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Kakovost oskrbe: začetki, kje smo, pot naprej…
Začetki:
• javni razpis za delovno skupino (Delo, Večer, 7. marec 2003)
• prijave, imenovanja, 1. sestanek maj 2003,
• delitev v tri delovne podskupine (DPS) (komercialna kakovost, zanesljivost,
kakovost napetosti),
• DPS za zanesljivost danes: razširjena; še naprej odprti za sodelovanje.
Kje smo:
• definicije, priročnik, spletna aplikacija, osnutek Akta o poročanju, nastavki za
kakovost v ZGK,…
• stranski učinki:
• SIST EN 50160:2001/AC101:2008;
• Splošni pogoji…: tolerance napetosti (SIST HD 472 S1), obvestilo o
razvrstitvi na mestni, mešani ali podeželski SN vod, MSK.
Pot naprej:
• aktiviranje DPS za komercialno kakovost (razširjena): definicije, modul,
• odjemalci lahko definirajo višji nivo kakovosti v pogodbah,
• presoja: natančnosti, točnosti in korektnosti,
• sodelovanje.
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Dodatne informacije
•

•
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Hvala za pozornost!!!
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