Dobavitelji e.e.

Naš znak : SODO-731/15-JT
Datum : 3. 9. 2015

Zadeva: Obveščanje o spremembah na področju izmenjave podatkov
Spoštovani,
Obveščamo vas o spremembah na področju izmenjave podatkov, in sicer:
1. Dopolnitev v modulu Zahteve za odpoved pogodbe
Na podlagi zahtev dobaviteljev je dobaviteljem e. e. na spletnem portalu Perun v modulu Odpoved
pogodbe pri vnosu Zahteve za odpoved pogodbe na voljo nov razlog odklopa: Pretek pogodbe o
dobavi. Posledično je za naveden razlog spremenjen tudi dokument Obvestilo o odklopu uporabnika
sistema. Označba dolga omrežnine ne vpliva na izvedbo.
Ostala dva razloga za odpoved pogodbe ostaneta nespremenjena.
2. Nove pozicije cenikov v obračunskih podatkih Priloga a
Na podlagi Akta o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih
virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom so z obračunskim mesecem avgust 2015 v
obračunskih podatkih Priloga a na voljo nove pozicije cenikov, in sicer:



13 - prispevek za OVE+SPTE z olajšavo
14 - prispevek za OVE+SPTE fiksni.

Na spletnem portalu Perun je šifrant že posodobljen (SifrantPozicijaCenika_v1.4.xml).
3. Sprememba na področju neakontacijskih obračunov
Neakontacijski način obračuna imajo uporabniki na merilnih mestih z letnim obračunom. Uporabniki z
letnim obračunom, ki se odločijo za neakontacijski način obračuna, morajo svoja števčna stanja
sporočati mesečno.
Modul odjave oz. prijave na neakontacijski način obračuna na spletnem portalu Perun ni na voljo.
Javljanje tovrstnih sprememb je omogočeno preko spletnih storitev, ki so opisane v dokumentu One
pager, in je objavljen na portalu Perun, in sicer:
-

Neakontacijski način obracuna najdi
https://services.informatika.si/NeakontacijskiNacinObracunaWeb/sca/NeakontacijskiNacinObracunaNajdi?WSDL

-

Neakontacijski način obracuna odjavi
https://services.informatika.si/NeakontacijskiNacinObracunaWeb/sca/NeakontacijskiNacinObracunaOdjavi?WSDL

-

Neakontacijski način obracuna prijava
https://services.informatika.si/NeakontacijskiNacinObracunaWeb/sca/NeakontacijskiNacinObracunaPrijavi?WSDL

-

Neakontacijski način obracuna vrni
https://services.informatika.si/NeakontacijskiNacinObracunaWeb/sca/NeakontacijskiNacinObracunaVrni?WSDL

V kolikor je na merilnem mestu evidentiran neakontacijski način obračuna in števčno stanje s strani
odjemalca ni bilo javljeno, se pri izračunu oziroma za izdelavo obrokov za plačilo v obračunskem
mesecu izdela obračun, kot da je to merilno mesto na akontacijskem načinu obračuna (brez rednega
mesečnega javljanja odčitka). Tako se obrok plačila izračuna od zadnjega obračuna, ki je bil opravljen
na podlagi javljenega števčnega stanja, do konca obračunskega meseca, ki je aktualen. Takšen
avtomatiziran prehod nazaj na akontacijski način pomeni tudi, da se takšno merilno mesto (do
iniciranja ponovne spremembe) smatra, da je na akontacijskem v okviru letnega odjema in se tako tudi
obračunava.
Ob prehodu merilnega mesta na daljinsko čitanje se neakontacijski način obračuna avtomatsko ukine,
prav tako ob menjavi plačnika ali dobavitelja.
4. Prispevek za delovanje operaterja trga
V skladu z Uredbo o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost
operaterja trga z elektriko se je z dnem 1. 7. 2015 Dodatek k omrežnini za Borzen preimenoval v
Prispevek za delovanje operaterja trga. Obračun in naziv v šifrantu pozicije cenika
(SifrantPozicijaCenika_<verzija>.xml) bo spremenjen z obračunskim mesecem september 2015. Šifra
pozicije cenika bo ostala enaka.

Lep pozdrav,

Direktor:
mag. Matjaž Vodušek

Dostavljeno:
- 1x naslovnik (vsi dobavitelji e.e.)
- 1x arhiv

