POGODBA O ČLANSTVU V VIRTUALNI TOČKI

št. _/2021

sklenjena med:
___________________________, __________________, matična št. ________________,
identifikacijska št. za DDV SI____________, ki ga zastopa _______________________
(v nadaljevanju: član)
in
PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 LJUBLJANA, matična št.
1954288000, identifikacijska št. za DDV SI31378285, ki ga skupaj zastopata glavni direktor
Marjan Eberlinc in namestnica glavnega direktorja Sarah Jezernik Konovšek
(v nadaljevanju: operater prenosnega sistema)
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1. člen
(predmet pogodbe)
Na podlagi te pogodbe prva pogodbena stranka postane član virtualne točke. S tem pridobi
pravico do uporabe storitev virtualne točke, ki jih nudi operater prenosnega sistema.
Član virtualne točke lahko v virtualni točki izvaja transakcije z zemeljskim plinom in
uporablja storitve oglasne deske, vse v skladu z določili Sistemskih obratovalnih navodil za
prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/15, št. 80/17 in št. 152/20; v
nadaljevanju: SON).
Pogodbeni stranki določata način in roke obračuna storitev virtualne točke za
obračunavanje nakupa in prodaje zemeljskega plina ter način in roke za obračunavanje
sklenjenih poslov na trgovalni platformi.
S sklenitvijo te pogodbe za obe stranki izhajajo pravice in obveznosti, določene s SON in
to pogodbo.
2. člen
(struktura virtualne točke)
Član virtualne točke lahko izvede transakcije z zemeljskim plinom v virtualni točki tako,da:
-

priglasi posamezno transakcijo ali
z uporabo storitev trgovalne platforme.

