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Zadeva: Obveščanje dobaviteljev o spremembah in dopolnitvah v izmenjavi podatkov
Spoštovani,
zaradi priprave ustrezne informacijske podpore tudi na strani dobaviteljev električne energije vas s tem
dopisom obveščamo o pričakovanih spremembah zaradi zakonodaje in ostalih spremembah.
1. Spremembe z dnem 1. 1. 2016 zaradi spremenjene zakonodaje
Obračun čezmerno prevzete jalove energije (v nadaljevanju ČPJ)
 V obračunskih podatkih priloga A se za obračunske podatke, katerih datum od je >=1. 1. 2016, ne
prikazuje več izmerjenih količin jalove energije pod šifro 7 in 8, ampak samo izračunane količine
prekomerno prevzete ali oddane jalove energije.
 Ohrani se šifra 9, v katero se bodo vpisovale mesečne količine. Količine se prikazuje tako v merilnih
podatkih kot v obračunu.
 Spremembe se bodo v informacijski sistem implementirale po zaključku realizacije za december
2015.
 Obračunski podatki priloga A za obračunske podatke, katerih datum je <od 1. 1. 2016, ostajajo
nespremenjeni.
 Spremembe na področju obračuna ČPJ so objavljene v omrežninskem aktu in pojasnilu AGEN, ki je
v prilogi k dopisu.
Izračun obratovalnih ur in uvrstitev v odjemno skupino
 Do sedaj so bile osnova za uvrstitev končnega odjemalca v odjemno skupino obratovalne ure, ki so
bile izračunane kot razmerje med letno porabo in maksimalno obračunsko močjo za merilno
mesto.
 Od 1. 1. 2016 dalje so osnova za uvrstitev v odjemno skupino obratovalne ure, izračunane kot
razmerje med letno porabo in maksimalno doseženo 15-minutno obremenitvijo v letu, ne glede na
čas, kdaj je maksimalna moč nastala.
Postavke omrežnine
 Dodatek za delovanje AGEN se s 1. 1. 2016 vključuje v omrežnino za prenosno omrežje.
 V obračunskih podatkih priloga A za obračunsko obdobje do 1.1.2016 se bo dodatek za delovanje
AGEN prikazoval kot do sedaj.
 V obračunskih podatkih priloga A za obračunsko obdobje, katerega datum začetka je pred 1. 1.
2016 in datum konca po 1. 1. 2016, se dodatek prikazuje samo za obdobje do 1. 1. 2016.
 V obračunskih podatkih priloga A, katerih datum začetka je od 1. 1. 2016 dalje, dodatka za AGEN
ni več.
 S 1. 1. 2016 se ukinja znižanje omrežnine za prenosno omrežje za končnega odjemalca, ki
porabljeno električno energijo pogodbeno zagotovi z nakupom e. e. od proizvajalca, ki proizvaja e.

e. iz obnovljivih virov ter soproizvodnje z visokim izkoristkom do nazivne moči 10 MW, če je
priključen na NN ali SN omrežje, ki se napaja prek iste razdelilne transformatorske postaje.
2. Odjava plačnika
Iz dokumenta Storitve enotne vstopne točke B2B – one pager, ki je objavljen na spletnem portalu Perun
v zavihku Pomoč, je s seznama spletnih storitev umaknjena spletna storitev pod zaporedno številko
21 Sklepanje PoD odjava plačnika, url:
https://services.informatika.si/SklepanjePoDWeb/sca/OdjavaPlacnikaStoritev?WSDL.
Proces »Odjava plačnika« se izvaja preko modula Odpoved pogodbe. Dobavitelj v tem primeru poda
zahtevo za odpoved pogodbe in izbere razlog odklopa: PRETEK POGODBE O DOBAVI.
3. Navodila v postopkih nedostopnih merilnih mest
Na spletni strani SODO so na povezavi http://www.sodo.si/za-distributerje objavljena Navodila v
postopkih nedostopnih merilnih mest, ki jih izdaja družba SODO d. o. o. izvajalcem nalog SODO. Z
navodili se definira postopek izvedbe odklopov uporabnikov sistema na nedostopnih merilnih mestih,
skladno z določilom 151. člena Energetskega zakona so objavljena. Pričetek izvajanja navodil je 1. 2.
2015. Po elektronski pošti vam bomo v roku 10 dni posredovali izvleček teh navodil.
V kolikor bo izražen interes, bomo v drugi polovici januarja 2016 pripravili predstavitev navedenih
navodil za dobavitelje.
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