obratovanja obstoječih naprav uporabnikov sistema ter 
povzročati motenj, ki presegajo vrednosti, določene v aktu, ki ureja splošne pogoje za dobavo 
in odjem električne energije. 

Če pogoji v priključnem vozlišču na sistem niso zadostni za obratovanje naprav uporabnikov 
sistema v skladu s predpisi, UPO določi uporabniku dograditve novih naprav. 

UPO zavrne priključitev na omrežje in priloži ustrezno dokumentacijo v obliki analiz, če niso 
izpolnjene tehnične zahteve za priključitev. 
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Funkciji UPO in izvajalca dejavnosti prenosa - PEE se bosta po spremembi Energetskega 
zakona združili v funkcijo operaterja prenosnega omrežja, ki bo opravljal vse naloge 
vodenja, načrtovanja, vzdrževanja in obratovanja prenosnega omrežja. 

4. Navodilo o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo 
(SONDO-E) (Ur. l. RS 15/2002) 

Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje vsebujejo določila glede kakovosti 
napetosti. 

Dopustne vrednosti napetosti se gibljejo v mejah, kot jih določa standard SIST EN 50160. 
Izjemoma sme napetost odstopati od nazivne napetosti za večji odstotek, vendar ne več kot 15 
odstotkov pri okvarah na elektroenergetskih objektih distributerja.  

Pri projektiranju, graditi in obratovanju postrojev proizvajalcev in odjemalcev električne 
energije moramo zagotoviti, da njihovi povratni vplivi ustrezajo standardu o kakovosti in 
tehničnim karakteristikam. Zagotovljena mora biti odpornost proti motnjam in vplivom, ki jih 
določajo norme in standardi. Kriterij kakovosti določa akt, ki ureja splošne pogoje za dobavo 
in odjem električne energije. 

UDO zavrne priključitev na omrežje in priloži ustrezno dokumentacijo v obliki analiz, če niso 
izpolnjene tehnične zahteve za priključitev.  

Že pred izdelavo novega priključka se praviloma določijo povratni vplivi naprav uporabnikov 
distribucijskega omrežja, mejne vrednosti pa predpišejo v soglasju za priključitev.  

Upravljalec distribucijskega omrežja - UDO lahko po potrebi zahteva preverjanje povratnih 
vplivov z meritvami.  

Funkciji UDO in izvajalca dejavnosti distribucije se bosta po spremembi Energetskega zakona 
združili v funkcijo operaterja distribucijskega omrežja, ki bo opravljal vse naloge vodenja, 
načrtovanja, vzdrževanja in obratovanja distribucijskega omrežja. 

5. Zakon o splošni varnosti proizvodov (Ur. l. RS 23/1999) 

V skladu z Direktivo o hibnih proizvodih je elektrika blago, ki ji je moč določiti kakovost in 
količino. Zakon o splošni varnosti proizvodov določa v 1. členu, da so lahko v prometu samo 
varni proizvodi.  

Dejstvo je, da lahko elektrika kot energent vpliva na poslabšanje funkcionalne varnosti 
električnih naprav v primeru, če ena od njenih značilnosti, s katero opišemo kakovost 
napajalne napetosti, odstopa od nivoja, za katerega je električna naprava4 predvidena in s 
katerim je naprava tipsko preskušena. Ob tipskem preskusu naprave se ocenjuje tudi njeno 
funkcionalno varnost. Funkcionalna varnost električne naprave ne sme biti zmanjšana ob 
pogojih, ki jih predpisujejo standardi za izdelke (električne naprave), ki so osnova tipskim 
preskusom.  

Kakovost električne energije kot energenta v javnem elektroenergetskem omrežju opredeljuje 
s trinajstimi značilnostmi napetosti standard SIST EN 50160. Velikosti značilnosti navedene v 
standardu so izbrane na temelju nivojev elektromagnetnih združljivosti za posamezno 

                                                 
4 Električne naprave so vse električne in elektronske priprave vključno z opremo in napeljavami, ki vsebujejo 

električne oziroma elektronske sestavne dele (Pravilnik o EMC). 
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veličino. V primeru, ko ena izmed značilnosti, s katerimi je opisana napetost, prekorači 
nivoje, postavljene v tem standardu, se pojavi verjetnost, da električne naprave ne delujejo 
več funkcionalno varno, tako kakor je predvideno.  

Zakon definira, da je proizvod varen: 
• kadar izpolnjuje vse zahteve iz tehničnih predpisov, ki se nanašajo nanj, 
• (če tehničnih predpisov ni) kadar izpolnjuje zahteve prostovoljnih slovenskih, 

mednarodnih ali evropskih harmoniziranih standardov oziroma evropskih tehničnih 
specifikacij, če te obstajajo. 

Iz gornjega sledi, da je elektrika blago, ki zagotavlja normalno delovanje električne naprave. 
Da je zagotovljena funkcionalna varnost naprave, mora biti opredeljena kakovost napetosti 
oziroma energije s predpisom ali, če predpisa ni, s standardom. 

6. Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. l. RS 59/1999) 

Ta zakon ureja način predpisovanja tehničnih zahtev za proizvode in postopke ugotavljanja 
skladnosti s predpisanimi zahtevami ter izdajo tehničnih predpisov, s katerimi pristojni 
ministri na podlagi tega zakona za posamezne proizvode oziroma družine proizvodov 
natančneje opredelijo najmanj enega od naslednjih elementov: 
• tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati, 
• postopke ugotavljanja skladnosti s predpisanimi zahtevami, 
• določitev organov oziroma zahtev za organe, ki sodelujejo v postopkih ugotavljanja 

skladnosti (v nadaljnjem besedilu: organi za ugotavljanje skladnosti), 
• listine, ki morajo biti priložene pri dajanju v promet oziroma ob začetku uporabe, 
• obveznost in način označevanja. 

Zakon v 2. členu določa: 

"Tehnični predpisi iz prejšnjega odstavka se smejo izdajati le takrat, kadar je to potrebno 
zaradi uskladitve slovenske tehnične zakonodaje s tehnično zakonodajo sopogodbenic v 
okviru mednarodnih pogodb, ki obvezujejo Republiko Slovenijo". 

Zakon v 3. členu določa, da smejo biti proizvodi dani v promet oziroma se smejo začeti 
uporabljati samo, če so skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami, če je bila njihova 
skladnost ugotovljena po predpisanem postopku in če so označeni v skladu s predpisi. 

V skladu z II. poglavjem Zakona se lahko s tehničnim predpisom določi, da je proizvod 
skladen z zahtevami tehničnega predpisa, če proizvod ustreza zahtevam neobveznih 
standardov, na katere se tehnični predpis sklicuje. 

V III. poglavju Zakona sta definirana ta dva postopka ugotavljanja skladnosti: 
• proizvajalčevo samostojno ugotavljanje skladnosti proizvoda pod določenimi pogoji, 
• ugotavljanje skladnosti proizvoda, ki ga izvaja organ za ugotavljanje skladnosti, bodisi na 

enem vzorcu bodisi na statistično izbranem vzorcu iz proizvodnega procesa. 

Iz gornjega sledi, da je električna energija proizvod – blago, katerega skladnost je potrebno 
dokazovati in ugotavljati v skladu s standardi. 
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7. Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l RS 20/1998)  

Ta zakon ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga 
in storitev s strani podjetij in določa dolžnosti državnih organov in drugih subjektov, da te 
pravice zagotavljajo. 

Zakon določa, da je izdelek v smislu tega zakona vsaka premična stvar, tudi če je del druge 
premične stvari ali je povezana z nepremično stvarjo, vključno z električno energijo. 

Zakon navaja, da ima izdelek napako, kadar njegova varnost ni takšna, kot jo potrošnik lahko 
upravičeno pričakuje. Pri oceni, kakšno varnost je potrošnik upravičen pričakovati, je treba 
upoštevati zlasti: 
• predstavitev izdelka glede na njegovo namembnost; 
• predvidljivo uporabo izdelka na razumen način; 
• čas, ko je bil izdelek dan v promet. 

Zakon tudi določa (61. člen), da opravlja dejavnost s področja varstva potrošnikov v skladu z 
zakonom Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov. 

Glede na ta Zakon spada elektrika med blago – izdelke, katerih potrošniki so zaščiteni s tem 
Zakonom v smislu osmih univerzalnih potrošniških pravic: 
• pravice do osnovnih dobrin in storitev, 
• pravica do varnih izdelkov in storitev na trgu, 
• pravica do razumljivih in nepristranskih informacij o izdelkih in storitvah, 
• pravica do izbire na trgu blaga in storitev, 
• pravica do zastopanosti in izražanja svojih stališč, 
• pravica do sodnega varstva, 
• pravica do izobraževanja, 
• pravica do zdravja in trajnostno naravnanega okolja. 

8. Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC) (Ur. l. RS 84/2001, 32/2002) 

V okviru EU ureja področje elektromagnetne združljivosti Direktiva 89/336/EEC o EMC. 
Evropska zakonodaja s področja EMC je bila v celoti prevzeta v slovenski prostor. Zadnja 
različica tega dokumenta v naši državi je Pravilnik o EMC. Tako evropska Direktiva o EMC 
kot slovenski Pravilnik o EMC temeljita na harmoniziranih dokumentih, ki so sproti 
objavljeni v evropskem uradnem listu. Ministrstvo za promet in zveze kot skrbnik Pravilnika 
oziroma novoustanovljena Agencija za telekomunikacije pri Ministrstvu za informacijsko 
družbo naroča Slovenskemu inštitutu za standardizacijo (predvsem Tehničnemu odboru 
Elektromagnetna združljivost), da v slovensko standardizacijo prevzame vse potrebne sproti 
nastajajoče standarde, potrebne za obstoj Pravilnika. 

Po principu novega pristopa določa Pravilnik o EMC: 
• električne naprave, za katere velja; 
• zahteve za EMC električnih naprav; 
• postopke in pogoje za zagotavljanje skladnosti in 
• označevanje električnih naprav. 
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Na temelju zahtev Pravilnika so lahko v prometu5 samo tiste električne naprave, ki so v 
referenčnih pogojih, za katere so grajene, elektromagnetno združljive. To pomeni, da mora 
električna energija po kakovosti zadostiti kriterijem, ki jih postavlja stanje tehnike, kriterijem, 
za katere so te naprave grajene in kriterijem okolja, ki so mu namenjene. 

9. Agencija za energijo RS 

Agencija za energijo RS je definirana z XI. poglavjem Energetskega zakona. Ta jo 
utemeljuje: "Za nadzor nad delovanjem trga z električno energijo in zemeljskim plinom se s 
tem zakonom ustanovi Agencija za energijo kot neodvisna organizacija." 

Na temelju: 
• aktov, ki opredeljujejo elektroenergetsko politiko in so prisotni v našem prostoru, 
• regulativ, ki opredeljujejo blago in storitve ter  
• principov varstva potrošnikov 

je mogoče poiskati naloge in dolžnosti Agencije za področje svoje organiziranosti oziroma 
definiranje svojih dejavnosti na področju kakovosti storitev in kakovosti električne energije. 

Obseg teh nalog, ki jih Agencija delno opravlja posredno, ko ugotavlja upravičenost stroškov, 
je: 
• analiza planskih dokumentov akterjev (proizvodnje, prenosa in distribucije), ki jih definira 

Energetski zakon, s stališča kakovosti električne energije – napetosti, 
• spremljanje in ocenjevanje trendov na področju kakovosti v državi – ocene bi morale 

vplivati tudi na pridobivanje in vzdrževanje licenc, 
• sodelovanje v sporih glede kakovosti, 
• sodelovanje pri izvajanju in načrtovanju energetske politike s stališča kakovosti energije, 
• osveščanje javnosti o kakovosti električne energije, 
• sodelovanje s civilnimi in drugimi organi (Urad za varstvo potrošnikov) na področju 

varovanja potrošnikov. 

1.3. Primerjava naših in evropskih aktov ter napotki za njihovo 
dopolnitev 

Na zakonodajnem področju smo v Sloveniji na nivoju države sprejeli že vse najpomembnejše 
zakonske akte, ki posredno ali neposredno obravnavajo tematiko kakovosti napetosti in 
oskrbo z električno energijo. 

V podzakonskih aktih bi bilo treba natančneje specificirati zahteve za priključevanje 
odjemalcev v omrežje. V praksi to pomeni, da bi bilo potrebno upoštevati VSE evropske in 
mednarodne standarde s to vsebino ter jih v najkrajšem možnem času ustrezno prenesti v 
slovenski prostor.  

Na nivoju prenosnega in distribucijskih podjetij je potrebno izdelati interna navodila o 
priključevanju porabnikov in generatorskih enot v omrežje. Navodila morajo biti izdelana na 
osnovi ustreznih standardov EMC za področje motenj po vodniku (predvsem družina IEC/EN 
61000-3-X). Pomembno je, da se pred priključitvijo porabnika oziroma generatorske enote 
                                                 
5 Dati v promet pomeni prvič odplačno ali brezplačno dobaviti proizvod v Republiki Sloveniji. 
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razišče, kako bo le-ta vplivala na kakovost napetosti in stabilnost v omrežju. Navodila in 
priporočila naj bodo za prenosno in distribucijska omrežja ustvarjena po podobnem modelu, 
morajo biti javno objavljena in v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili prenosnega in 
distribucijskega omrežja. 

Kakovost na področju električne energije je potrebno razdeliti v tri skupine. 

Komercialna kakovost, ki obravnava odziv in storitve upravljalca omrežij oziroma izvajalca 
dejavnosti prenosa ali distribucije na področju vsakodnevnih stikov in dogodkov. 

Neprekinjenost napajanja, ki obravnava vzroke, posledice in statistiko dogodkov, predvsem 
pa dolgotrajne in kratkotrajne prekinitve, ki so napovedane in nenapovedane. V to področje 
sodi tudi vrednotenje nedobavljene energije. 