Pri priglasitvi posamezne transakcije v okviru prostega trgovanja so lahko predmet
transakcij vsi produkti zemeljskega plina, ki jih dogovorijo udeleženci transakcij, razen
produktov, ki so predmet trgovanja z dostopom do trgovalne platforme.
Z uporabo storitev trgovalne platforme so predmet transakcij kratkoročni standardiziranimi
produkti, ki jih določi operater prenosnega sistema skladno s 96. členom SON. Storitev
dostopa do trgovalne platforme lahko uporabljajo samo člani, ki so hkrati nosilci bilančne
skupine.
3. člen
(priglasitev transakcij)
Član virtualne točke je dolžan transakcijo na virtualni točki, predhodno priglasiti
operaterju prenosnega sistema v rokih in na način, kot je to določeno v 75. členu SON.
Operater prenosnega sistema bo upošteval le priglasitve, ki bodo oddane skladno z določili
SON.
Transakcijo sta dolžna priglasiti tako član, kot tudi član, ki je nasprotni udeleženec
transakcije. V primeru, da operater prenosnega sistema ne prejme obeh priglasitev,
transakcija ne bo upoštevana.
Operater prenosnega sistema na podlagi priglasitev iz prejšnjega odstavka tega člena
registrira tako izvedeno transakcijo pri obeh članih, ki sta udeležena v transakciji.
4. člen
(uporaba komunikacijskih sredstev)
Član bo uporabljal za priglasitev transakcij in drugo operativno komunikacijo elektronski
sistem, ki ga je za delovanje virtualne točke predvidel operater prenosnega sistema.
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Član uporablja in ima dostop do elektronskega sistema virtualne točke na podlagi osebnega
identifikacijskega elementa (elektronsko potrdilo in geslo), ki mu ga določi operater
prenosnega sistema. Član tretjim osebam ne sme omogočiti uporabe in dostopa do
virtualne točke prek svojih osebnih identifikacijskih elementov.
Operater sistema zagotavlja delovanje elektronskega sistema v skladu z ustrezno strokovno
skrbnostjo. Operater prenosnega sistema ne prevzema odgovornosti za morebitne napake
pri dogovarjanju transakcij, ki bi nastale zaradi napak oziroma nedelovanja elektronskega
sistema.
Operater prenosnega sistema bo elektronski sistem redno in izredno vzdrževal, nadgrajeval
in na njem izvajal druge potrebne posege. V okviru izvajanja rednih vzdrževalnih del ali
nadgradenj, ki imajo lahko za posledico začasno nedelovanje elektronskega sistema, bo
operater prenosnega sistema ta dela napovedal članu, vsaj osem dni pred začetkom
izvajanja teh del.
V kolikor pa bo operater prenosnega sistema izvajal izredna vzdrževalna dela, bo o izvedbi
teh del obvestil člane takoj ko bo to mogoče, izvedba del pa lahko ima za posledico
začasno nedelovanje elektronskega sistema.
Operater prenosnega sistema ne prevzema odgovornosti zaradi začasnega nedelovanja
elektronskega sistema, ki je posledica izvajanja rednih ali izrednih vzdrževalnih del ali
nadgradenj elektronskega sistema.
5. člen
(odgovorna oseba)
Član pooblašča kot odgovorno osebo za izvajanje te pogodbe gospo/gospoda ___________ .
Vse pisne izjave, ki jih bo operater prenosnega sistema prejel s podpisom oz. ustreznim
elektronskim potrdilom od navedene odgovorne osebe, zavezujejo neposredno člana po tej
pogodbi.
6. člen
(obračun storitev)
Član plačuje operaterju prenosnega sistema letni strošek registracije in ceno za vsako
izvedeno transakcijo v virtualni točki.
Letni strošek registracije operater prenosnega sistema zaračuna članu najkasneje do 1.
septembra v tekočem koledarskem letu za obdobje naslednjega plinskega leta. Letni
strošek registracije in ceno za vsako izvedeno transakcijo operater prenosnega sistema
obračuna v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom, ki ga objavi na svoji spletni strani. Član
se zavezuje plačati obračunani letni strošek registracije in ceno za vsako izvedeno
transakcijo v roku 30 dni oz. zadnji dan v mesecu, če je to mesec februar. Kot datum
nastanka terjatve za plačilo transakcije se šteje zadnji dan obračunskega obdobja
(meseca), v katerem je bila transakcija izvedena.
7. člen
(obračunavanje sklenjenih poslov na trgovalni platformi)
Kadar operater prenosnega sistema trguje na trgovalni platformi z ostalimi uporabniki
sistema, sta pogodbeni stranki soglasni, da bosta ena drugi izstavili račun za opravljene
nakupe ali prodaje najkasneje do desetega delovnega dneva v mesecu, ki sledi mesecu, v
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katerem sta opravili trgovanje na trgovalni platformi. Zapadlost tako izdanega računa je 30
dni po nastanku terjatve oz. zadnji dan v mesecu, če je to mesec februar. Kot datum
nastanka terjatve šteje zadnji dan obračunskega obdobja (meseca), v katerem je bil nakup
ali prodaja realiziran.
8. člen
(davščine, reklamacija in zamuda plačil)
Davke, takse, trošarine in druge dajatve je član dolžan poravnati skladno s predpisi o
davkih, taksah, trošarinah in drugih dajatvah.
Reklamacijo glede pravilnosti izdanih računov lahko stranka vloži pisno do zapadlosti
posameznega računa. Reklamacija ne zadrži plačila nespornega dela računa ob zapadlosti.
V primeru, da član svoje obveznosti iz te pogodbe ne poravna do dneva zapadlosti računa,
mu operater prenosnega sistema od vključno 31. dne po nastanku terjatve in do plačila
zaračunava zakonite zamudne obresti. V kolikor obrestna mera zakonitih zamudnih obresti
ne bi bila predpisana s posebnim zakonom, bo operater prenosnega sistema zaračunaval v
primeru nepravočasnosti plačila nosilcu obrestno mero zamudnih obresti iz 378. člena
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo), povečano
za 50%.
V primeru zamude s plačilom se član obveže na poziv operaterja prenosnega sistema
predložiti ustrezne oblike zavarovanja plačil. Do predložitve ustrezne oblike zavarovanja
lahko operater prenosnega sistema članu onemogoči dostop do storitev virtualne točke.
Pri poplačilu bo operater prenosnega sistema upošteval vrstni red poplačila določen z 288.
členom Obligacijskega zakonika (najprej stroški, nato obresti in na koncu glavnica).
9. člen
(odgovornost)
Član je odgovoren za pravilnost in točnost podatkov, ki jih vnese v elektronski sistem
delovanja virtualne točke. Član odgovarja za vsebino sporočil in za vse sklenjene posle v
virtualni točki, kar vključuje tudi posle, ki so sklenjeni preko dostopa do trgovalne
platforme.
Član je dolžan skrbeti za varnost osebnih identifikacijskih elementov. Za zlorabo osebnih
identifikacijskih elementov operater prenosnega sistema ne odgovarja. V primeru zlorabe
identifikacijskih elementov operater prenosnega sistema prekliče identifikacijske elemente
nemudoma po prejemu obvestila o zlorabi.
Operater prenosnega sistema beleži ustrezno priglašene transakcije. Pri tem operater
prenosnega sistema ne prevzema odgovornosti za fizično dobavo zemeljskega plina oziroma
za poplačilo prodajalca zemeljskega plina.
10. člen
(preklic članstva)
Operater prenosnega sistema lahko prekliče članstvo člana virtualne točke, tako da odstopi
od te pogodbe, če je na strani člana podan kateri od navedenih razlogov:
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-

