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Naš znak : SODO-804/14-BT
Datum : 12. 11. 2014

Zadeva: Spremembe zaradi novega informacijskega sistema

Spoštovani

1.

Format četrturnih merilnih podatkov

Na podlagi zahteve nekaterih dobaviteljev in pritožbe na AGEN so na spletnem portalu Perun 3.0 v modulu
Evidenca MM in spletni storitvi WS eIS »Pregled« Pregled po id vrste 14 (Podatki o MM in 15 min meritvah za
potrebe priprave ponudbe za dobavitelje) od dne 3. 11. 2014 zagotovljeni četrturni podatki v formatu podatkov
»Dogovora o formatu merilnih in obračunskih podatkih podatkov na področju Slovenije št. 03/09«. V vsebini
podatkov txt formata se ne uporablja Enotni identifikator, ampak DIS - 2 znaka in SMM - 9 znakov, kot je bilo
zagotovljeno do prehoda iz Perun 2.0 na Perun 3.0 eIS.
Mesečni četrturni podatki za potrebe bilančnega obračuna in vse podatkovne storitve s četrturnimi podatki, ki
se zaračunavajo, se bodo še naprej zagotavljali v zgoraj navedenem formatu, torej ne bo sprememb. Nabor
merilnih mest, za katere so četrturni podatki in storitve na voljo dobaviteljem, se s tem seveda ne spreminja.
Zagotovljeno je, da se vse tri storitve četrturnih merilnih podatkov zagotavljajo v enakem formatu.
Spremembo formata na standard, opisan v SONDO, je mogoče izvesti zgolj sočasno na vseh zgoraj navedenih
področjih po zaključku meseca na zahtevo dobaviteljev, ki naj opredelijo časovnico, potrebno za prilagoditve
spremenjenemu formatu na njihovi strani. Po tem, ko bo SODO prejel zahtevke dobaviteljev, ki oskrbujejo več
kot 50 % merilnih mest, bomo ob upoštevanju časovnice obvestili dobavitelje, pripravili in
objavili primer datoteke v txt formatu in izvedli spremembo.

2.

Številka merilnega mesta

Ob uvedbi eIS se je spremenilo tudi številčenje Številke merilnega mesta kot posamezne entitete in znotraj
Enotnega identifikatorja. Številka merilnega mesta lahko po uvedbi eIS vsebuje 7 številk. Enako velja za Številko
merilnega mesta v enotnem identifikatorju DIS-SMM. Za štiri izvajalce nalog SODO se je zaključilo zvezno
zaporedno dodeljevanje številk merilnega mesta z naslednjimi številkami:





Elektro Celje d.d.; SMM = 239138
Elektro Ljubljana d.d.; SMM= 424404
Elektro Maribor d.d.; SMM = 267818
Elektro Primorska d.d.; SMM = 179206

Našteti izvajalci nalog SODO bodo nadaljevali številčenje novih merilnih mest pri izdaji Soglasja za priključitev
od številke 8.000.000 (osem milijonov) naprej zvezno, in sicer za vse štiri izvajalce skupaj. Izvajalec nalog SODO
Elektro Gorenjska d.d. nadaljuje zvezno zaporedno dodeljevanje številk merilnega mesta brez preskoka.

3.

Nov modul Priklop na Perun 3.0

Na željo dobaviteljev je na spletnem portalu Perun 3.0 v modulu »Zahteve« zagotovljena nova funkcionalnost,
imenovana »Priklop«, kar bo dobaviteljem omogočalo enakovredno komunikacijo dobavitelj – SODO, kot jo
omogoča že spletni servis WS eIS »Sklepanje PoD prvi priklop«, opisan v dokumentu v zavihku Pomoč »Storitve
enotne vstopne točke B2B – one pager«. Navedeni modul je odložišče dobaviteljevih sklenjenih pogodb o
nakupu in prodaji za merilna mesta končnih odjemalcev, ki še niso priklopljena ali so iz različnih razlogov
odklopljena. Prav tako lahko dobavitelj priloži priloge, vezane na pogodbo o nakupu in prodaji, kot je na primer
dokazilo o lastništvu, vloga imetnika soglasja (lastnika) za evidentiranje plačnika, dokazilo o plačilu odklopa in
priklopa… Navodilo za modul Priklop je v zavihku »Pomoč«.
Vlogo za priključitev s prilogami odjemalec dostavi neposredno geografsko pristojnemu lastniku omrežja (EDP)
in ne preko spletnega portala Perun 3.0 »Priklop« in storitev WS eIS »Sklepanje PoD prvi priklop«.

4.

Obveščanje končnih odjemalcev o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja po SN izvodih

Dne 17. 11. 2014 se bo pričelo redno letno obveščanje končnih odjemalcev o minimalnih standardih
neprekinjenosti napajanja po SN izvodih. Vsebina in metodologija je nespremenjena. Končni odjemalci bodo
obveščeni z naslednjim obvestilom:
»Merilno mesto je priključeno na SN izvod: <ime izvoda>. Tip SN izvoda je: <tip izvoda>. Informacija o
minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani SODO (www.sodo.si).«
Za merilna mesta z izbranimi skupnimi bremenitvami, ki jih dobavitelji oskrbujejo s sklenjeno pogodbo o
zaračunavanju omrežnine, dodatkov in prispevkov, bodo dobavitelji prejeli obvestila v prilogi A in jih bodo
prikazali na računih končnim odjemalcem.
V primeru ločenih računov bo obvestilo vidno samo na računih omrežnine, dodatkov in prispevkov in jih ne bo v
podatkih priloge A za dobavitelje. Obvestila za merilna mesta ločenih računov se bodo izpisala na prvem
obračunu omrežnine (bodisi redni račun, poračun ali obrok), ki bo izdan po pričetku obveščanja.

5.

Obrazci

Zaradi prilagoditve EZ-1 (Ur. l. RS. 17/14), Enotnemu identifikatorju ter na željo dobaviteljev smo pripravili
predlog novih obrazcev, ki so v datoteki »Predlog obrazcev 2014.zip« objavljeni na Perun 3.0 v zavihku
»Pomoč« in spletni strani SODO na povezavi http://www.sodo.si/za_dobavitelje/obrazci_perun_eis. Prosimo
vas, da s pomočjo obrazca za pripombe, priloženem v datoteki, podate morebitne pripombe glede na:







namen obrazcev,
vsebino obrazcev,
uporabljeno terminologijo,
odvečne oz. pomanjkljive podatke ali obrazce,
usklajenost obrazcev s procesi v vašem podjetju in informacijsko podporo,
glede na skladnost z zakonodajo in predpisi.

Prosimo vas, da morebitne pripombe na predlog obrazcev pošljete na e-naslov perun@sodo.si, in sicer do
ponedeljka, 24. 11. 2014.

Lep pozdrav.

Direktor
mag. Matjaž Vodušek

Dostavljeno:
 1x naslovnik (vsi dobavitelji e.e.)
 1x arhiv
V vednost:
 5x EDP
 1x AGEN
 1x BORZEN