Kakovost napetosti, ki obravnava obliko in stalnost napetosti, katero merimo ali analiziramo 
v skladu s stanjem tehnike, predvsem s standardom SIST EN 50160. Na to področje sodijo 
tudi analize kakovosti glede na dopustne, načrtovane in obstoječe nivoje motenj. 

1.4. Potrebne aktivnosti RS za področje kakovosti 

Zaživeti mora izdajanje izjav o skladnosti za kakovost električne energije, kar ureja Uredba o 
splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije. Omenjeno izjavo bi moral odjemalec 
dobiti na zahtevo. Distribucijska podjetja morajo najmanj enkrat letno obveščati odjemalce o 
kakovosti električne energije, prav tako mora prenosno podjetje obveščati velike odjemalce in 
posredovati te podatke tudi distribucijskim podjetjem. 

Z omrežnino je potrebno posredno prek upravičenih stroškov izvajalca gospodarske javne 
službe stimulirati izboljšanje kakovosti storitev (komercialna kakovost), neprekinjenost 
napajanja in kakovost napetosti v omrežjih. 

Z meritvami je potrebno ugotoviti prerez stanja kakovosti napetosti v omrežju in takoj začeti 
reševati težave tam, kjer so največje. S tehničnega stališča je potrebno čim prej uvesti 
permanentni monitoring kakovosti napetosti na vseh pomembnih točkah v omrežju, kot so 
stične točke med upravljalci distribucijskih omrežij, stične točke med upravljalci 
distribucijskih omrežij in prenosnega omrežja ter proizvajalci, stične točke med prenosnim 
sistemom in drugimi sistemi, v točkah transformacije med napetostnimi nivoji in na mestih, 
kjer so v omrežje vključeni pomembnejši odjemalci. 

Prenosno in distribucijska podjetja morajo podatke v primerni standardizirani obliki 
posredovati Agenciji za energijo RS in po potrebi tudi ostalim akterjem na trgu. Agencija naj 
oblikuje takšno bazo podatkov s področja kakovosti električne energije, ki bo opisala 
posamezna obdobja in trenutna stanja za kakovost električne energije v sistemu. Ti podatki 
morajo biti primerljivi s sistemi in regulatorji v ostalih evropskih državah.  

Podatki o splošni kakovosti napetosti v omrežju morajo biti javno dostopni.  

V skladu s serijo standardov ISO 9000 morajo izvajati ankete o kakovosti storitev, napajanja 
in napetosti med odjemalci tudi distribucijska podjetja. 
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2. Sistemi nadzora kakovosti napetosti ter iz njih izhajajoči 
pokazatelji 

2.1. Tehnično – tehnološki sistem spremljanja kakovosti energije – 
napetosti na vseh nivojih omrežja in pri vseh akterjih trga 

Kakovost električne energije je potrebno permanentno spremljati na vseh značilnih točkah v 
prenosnem in distribucijskih omrežjih. To je tam, kjer:  
• so predajna in obračunska mesta za električno energijo,  
• so transformacije med napetostnimi nivoji, 
• so v omrežje vključeni večji proizvajalcih električne energije, 
• so v omrežje vključeni večji porabniki električne energije in 
• na tistih mestih v omrežju, iz katerih je mogoče sklepati o kakovosti napetost v celotnem 

omrežju. 

Merjenje in analizo kakovosti napetosti je potrebno opravljati v skladu z vsemi standardi, ki 
se navezujejo na to področje. To sta predvsem SIST EN 50160 in SIST EN 61000-4-30. 

Najbolj primeren način merjenja kakovosti električna energije je z merilniki, ki so 
permanentno vključeni v omrežje (permanentni monitoring). Takšne merilnike je mogoče 
daljinsko upravljati in sproten zajem podatkov popolnoma avtomatizirati. Pridobljene podatke 
o kakovosti je potrebno primerno arhivirati in na zahtevo tudi posredovati Agenciji za 
energijo.  

Kjer lokalno prihaja do težav in pritožb glede kakovosti električne energije, je potrebno 
opraviti meritve kakovosti električne energije z merilniki takšnega razreda, kot je to napisano 
v pogodbi o kakovosti napajanja med dobaviteljem in odjemalcem. Če takšne pogodbe ni, je 
potrebno upoštevati določila Uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne 
energije. 

Pridobljeni podatki morajo biti zbrani tako, da je mogoče dolgoročno spremljanje trendov 
parametrov kakovosti napetosti in raznih statističnih obdelav. 

2.2. Nabor podatkov s katerimi ocenjujemo kakovosti napetosti, 
komercialno kakovosti ter neprekinjenosti napajanja 

Področje kakovosti napetosti ureja podzakonski akt Energetskega zakona, Uredba o splošnih 
pogojih za dobavo in odjem električne energije. Zapisano je, da je potrebno slediti stanju 
tehnike. Stanje tehnike na tem področju opisuje standard SIST EN 50160. V njem je 
definiranih trinajst parametrov - značilnosti napetosti, s katerimi opišemo kakovost napetosti. 
Ti parametri so zbrani v razpredelnici 2.1, kjer je podano tudi opazovano obdobje za 
posamezen parameter. SIST EN 50160 ne podaja natančnih vrednosti za upade in kratkotrajne 
ter dolgotrajne prekinitve napajalne napetosti, ker so ti parametri izredno lokalno spremenljivi 
in jih za celoten evropski prostor ni mogoče poenotiti. Zato te parametre natančneje definira 
sama Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije, in sicer njihovo 
število in tudi maksimalno dovoljeno trajanje. 
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Razpredelnica 2.1: Značilnosti napetosti SIST EN 50160, katerih velikosti so definirane za 
opazovano obdobje 

Zap. 
št.: Značilnost napetosti 

Verjetnost nahajanja opazovane 
značilnosti v postavljenih 

kriterijih 
Obdobje opazovanja 

1 Frekvenca 95 % in 100 % 10-sekundna obdobja enega tedna 
in leta oziroma časa opazovanja 

2 Velikost Definirano s SIST HD 472 S1 / 

3 Odkloni napajalne 
napetosti 95 % 10-minutna obdobja enega tedna 

4 Hitre napetostne 
spremembe 95 % Teden 

5 Upadi napetosti Okvirno podano: od nekaj deset do 
tisoč. Leto 

6 Kratkotrajne prekinitve 
napajalne napetosti 

Okvirno podano od nekaj deset do 
nekaj sto Leto 

7 Dolgotrajne prekinitve 
napajalne napetosti Okvirno predlagano 10 do 50 Leto 

8 

Občasne prenapetosti 
omrežne frekvence med 

faznimi vodniki in 
zemljo 

Ni opredeljeno. Ni opredeljeno. 

9 
Prehodne prenapetosti 
med faznimi vodniki in 

zemljo 
Ni opredeljeno. Ni opredeljeno. 

10 Neravnotežje napajalne 
napetosti 95 % 10-minutna obdobja enega tedna 

11 Harmonska napetost 95 % 10-minutna obdobja enega tedna 
12 Medharmonska napetost Še ni postavljeno Še ni postavljeno 

13 Napetostni signali v 
omrežju 99 % 3-sekundna obdobja dneva 

Komercialna kakovost obravnava odziv in storitve upravljalca omrežij oziroma izvajalca 
dejavnosti prenosa ali distribucije na področju vsakodnevnih stikov in dogodkov. 

Nivo komercialne kakovosti je v Evropi odvisen od standardov, ki se od države do države 
razlikujejo. Standardi kakovosti so orodje regulatorja na trgu (pri nas Agencija za energijo 
RS) za vzpostavitev minimalnih zahtev v odnosu dobavitelja, distributerja električne energije 
do odjemalca. Pojavljajo se v dveh oblikah: 

1. Zagotovljeni standardi navajajo minimalne zahteve, ki jih je potrebno izpolniti v vsakem 
individualnem primeru. Če podjetje teh standardov ne izpolnjuje, mora izplačati 
oškodovanim odjemalcem natančno določeno odškodnino. 

Zagotovljeni standardi vsebujejo naslednje lastnosti: 
• nabor storitev (npr. predračun stroškov izdelave priključka,...); 
• zahtevan nivo storitev, ponavadi s časom odziva (npr. število delovnih dni); 
• zneske odškodnine, ki bo izplačana odjemalcu, ki ne bo deležen takšnega nivoja 

storitev. 

2. Splošni standardi pokrivajo področja storitev, kjer ni mogoče podati individualnih 
garancij, vendar imajo odjemalci vseeno pravico pričakovati vnaprej določen nivo 
storitev. Podjetje (dobavitelj, distributer) mora poslovati tako, da v kar najboljši meri 
izpolnjuje merila standardov. 
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Splošni standardi so definirani na naslednji način: 
• nabor storitev (npr. priključitev novega odjemalca v omrežje,...); 
• minimalni nivo storitev, ponavadi v odstotkih, ki bo dosežen v nekem časovnem 

obdobju (npr. v enem letu bo 90 % vseh novih odjemalcev priključenih v 20 delovnih 
dneh od vložitve zahtevka.). 

Splošni standardi ne vsebujejo nadomestil za neizpolnjevanje obveznosti, so pa osnova za 
monitoring in promocijo kakovosti storitev. S pomočjo teh standardov je mogoča primerjava 
distribucijskih podjetij med seboj in dobra osnova za stimuliranje s strani Agencije za energijo 
RS.  

Najbolj pogoste postavke, ki se pojavljajo v zagotovljenih in splošnih standardih so naslednje: 
• priključitev v omrežje (dovod in števec), 
• pričakovani stroški za manjša dela, 
• težave s števcem, 
• poizvedbe o stroških in plačilu, 
• naročilo in sprejem odjemalca na razgovor, 
• število popisov števca na leto, 
• odziv na pisma in zahteve odjemalca in 
• izvedba preprostih (manjših) del. 

Neprekinjenost napajanja ocenjujemo s številom in trajanjem prekinitev napajalne 
napetosti. Maksimalne dovoljene vrednosti so navedene v Uredbi o splošnih pogojih za 
dobavo in odjem električne energije.  

Glavne značilnosti neprekinjenosti napajanja so: 
• tip prekinitve: napovedana oziroma nenapovedana prekinitev. Načrtovana prekinitev je 

ponavadi posledica del v omrežju. Če je prekinitev načrtovana, o tem pa ni obveščen 
odjemalec, se šteje kot nenapovedana; 

• trajanje prekinitve: dolgotrajna oziroma kratkotrajna prekinitev. Glede na SIST EN 50160 
je meja med obema vrstama prekinitve 3 minute; 

• napetostni nivo prekinitev in ostali vzroki: parametri prekinitve so odvisni od tega, na 
katerem napetostnem nivoju se je okvara zgodila in kaj je vzrok okvare. 

V evropskem prostoru je na področju prekinitev napajanja težava v tem, da zaenkrat ni 
mogoča primerjava neprekinjenosti napajanja med posameznimi državami. Vsaka država 
zbira te podatke na svoj način. Podobno je tudi v Sloveniji, kjer vsako distribucijsko podjetje 
zbira podatke "po svoje" in enostavna primerjava podatkov zaenkrat še ni mogoča.  

Zaradi tega v Evropi obstaja trend poenotenja meril ocenjevanja neprekinjenosti napajanja. To 
je mogoče storiti z uvedbo naslednjih indeksov oziroma faktorjev: 
• CAIDI (customer average interruption duration index) (191-27-05): razmerje vsote 

trajanja prekinitev odjemalcev in celotnega števila prekinitev odjemalcev iz dane 
napajalne točke; 

• CAIFI (customer average interruption frequency index) (191-27-02): razmerje celotnega 
števila prekinitev napajanja odjemalcev in celotnega števila prizadetih odjemalcev iz dane 
napajalne točke; 
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• SAIFI (system average interruption frequency index) (191-27-02): razmerje celotnega 
števila prekinitev napajanja odjemalcev in celotnega števila napajanih odjemalcev iz dane 
napajalne točke (indeks pove, kolikokrat na leto energija ni dobavljena); 

• SAIDI (system average interruption duration index) (191-27-03): razmerje vsote trajanja 
prekinitev odjemalcev in celotnega števila prekinitev odjemalcev iz dane napajalne točke 
(indeks pokaže čas izpada pri odjemalcu na leto); 

• CML (consumer minute lost) minute izpada pri odjemalcu na leto. 

Za analizo in primerjavo je najprimerneje uporabiti indeksa SAIFI in CML. 

2.3. Hierarhija sistema merjenja ter pripadajoči nabori podatkov v 
sprotnem in podaljšanem času 

Kakovost električne energije je potrebno permanentno spremljati na vseh značilnih točkah v 
prenosnem in distribucijskih omrežjih. Za merjenje kakovosti električne energije v omrežju je 
odgovoren lastnik (upravljalec) omrežja. Izmerjene podatke je potrebno pri upravljalcu 
omrežja arhivirati na enoten predpisan (standardiziran) način. Pridobljeni podatki morajo biti 
zbrani tako, da je mogoče dolgoročno spremljanje trendov parametrov kakovosti napetosti in 
raznih statističnih obdelav. 

Periodično je treba v dogovorjeni obliki s temi podatki seznanjati tudi Agencijo za energijo 
RS. Podatki o splošnem stanju kakovosti električne energije v omrežju morajo biti javno 
dostopni.  

V primeru, da odjemalec ni zadovoljen s kakovostjo dobavljene električne energije oziroma 
želi izvedeti za stanje kakovosti električne energije na njegovem odjemnem mestu (oziroma 
za nizkonapetostni nivo, v širšem omrežju, ki napaja njegovo odjemno mesto), mu je 
dobavitelj dolžan te podatke posredovati.  

Kjer lokalno prihaja do težav in pritožb glede kakovosti električne energije, je potrebno 
opraviti meritve kakovosti električne energije. Pri tem je potrebno upoštevati vsa določila 
pogodbe o kakovosti napajanja med dobaviteljem in odjemalcem. Kjer te pogodbe ni, je 
potrebno upoštevati določila Uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne 
energije. 