če zlorabi storitev virtualne točke v smislu ogrožanja normalnega delovanja trga z
zemeljskim plinom,
če uporabi virtualno točko v nasprotju z veljavnimi predpisi in to pogodbo,
če član kljub zahtevi operaterja prenosnega sistema ni predložil ustreznih
inštrumentov zavarovanja in
da član pravočasno ne poravna zapadlih obveznosti do operaterja prenosnega
sistema iz te pogodbe.
11. člen
(zaupnost)

Stranki sta sporazumni, da podatkov, ki jih pridobita na podlagi te pogodbe, ne bosta
razkrivali tretjim osebam, razen v primerih, ki jih določajo veljavni predpisi. Operater
prenosnega sistema lahko objavi podatke transakcij v obsegu in na način, kot je določen v
veljavnih predpisih.
12. člen
(veljavnost pogodbe)
Ta pogodba se sklene za nedoločen čas.
Članstvo v virtualni točki lahko član kadarkoli prekliče na podlagi pisne izjave. Pogodba o
članstvu v virtualni točki preneha z dnem, ki ga določi član virtualne točke, ki pa ne sme
biti določen krajše od 5 delovnih dni od dneva, ko operater prenosnega sistema prejme
izjavo o prenehanju članstva.
13. člen
(razno)
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh strank, uporabljati pa se začne_____________
Ne glede na določbo 6. člena te pogodbe, sta pogodbeni stranki soglasni, da bo operater
prenosnega sistema članu zaračunal letni strošek registracije za prvo leto v petih dneh po
sklenitvi te pogodbe, vse pa za obdobje do 1. 10. __________. Član se zavezuje tako
zaračunani letni strošek registracije plačati v 30 dneh od dneva, ko mu operater
prenosnega sistema izda račun za prvo leto letnega stroška registracije. Smiselno enako bo
ravnal operater prenosnega sistema, v kolikor bo član virtualne točke podpisal to pogodbo
kadarkoli po začetku plinskega leta.
Stranki si bosta prizadevali spore urediti sporazumno, v nasprotnem primeru je za
reševanje spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Za to pogodbo velja
slovensko pravo.
Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 1
(en) izvod.
V kolikor je ta pogodba sklenjena tudi v angleškem jeziku, se sklepa v dveh izvodih v
slovenskem jeziku in v dveh izvodih v angleškem jeziku, pri čemer prejme vsaka
pogodbena stranka po en izvod v slovenskem in angleškem jeziku. V primeru razlike v
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razumevanju pogodbenih določil med angleško in slovensko različico, se uporablja
slovenska različica pogodbe.
Ljubljana, __________________
Član
___________________
/zakoniti zastopnik/
______________

Operater prenosnega sistema
PLINOVODI d.o.o.
Glavni direktor:
Marjan Eberlinc
Namestnica glavnega direktorja:
Sarah Jezernik Konovšek
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