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O Elektro Ljubljana 

Površina: 6,166 km2  
(30.4% celotne 

Slovenije)  

Število merilnih 
mest: 
 
 

         št. MM z NMI: 

333.190 
 
 

92.579 
~27,8% 

Poslanstvo 

Zagotavljamo zanesljiv, varen, kakovosten in trajnosten distribucijski 

elektroenergetski sistem z združevanjem najsodobnejših storitev s področja 

oskrbe z električno energijo.  

49. člen EZ-1  80% MM z 
NMI 

ZANESLJIV VAREN KAKOVOSTEN TRAJEN 

napredni merilni sistem 



Osnovni element SG = Napredni števec el.en. 
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Zakaj? 
1.  Zakonodaja: 

 Števec el.en. je zakonsko in obračunsko merilo! 

 Sistemska obratovalna navodila distribucijskega 

omrežja (SONDO, Ur.l. 41/2011) 

 Pravilnik o overitvah števcev el.en. (Ur.l. 18/2013) 

 Zakon o meroslovju (Ur.l. 26/05) 

2. Obvladovanje tveganj 

 zmanjševanje operativnih tveganj zaradi 

nezmožnosti izvajanja osnovne dejavnosti merjenja 

el.en. 

 zmanjševanje finančnih tveganj zaradi nezmožnosti 

priprave podatkov za obračun el.en. 

 zmanjševanje investicijskih tveganj zaradi 

nezmožnosti izvedbe planov 

 optimizacija stroškov vzdrževanja v celotni 

življenjski dobi merila 

 



3.  Masovno upravljanje  

 Velike količine števcev pomeni večjo možnost 

odpovedi 

 Težje nadzorovanje stalne dobave merilne opreme 

zadostne kvalitete 

 MID odobritve 

4.  Varstvo potrošnikov 

 Uporabniku el.en. zagotoviti zanesljivo merjenje 

porabe el.en. na njegovem MM  

5.  Kredibilnost 

 Izvajati kredibilno, verodostojno in zaupanja 

vredno merjenje el.en. 

6.  Lastna angažiranost 

 osredotočenost nad izvajanjem kvalitetnega 

merjenja el.en. in kvalitetnega vzdrževanja merilnih 

mest 

 

Zakaj? 



Vzdrževanje v življenjski dobi 

1. 
Namestitev števca na 

MM 

2. 
Letni popis 

3. 
Izgradnja števca po 12 

letih 

4. 
Meroslovni pregled in 

overitev v akreditiranem 
laboratorij Stari – indukcijski 

števec 

Čas obratovanja merilne naprave 12 let  



Vzdrževanje v življenjski dobi 
2. 

Namestitev na 
MM 

5. 
Naključna vmesne kontrole 

MM (72. člen SONDO) 

3. 
Statistično vzorčenje po 4. 

letih - vzorec 

4. 
Statistično vzorčenje po 8. 

letih - vzorec 

6. 
Statistično vzorčenje po 12. letih 

- vzorec 

7. 
Statistično vzorčenje po 16. 

letih - vzorec 

8. 
Statistično vzorčenje po 18. letih 

- vzorec 

9. 
Statistično vzorčenje po 20. 

letih - vzorec 

10. 
Izgradnja merilne opreme 

1.  
Prevzemna kontrola v 

neodvisnem laboratoriju 
NAPREDNI 

ŠTEVEC 

EL.EN. 

Čas obratovanja merilne 

naprave 20 let  



Tuja praksa 

• Države EU z velikim odstotkom 

vgrajene NMI, izvajajo preventivne 

preskuse že vrsto let; 
 

• Poudarek je na izvedbi  

NEODVISNIH preskusov; 
 

• Pomembna je kombinacija 

laboratorijskih in terenskih meritev; 
 

• Objavljajo se javni podatki o 

stanju (kvaliteti) določenih populacij 

števcev; 
 

• Na podlagi statističnih in 

zgodovinskih podatkov se izdela 

oceno tveganja  pravočasno 

ukrepanje; 

 



Izvedba neodvisnih testiranj    

Neodvisni akreditirani 
laboratorij 

Upravljavec 
distribucijskega 
omrežja 

Proizvajalci 
merilne opreme 

Končni odjemalci 

V sistem uvajanja in 

vzdrževanja napredne 

merilne infrastrukture je 

vpletenih več 

zainteresiranih strank, 

zato je nujno potrebno, 

da večino aktivnosti, 

izvaja neodvisni merilni 

laboratorij kot je to že 

praksa v tujini. 



Primeri preskusov pred namestitvijo  

• Meroslovni preskus: zakonske zahteve, stabilnost-točnost meritev, 

verodostojno merjenje 

• Vizualni preskus: delovanje LCD, pravilnost podatkov na števcu, 

mehanske poškodbe 

• Funkcionalni preskus: pregled registrov, funkcije števca, delovanje 

odklopnika, delovanje komunikacije,  

• Preskus EMC skladnosti: testiranje na 

tuje magnetno polje, vpliv višje harmonskih 

popačenje na točnost/zanesljivost delovanje 

• Stresni testi: preverjanje kvalitete opreme, 

zanesljivost v življenjski dobi, preverjanje 

delovanja na pričakovane motnje 

• Integracijski preskus: interoperabilnost 

na nivoju števca, medsebojno delovanje 

števcev, upravljanje iz merilnih centrov 



Primeri preskusov v času obratovanja  
STATISTIČNO VZORČENJE: 

• Ekonomsko vzdržna rešitev vzdrževanja rednih 

overitev 

• zanesljive informacije za načrtovanje 

prihajajočih investicij in učinkovitega 

vzdrževanje sistema naprednega merjenja. 
 

VMESNA KONTROLA MM 

• 72. člen SONDO opredeljuje naključni pregled 

merilnih mest 

• 75. člen SONDO opredeljuje vmesne kontrole 

števcev izven overitvenih period 

• pomemben način vzdrževanja, ki pripomore ki 

večji zanesljivosti obstoječih merilnih mest, 

pravilnemu delovanju merilnih naprav 
 

• OSTALI PRESKUSI S STRANI UPRAVLJAVCA 

EES 

Pravočasno ukrepanje 



Sklep 

TVEGANJE 

PROIZVAJALEC 

DISTRIBUTER 

DOBAVITELJ 

KONČNI 
UPORABNIK 

 Števec je osnovni element vseh storitev, ki izhajajo iz 

naprednega merjenja 

 

 Preskusi pred prvo namestitvijo in naključni preskusi med 

obratovanjem števca so ključni za doseganje predvidene 

življenjske dobe števca in njegovega zanesljivega delovanja z 

najmanjšimi stroški 

 Nove tehnologije  novi postopki in načini vzdrževanja 

 Manjša operativna in finančna tveganja za distribucijo in 

uporabnika v primeru napak na števcih 

 Manjša tveganja za učinkovito vzdrževanje števcev v celotni 

življenjski dobi 

 Možnost t.i. dinamičnega podaljševanja meroslovnega  žiga 

PRESKUSI 

TVEGANJE 



Hvala za vašo pozornost 

 Tadej Šinkovec 

 

 Elektro Ljubljana 

 

 

 tadej.sinkovec@elektro-ljubljana.si 

 

  