Najbolj primeren način merjenja kakovosti električne energije je z merilniki, ki so 
permanentno vključeni v omrežje (permanentni monitoring). Takšne merilnike je mogoče 
daljinsko upravljati in sproten zajem podatkov popolnoma avtomatizirati. Razred merilnika 
mora ustrezati določilom, navedenim v pogodbi o kakovosti napajanja med dobaviteljem in 
odjemalcem. Načeloma je povsod tam, kjer je predajno mesto za električno energijo, potrebno 
kakovost le-te meriti z merilniki razreda "A", katerih značilnosti so natančno določene in 
omogočajo lažjo primerjavo izmerjenih vrednosti s postavkami v pogodbi o kakovosti 
napajanja oziroma v standardih. 

V pogodbi o kakovosti napajanja med dobaviteljem in odjemalcem je lahko natančno 
specificirano vse, kar je povezano z izvedbo meritev, interpretacijo merilnih rezultatov in 
stroški opravljanja meritev "na zahtevo". 

Potreben je tudi dogovor o tem, kako upoštevati podatke meritev kakovosti napetosti, ki so 
bile opravljene v času nenormalnih obratovalnih stanj v omrežju. 
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Nenormalna obratovalna stanja so: 
• izredne vremenske razmere in druge naravne katastrofe, 
• motnje, ki jih povzroči tretja oseba, 
• ukrepi državnih organov, 
• stavke (te so določene z zakonskimi določili),  
• višja sila, 
• zmanjšanje oskrbe z električno energijo zaradi zunanjih dogodkov. 

Upravljalec omrežja mora vsako leto izdelati analizo nivoja motenj, določiti njihov trend, 
izdelati primerjavo z nivojem načrtovanja za posamezne dele omrežja in te analize 
posredovati izvajalcu prenosa ali izvajalcu distribucije električne energije in Agenciji za 
energijo RS ter ostalim zainteresiranim in uporabnikom. 

Kakovost električne energije (kakovost napetosti in neprekinjenost napajanja), kakor tudi 
komercialno kakovost za upravljalce omrežij spremlja, na osnovi posredovanih podatkov 
akterjev, Agencija za energijo RS. Naloga Agencije je, da s pomočjo stimulacij promovira 
kakovost električne energije in storitev na trgu in s pomočjo zbranih podatkov vodi statistiko 
stanja kakovosti na trgu ter trende v takšni obliki, da bodo primerljivi z regulatorji v ostalih 
evropskih državah. Kot kaže praksa v tujini bi bilo dobro, da bi Agencija za energijo RS 
opravljala obdobna anketiranja akterjev na trgu z električno energijo in na ta način potrdila 
zbrane podatke o stanju na tem trgu. 
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3. Parametri načrtovanja omrežij glede na zahteve kakovosti 
napetosti 

3.1. Pregled obstoječih kriterijev za načrtovanje omrežij ter njihova 
primerjava s kriteriji, ki obravnavajo nelinearna bremena 

Obstoječi kriteriji za načrtovanje omrežja so zapisani v podzakonskih aktih Energetskega 
zakona. Za prenosno omrežje je to Navodilo o sistemskem obratovanju prenosnega 
elektroenergetskega omrežja (SONPO-E) (Ur. l. RS 46/2002), za distribucijsko omrežje pa 
Navodilo o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo (SONDO-
E) (Ur. l. RS 15/2002). 

Podjetja za distribucijo in prenos električne energije so dolžna v skladu z zahtevo 
Energetskega zakona izdelati za desetletna obdobja Razvojne načrte vsaki dve leti. V teh 
načrtih mora biti posebna pozornost posvečena tudi:  
• stanju kakovosti električne energije, 
• načrtovanim ciljem kakovosti električne energije v omrežju in 
• načrtovanim ukrepom v omrežju za to področje, ki morajo biti ekonomsko ovrednoteni. 

Na osnovi meritev in trajnega monitoringa kakovosti električne energije podjetje z analizo 
ugotovi dejansko stanje kakovosti napetosti v omrežju. 

Pripravljen 10-letni razvojni načrt, ki poleg zamenjav elementov omrežja zaradi starosti in 
širjenja ter ojačanja omrežja zaradi povečanja odjema vključuje tudi vidik kakovosti 
napetosti. 

Pri načrtovanju omrežja na vseh napetostnih nivojih je poleg kriterija n-1 in verjetnostne 
analize, potrebno poznati tudi parametre kakovosti napetosti. Ti so predvsem: harmonska 
napetost6, fliker7 in napetostni signali v omrežju. 

Vsako leto mora podjetje poročati o izpolnjevanju razvojnega načrta. Pri tem mora navesti in 
oceniti tudi, koliko so k izboljšanju parametrov kakovosti v omrežju pripomogle investicije v 
omrežje. Podani podatki o kakovosti morajo biti posredovani tako, da je mogoče spremljanje 
trendov kakovosti napetosti za posamezne parametre. 

Glede razvoja omrežja povzemamo v nadaljevanju akt SONPO-E. 

UPO pripravlja in objavlja pregled razvoja prenosnega omrežja, ki vključuje potrebe po novi 
proizvodni in transportni zmogljivosti ter napoved porabe električne energije za naslednjih 5 
let. Izvajalec dejavnosti prenosa mora načrtovati gradnjo prenosnega omrežja za obdobja do 
najmanj 10 let. Pri izdelavi načrtov izvajalec prenosa upošteva izhodišča UPO-ja. 

Izvajalec dejavnosti prenosa mora načrtovati izgradnjo prenosnega omrežja ustrezno n-1 
kriteriju, tako da ostanejo ohranjene omrežne funkcije tudi pri dogovorjenih in napovedanih 
maksimalnih prenosnih nalogah.  
                                                 
6  Harmonska napetost – sinusna napetost s frekvenco, ki je enaka celoštevilčnemu večkratniku osnovne 

frekvence napajalne napetosti. 
7 Fliker – vtis nestalnosti vidnega zaznavanja zaradi svetlobnega dražljaja, katerega svetlost ali spektralna 

porazdelitev časovno niha. 
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Ob vsakem zahtevku za priklop mora UPO preveriti, če so pogoji v sistemu na obstoječem 
oziroma načrtovanem priključnem vozlišču zadostni za obratovanje novih naprav. Novo 
priključene naprave ne smejo motiti obratovanja obstoječih naprav uporabnikov sistema ter 
povzročati motenj, ki presegajo vrednosti, določene v aktu, ki ureja splošne pogoje za dobavo 
in odjem električne energije. 

Če pogoji v priključnem vozlišču na sistem niso zadostni za obratovanje naprav uporabnikov 
sistema v skladu s predpisi, UPO določi uporabniku dograditve novih naprav. 

Ob načrtovanih spremembah obratujočih naprav in njihovih parametrov UPO določi ukrepe 
za pravilno delovanje naprav uporabnikov sistema.  

Med podatki, potrebnimi za priključitev v omrežje so: 
1. moč priključitve, 
2. maksimalna in minimalna kratkostična moč, 
3. vsebnost harmonskih komponent in komponent flikerjev, 
4. izklopna moč, 
5. podatek o izmenjavi jalove moči. 

Glede tehničnih zahtev priključevanja porabnikov povzemamo v nadaljevanju akt SONDO-E. 

Pri projektiranju, graditi in obratovanju postrojev proizvajalcev in odjemalcev električne 
energije moramo zagotoviti, da njihovi povratni vplivi (utripanje napetosti, nesimetrija, 
harmonske komponente itd.) ustrezajo standardu o kakovosti in tehničnim karakteristikam. 
Zagotovljena mora biti odpornost proti motnjam in vplivom, ki jih določajo norme in 
standardi. Kriterij kakovosti določa akt, ki ureja splošne pogoje za dobavo in odjem električne 
energije.  

Že pred izdelavo novega priključka se praviloma določijo povratni vplivi naprav uporabnikov 
distribucijskega omrežja, mejne vrednosti pa predpišejo v soglasju za priključitev. Povratne 
vplive lahko povzročijo tudi spremembe na postrojih uporabnika. V primeru, ko je treba nujno 
ukrepati proti povratnim vplivom na distribucijsko omrežje, naloži upravljalec 
distribucijskega omrežja uporabniku distribucijskega omrežja odpravo le-teh. 
Upravljalec distribucijskega omrežja lahko po potrebi zahteva preverjanje povratnih vplivov z 
meritvami.  

Postroji naprav uporabnikov distribucijskega omrežja ne smejo ovirati prenos informacij in 
krmilnih signalov po distribucijskem omrežju.  

Ob priključevanju proizvodnih enot na 110 kV distribucijsko omrežje je potrebno upoštevati 
sistemska obratovalna navodila prenosnega omrežja za električno energijo.  

Primerjava z evropsko prakso vključevanja proizvajalcev in porabnikov o omrežje 

V Evropi imajo prenosna in distribucijska podjetja (ali njihova združenja) izdelana natančna 
navodila in pravila za priklapljanje proizvajalcev in porabnikov v omrežje. Ta pravila 
temeljijo na relevantnih IEC oziroma EN standardih in tehničnih poročilih, ki predstavljajo 
aktualno stanje tehnike.  

Upoštevajoč navodila je mogoče, s pomočjo zbranih podatkov o porabniku in navedenih blok-
diagramih ter enačbah, relativno enostavno ugotoviti, ali je določenega porabnika mogoče 
priključiti v omrežje in pod kakšnimi pogoji. Porabnike se priključuje stopenjsko, upoštevajoč 
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porabnikove karakteristike. Porabnika se sme priključiti v omrežje, če zadosti pogojem 
katerekoli od navedenih stopenj. 

3.2. Kriteriji načrtovanja razmer v omrežjih zaradi nelinearnih 
porabnikov in upoštevanje evropskih standardov 

Stanje tehnike glede analize nelinearnosti v elektroenergetskih omrežjih podaja serija 
standardov (SIST) IEC oziroma EN 61000-3-x, ki obravnava oddajne meje in odpornostne 
meje (če ne spadajo pod odgovornost odborov za izdelke).  

EN 61000-3-2 

Standard 61000-3-2 podaja meje za harmonike8, ki jih lahko generira električna in elektronska 
oprema, z nazivnim tokom do 16 A na fazo, ki jo nameravamo priključiti na javno 
nizkonapetostno distribucijsko omrežje 

EN 61000-3-3 

Standard 61000-3-3 določa meje napetostnih sprememb, ki jih lahko generira oprema, 
preskušana pod specifičnimi pogoji. Standard daje tudi smernice glede metod njihovega 
ugotavljanja. Standard je uporaben za električno in elektronsko opremo z nazivnim tokom do 
16 A na fazo, ki jo nameravamo priključiti na javno nizkonapetostno distribucijsko omrežje, 
ki ima fazno napetost med 220 in 250 V ter frekvenco 50 Hz. 

IEC/TS 61000-3-4 

Dokument 61000-3-4 ima status tehničnega poročila. Obravnava oddajanje harmonikov 
naprav z nazivnim tokom nad 16 A, ki jih nameravamo priključiti na javno nizkonapetostno 
distribucijsko omrežje z naslednjimi karakteristikami: 
• nazivna napetost do 240 V, enofazno, dvo- ali trivodni sistem; 
• nazivna napetost do 600 V, trifazno, tri- ali štirivodni sistem; 
• nazivna frekvenca 50 Hz ali 60 Hz. 

Priključitev take opreme navadno zahteva poseben dogovor med distribucijskim podjetjem in 
odjemalcem. Ta je odvisen od številnih dejavnikov, kot so med drugim pričakovane ravni 
motenj, ki jih povzroča oprema in dejanska situacija v omrežju na mestu priključka. 

Zbrana priporočila navajajo potrebne informacije, ki omogočajo distribucijskemu podjetju, da 
oceni opremo glede na generiranje harmonikov, in se odloči, ali je oprema s stališča 
harmonikov primerna za priključitev na omrežje. V ta namen dokument 61000-3-4 
predvideva tristopenjski priključitveni postopek, ki upošteva kratkostično razmerje omrežja in 
porabnika v točki priključitve. Faze postopka so: 
• poenostavljena priključitev, 
• priključitev na osnovi presoje podatkov o opremi in omrežju, 
• priključitev na osnovi priključne delovne moči odjemalca. 

                                                 
8 Harmonik – sinusni signal s frekvenco, ki je enaka celoštevilčnemu večkratniku osnovne frekvence signala. 
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IEC/TR2 61000-3-5 

Dokument SIST IEC 61000-3-5 ima status tehničnega poročila. Obravnava emisije motenj 
zaradi kolebanja napetosti in flikerja. Priporočilo je uporabno za električno in elektronsko 
opremo, ki jo nameravamo priključiti na javno nizkonapetostno distribucijsko omrežje. Pri 
tem velja, da je nazivni tok opreme večji od 16 A. Tehnično priporočilo se lahko uporablja 
tudi za nižje toke, če priklop opreme zahteva posebno soglasje distribucijskega podjetja. 

Zbrana priporočila navajajo potrebne informacije, ki omogočajo distribucijskemu podjetju, 
proizvajalcu ali kupcu, da oceni opremo s stališča kolebanja napetosti in flikerja. 
Distribucijsko podjetje da soglasje za priključitev v odvisnosti od ravni motenj, ki jih 
povzroča oprema in pogojev pretokov moči v omrežju. 

IEC/TR3 61000-3-6 

Dokument 61000-3-6 ima status tehničnega poročila. Navaja načela, ki se uporabljajo kot 
osnova za postavljanje pogojev za priključitev velikih motečih porabnikov, ki so izvor 
harmonikov in medharmonikov v javnem srednjenapetosnem omrežju. Glavni cilj dokumenta 
je oblikovanje smernic za inženirsko prakso, ki bo omogočala ustrezno kakovost storitev za 
vse priključene odjemalce. Dokument podaja kriterije za presojo priključitve odjemalca glede 
na omrežje. V postopku je kot kriterij predlagano razmerje med priključno močjo odjemalca 
in kratkostično močjo v točki priključitve.  

