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_____________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________, 

matična št. ______________________, identifikacijska št. za DDV SI ___________________, 

ki ga zastopa _______________________________________  

(v nadaljevanju: operater distribucijskega sistema) 

  
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 
(v nadaljevanju: pripravljavec prognoz) 
 
sklepata: 
 

SPORAZUM O UPORABI APLIKACIJE PRIPRAVLJAVEC PROGNOZ 
 

št. __/2018 
 
 

1. člen 
(uvodne ugotovitve) 

 
Ta sporazum se sklepa na podlagi 26. člena Metodologije za prognoziranje ne dnevno 
merjenih prevzemov uporabnikov omrežja z zemeljskim plinom (v nadaljevanju 
Metodologija) in je v vsakokrat veljavni obliki objavljen na spletni strani pripravljavca 
prognoz. 
 
S sklenitvijo tega sporazuma postane operater distribucijskega sistema uporabnik aplikacije 
pripravljavec prognoz. S tem pridobi pravico do uporabe storitev aplikacije pripravljavca 
prognoz, ki jih nudi pripravljavec prognoz.  
 
Operater distribucijskega sistema v aplikaciji pripravljavca prognoz izvaja vse aktivnosti, ki 

izhajajo iz določil Metodologije.  

Operater distribucijskega sistema se izrecno zavezuje, da bo za izvajanje pravice in 
obveznosti iz tega sporazuma dosledno upošteval določila vsakokrat veljavne Metodologije. 
 
S tem sporazumom pogodbeni stranki določata pristojnosti in odgovornosti za pravilnost 
podatkov, ki vstopajo in izstopajo iz aplikacije pripravljavec prognoz, pri čemer sta vsebina 
in čas posredovanja podatkov opredeljena v Metodologiji in drugih aktualnih zakonodajnih 
podlagah. 
 
 

2. člen 
(obratovanje in uporaba aplikacije) 

 
Pripravljavec prognoz zagotavlja delovanje aplikacije v skladu z ustrezno strokovno 
skrbnostjo.  
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Pripravljavec prognoz bo aplikacijo redno vzdrževal, izvajal izredna vzdrževalna dela, 
nadgrajeval aplikacijo in izvajal druge potrebne posege. V okviru izvajanja rednih 
vzdrževalnih del ali nadgradenj, ki imajo lahko za posledico začasno nedelovanje aplikacije, 
bo pripravljavec prognoz ta dela vnaprej napovedal operaterjem distribucijskega sistema.  
 
Če bo pripravljavec prognoz moral izvesti izredna vzdrževalna dela, bo o izvedbi teh del 
obvestil operaterje distribucijskih sistemov takoj ko bo to mogoče, izvedba del pa lahko ima 
za posledico začasno nedelovanje aplikacije. 
 
Pripravljavec prognoz je prost kakršne koli odgovornosti do operaterja distribucijskega 
sistema zaradi začasnega nedelovanja aplikacije pripravljavca prognoz, ki je posledica 
izvajanja rednih ali izrednih vzdrževalnih del ali nadgradenj aplikacije. 
 
Operater distribucijskega sistema uporablja in ima dostop do aplikacije pripravljavca 
prognoz na podlagi osebnega identifikacijskega elementa (elektronsko potrdilo in geslo) ali 
na podlagi identifikacijskega elementa za podatkovni vmesnik (elektronsko potrdilo), ki ju 
izda pripravljavec prognoz. 
 
 

3. člen 
(zaveze pripravljavca prognoz) 

 
S podpisom tega sporazuma se pripravljavec prognoz strinja, da prevzema pravice in 
obveznosti za: 

 obratovanje, vzdrževanje in razvoj aplikacije pripravljavca prognoz, 
 zagotavljanje podatkov o utežnih temperaturah, 
 zagotavljanje podatkov o prejetih meritvah na mestnih vratih,  
 zagotavljanje ažurnih parametrov o standardnih obremenitvenih profilih, pri čemer 

ti temeljijo na prejetih podatkih operaterjev distribucijskih sistemov o porabi iz 
referenčnih merilnih mest, 

 nudenje podpore operaterjem distribucijskih sistemov pri uporabi aplikacije 
pripravljavec prognoz, 

 zagotavljanje delovanja infrastrukture za izmenjavo podatkov iz Metodologije. 
 

4. člen 
(zaveze operaterja distribucijskega sistema) 

 
S podpisom tega sporazuma se operater distribucijskega sistema strinja, da prevzema 
pravice in obveznosti za: 

 konfiguracijo odjemnih mest skladno z Metodologijo (npr. umestitev vseh odjemnih 
mest v ustrezne standardne obremenitvene profile, določitev letne porabe in nosilcev 
bilančnih podskupin (dobaviteljev) za vsako odjemno mesto ter ažurno pravočasno 
posodabljanje vseh potrebnih podatkov, …), 

 pravočasnost posredovanja vseh podatkov skladno z Metodologijo, 
 pravočasno in pravilno posredovanje podatkov o odjemih za referenčna odjemna 

mesta, 
 pravilno implementacijo Metodologije v svoje lastne informacijske sisteme skladno z 

Navodili za implementacijo (objavljenimi na spletnih straneh pripravljavca prognoz), 
v kolikor operater distribucijskega sistema izbere ta pristop, 

 komunikacijo s končnimi odjemalci, priključenimi na njegov distribucijski sistem 
(npr. klicni center). 
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Operater distribucijskega sistema je odgovoren za pravilnost in točnost podatkov, ki jih 
vnese v aplikacijo pripravljavca prognoz. Operater distribucijskega sistema odgovarja za 
celovitost in pravočasnost posredovanih podatkov ter njihovo ažurno posodabljanje preko 
komunikacijskega sistema aplikacije pripravljavca prognoz.  
 
 
Operater distribucijskega sistema je dolžan skrbeti za varnost osebnih identifikacijskih 
elementov. Za zlorabo osebnih identifikacijskih elementov pripravljavec prognoz ne 
odgovarja. V primeru zlorabe identifikacijskih elementov pripravljavec prognoz prekliče 
identifikacijske elemente nemudoma po prejemu obvestila o zlorabi. 
 
 

5. člen 
(zaupnost) 

 
Stranki sta sporazumni, da podatkov, ki jih pridobita na podlagi tega sporazuma, ne bosta 
razkrivali tretjim osebam, razen v primerih, ki jih določajo veljavni predpisi. Pripravljavec 
prognoz posreduje in po potrebi objavi podatke o prenesenih količinah v obsegu in na način, 
kot je določen v veljavnih predpisih. 
 
 

6. člen 
(veljavnost in razno) 

 
 

Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. 
 

Sporazum je sklenjen z dnem podpisa obeh strank, uporabljati pa se začne s 1.10.2018. 
Stranki si bosta prizadevali spore urediti sporazumno, v nasprotnem primeru je za reševanje 
spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.  
 
Sporazum je sestavljen v 2 (dveh) izvodih, od katerih vsaka stranka sporazuma prejme po 1 
(en) izvod. 
 
Ljubljana, ____________________________ 
 
 
Operater distribucijskega sistema   Operater prenosnega sistema 

_____________________________________  PLINOVODI d.o.o. 

      

/zakoniti zastopnik/     Glavni direktor: 

_____________________________________  Marjan Eberlinc 

 

       Namestnica glavnega direktorja: 

       Sarah Jezernik 


