Na podlagi 47. člena statuta Energetske zbornice Slovenije in sklepa št. 16/0604 Upravnega
odbora Energetske zbornice Slovenije z dne 23. marca 2010
Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica13, Ljubljana (v nadaljevanju EZS), ki jo
zastopa predsednik Marjan Eberlinc,
in podpisniki pogodbe:
-

Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o., Dunajska cesta 128a, 1000
Ljubljana, matična številka: 1613383;
Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
matična številka: 5223067;
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ul. Mirka Vadnova
3a, 4000 Kranj, matična številka: 5175348;
Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58,
1516 Ljubljana, matična številka: 5227992;
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, matična številka: 5231698;
Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, matična številka: 5229839;
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 5427223;
Informatika, informacijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
matična številka: 5259363;
Javna agencija Republike Slovenije za energijo, Strossmayerjeva ulica 30,
2000 Maribor, matična številka: 1993666;
SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000
Maribor, matična številka: 2294389;

sklenejo
POGODBO
o ustanovitvi in oblikovanju Sekcije za izmenjavo podatkov na slovenskem energetskem
trgu
pri Energetski zbornici Slovenije
(Sekcija IPET)
1. člen
S to pogodbo podpisniki pogodbe v sodelovanju z Energetsko zbornico Slovenije ustanavljajo
Sekcijo za izmenjavo podatkov na slovenskem energetskem trgu (Sekcija IPET) z namenom,
da koordinirajo izvajanje aktivnosti za zagotovitev učinkovite elektronske izmenjave
podatkov na energetskih trgih.
Cilji delovanja sekcije IPET so vpeljava, razvoj in vzdrževanje standardiziranega modela
procesov za elektronsko izmenjavo podatkov na slovenskem energetskem trgu ob upoštevanju
razpoložljivih standardov, ki bo na osnovi učinkovitega modela za izmenjavo podatkov
omogočil poenotenje pristopov med vsemi udeleženci na trgu. Razvoj standardiziranega
modela bo temeljil na nalogah, ki jih opredeljujejo vloge posameznih udeležencev na trgu, ki
izhajajo iz veljavnih pravnih aktov in bo v čim večji meri vključeval rešitve ustreznih
obstoječih standardov. Sekcija bo svoje delovanje posvetila tudi spodbujanju uveljavitve in
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uporabi novega slovenskega standarda. Delo sekcije se bo najprej osredotočilo na trg z
električno energijo.
2. člen
Za namene doseganja zadanih ciljev se uredi članstvo sekcije IPET v organizaciji ebIX European forum for energy Business Information eXchange. Nameni članstva v organizaciji
ebIX so izmenjava informacij in izkušenj med člani organizacije, uporaba standardiziranih
modelov in metodologij, analiza primerov dobre prakse, razvoj, optimizacija in
standardizacija uporabe elektronske izmenjave podatkov v energetiki.
Sekcija bo sodelovala tudi z drugimi relevantnimi organizacijami s sorodnih področij
delovanja.
3. člen
Ime sekcije se glasi: Sekcija za izmenjavo podatkov na slovenskem energetskem trgu.
Skrajšano ime se glasi: Sekcija IPET.
Sedež sekcije je: Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana.
Sekcija IPET je ustanovljena za nedoločen čas.
4. člen
Sekcija IPET pri Energetski zbornici Slovenije avtonomno zastopa interese svojih članic
neodvisno od organizacij drugih vej energetike. Sekciji se lahko z enakimi pravicami
pridružijo tudi druge pravne osebe in organizacije, ki delujejo ali imajo interes na slovenskem
energetskem trgu, in niso podpisnice ustanovne pogodbe. Njihove obveznosti in pravice se
uredijo z aneksom k pogodbi.
Delo skupine in sodelujočih članov temelji na iskanju skupnih rešitev in v smislu dobrega
sodelovanja.
Sodelovanje članov v sekciji je možno na dva načina glede na status:
 aktivni član ali
 opazovalec.
Aktivni člani sekcije plačujejo članarino in stroške delovanja sekcije in imajo pravico
glasovati o zadevah v postopkih. Člani, ki imajo status opazovalca, ne plačujejo članarine in
stroškov delovanja sekcije ter nimajo pravice glasovati o zadevah v postopkih, lahko pa
enakovredno izražajo svoja stališča in predlagajo rešitve.
5. člen
V Sekciji IPET sodelujejo predstavniki članic sekcije, ki jih imenujejo podpisniki te pogodbe
oziroma aneksov k tej pogodbi.
Delo sekcije vodi predsednik ali podpredsednik, ki sta lahko le iz vrst aktivnih članov in ju
izvolijo aktivni člani sekcije za dobo dveh let.
Administrativna dela v zvezi z delovanjem sekcije opravlja strokovna služba EZS.
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6. člen
Sprejemanje odločitev temelji na skupnem konsenzu aktivnih članov, če tega ni možno
doseči, pa se odločitve sprejmejo na predlog predsedujočega z glasovanjem aktivnih članov.
Sekcija odloča z dvotretinjsko večino prisotnih aktivnih članov. Vsak aktivni član ima en glas.
Poleg tematike, ki se neposredno nanaša na vsebino dela, sekcija odloča tudi o:








sprejemu novih članov,
izvolitvi predsednika in podpredsednika sekcije,
imenovanju članov v organe in v delovne skupine v evropski organizaciji ebIX –
European Forum for Energy Business Information eXchange,
članstvu sekcije v drugih organizacijah iz 2. člena te pogodbe,
sprejemu letnih programov dela in finančnega načrta,
sprejemu računovodskih in poslovnih poročil in
ostalih zadevah v zvezi z delovanjem.
7. člen