IEC/TR3 61000-3-7 

Dokument 61000-3-7 ima status tehničnega poročila. Navaja načela, ki se uporabljajo kot 
osnova za postavljanje pogojev za priključitev velikih motečih porabnikov (ki generirajo 
fliker) v javna srednjenapetostna omrežja. Glavni cilj dokumenta je oblikovanje smernic za 
inženirsko prakso, ki bo omogočala ustrezno kakovost storitve dobave električne energije za 
vse priključene odjemalce. Dokument podaja ocenitveni postopek za presojo priključitve 
odjemalca glede na omrežje, ki kot osnovni kriterij uporablja razmerje med variacijo moči 
odjemalca in kratkostično močjo v točki njegove priključitve.  

IEC 61000-3-8 

Dokument 61000-3-8 obravnava električne naprave, ki za prenos informacij po 
nizkonapetostnih instalacijah (po javnih omrežjih ali znotraj odjemalčevih postrojev) 
uporabljajo frekvence v obsegu od 3 kHz do 525 kHz. Standard določa frekvenčne pasove, 
namenjene posamezni vrsti uporabe, meje za izhodno napetost na sponkah v pasu delovanja in 
meje za sevanje motnje in motnje po vodniku. Poleg tega podaja tudi merilne metode in 
navaja meje motenj v frekvenčnem obsegu od 3 kHz do 400 GHz. 

EN 61000-3-11 

Dokument 61000-3-11 določa meje napetostnih sprememb, ki jih lahko generira oprema, 
preskušana pod specifičnimi pogoji. Standard daje tudi smernice glede metod njihovega 
ugotavljanja. Standard je uporaben za električno in elektronsko opremo, z nazivnim tokom 
75 A ali manj, ki jo nameravamo priključiti na javno nizkonapetostno distribucijsko omrežje. 

3.3. Postavitev koordinacije nivojev motenj v omrežju 

Da bi omrežje v smislu kakovosti napetosti lahko normalno delovalo, mora upravljalec 
omrežja v omrežju zagotoviti takšne pogoje, da ni ogrožena varnost in funkcionalna varnost 
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sistema in porabnikov, ki so vanj priključeni. Takšne pogoje lahko zagotovi le, če si vnaprej 
postavi dovolj jasna pravila za priključevanje porabnikov v omrežje in sproti spremlja nivoje 
motenj v omrežju ter načrtuje ojačitve oziroma širitve omrežja. Pravila si postavi tako, da 
motnje v omrežju ne presežejo njegovega nivoja (ravni) načrtovanih motenj. 

Definiranje ravni načrtovanja izhaja iz koncepta elektromagnetne združljivosti v omrežju, saj 
temelji na ravneh elektromagnetne združljivosti za posamezne motnje. Slika 3.1 prikazuje 
povezavo med nivojem motenj v sistemu in nivojem odpornosti naprav ter gostoto verjetnosti 
nastanka motenj. 
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Slika 3.1: Odnos med nivojem motenj in nivojem odpornosti naprav ter gostoto verjetnosti 

Ravni združljivosti za harmonske napetosti  

Ravni združljivosti za harmonske napetosti v SN in VN omrežjih, podaja SIST IEC/TR3 
61000-3-6. Te ravni združljivosti so razen za 15. in 21. harmonik ter harmonike nad 21 
identične vrednostim, ki jih podaja za NN in SN omrežja SIST EN 50160.  

Ravni združljivosti za fliker  

Ravni združljivosti za kratkotrajno (Pst) in dolgotrajno jakost flikerja (Plt) v SN in VN 
omrežjih podajata dokumenta SIST IEC/TR3 61000-3-7 in SIST EN 50160. V tehničnem 
poročilu IEC je vrednost Plt postavljena na 0,8. V evropskem dokumentu, izhajajočem tako iz 
IEC dokumenta kot dokumentov UNIPEDE, pa je zaradi razmer v omrežju postavljena na 
vrednost 1.  

Ravni načrtovanja 

S spremljanjem mej oddajnih motenj določamo raven motenj v sistemu. Z analizo 
nadzorujemo motnje glede doseganja nivoja združljivosti. Za potrebe te analize določimo 
raven načrtovanja.  

Raven načrtovanja je raven posamezne motnje v določenem delu omrežja, ki je privzeta kot 
referenčna vrednost za meje oddanih motenj predvsem velikih bremen in instalacij. Raven 
načrtovanja je določena tudi tako, da upošteva meje oddajnih motenj še neobstoječih, vendar 



Vpeljava standardov kakovosti napetosti v razmerah Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 
liberaliziranega trga z električno energijo Katedra za elektroenergetske sisteme in naprave 
 Laboratorij za električna omrežja in naprave 

Stran: 29 

načrtovanih bremen. Ravni načrtovanja določajo distribucijska podjetja za posamezne 
napetostne nivoje ali dele omrežij, zato jih je mogoče pojmovati tudi kot interne cilje glede 
kakovosti. 

Raven načrtovanja privzame organ (upravljalec omrežja v sodelovanju z izvajalcem 
distribucije ali prenosa), ki je odgovoren za razvoj omrežja in njegovo obratovanje. Po 
spremembi Energetskega zakona bo to kar operater distribucijskega oziroma prenosnega 
omrežja. Za določitev ravni načrtovanja je nujno poznavanje tako obstoječega stanja omrežja, 
vanj vključenih obstoječih bremen in njihovih motenj, kot tudi načrtovanih (pričakovanih) 
bremen in njihovih motenj, ki se bodo priključila na omrežje v obravnavanem obdobju v 
prihodnosti. 

Obstoječi nivo motenj dobi upravljalec na osnovi monitoringa, podatke o predvidenem 
razvoju omrežja pa mu posreduje izvajalec distribucije ali prenosa. Dolžnost upravljalca 
omrežja je tudi, da z meritvami spremlja trend naraščanja vrednosti posamezne motnje in jo 
primerja s postavljeno ravnjo načrtovanja. Po spremembi Energetskega zakona bo moral to 
početi sam operater v skladu s svojimi funkcijami. 

Ravni načrtovanja morajo biti nižje ali (v izjemnih primerih) največ enake ravnem 
združljivosti ter nižje od tistih, ki jih postavlja SIST EN 50160 kot merilo kakovosti napetosti. 
Standardi in tehnična poročila podajajo le okvirne vrednosti za ravni načrtovanja, saj se ravni 
načrtovanja razlikujejo od primera do primera, odvisno od strukture omrežja in drugih 
okoliščin, zato jih mora upravljalec omrežja določiti sam.  

Ravni načrtovanja za harmonske napetosti 

Tehnično poročilo SIST IEC/TR3 61000-3-6 priporoča okvirne vrednosti ravni načrtovanja za 
harmonske napetosti v SN in VN omrežjih.  

Dejanske ravni harmonskih napetosti primerjamo z ravnmi načrtovanja na temelju meritev.  

Ravni načrtovanja za fliker 

Tehnično poročilo SIST IEC 61000-3-7 postavlja okvirne vrednosti ravni načrtovanja za 
kratkotrajno (Pst) in dolgotrajno jakost flikerja (Plt) v SN in VN omrežjih.  

Z meritvami ugotavljamo dejansko stanje flikerja v omrežju in ga primerjamo z ravnmi 
načrtovanja za fliker v konkretnem omrežju. Meritve morajo trajati vsaj en teden. Najbolj 
pregledne rezultate pa dobimo, če se v omrežju izvaja permanentni monitoring kakovosti 
napetosti.  

Sistemsko gledano je potrebno v celotnem omrežju, tudi na visokonapetostnem nivoju, 
zagotoviti takšne razmere, da tudi na nizko- in srednjenapetostnem nivoju nivo združljivosti 
ni presežen. To pomeni, da na visokonapetostnem nivoju ne smemo porabiti vsega 
maneverskega prostora do nivoja združljivosti.  
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4. Analiza sposobnosti elektroenergetskega sistema Slovenije 
pri zagotavljanju kakovostne napetosti 

4.1. Analiza slovenskega elektroenergetskega sistema s stališča 
zagotavljanja kakovostne napetosti 

Poraba električne energije v Sloveniji strmo narašča, posledično pa se veča tudi obremenitev 
prenosnega omrežja in naprav, kar od vzdrževalcev in upravljavcev prenosnega omrežja terja 
dodatno delo, vse bolj pa se kaže tudi potreba po gradnji novih in okrepitvi že obstoječih 
prenosnih poti. 

Leta 2002 smo tako priče rekordni stopnji letne rasti, ki je dosegla 7 odstotkov. Večino potreb 
po električni energiji je Sloveniji kljub povečanemu povpraševanju leta 2002 vendarle uspelo 
zagotoviti iz domačih virov. Naj ob tem omenimo, da je leta 2003 začel veljati sporazum med 
Slovenijo in Hrvaško, po katerem je naša soseda aprila 2003 začela prevzemati polovico 
proizvedene električne energije v jedrski elektrarni Krško, zaradi česar bo Sloveniji v 
prihodnjih letih električne energije začelo primanjkovati. Dodatno je potrebno opozoriti na 
povečanje tranzita električne energije prek našega omrežja v smeri iz vzhoda proti zahodu, 
kar bo še dodatno obremenilo prenosno omrežje. 

Na mestih v visokonapetostnem omrežju, kjer so priključeni nelinearni porabniki velikih moči 
povzročajo težave harmonske napetosti. Obstaja velika verjetnost, da so na teh področjih 
dejanske vrednosti za določene harmonike že danes višje od priporočenih okvirnih vrednosti 
ravni načrtovanja (SIST IEC 61000-3-6). V SN omrežju velja enaka ugotovitev. Kjer so 
priključeni nelinearni porabniki, harmonske napetosti že zdaj presegajo priporočene ravni 
načrtovanja, kakor tudi ravni združljivosti. Na teh področjih predstavljajo harmonske 
napetosti motnjo, ki zahteva sanacijo. 

V pretežno mestnih NN omrežjih povzročajo težave naprave informacijske tehnologije, ki 
zaradi svojih stikalnih napajalnikov proizvajajo značilne harmonike. To bo lahko v 
prihodnosti zelo velik problem, ker se število teh naprav neprestano povečuje. 

V visokonapetostnem omrežju prav tako ni zadovoljivo stanje glede flikerja [4]. Na tistih 
mestih, kjer so priključeni že omenjeni nelinearni porabniki velikih moči (obločne peči), 
presega fliker vse priporočene nivoje načrtovanja, kakor tudi nivoje združljivosti (SIST IEC 
61000-3-7). Slednje presega celo za faktor 2,5 in več. Ker se fliker zelo dobro prenaša iz VN 
na SN in NN nivo, kjer se mu dodajo še motnje iz teh dveh nivojev, je v prizadetih SN in NN 
omrežjih praktično nemogoče postaviti razumne ravni načrtovanih motenj, ker le-te presegajo 
nivoje združljivosti. 

Ob upoštevanju omenjene strme rasti porabe električne energije in vse večji obremenjenosti 
prenosnega omrežja sledi, da je potrebno sprejeti določene ukrepe za odpravo obstoječega 
stanja, na stopnji načrtovanja omrežja pa je treba poleg klasičnih kriterijev upoštevati še 
kriterije glede kakovosti električne energije. Za bolj podrobno analizo kakovosti električne 
napetosti pri reševanju obstoječih problemov ali pri načrtovanju omrežja, na današnji stopnji 
ne zadošča več uporaba poenostavljenih enačb, ki načeloma veljajo samo za radialna omrežja, 
temveč je potrebno pristopit k reševanju omenjene problematike z novimi modernejšimi 
pristopi. Metoda računalniške simulacije se je izkazala za izredno uporabno na številnih 
področjih analize elektroenergetskih omrežjih. Z ustreznimi orodji je mogoča tudi bolj 
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zanesljiva analiza kakovosti električne napetosti, predvsem v smislu širjenja vpliva flikerja in 
harmonikov. V naslednjem podpoglavju je predstavljen primer analize slovenskega 
prenosnega sistema v smislu širjenja flikerja in harmonikov z uporabo računalniškega paketa 
SINCAL. 

4.2. Vpliv večjih nelinearnih porabnikov v sistemu po kriterijih, ki 
vrednotijo razmerje kratkostične moči in moči nelinearnih 
porabnikov 

Zaradi zagotavljanja večje zanesljivosti so visokonapetostna prenosna omrežja na splošno 
zazankana, kar pomeni, da je izračun širjenja vpliva flikerja ali harmonikov relativno 
kompleksen. Poenostavljene enačbe za izračun npr. faktorja prenosa flikerja, ki podajajo 
razmerja posameznih impedanc ali razmerja moči nelinearnih porabnikov in kratkostične 
moči na mestu priključitve, ne držijo več v celoti.  

Analiza razmer v takih primerih je možna z uporabo digitalne simulacije. Sam postopek 
izvedbe simulacije lahko razdelimo v tri zaključene celote, ki so ponazorjena na sliki 4.1. V 
prvi stopnji moramo zbrati ustrezne vhodne podatke, predvsem o strukturi omrežja oziroma 
posameznih elementih. Če uporabljamo simulacijsko orodje za opazovanje širjenja motenj po 
omrežju, potrebujemo tudi podatke o izmerjenih velikostih motenj in pripadajoče lokacije. 
Zbiranje teh podatkov bo omogočil sistem za stalno spremljanje kakovosti v 
elektroenergetskem omrežju. 

 

Slika 4.1: Potek izvajanja simulacij 

Naslednjo stopnjo predstavlja postopek modeliranja elementov omrežja in drugih potrebnih 
blokov (merilni členi, FFT moduli, ...). Pri izbiri ustreznih modelov elementov moramo 
vedeti, kakšno vrsto motenj želimo opazovati (frekvenčne karakteristike, časovne konstante) 
in kakšna je velikost omrežja, ki ga bomo modelirali. Razlikujemo simulacije v stabilnostnem 
načinu in simulacije v trenutnem načinu. V prvem primeru ponazarjamo omrežje enopolno, 
predpostavljena je simetrija, vse veličine so podane kot efektivne vrednosti. Tak način je 
primeren za modeliranje velikih sistemov. Pri drugem načinu opazujemo trenutne poteke 
veličin, omrežje je modelirano trifazno, tak način simulacij je primeren za manjša omrežja in 
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omogoča opazovanje pojavov z manjšimi časovnimi konstantami, tudi v nesimetričnih 
razmerah. 

