OBVEŠČANJE DOBAVITELJEV O PREDVIDENIH AKTIVNOSTIH ZA ZAKLJUČEK LETA 2016 IN O
PREDVIDENIH SPREMEMBAH V ZAČETKU LETA 2017
1. Predvidene aktivnosti za zaključek leta 2016










Prva obdelava v letu 2017 je v torek 3. 1. 2017, nato sledi obdelava vsak delovni dan do zaključka
realizacije za mesec december 2016, ki bo v torek, 10. 1. 2017.
Izračun letnih količin za leto 2016 za potrebe izračuna trošarine se bo izvedel v torek, 10. 1. 2017,
po zaključku realizacije za mesec december 2016. Podatki bodo na voljo na portalu Perun v sredo,
11. 1. 2017, zjutraj.
Z odčitavanjem števcev za mesec december se prične v petek, 23. 12. 2016. Rok za oddajo odčitkov
je sreda, 4. 1. 2017 do 12. ure. Zadnji rok za oddajo odčitkov je ponedeljek, 9. 1. 2017.
Z odčitavanjem zaradi menjave dobavitelja se lahko prične v petek, 23. 12. 2016.
Odčitke, sporočene preko dobavitelja, se v obdobju od 1. 1. 2017 do vključno 10. 1. 2017 datira na
1. 1. 2017.
V tem obdobju se vsi izdani računi datirajo na datum 31. 12. 2016. Rok plačila na izdanih računih
se računa od datuma dejanske izdelave računa.
Do vključno 10. 1. 2017 se lahko delajo samo spremembe, katerih datum je manjši ali enak 1. 1.
2017. Spremembe z datumom spremembe, ki je večji od 1. 1. 2017, se delajo od datuma 11. 1.
2017 dalje.
Menjave števcev se v času odčitavanja ne bodo izvajale. Če se menjava števca iz kakršnegakoli
razloga izvede v obdobju od 1. 1. 2017 do 10. 1. 2017, je treba zamenjavo v eIS poslati po zaključku
realizacije za mesec december 2016.
V obdobju od 1. 1. 2017 do vključno 10. 1. 2017 se ne izvaja odklopov zaradi odpovedi pogodb ali
neplačila omrežnine, ker odklopov ne bo mogoče evidentirati v sistem. Delajo se odklopi na
zahtevo odjemalca, ki se evidentirajo v sistem po zaključku realizacije za mesec december 2016.

2. Nova verzija priloge A
Obveščamo vas, da je na spletnem portalu PERUN v zavihku Dokumenti / Sheme Priloge A objavljena
nova različica xsd sheme za datoteko priloga a, in sicer prilogaA_v2.4.xsd.
Novosti v shemi prilogaA_v2.4.xsd – dodani so naslednji atributi:
 StevilkaMerilnegaMestaGS1-GSRN
 IdentifikatorProduktaGS1-GTIN (po šifrantu SifrantIdentifikatorProduktaGS1-GTIN)
 TipMerilnegaMesta (po šifrantu (SifrantTipMerilnegaMesta)
 StevilkaStevca (atribut je dodan tudi na nivoju merilnega mesta). Podatek se nanaša na tovarniško
številko števca, ki je bil nameščen na merilnem mestu v času izstavitve obračuna.
Podatek o tovarniški številki števca je v obračunih, ki se nanašajo na vse vrste bremenitev (RR, OB,
SO in SP).
Opis atributa StevilkaMerilnegaMestaGS1-GSRN:
GS1 je številka, ki je dolga 18 mest z naslednjo strukturo:
 GS1 prefix za SODO d.o.o., ki je standarden za vsa merilna mesta, in sicer 38311158 (8 mest)
 sledi naključno generirano število (9 mest)
 kontrolno število (1 mesto).
V zavihku Dokumenti / Šifranti Priloge A sta objavljena dva nova šifranta, in sicer:
 SifrantTipMerilnegaMesta_v1.0.xml in
 SifrantIdentifikatorProduktaGS1-GTIN_v1.0.xml.

Nova shema za prilogo a je veljavna z datumom 1.1.2017. Priloge a, ki bodo posredovane dobaviteljem
od dne 1.1.2017 dalje, bodo skladne s shemo prilogaA_v2.4.xsd in veljavnimi šifranti.
3. Sprememba v rokovniku za leto 2017 - izdelava obrokov
Prve obdelave za izdelavo obrokov so 23. in 24. v mesecu, zadnja obdelava je zadnji delovni dan v
mesecu.
Lep pozdrav,
Jožica Terpin

Poslano:
 vsem dobaviteljem elektrike dne 21. 12. 2016 na e-naslove.

