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Osnovna navodila za uporabo spletne 
trgovalne elektronske aplikacije »VTP« 

Uvod 
Spletna trgovalna elektronska aplikacija »VTP« (v nadaljevanju: »spletna aplikacija VTP«) 

je sestavljena iz treh glavnih funkcionalnih sklopov: 

- Transakcije, kjer člani virtualne točke (podjetja plinskega gospodarstva in končni 

odjemalci) izvajajo vse transakcije s količinami zemeljskega plina v prenosnem 

sistemu v virtualni točki. Udeleženci transakcije se za parametre transakcije 

(količina, obdobje trajanja in cena) dogovorijo zunaj »Virtualne točke«; 

- Trgovalna platforma, je storitev virtualne točke, ki za potrebe izravnave odstopanj 

omogoča operaterju prenosnega sistema (OPS) in nosilcem bilančnih skupin 

(udeleženci trgovanja) izvedbo transakcij s količinami zemeljskega plina za dobavo 

znotraj dneva ali dan vnaprej.  

- Oglasna deska, je storitev, ki se izvaja preko spletne aplikacije VTP, ki članom 

virtualne točke omogoča pregledne informativne objave o ponudbi in povpraševanju 

po količinah zemeljskega plina. 

Postopek prijave 

Za zagotovitev možnosti uporabe storitev virtualne točke je potrebna predhodna sklenitev 

Pogodbe o članstvu na virtualni točki med OPS in članom virtualne točke.  

 

Slika 1: Osnovni koraki za registracijo v spletno aplikacijo VTP 
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Spletna aplikacija VTP se nahaja na  spletnem naslovu: https://vtp.plinovodi.si.  

Za dostop do nje je potrebno imeti veljavni digitalni certifikat izdan s strani OPS, družbe 

Plinovodi d.o.o. Digitalni certifikat se pridobi na podlagi oddanega obrazca, objavljenega 

na spletni strani OPS (http://www.plinovodi.si/dostop/virtualna-tocka/). Digitalnemu 

certifikatu je priloženo geslo za namestitev certifikata. Za uporabo spletne aplikacije VTP 

uporabnik po elektronski pošti prejme še aktivacijsko kodo s katero ob prvi prijavi določi 

svoje geslo. Po izdaji certifikata in vključitvi uporabnika v sistem spletne aplikacije VTP, je 

novemu uporabniku omogočen dostop do spletne aplikacije VTP.  

Opis storitev virtualne točke 

Transakcije 

Spletna aplikacija VTP omogoča članom virtualne točke izvajanje transakcij s količinami 

zemeljskega plina v prenosnem sistemu. Transakcija je vsak pravni posel, ki ga sklene 

udeleženec trga z zemeljskim plinom (podjetja plinskega gospodarstva in končni 

odjemalci), na podlagi katerega se spremeni pravica do razpolaganja z določeno količino 

zemeljskega plina v prenosnem sistemu. Vse transakcije s količinami zemeljskega plina v 

prenosnem sistemu med posameznimi udeleženci se izvedejo v Virtualni točki ne glede na 

vstopno ali izstopno točka prenosnega sistema, pod pogojem, da OPS-u priglasijo vse 

transakcije z zemeljskim plinom. V okviru transakcij s količinami zemeljskega plina v 

Virtualni točki je dopustna tudi transakcija s količinami zemeljskega plina, ne da bi 

udeleženec transakcije imel sklenjeno pogodbo o prenosu zemeljskega plina, vendar pa 

mora biti za obseg količin, ki so predmet transakcije, sklenjena ustrezna pogodba o 

prenosu na vstopni in izstopni točki za obračunsko obdobje na katero se nanaša 

transakcija. 

Priglasitve transakcij se posredujejo OPS-u preko spletne aplikacije VTP. Priglasitev 

vsebuje naslednje podatke: 

 udeležen transakcije, 

 vrsta transakcije (nakup ali prodaja), 

 datum plinskega dne ali obdobje, za katerega velja transakcija, 

 začetna ura veljave transakcije, 

 urna količina zemeljskega plina v transakciji v enoti kWh/h, 

 cena v enoti cent/kWh (opcijsko). 

Transakcijo, ki se na naša na dobavo za plinski dan v naprej, morata udeleženca 

transakcije priglasiti na predhodni plinski dan »D-1« v roku do 14:00 ure.  

Transakcijo, ki se na naša na dobavo znotraj plinskega dne »D«, morata partnerja v 

transakciji priglasiti do 16:00 ure. 