V zadnji stopnji z razvitimi simulacijskimi modeli izvajamo simulacije. Če govorimo o 
simulaciji širjenja motenj v omrežju, moramo najprej odziv simulacijskega modela omrežja 
primerjati z znanimi meritvami. Po uglaševanju simulacijskega modela z dejanskim stanjem 
lahko pristopimo k simulaciji različnih scenarijev; dodajanje novih nelinearnih bremen, 
preverjanje učinkovitosti različnih kompenzacijskih ukrepov itd. 

Za izvedbo simulacij širjenja harmonikov v elektroenergetskih sistemih je bil uporabljen 
poseben modul HARMONICS znotraj programskega paketa SINCAL. Omenjeno 
profesionalno orodje se uporablja za stacionarni izračun širjenja harmonikov v 
elektroenergetskem omrežju. Pri modeliranju je predpostavljena simetrija sistema, kar 
pomeni, da je model omrežja ponazorjen enopolno. Pri ponazarjanju omrežnih elementov 
obstajajo različne možnosti vnašanje frekvenčne odvisnosti impedanc, tudi za ohmske 
komponente. Program poleg porazdelitve tokovnih in napetostnih harmonikov v modeliranem 
omrežju omogoča tudi izdelavo frekvenčnih karakteristik v poljubnih točkah omrežja. 
Rezultati simulacij se lahko podajajo za vsak harmonik posebej ali pa za več harmonikov 
skupaj, možno je tudi generiranje interharmonikov. Glede na enopolno ponazoritev omrežja je 
orodje primerno za analizo velikih sistemov, v okviru danega projekta je bilo modelirano 
celotno prenosno omrežje.  

Dodatne razlage načina simuliranja širjenja flikerja v velikih zazankanih omrežjih in 
modeliranja posameznih elementov so podane v Prilogi. 

Rezultati simulacij 

Simulirali smo razširjanje flikerja in petega ter sedmega harmonika po omrežju, ki jih 
povzročata elektro-obločni peči na Jesenicah in na Ravnah na Koroškem. 

Fliker 

V normalnem obratovalnem stanju smo simulirali razširjanje flikerja po omrežju.  

Simulacija kaže naslednje rezultate za dolgotrajni fliker (Plt), ki ga povzroča elektro-obločna 
peč na Jesenicah (prikazanih je prvih 50 vozlišč, razvrščenih po vrednostih Plt): 

zap.
št. RTP napetostni 

nivo 
prenosni 

faktor 
vrednost 

flikerja (Plt)
skladnost s 

SIST EN 50160 
skladnost s predlaganim 

nivojem načrtovanja 
1 RTP Jeklarna Jesenice 110 kV 1,000 3,30 NE NE 
2 RTP Železarna Jesenice 110 kV 0,948 3,13 NE NE 
3 RTP Jesenice 110 kV 0,857 2,83 NE NE 
4 HE Moste 110 kV 0,857 2,83 NE NE 
5 RTP Radovljica 110 kV 0,724 2,39 NE NE 
6 RTP Naklo 110 kV 0,522 1,72 NE NE 
7 RTP Okroglo 110 kV 0,516 1,70 NE NE 
8 RTP Primskovo 110 kV 0,460 1,52 NE NE 
9 RTP Labore 110 kV 0,460 1,52 NE NE 

10 RTP Škofja Loka 110 kV 0,418 1,38 NE NE 
11 HE Mavčiče 110 kV 0,411 1,36 NE NE 
12 HE Medvode 110 kV 0,354 1,17 NE NE 
13 RTP Ljubljana-Vič 110 kV 0,310 1,02 NE NE 
14 RTP Ljubljana-Šiška 110 kV 0,308 1,02 NE NE 
15 RTP Logatec 110 kV 0,305 1,01 NE NE 
16 RTP Kleče 110 kV 0,302 1,00 NE NE 
17 RTP Kleče 220 kV 0,302 1,00 NE NE 
18 RTP Ljubljana-Črnuče 110 kV 0,292 0,96 DA NE 
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zap.
št. RTP napetostni 

nivo 
prenosni 

faktor 
vrednost 

flikerja (Plt)
skladnost s 

SIST EN 50160 
skladnost s predlaganim 

nivojem načrtovanja 
19 RTP Ljubljana-Bežigrad 110 kV 0,271 0,89 DA NE 
20 RTP Ljubljana-Moste 110 kV 0,253 0,84 DA NE 
21 RTP Ljubljana-Center 110 kV 0,248 0,82 DA NE 
22 TE-TOL 110 kV 0,248 0,82 DA NE 
23 RTP Kamnik 110 kV 0,246 0,81 DA NE 
24 RTP Domžale 110 kV 0,245 0,81 DA NE 
25 RTP Ljubljana-Polje 110 kV 0,196 0,65 DA NE 
26 RTP Beričevo 110 kV 0,196 0,65 DA NE 
27 RTP Beričevo 220 kV 0,192 0,63 DA NE 
28 RTP Grosuplje 110 kV 0,187 0,62 DA NE 
29 RTP Beričevo 400 kV 0,186 0,61 DA NE 
30 RTP Okroglo 400 kV 0,186 0,61 DA NE 
31 RTP Kočevje 110 kV 0,155 0,51 DA DA 
32 RTP Divača 220 kV 0,128 0,42 DA DA 
33 RTP Divača 220 kV 0,128 0,42 DA DA 
34 RTP Padriciano (I) 220 kV 0,128 0,42 DA DA 
35 RTP Pehlin (HR) 220 kV 0,127 0,42 DA DA 
36 RTP Črnomelj 110 kV 0,120 0,40 DA DA 
37 RTP Matulji (HR) 110 kV 0,114 0,37 DA DA 
38 RTP Gotna vas 110 kV 0,113 0,37 DA DA 
39 RTP Buje (HR) 110 kV 0,113 0,37 DA DA 
40 RTP Ilirska Bistrica 110 kV 0,113 0,37 DA DA 
41 RTP Bršljin 110 kV 0,113 0,37 DA DA 
42 RTP Koper 110 kV 0,112 0,37 DA DA 
43 RTP Divača 110 kV 0,111 0,37 DA DA 
44 RTP Postojna 110 kV 0,107 0,35 DA DA 
45 RTP Pivka 110 kV 0,107 0,35 DA DA 
46 RTP Ajdovščina 110 kV 0,090 0,30 DA DA 
47 RTP Potoška vas 110 kV 0,085 0,28 DA DA 
48 RTP Hrastnik 110 kV 0,085 0,28 DA DA 
49 TE Trbovlje 110 kV 0,085 0,28 DA DA 
50 RTP Žiri 110 kV 0,080 0,26 DA DA 

 
Rezultati kažejo, da samo zaradi delovanja enega nelinearnega porabnika, ki je vklopljen v 
prenosno omrežje, napetost v prenosnem omrežju ne ustreza mejam, ki jih določa standard 
SIST EN 501609 za dolgotrajni fliker (Plt=1) v 16-ih RTP-jih na 110 kV nivoju in enem RTP-
ju na 220 kV nivoju. Meje za dolgotrajni fliker, ki so predlagane za nivo načrtovanja v 
visokonapetostnem omrežju (Plt=0,6) pa presega 26 RTP-jev na 110 kV nivoju, dva RTP-ja 
na 220 kV nivoju in dva RTP-ja na 400 kV nivoju. 

Simulacija kaže naslednje rezultate za dolgotrajni fliker (Plt), ki ga povzroča elektro-obločna 
peč na Ravnah na Koroškem (prikazanih je prvih 30 vozlišč, razvrščenih po vrednostih Plt): 

zap.št. RTP napetostni 
nivo 

prenosni 
faktor 

vrednost 
flikerja (Plt)

skladnost s 
SIST EN 50160 

skladnost s predlaganim 
nivojem načrtovanja 

1 RTP Železarna Ravne 110 kV 1,000 3,30 NE NE 
2 RTP Ravne 110 kV 0,645 2,13 NE NE 
3 HE Dravograd 110 kV 0,639 2,11 NE NE 
4 HE Vuzenica 110 kV 0,412 1,36 NE NE 
5 RTP Vuzenica 110 kV 0,412 1,36 NE NE 
6 RTP Slovenj Gradec 110 kV 0,389 1,28 NE NE 
7 HE Vuhred 110 kV 0,247 0,82 DA NE 
8 HE Ožbalt 110 kV 0,127 0,42 DA DA 
9 RTP TD Ruše 110 kV 0,102 0,34 DA DA 

10 HE Fala 110 kV 0,101 0,33 DA DA 
11 RTP Ruše 110 kV 0,098 0,32 DA DA 

                                                 
9  Standard SIST EN 50160 zaenkrat še ne vsebuje visokonapetostnega nivoja. V analizi ga navajamo zato, ker 

omogoča lažjo primerjavo z zahtevami, ki veljajo za srednje in nizkonapetostno javno razdelilno omrežje. 
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zap.št. RTP napetostni 
nivo 

prenosni 
faktor 

vrednost 
flikerja (Plt)

skladnost s 
SIST EN 50160 

skladnost s predlaganim 
nivojem načrtovanja 

12 RTP Pekre 110 kV 0,075 0,25 DA DA 
13 HE Mariborski otok 110 kV 0,075 0,25 DA DA 
14 RTP Radvanje 110 kV 0,072 0,24 DA DA 
15 RTP Tezno 110 kV 0,062 0,21 DA DA 
16 RTP Dobrava 110 kV 0,059 0,19 DA DA 
17 RTP Melje 110 kV 0,053 0,17 DA DA 
18 RTP Maribor 110 kV 0,052 0,17 DA DA 
19 RTP Slovenska Bistrica 110 kV 0,047 0,15 DA DA 
20 RTP Sladki vrh 110 kV 0,047 0,15 DA DA 
21 RTP Radenci 110 kV 0,041 0,13 DA DA 
22 RTP Murska Sobota 110 kV 0,034 0,11 DA DA 
23 RTP Slovenske Konjice 110 kV 0,033 0,11 DA DA 
24 RTP Kidričevo 110 kV 0,030 0,10 DA DA 
25 RTP Cirkovce 110 kV 0,030 0,10 DA DA 
26 RTP Lendava 110 kV 0,027 0,09 DA DA 
27 RTP Ptuj 110 kV 0,027 0,09 DA DA 
28 HE Zlatoličje 110 kV 0,027 0,09 DA DA 
29 RTP Maribor 400 kV 0,026 0,08 DA DA 
30 RTP Kainachtal (A) 400 kV 0,026 0,08 DA DA 

 
Rezultati kažejo, da samo zaradi delovanja enega nelinearnega porabnika, ki je vklopljen v 
prenosno omrežje, napetost v prenosnem omrežju ne ustreza mejam, ki jih določa standard 
SIST EN 50160 za dolgotrajni fliker (Plt=1) v 6-ih RTP-jih na 110 kV nivoju. Meje za 
dolgotrajni fliker, ki so predlagane za nivo načrtovanja v visokonapetostnem omrežju 
(Plt=0,6) pa presega 7 RTP-jev na 110 kV nivoju. 

Pri tem je potrebno poudariti, da smo upoštevali v vsakem primeru posebej vpliv samo enega 
nelinearnega porabnika na omrežje, za dano obratovalno stanje v omrežju. V primeru 
prisotnost več nelinearnih porabnikov se vrednosti za fliker povečajo. 

Harmoniki 

V normalnem obratovalnem stanju smo simulirali razširjanje petega in sedmega harmonika po 
omrežju. 

V omrežje smo na dveh mestih, v RTP Jeklarna Jesenice in RTP Železarna Ravne, injicirali 
harmonski tok, tako da je bila harmonska napetost petega harmonika na injiciranih zbiralkah 
2 %, vrednost sedmega harmonika pa 1 %. Simulacija je bila za vsako injicirno mesto 
opravljena posebej.  