Aktivni član ima pravico veta na posamezno odločitev sekcije. V primeru veta se ponovi
postopek pridobivanja konsenza oziroma ponovnega glasovanja. V primeru ponovnega veta
na odločitev o isti zadevi se uporabi glasovanje po vlogah na trgu.
Pri glasovanju po vlogah na trgu se pravica glasovanja aktivnih članov sekcije omeji na en
glas po sledečih vlogah:










sektorski regulator trga,
pristojno ministrstvo,
organizator trga,
sistemski operater distribucijskega omrežja,
sistemski operater prenosnega omrežja,
dobavitelj oziroma trgovec,
proizvajalec,
odjemalec,
ostali, ki ne ustrezajo nobeni od zgoraj naštetih vlog.

Vsak aktivni član pred glasovanjem opredeli svojo vlogo, ki je v skladu z njegovo
dejavnostjo. Aktivni člani, ki nastopajo v isti vlogi na trgu, so v glasovanju zastopani
skupinsko z enim glasom.
Odloča se z navadno večino prisotnih.
8. člen
Sekcijo sklicuje najmanj dvakrat letno predsednik sekcije oz. podpredsednik. Sklicati jo mora
tudi na zahtevo najmanj 1/3 aktivnih članov.
3/5

9. člen
Aktivni člani sekcije sprejemajo ključ delitve članarin evropske organizacije ebIX in
morebitnih drugih organizacij iz 2. člena ter pokrivanja stroškov EZS, ki so opredeljeni v
nadaljevanju. Stroški iz tega odstavka se razdelijo na posamezne aktivne člane sekcije v
enakih delih.
EZS izstavi aktivnim članom sekcije račune za pokrivanje članarine v evropskem združenju
ebIX in ostalih organizacijah, v sorazmernih deležih po delitvenem ključu iz prvega odstavka
tega člena, v roku 15 dni po prejemu računa od navedenih organizacij in v skladu z 21.
členom ZDDV ter poravna račun tem organizacijam v imenu in za račun sekcije.
Del članarine sekcije, namenjen pokrivanju administrativnih stroškov v zvezi z delom sekcije,
zaračuna EZS na osnovi sprejetega finančnega načrta sekcije iz 6. člena te pogodbe, prav tako
v sorazmernih deležih.
Vse ostale stroške, ki nastajajo z delom v delovnih telesih ebIX in drugih organizacijah ter s
tem povezanimi potovanji članov delovnih teles, pokrivajo pravne osebe, v katerih so ti člani
zaposleni.
10. člen
Energetska zbornica Slovenije bo vodila finančno poslovanje sekcije in analitično evidenco
porabe finančnih sredstev.
Pravna oseba, aktivni član sekcije, plačuje pripadajoči delež stroškov iz 9. člena na osnovi
izstavljenih računov strokovne službe EZS.
11. člen
Podpisniki sklepajo to pogodbo za nedoločen čas. Vsak podpisnik lahko izstopi iz sekcije
IPET in s tem odstopi od te pogodbe, ob predhodni pisni najavi najmanj do konca meseca
novembra tekočega leta, z naslednjim koledarskim letom.
Z izstopom iz IPET sekcije oz. odstopom od pogodbe je podpisnik po poravnavi vseh
obveznosti prost vseh pravic in obveznosti po tej pogodbi.
12. člen
Pogodba je izdelana v 11 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en izvod.

V Ljubljani, ____.____. 2010
Energetska zbornica Slovenije
Predsednik:
Marjan Eberlinc

……………………………………..
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Aktivni člani:
Borzen, d.o.o., Ljubljana
Direktor:
mag. Karlo Peršolja

……………………………………..

Elektro Celje, d.d.
Predsednik uprave:
Rade Knežević

……………………………………..

Elektro Gorenjska, d.d.
Predsednik uprave:
mag. Bojan Luskovec

……………………………………..

Elektro Ljubljana, d.d.
Predsednik uprave:
Andrej Ribič

……………………………………..

Elektro Maribor, d.d.
Predsednik uprave:
mag. Andrej Kosmačin

……………………………………..

Elektro Primorska, d.d.
Predsednik uprave:
Julijan Fortunat

……………………………………..

Elektro-Slovenija d.o.o.
Direktor:
mag. Milan Jevšenak

……………………………………

Javna agencija Republike Slovenije za energijo
Direktorica:
Irena Praček

……………………………………

SODO, d.o.o.
Direktor:
mag. Matjaž Vodušek

……………………………………

Opazovalci:
Informatika, d.d.
Direktor:
Franci Klauzner

……………………………………..

5/5