Vsak udeleženec transakcije mora posredovati svojo priglasitev. Priglasitev, ki ni 

posredovana na predpisan način, se šteje za neobstoječo. 

https://vtp.plinovodi.si/
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OPS lahko zavrne priglašeno transakcijo v primeru, če podatki priglašeni s strani 

udeležencev transakcije niso skladni, če posamezna transakcija ali veriga transakcij ni 

zaključena, če posamezna transakcija oz. veriga transakcij ni skladna s sklenjeno pogodbo 

o prenosu na vstopni in izstopni točki. 

OPS posreduje vsakemu članu VTP, ki je posredoval priglasitev transakcije informacijo o 

odobrenih količinah praviloma v roku pol ure oz. najkasneje v roku dveh ur po izteku roka 

za priglasitev transakcije. Alokacije količin v Virtualni točki se izvedejo po načelu, da je 

alocirana količina enaka odobreni količini. 

Trgovalna platforma (TP) 

Storitve trgovalne platforme (TP) omogočajo udeležencem trgovanja sklepanje transakcij s 

kratkoročnimi standardiziranimi produkti. Kratkoročni standardizirani produkt je priglašena 

urna količina od določenega začetnega časa za vse preostale ure dneva dobave plina 

določenega plinskega dne in je za vse ure pred začetnim časom enaka nič. Transakcije z 

zemeljskim plinom se na TP sklepajo preko spletne aplikacije VTP, ki udeležencem 

trgovanja omogoča anonimni vnos ponudbe za prodajo ali nakup kratkoročnih 

standardiziranih produktov neprekinjeno v celotnem dnevu dobave, 7 dni v tednu. 

Storitve trgovalne platforme lahko koristijo uporabniki sistema, ki postanejo člani virtualne 

točke in imajo z OPS sklenjeno Bilančno pogodbo. OPS trguje na TP pod enakimi pogoji, kot 

veljajo za ostale uporabnike sistema, ki so udeleženci trgovanja na trgovalni platformi.  

Oddaja ponudbe za TP preko spletne aplikacije VTP vsebuje naslednje podatke: 

 vrsta ponudbe (nakupna ali prodajna), 

 datum plinskega dne, za katerega velja ponudba, 

 začetna ura veljave ponudbe, 

 urna količina zemeljskega plina v transakciji v enoti kWh/h, 

 cena v enoti cent/kWh, 

 možnost delitve urnih količin (da/ne). 

Vnos ponudbe za prodajo ali nakup za določen kratkoročni standardizirani produkt ima za 

udeleženca trgovanja, ki je vnesel to ponudbo, učinek objave zavezujoče ponudbe, s 

sprejemom katere je sklenjen posel o prodaji ali nakupu tega produkta. 

Vsaka ponudba je anonimna ostalim članom TP in se partner v poslu oz. transakciji razkrije 

šele po sprejemu ponudbe. Uporabnik TP lahko v okviru spletne aplikacije VTP v naprej 

določi izbrane partnerje s katerimi bo trgoval s standardizirani produkti na TP. Odobritev 

transakcije med dvema članoma TP s strani OPS ni potrebna. 

Za uspešno izvedbo transakcij za plinski dan v naprej »D+1« je potrebno preko spletne 

aplikacije skleniti posel najkasneje do 4:00 ure predhodnega plinskega dne »D«, kjer je 

prva možna začetna ura izmenjave količin zemeljskega plina ob 6:00 za plinski dan »D+1«. 
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Za uspešno izvedbo transakcij znotraj plinskega dne »D« je potrebno preko spletne 

aplikacije skleniti posel vsaj 2 uri (»H-2«) pred prvo začetno uro izmenjave količin 

zemeljskega plina (»H«). 

Oglasna deska 

Oglasna deska omogoča članom virtualne točke pregledne objave ponudb in povpraševanj 

po količinah zemeljskega plina v prenosnem sistemu zemeljskega plina Republike 

Slovenije. 

Oglasi, objavljeni na modulu »Oglasna deska« ne vsebujejo cen za enoto energije in so 

vidni vsem članom virtualne točke. Agregirani podatki iz oglasne deske (vrsta objave, 

količine zemeljskega plina in obdobje) se objavijo tudi na spletni strani OPS. Operater 

prenosnega sistema ne odgovarja za resničnost objavljenih podatkov v objavah. 

Uporabniki, zainteresirani za objavljeno ponudbo na oglasni deski se lahko dogovorijo za 

posel in v primeru uspešnega dogovora prijavijo (priglasijo) sklenjen posel v modulu 

»Transakcije«. 

 

Podrobnejša navodila s postopkovnimi koraki pri posameznih storitvah virtualne točke so 

objavljena v okviru spletne aplikacije VTP. 