Simulacija kaže naslednje vrednosti za injicirno mesto RTP Jeklarna Jesenice (prikazanih je 
prvih 30 vozlišč, razvrščenih po vrednostih harmonikov): 

zap.št. RTP napetostni 
nivo 

vrednost 
petega 

harmonika 
Uh=5 [%] 

zap.št. RTP napetostni 
nivo 

vrednost 
sedmega 

harmonika 
Uh=7 [%] 

1 RTP Jekl. Jesenice 110 kV 2,00 1 RTP Jekl. Jesenice 110 kV 1,00 
2 HE Moste 110 kV 1,73 2 HE Moste 110 kV 0,87 
3 RTP Jesenice 110 kV 1,73 3 RTP Jesenice 110 kV 0,87 
4 RTP Žel. Jesenice 110 kV 1,70 4 RTP Žel. Jesenice 110 kV 0,85 
5 RTP Radovljica 110 kV 1,46 5 RTP Radovljica 110 kV 0,73 
6 RTP Naklo 110 kV 1,08 6 RTP Naklo 110 kV 0,54 
7 RTP Okroglo 110 kV 1,07 7 RTP Okroglo 110 kV 0,53 
8 RTP Labore 110 kV 0,94 8 RTP Labore 110 kV 0,47 
9 RTP Primskovo 110 kV 0,93 9 RTP Primskovo 110 kV 0,47 

10 HE Mavčiče 110 kV 0,89 10 HE Mavčiče 110 kV 0,45 
11 RTP Škofja Loka 110 kV 0,85 11 RTP Škofja Loka 110 kV 0,43 
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zap.št. RTP napetostni 
nivo 

vrednost 
petega 

harmonika 
Uh=5 [%] 

zap.št. RTP napetostni 
nivo 

vrednost 
sedmega 

harmonika 
Uh=7 [%] 

12 HE Medvode 110 kV 0,76 12 HE Medvode 110 kV 0,38 
13 RTP Kleče 110 kV 0,62 13 RTP Lj.-Vič 110 kV 0,32 
14 RTP Kleče 220 kV 0,62 14 RTP Kleče 110 kV 0,31 
15 RTP Lj.-Vič 110 kV 0,62 15 RTP Kleče 220 kV 0,31 
16 RTP Lj.-Šiška 110 kV 0,61 16 RTP Logatec 110 kV 0,31 
17 RTP Logatec 110 kV 0,60 17 RTP Lj.-Šiška 110 kV 0,31 
18 RTP Lj.-Črnuče 110 kV 0,59 18 RTP Lj.-Črnuče 110 kV 0,30 
19 RTP Lj.-Bežigrad 110 kV 0,56 19 RTP Lj.-Bežigrad 110 kV 0,29 
20 TE-TOL 110 kV 0,55 20 TE-TOL 110 kV 0,28 
21 RTP Lj.-Center 110 kV 0,55 21 RTP Lj.-Center 110 kV 0,28 
22 RTP Lj.-Moste 110 kV 0,55 22 RTP Lj.-Moste 110 kV 0,28 
23 RTP Domžale 110 kV 0,45 23 RTP Domžale 110 kV 0,22 
24 RTP Kamnik 110 kV 0,43 24 RTP Kamnik 110 kV 0,22 
25 RTP Beričevo 400 kV 0,39 25 RTP Beričevo 110 kV 0,18 
26 RTP Okroglo 400 kV 0,38 26 RTP Lj.-Polje 110 kV 0,18 
27 RTP Beričevo 220 kV 0,37 27 RTP Grosuplje 110 kV 0,17 
28 RTP Beričevo 110 kV 0,36 28 RTP Beričevo 400 kV 0,15 
29 RTP Lj.-Polje 110 kV 0,36 29 RTP Beričevo 220 kV 0,15 
30 RTP Grosuplje 110 kV 0,33 30 RTP Okroglo 400 kV 0,14 

Simulacija kaže naslednje vrednosti za injicirno mesto RTP Železarna Ravne (prikazanih je 
prvih 30 vozlišč, razvrščenih po vrednostih harmonikov): 

zap.št. RTP napetostni 
nivo 

vrednost 
petega 

harmonika 
Uh=5 [%] 

zap.št. RTP napetostni 
nivo 

vrednost 
sedmega 

harmonika 
Uh=7 [%] 

1 RTP Železarna Ravne 110 kV 2,00 1 RTP Železarna Ravne 110 kV 1,00 
2 HE Dravograd 110 kV 1,29 2 HE Dravograd 110 kV 0,65 
3 RTP Ravne 110 kV 1,27 3 RTP Ravne 110 kV 0,65 
4 HE Vuzenica 110 kV 0,95 4 HE Vuzenica 110 kV 0,49 
5 RTP Vuzenica 110 kV 0,95 5 RTP Vuzenica 110 kV 0,49 
6 RTP Slovenj Gradec 110 kV 0,86 6 RTP Slovenj Gradec 110 kV 0,44 
7 HE Vuhred 110 kV 0,65 7 HE Vuhred 110 kV 0,34 
8 HE Ožbalt 110 kV 0,40 8 HE Ožbalt 110 kV 0,21 
9 HE Fala 110 kV 0,33 9 HE Fala 110 kV 0,17 

10 RTP Ruše 110 kV 0,32 10 RTP Ruše 110 kV 0,17 
11 RTP TD Ruše 110 kV 0,31 11 RTP TD Ruše 110 kV 0,16 
12 RTP Velenje-stara 110 kV 0,29 12 RTP Velenje-nova 110 kV 0,15 
13 RTP Velenje-nova 110 kV 0,28 13 RTP Velenje-stara 110 kV 0,15 
14 HE Mariborski otok 110 kV 0,26 14 HE Mariborski otok 110 kV 0,13 
15 TE Šoštanj 110 kV 0,26 15 TE Šoštanj 110 kV 0,13 
16 RTP Pekre 110 kV 0,26 16 RTP Pekre 110 kV 0,13 
17 RTP Radvanje 110 kV 0,24 17 RTP Radvanje 110 kV 0,12 
18 RTP Sl. Bistrica 110 kV 0,22 18 RTP Sl. Bistrica 110 kV 0,12 
19 RTP Tezno 110 kV 0,22 19 RTP Sl. Konjice 110 kV 0,11 
20 RTP Dobrava 110 kV 0,20 20 RTP Tezno 110 kV 0,11 
21 RTP Podlog-DES 110 kV 0,20 21 RTP Dobrava 110 kV 0,10 
22 RTP Podlog 110 kV 0,20 22 RTP Lava 110 kV 0,10 
23 RTP Sl. Konjice 110 kV 0,20 23 RTP Maribor 110 kV 0,10 
24 RTP Maribor 110 kV 0,19 24 RTP Melje 110 kV 0,10 
25 RTP Melje 110 kV 0,19 25 RTP Mozirje 110 kV 0,10 
26 RTP Lava 110 kV 0,18 26 RTP Podlog-DES 110 kV 0,10 
27 RTP Mozirje 110 kV 0,18 27 RTP Podlog 110 kV 0,10 
28 RTP Lipa 110 kV 0,17 28 RTP Lipa 110 kV 0,09 
29 RTP Selce 110 kV 0,17 29 RTP Selce 110 kV 0,09 
30 RTP Trnovlje 110 kV 0,17 30 RTP Šentjur 110 kV 0,09 
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Poudariti je potrebno, da smo upoštevali v vsakem primeru posebej razširjanje samo enega 
harmonika v omrežju, za dano obratovalno stanje. V primeru prisotnosti več harmonskih 
generatorjev je potrebno vrednosti za harmonike povečati. Grafična prikaz rezultatov je podan 
v Prilogi. 

4.3. Predlagani nivoji načrtovanih motenj na posameznih napetostnih 
nivojih 

Nivo načrtovanih motenj si za vsako motnjo posebej postavi upravljalec omrežja na osnovi 
meritev kakovosti napetosti (najbolje stalnega monitoringa), načrta priključevanja novih 
porabnikov v omrežje in načrtovanega širjenja omrežja. Upravljalec mora že vnaprej 
predvideti možne scenarije širitve omrežja in karakteristike porabnikov, ki jih bo vključeval v 
omrežje. 

Standardi in tehnična poročila podajajo le okvirne vrednosti za ravni načrtovanja, saj se ravni 
načrtovanja razlikujejo od primera do primera, odvisno od strukture omrežja in drugih 
okoliščin, zato jih mora upravljalec omrežja določiti sam.  

Ravni načrtovanja za harmonske napetosti 

Tehnično poročilo SIST IEC 61000-3-6 priporoča okvirne vrednosti ravni načrtovanja za 
harmonske napetosti v SN in VN omrežjih. Razpredelnica 4.1 povzema te okvirne vrednosti. 

Razpredelnica 4.1:  Okvirne vrednosti ravni načrtovanja za harmonske napetosti v SN in 
VN sistemih 

Lihi harmoniki 
Niso večkratniki števila 3 Večkratniki števila 3 

Sodi harmoniki 

Harmonska 
napetost   
uh (%) 

Harmonska 
napetost   
uh (%) 

Harmonska 
napetost   
uh (%) 

Red 
harmonika   

h SN VN 

Red 
harmonika  

h SN VN 

Red 
harmonika  

h SN VN 
5 5 2 3 4 2 2 1,6 1,5 
7 4 2 9 1,2 1 4 1 1 
11 3 1,5 15 0,3 0,3 6 0,5 0,5 
13 2,5 1,5 21 0,2 0,2 8 0,4 0,4 
17 1,6 1 >21 0,2 0,2 10 0,4 0,4 
19 1,2 1    12 0,2 0,2 
23 1,2 0,7    >12 0,2 0,2 
25 1,2 0,7       

>25 0,2+0,5*25/h       

THD je 6,5 % v SN omrežju in 3 % v VN omrežju. 
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Dejanske ravni harmonskih napetosti primerjamo z ravnmi načrtovanja na podlagi meritev. 
Pri tem velja: 
• največja 95 % verjetnostna dnevna vrednost Uh,VS (efektivna vrednost individualnega 

harmonika v "zelo kratkih" trisekundnih obdobjih) ne sme preseči ravni načrtovanja; 
• maksimalna tedenska vrednost Uh,sh (efektivna vrednost individualnega harmonika v 

"kratkih" desetminutnih obdobjih) ne sme preseči ravni načrtovanja; 
• maksimalna tedenska vrednost Uh,VS (efektivna vrednost individualnega harmonika v 

"zelo kratkih" trisekundnih obdobjih) ne sme preseči 1,5- do 2-kratnika ravni načrtovanja. 

Harmonike navadno merimo do vključno reda 40. V večini primerov je to ustrezno za oceno 
motilnih vplivov motenj v elektroenergetskem omrežju. V določenih primerih pa je potrebno 
meriti tudi harmonike višjih redov (npr. do reda 100): 
• veliki pretvorniki, ki povzročajo zareze (angl. notch) v napetosti, 
• velike inštalacije s pretvorniki z visokimi pulznimi števili (npr. tovarne aluminija), 
novejše vrste opreme z močnostno elektroniko s PWM10 pretvorniki. 

Ravni načrtovanja za fliker 

Tehnično poročilo SIST IEC 61000-3-7 postavlja okvirne vrednosti ravni načrtovanja za 
kratkotrajno (Pst) in dolgotrajno jakost flikerja (Plt) v SN in VN omrežjih. Razpredelnica 4.2 
prikazuje te vrednosti. 

Razpredelnica 4.2:  Okvirne vrednosti ravni načrtovanja za kratkotrajno jakost flikerja (Pst) 
in dolgotrajno jakost flikerja (Plt) v SN in VN sistemih 

 raven načrtovanja 

 SN VN 

Pst 0,9 0,8 
Plt 0,7 0,6 

Zgornje vrednosti so bile izbrane na osnovi predpostavke, da je koeficient prenosa flikerja 
med SN oziroma VN omrežjem in NN omrežjem enak ena. Koeficient prenosa pove, kolikšen 
delež flikerja se prenese iz nadrejenega omrežja prek transformacije v podrejeno omrežje. V 
praksi so ti koeficienti lahko tudi nižji (npr. 0,8), kar spremeni podano okvirno vrednost ravni 
načrtovanja.  

Z meritvami ugotavljamo dejansko stanje flikerja v omrežju in ga primerjamo z ravnmi 
načrtovanja za fliker v konkretnem omrežju. Meritve morajo trajati vsaj en teden. Iz 
izmerjenih vrednosti za kratkotrajno jakost flikerja (Pst) v opazovanem tednu izračunamo 
kumulativni verjetnostni funkciji za kratkotrajno (Pst) in dolgotrajno jakost flikerja (Plt) in 
vrednosti percentilov Pst95%, Pst99%, Plt95% in Plt99% za 95 % oziroma 99 % verjetnost nastopa 
teh dveh jakosti. Pri tem mora veljati, da percentila Pst99% in Plt99% ne smeta preseči ravni 
načrtovanja. 

                                                 
10 PWM – Pulse-Width Modulation – slov.: pulzno-širinska modulacija. 
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Omejitve pri uporabi priporočenih vrednosti v tehničnih poročilih IEC pri nas 

Na področju harmonskih napetosti v visokonapetostnem omrežju obstaja težava na tistih 
mestih, kjer so priključeni "agresivni" nelinearni porabniki. Obstaja velika verjetnost, da so v 
"električni bližini" teh mest že danes dejanske motnje višje od predlaganih nivojev 
načrtovanja za določene harmonike.  

Če bodo za celotno VN omrežje postavljeni enaki nivoji načrtovanja za harmonske napetosti, 
potem bodo na teh mestih harmoniki že motnja, ki bo zahtevala takojšnjo sanacijo. 

Upravljalec VN omrežja se glede na strukturo porabnikov na teh mestih lahko odloči in tu 
dvigne nivo načrtovanih motenj za harmonske napetosti. V tem primeru je potrebno preučiti, 
kako to vpliva na kakovost napetosti v srednje- in nizkonapetostnem omrežju. 

V SN omrežju je težava s harmoniki predvsem tam, kjer so podobno kot v VN omrežju 
priključeni nelinearni porabniki velikih moči. Tam harmonske napetosti že zdaj presegajo 
priporočene nivoje načrtovanja, kakor tudi nivoje združljivosti. Zato je tam harmonska 
napetost motnja, ki zahteva sanacijo.  

V pretežno mestnih NN omrežjih je težava zaradi naprav informacijske tehnologije, ki zaradi 
svojih "switcher" napajalnikov povzročajo značilne harmonike v omrežju. To bo lahko v 
prihodnosti zelo velik problem, ker se število teh naprav neprestano povečuje. 

Na področju flikerja v visokonapetostnem omrežju stanje ni zadovoljivo. Na tistih mestih, 
kjer so priključeni že omenjeni "agresivni" nelinearni porabniki (jeklarne, železarne, talilnice, 
...), presega fliker vse predlagane nivoje načrtovanja in tudi nivoje združljivosti. Slednje 
presega celo za faktor 2,5 in več. Naša analiza s simulacijo in tudi številne meritve kakovosti 
napetosti različnih izvajalcev kažejo, da je priključnih mest (RTP) na VN nivoju, kjer 
dolgotrajni fliker presega vrednost 1, več kakor 20, kar je približno 10 % vseh mest (RTP) na 
VN nivoju. Ker se fliker zelo dobro prenaša iz VN na SN in NN nivo, kjer se mu dodajo še 
motnje iz teh dveh nivojev, je v prizadetih SN in NN omrežjih praktično nemogoče postaviti 
razumne nivoje načrtovanih motenj, ker te presegajo nivoje združljivosti. 

Fliker je pri nas na vseh napetostnih nivojih v določenih delih omrežja motnja, ki zahteva 
takojšnjo sanacijo. 

 



Vpeljava standardov kakovosti napetosti v razmerah Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 
liberaliziranega trga z električno energijo Katedra za elektroenergetske sisteme in naprave 
 Laboratorij za električna omrežja in naprave 

Stran: 39 

5. Označevanje porekla energije, njene kakovosti, mehanizmi 
za označevanje ter energetska in tržna zanimivost 
označevanja 

5.1. Temelji za označevanje električne energije ter vrste električne 
energije 

Temelj za označevanje električne energije predstavlja dejstvo, da je električna energija blago, 
ki nastopa na prostem trgu. V skladu z Direktivo o hibnih proizvodih je elektrika blago, ki mu 
lahko določimo kakovost in količino. Glede na Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o 
ugotavljanju skladnosti prav tako sledi, da je električna energija proizvod – blago, katerega 
skladnost je potrebno dokazovati in ugotavljati v skladu s standardi. Dalje, glede na Zakon o 
varstvu potrošnikov spada elektrika med blago – izdelke, katerih potrošniki so zaščiteni v 
smislu osmih univerzalnih potrošniških pravic, od katerih bi izpostavili predvsem naslednje 
štiri: 
• pravica do varnih izdelkov in storitev na trgu, 
• pravica do razumljivih in nepristranskih informacij o izdelkih in storitvah, 
• pravica do izbire na trgu blaga in storitev, 
• pravica do zdravja in trajnostno naravnanega okolja. 

Iz omenjenega sledi, da električno energijo lahko označujemo v smislu kakovosti in po 
poreklu. Glede na Direktivo 2001/77/EG [5] je bil do sedaj največji korak narejen pri 
označevanju zelene energije oziroma energije iz obnovljivih virov, kjer se načrtuje ustrezna 
porast porabe električne energije iz obnovljivih virov do leta 2010. 

Drugo možnost glede označevanja električne energije predstavlja označevanje kakovosti 
električne napetosti. V skladu z Uredbo o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne 
energije je predvideno izdajanje izjav o skladnosti. 

5.2. Način označevanja, način certificiranja, dokazovanje sledljivosti in 
nadzor nad označevanjem 

Če izhajamo iz osnovne pravice do izbire na trgu blaga in storitev, potrebujemo za to ustrezne 
informacije, pojavi se potreba oziroma pravica do razumljivih in nepristranskih informacij o 
izdelkih in storitvah. Označevanje oziroma razkrivanje električne energije ima za glavni cilj 
ustrezno informiranje porabnikov, da se ti lahko odločijo za ustrezno obliko energije in 
ustreznega dobavitelja. Poleg cene so za (nekatere) uporabnike pomembni npr. tudi 
kombinacija goriv pri proizvodnji, vplivi na okolje itd. Označevanje električne energije torej 
lahko prispeva k večji preglednosti na trgu in boljšim odločitvam porabnikov. 

Razlikovati moramo med označevanjem oziroma razkrivanjem energije, ki podaja neko 
objektivno informacijo porabniku, od npr. označevanja zelene energije oziroma certificiranja, 
ki je tržni mehanizem in običajno temelji na nekih subjektivnih vrednostih organa, ki 
certifikate izdaja. Glede na zgoraj omenjeno Direktivo o povečanju proizvodnje iz obnovljivih 
virov morajo države EU vzpostaviti ustrezen sistem zagotavljanja izvora energije iz 
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obnovljivih virov. Glavni namen zagotavljanja izvora je predvsem spremljanje doseganja 
zastavljenega cilja v Direktivi in ne toliko informiranje porabnika. 

Pri označevanju energije v širšem pomenu se pojavljajo naslednja vprašanja, za katera 
obstajajo različne rešitve: 
• ali naj bo označevanje oziroma razkrivanje obvezno ali prostovoljno; glede na pravico do 

informiranosti je obvezno označevanje bolj primerno, prostovoljno naj bi veljalo samo v 
prehodnem obdobju, 

• katere informacije naj bodo razkrite porabniku; okoljski vplivi, kombinacija uporabljenih 
goriv, država izvora, ..., 

• razkrivanje podatkov o dobavitelju in ne samo o energiji; struktura virov, 
• enotna oblika oznak; tabele, besedilo, ..., 
• način posredovanja oznak; z računom, prek spletne strani, 
• preverjanje podatkov; sledenje pogodbam za električno energijo, izdajanje certifikatov, 
• kako obravnavati uvoz; primer mednarodnega sistema izdajanja certifikatov za energije iz 

obnovljivih virov (Renewable Energy Certification System). 

Izvedba sheme označevanja električne energije mora zadovoljiti pogojem kredibilnega in 
pragmatičnega sistema. Priporočena je naslednja porazdelitev odgovornosti: 
• proizvajalci in dobavitelji obračunavajo proizvedeno in prodano električno energijo, zase 

organizirajo ustrezne informacijske strukture, 
• neodvisni kontrolorji enkrat na leto preverjajo in potrjujejo energetske bilance, 
• državna organizacija (regulatorno telo ali državna agencija) pregleda postopke, avtorizira 

kontrolorje in jih naključno preverja, po potrebi izpopolni postopek označevanja, ta 
organizacija je prav tako odgovorna za izrekanje kazni v primerih neskladnosti z 
regulativo označevanja. 

V okviru Agencije za energijo so pri nas na tem področju predvidene naslednje aktivnosti:  
• priprava in sodelovanje pri vzpostavitvi institucionalnega okvira, vključitev v 

mednarodni proces certificiranja in izdajanja zelenih certifikatov ter potrdil o poreklu 
energije, vključitev v mednarodni sistem izdajanja zelenih certifikatov,  

• analiza ureditve v EU in oblikovanje vloge Agencije v procesu ugotavljanja, nadzora in 
izkazovanja porekla električne energije,  

• izvajanje procesa izdajanja zelenih certifikatov in potrdil o poreklu električne energije,  
• proučitev načina, ki omogoči delno financiranje prednostnega dispečiranja s prihodkom 

od zelenih certifikatov. 

Namenski  cilji so:   
• v  Sloveniji  vpeljati sistem za certificiranje zelene energije z namenom, da se 

zainteresiranim proizvajalcem omogoči trženje teh certifikatov, 
• odjemalcem zagotoviti verodostojno informacijo o poreklu energije. 
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5.3. Dolžnosti in pravice povezane z označevanjem oziroma vse možnosti 
stimuliranja proizvajalca ter porabnika 

Dolžnost ponudnikov električne energije na trgu je, da razkrijejo vse relevantne podatke o 
energiji, ki je predmet prodaje. Osnovna pravica glede označevanja energije na strani 
porabnika izhaja iz pravice do obveščenosti, ki omogoči porabniku lažjo izbiro in primerjavo 
med različnimi ponudniki na trgu. Certificiranje zelene energije je že bilo nekajkrat 
omenjeno. V tem primeru gre predvsem za spodbujanje razvoja tehnologij na strani 
proizvajalca, ki temeljijo na obnovljivih virih. Na ta način se omogoča prehod iz vladnega 
subvencioniranja iz državnega proračuna na direktno plačilo odjemalcev električne energije. 
Omogoči se tržno oblikovanje dodatne vrednosti zelene električne energije v primerjavi s 
tradicionalno energijo. Celoten sistem temelji na pripravljenosti odjemalcev, da plačajo več za 
električno energijo iz obnovljivih virov in na ta način uveljavljajo pravico do zdravja in 
trajnostno naravnanega okolja. 
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Sklep 

1. Na zakonodajnem področju smo v Sloveniji na nivoju države sprejeli že vse 
najpomembnejše zakonske akte, ki posredno ali neposredno obravnavajo tematiko 
kakovost napetosti in oskrbo z električno energijo. 

2. V podzakonskih aktih bi bilo treba natančneje specificirati zahteve za priključevanje 
odjemalcev v omrežje. V praksi to pomeni, da bi bilo potrebno upoštevati VSE evropske 
in mednarodne standarde s to vsebino ter jih v najkrajšem možnem času ustrezno prenesti 
v slovenski prostor.  

3. Na nivoju prenosnega in distribucijskih podjetij je potrebno izdelati interna navodila o 
priključevanju porabnikov in generatorskih enot v omrežje. Navodila morajo biti izdelana 
na osnovi ustreznih standardov EMC za področje motenj po vodniku (predvsem družina 
IEC/EN 61000-3-X). Pomembno je, da se pred priključitvijo porabnika oziroma 
generatorske enote razišče, kako bo le-ta vplivala na kakovost napetosti in stabilnost v 
omrežju. Navodila in priporočila naj bodo za prenosno in distribucijska omrežja 
ustvarjena po podobnem modelu, morajo biti javno objavljena in v skladu s sistemskimi 
obratovalnimi navodili prenosnega in distribucijskega omrežja.  

4. Zaživeti mora izdajanje izjav o skladnosti za kakovost električne energije, kar ureja 
Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije. Omenjeno izjavo bi 
moral odjemalec dobiti na zahtevo. Distribucijska podjetja morajo najmanj enkrat letno 
obveščati odjemalce o kakovosti električne energije, prav tako mora prenosno podjetje 
obveščati velike odjemalce in posredovati te podatke tudi distribucijskim podjetjem. Z 
omrežnino je potrebno posredno prek upravičenih stroškov izvajalca gospodarske javne 
službe stimulirati izboljšanje kakovosti storitev (komercialna kakovost), neprekinjenost 
napajanja in kakovost napetosti v omrežjih. 

5. Z meritvami je potrebno ugotoviti prerez stanja kakovosti napetosti v omrežju in takoj 
začeti reševati težave tam, kjer so največje. S tehničnega stališča je potrebno čim prej 
uvesti permanentni monitoring kakovosti napetosti na vseh pomembnih točkah v omrežju, 
kot so stične točke med upravljalci distribucijskih omrežij, stične točke med upravljalci 
distribucijskih omrežij in prenosnega omrežja ter proizvajalci, stične točke med prenosnim 
sistemom in drugimi sistemi, v točkah transformacije med napetostnimi nivoji in na 
mestih, kjer so v omrežje vključeni pomembnejši odjemalci.  

6. Prenosno in distribucijska podjetja morajo podatke v primerni standardizirani obliki 
posredovati Agenciji za energijo RS in po potrebi tudi ostalim akterjem na trgu. Agencija 
naj oblikuje takšno bazo podatkov s področja kakovosti električne energije, ki bo opisala 
posamezna obdobja in trenutna stanja za kakovost električne energije v sistemu. Ti 
podatki morajo biti primerljivi s sistemi in regulatorji v ostalih evropskih državah. Kot 
kaže praksa v tujini bi bilo dobro, da bi Agencija za energijo RS opravljala obdobna 
anketiranja akterjev na trgu z električno energijo in na ta način potrdila zbrane podatke o 
stanju na tem trgu. Podatki o splošni kakovosti napetosti v omrežju morajo biti javno 
dostopni. V skladu s serijo standardov ISO 9000 morajo izvajati ankete o kakovosti 
storitev, napajanja in napetosti med odjemalci tudi distribucijska podjetja. 

7. Podjetja za distribucijo in prenos električne energije so dolžna v skladu z zahtevo 
Energetskega zakona izdelati za desetletna obdobja Razvojne načrte vsaki dve leti. V teh 
načrtih mora biti posebna pozornost posvečena tudi stanju kakovosti električne energije, 
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načrtovanim ciljem kakovosti električne energije v omrežju in načrtovanim ukrepom v 
omrežju za to področje, ki morajo biti ekonomsko ovrednoteni. Razvojni načrti morajo 
primerjati tudi rast kakovosti in oceniti, koliko so k temu pripomogle nove investicije. 

8. S spremljanjem mej oddajnih motenj določamo raven motenj v sistemu. Z analizo 
nadzorujemo motnje glede doseganja nivoja združljivosti. Za potrebe te analize določimo 
raven načrtovanja. Raven načrtovanja je raven posamezne motnje v določenem delu 
omrežja, ki je privzeta kot referenčna vrednost za meje oddanih motenj predvsem velikih 
bremen in instalacij. Raven načrtovanja je določena tudi tako, da upošteva meje oddajnih 
motenj še neobstoječih, vendar načrtovanih bremen. Ravni načrtovanja določajo 
distribucijska podjetja za posamezne napetostne nivoje ali dele omrežij, zato jih je mogoče 
pojmovati tudi kot interne cilje glede kakovosti. 

9. Raven načrtovanja privzame organ (upravljalec omrežja v sodelovanju z izvajalcem 
distribucije ali prenosa), ki je odgovoren za razvoj omrežja in njegovo obratovanje. Po 
spremembi Energetskega zakona bo to kar operater distribucijskega oziroma prenosnega 
omrežja. Za določitev ravni načrtovanja je nujno poznavanje tako obstoječega stanja 
omrežja, vanj vključenih obstoječih bremen in njihovih motenj, kot tudi načrtovanih 
(pričakovanih) bremen in njihovih motenj, ki se bodo priključila na omrežje v 
obravnavanem obdobju v prihodnosti.  

10. Obstoječi nivo motenj dobi upravljalec na osnovi monitoringa, podatke o predvidenem 
razvoju omrežja pa mu posreduje izvajalec distribucije ali prenosa. Dolžnost upravljalca 
omrežja je tudi, da z meritvami spremlja trend naraščanja vrednosti posamezne motnje in 
jo primerja s postavljeno ravnjo načrtovanja. Po spremembi Energetskega zakona bo 
moral to početi sam operater v skladu s svojimi funkcijami. 

11. Ravni načrtovanja morajo biti nižje ali (v izjemnih primerih) največ enake ravnem 
združljivosti ter nižje od tistih, ki jih postavlja SIST EN 50160 kot merilo kakovosti 
napetosti. Standardi in tehnična poročila podajajo le okvirne vrednosti za ravni 
načrtovanja, saj se ravni načrtovanja razlikujejo od primera do primera, odvisno od 
strukture omrežja in drugih okoliščin, zato jih bo moral operater omrežja določiti sam. 
Sistemsko gledano je potrebno v celotnem omrežju, tudi na visokonapetostnem nivoju, 
zagotoviti takšne razmere, da tudi na nizko- in srednjenapetostnem nivoju nivo 
združljivosti ni presežen. To pomeni, da na visokonapetostnem nivoju ne smemo porabiti 
vsega manevrskega prostora do nivoja združljivosti. 

12. V prehodnem obdobju je smiselno upoštevati s strani IEC-ja podane priporočene ravni 
načrtovanja motenj. Po vzpostavitvi sistema trajnega monitoringa kakovosti električne 
napetosti na vseh ravneh omrežja bo v določenem časovnem obdobju mogoče spremljati 
trende rasti posameznih motenj. Pri znanih trendih in potrebnem času za izvedbo ukrepov 
v omrežju bo šele možno določiti ravni načrtovanja motenj za posamezne napetostne 
nivoje oziroma dele omrežja. 

13. Stanje motenj, predvsem nas zanimajo vsebnosti harmonikov ter velikosti flikerjev v 110, 
220 in 400 kV omrežju, trenutno ni dovolj znano. Na tistih mestih, kjer so priključeni 
veliki nelinearni porabniki (jeklarne, železarne, talilnice,...) meritve kažejo, da presega 
fliker nivoje združljivosti. V takih prizadetih omrežjih je praktično nemogoče postaviti 
razumne nivoje načrtovanih motenj, ker le-te presegajo tudi nivoje združljivosti. Fliker je 
pri nas na vseh napetostnih nivojih v določenih delih omrežja motnja, ki zahteva takojšnjo 
sanacijo. 
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14. Zaradi velikosti prenosnega in distribucijskih omrežij in kompleksnosti širjenja motenj po 
njih je uporaba digitalne simulacije pri analizi motenj osnova za bodoče načrtovanje 
prenosnega in distribucijskega omrežja ter za uvajanje ukrepov, s katerimi je mogoče 
zmanjševanje flikerja ter harmonikov. Za znano strukturo omrežja je treba na podlagi 
zbranih podatkov o velikosti motenj v posameznih točkah omrežja narediti ustrezen 
simulacijski model obstoječega stanja. Z dodajanjem novih načrtovanih nelinearnih 
porabnikov se v naslednji stopnji lahko spremlja njihov vpliv na kakovost napetosti, prav 
tako je možno s pomočjo digitalne simulacije analizirati vpliv načrtovanih 
kompenzacijskih ukrepov na zmanjšanje motenj. 

15. Na področju označevanja električne energije so že stekle aktivnosti pri pripravi in 
vzpostavitvi certificiranja in izdajanja zelenih certifikatov ter potrdil o poreklu energije. 
Pred vsem bi moral biti poudarek na splošnem označevanju električne energije in ne samo 
na označevanju zelene energije. 
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Priloga 

Način simuliranja širjenja flikerja v zazankanih omrežjih 

Pri izračunu širjenja vpliva flikerjav v zazankanem omrežju obstaja več načinov izračunov, ki 
pa vsi temeljijo na uporabi standardnih simualcijskih orodij. Eden izmed možnih načinov 
izračunov je uporaba omrežne admitančne matrike in načela superpozicije. Ta metoda je 
podobna izračunu kratkih stikov, kjer se viri kratko sklenejo prek notranjih impedanc. V 
naslednjem koraku izračunamo spremembe napetosti na omrežnih vozliščih, ki nastopijo kot 
posledica nenadne spremembe obremenitve – toka v motilnem vozlišču. Če pred nastopom 
tokovne spremembe predpostavimo referenčno napetost V0 s faznim kotom 0 stopinj, lahko 
izračunamo relativni padec napetosti ∆v v smeri fazorja V0: 
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Prenosni faktor spremembe napetosti iz točke izvora motnje A do poljubnega vozlišča X v 
omrežju izračunamo s: 
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Če velja frekvenčna neodvisnost prenosnega faktorja spremembe napetosti, je le ta enak 
prenosnemu faktorju flikerja kf=kv. Frekvenčna neodvisnost velja, če lahko zanemarimo 
razliko med tranzientnim in subtranzientnim odzivom generatorjev, kar je primerljivo s 
problemom bližnjih ali oddaljenih napak glede na generatorje pri analizi kratkih stikov. Za 
sinhronske generatorje velja, da moramo pri frekvencah flikerja pod 2 Hz pri izračunu 
upoštevati tranzientno reaktanco stroja in za frekvence nad 2 Hz subtranzientno reaktanco. V 
primeru zelo počasnih sprememb moramo načeloma upoštevati tudi odziv vzbujalnih 
sistemov in napetostnih regulatorjev generatorjev. Če je regulacijski sitem na danem 
generatorskem vozlišču sposoben slediti spremembam napetosti, se faktor prenosa flikerja 
približuje vrednosti 0. 
 
Druga metoda, ki se lahko uporabi za izračun prenosnih faktorjev flikerja, temelji na izračunih 
pretokov moči. Pri analizi pretokov moči so bremena modelirana kot PQ vozlišča, viri pa kot 
PQ ali PV vozlišča, dodatno mora model vsebovati tudi referenčno vozlišče s fiksirano 
napetostjo glede na amplitudo in kot.  
 
Vozlišče, kjer nastopa motnja, ponazorimo z vklopom oziroma izklopom dodatnega bremena. 
Z analizo omrežja brez (stanje 0) in z dodatnim bremenom (stanje 1) dobimo dva niza 
omrežnih napetosti V0 in V1. Ker je učinek flikerja odvisen samo od padca napetosti v smeri 
napetostnega fazorja, se izračuna kot razlika amplitud kompleksnih napetostnih fazorjav: 
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Ker je prenosni faktor določen z razmerjem sprememb napetosti, absolutna vrednost 
dodatnega bremena, ki povzroči to spremembo, načeloma ni pomembna. Da se izognemo 
konvergenčnim težavam (prevelika sprememba) oziroma težavam s točnostjo (premajhna 
sprememba) pa je priporočljivo, da vrednost dodatnega bremena približno ustreza dejanskemu 
nihajočemu bremenu. 

Opis simulacijskega modela 

Kot je bilo že omenjeno, je bilo v programskem paketu SINCAL, ki je namenjen stacionarni 
analizi elektroenergetskih sistemov, modelirano celotno slovensko prenosno omrežje na 400 
kV, 220 kV in 110 kV. Kljub želji po čim realnejši ponazoritvi strukture omrežja so bile 
zaradi pomankljivih podatkov potrebne nekatere poenostavitve.  

Model zajema vse daljnovode na omenjenih treh nivojih, ki predstavljajo osnovo omrežja. 
Vodi na nižjih nivojih niso modelirani. Vsak vod je modeliran kot Π-četveropol. Njegove 
električne lastnosti so tako opisane z impedanco in kapacitivnostjo na enoto dolžine in z 
njegovo dolžino. Medsebojne induktivnosti in kapacitivnosti dvosistemskih daljnovodov niso 
modelirane.  

V modelu so predstavljene vse razdelilne in razdelilne transformatorske postaje na vseh treh 
napetostnih nivojih. Vsaka postaja je predstavljena z ustreznim številom zbiralk in ustreznimi 
transformacijami med tremi napetostnimi nivoji. Število zbiralk se ravna po številu glavnih 
zbiralk v postaji, pomožne zbiralke niso zajete v modelu. Transformacija na nižje napetostne 
nivoje ni modelirana kot tudi ne nižje-napetostne zbiralke. Namesto tega je na vseh 110 kV 
zbiralkah modelirano breme, ki predstavlja celotno obremenitev zbiralk oziroma postaje. V 
primeru, da so v postaji dvo- ali trisistemske zbiralke, so modelirana tudi ustrezna sklopne 
polja. Daljnovode je možno priključiti na poljuben sistem zbiralk in tako modelirati dejanska 
stikalna stanja v omrežju. 

Transformatorji so opisani z nazivno napetostjo primarja in sekundarja, nazivno močjo, 
kratkostično napetostjo in njenim ohmskim delom, številko in skupino vezave. Impedančno 
breme je v Sincalu predstavljeno kot element, ki v določenem vozlišču omrežja jemlje ali daje 
v omrežje delovno in jalovo moč, pri čemer sta obe neodvisni od napetosti tega vozlišča. Z 
bremeni je ponazorjena transformacija na nižje napetostne nivoje in poraba v velikih 
industrijskih obratih, ki so direktno priključeni na 110 kV omrežje. 

Poleg transformatorskih postaj v elektroenergetskem omrežju Slovenije so modelirane tudi t.i. 
končne točke. To so postaje v sosednjih elektroenergetskih omrežjih, s katerimi je povezano 
naše omrežje. Te postaje vsebujejo ustrezno število zbiralk in napajalni vir, s katerim je 
mogoče predstaviti potrebno proizvodnjo ali porabo električne energije, odvisno od dejanskih 
pretokov moči v omrežju. 

Predstavljeni model zajema tudi vse hidro in termoelektrarne in jedrsko elektrarno Krško. 
Večji generatorji so modelirani samostojno. Pri manjših podobnih generatorjih so uporabljeni 
ekvivalentni nadomestni modeli. Poleg generatorjev so v elektrarnah modelirani tudi blok 
transformatorji oziroma transformatorji, ki povezujejo generatorske zbiralke s 110 kV 
zbiralkami. V Sincalu obstaja več modelov sinhronskih generatorjev, ki se razlikujejo v 
obnašanju med izračunom pretokov moči. V našem primeru so bili generatorji definirani z 
delovno močjo in napetostjo. Ne glede na izbran model je generator v omrežje vključen kot 
tokovni vir z določeno notranjo impedanco. Vrednost te impedance pa je odvisna od 
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izbranega modela in vnesenih podatkov, ki zajemajo: nazivno napetost, nazivno moč, delovno 
in jalovo moč v delovni točki, razmerje R/X in subtranzientno reaktanco. 

Vsi podatki o elementih in konfiguraciji omrežja so povzeti iz obstoječih študij in niso 
aktualizirani. 

Grafični prikaz shem in rezultatov 

 
Slika A.1: Shema dela omrežja – Jesenice 

 

 
Slika A.2: Shema dela omrežja – Ravne 
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Širjenje flikerja - Jesenice 110 kV

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

R
TP

 J
ek

la
rn

a 
Je

se
ni

ce

R
TP

 Ž
el

ez
ar

na
 J

es
en

ic
e

R
TP

 J
es

en
ic

e

H
E

 M
os

te

R
TP

 R
ad

ov
ljic

a

R
TP

 N
ak

lo

R
TP

 O
kr

og
lo

R
TP

 P
rim

sk
ov

o

R
TP

 L
ab

or
e

R
TP

 Š
ko

fja
 L

ok
a

H
E

 M
av
či
če

H
E

 M
ed

vo
de

R
TP

 L
ju

bl
ja

na
-V

ič

R
TP

 L
ju

bl
ja

na
-Š

iš
ka

R
TP

 L
og

at
ec

R
TP

 K
le
če

R
TP

 K
le
če

 2
20

 k
V

R
TP

 L
ju

bl
ja

na
-Č

rn
uč

e

R
TP

 L
ju

bl
ja

na
-B

ež
ig

ra
d

R
TP

 L
ju

bl
ja

na
-M

os
te

R
TP

 L
ju

bl
ja

na
-C

en
te

r

TE
-T

O
L

R
TP

 K
am

ni
k

R
TP

 D
om

ža
le

R
TP

 L
ju

bl
ja

na
-P

ol
je

R
TP

 B
er

ič
ev

o

R
TP

 B
er

ič
ev

o 
22

0 
kV

R
TP

 G
ro

su
pl

je

R
TP

 B
er

ič
ev

o 
40

0 
kV

R
TP

 O
kr

og
lo

 4
00

 k
V

prenosni faktor vrednost flikerja (Plt)

 
Slika A.3: Grafični prikaz rezultatov izračuna širjenja flikerja – Jesenice 

 
 

Širjenje flikerja - Ravne 110 kV

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

R
TP

 Ž
el

ez
ar

na
 R

av
ne

R
TP

 R
av

ne

H
E

 D
ra

vo
gr

ad

H
E

 V
uz

en
ic

a

R
TP

 V
uz

en
ic

a

R
TP

 S
lo

ve
nj

 G
ra

de
c

H
E

 V
uh

re
d

H
E

 O
žb

al
t

R
TP

 T
D

 R
uš

e

H
E

 F
al

a

R
TP

 R
uš

e

R
TP

 P
ek

re

H
E

 M
ar

ib
or

sk
i o

to
k

R
TP

 R
ad

va
nj

e

R
TP

 T
ez

no

R
TP

 D
ob

ra
va

R
TP

 M
el

je

R
TP

 M
ar

ib
or

R
TP

 S
lo

ve
ns

ka
 B

is
tri

ca

R
TP

 S
la

dk
i v

rh

prenosni faktor vrednost flikerja (Plt)

 
Slika A.4: Grafični prikaz rezultatov izračuna širjenja flikerja – Ravne 

 
 



Vpeljava standardov kakovosti napetosti v razmerah Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 
liberaliziranega trga z električno energijo Katedra za elektroenergetske sisteme in naprave 
 Laboratorij za električna omrežja in naprave 

Stran: 50 
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Slika A.5: Grafični prikaz rezultatov izračuna širjenja petega harmonika – Jesenice 
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Slika A.6: Grafični prikaz rezultatov izračuna širjenja sedmega harmonika – Jesenice 

 



Vpeljava standardov kakovosti napetosti v razmerah Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 
liberaliziranega trga z električno energijo Katedra za elektroenergetske sisteme in naprave 
 Laboratorij za električna omrežja in naprave 
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Slika A.7: Grafični prikaz rezultatov izračuna širjenja petega harmonika – Ravne 
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Slika A.8: Grafični prikaz rezultatov izračuna širjenja sedmega harmonika – Ravne 


