
                                      Obrazec Seznanjenosti s splošnimi pogoji   

 
IZJAVA 

 
 

Uporabnik sistema _____________________, ________________, matična št. __________, 
identifikacijska št. za DDV SI ________________, EIC koda ____________, ki ga zastopa 
____________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika) 
 

izjavljam, da sem seznanjen in sprejemam vsebino ter zavezujočo naravo Splošnih 
pogojev pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti  

 
iz Priloge 1 Pravil o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega 
sistema z dražbo (Uradni list RS, št. 67/14 in 79/16) kot sestavni del vsakokratne pogodbe o 
prenosu za dražbene zmogljivosti. V nadaljevanju določam kontaktne podatke oseb predstavnikov 
uporabnika sistema*: 
 

1.          (ime in priimek), ________________________ (E-mail),  

__________________ (telefon), ___________________ (fax), 

2.          (ime in priimek), ________________________ (E-mail), 

__________________ (telefon), ___________________ (fax), 

3.          (ime in priimek), ________________________ (E-mail), 

__________________ (telefon), ___________________ (fax); 

*Navesti je potrebno kontaktne podatke vsaj ene osebe predstavnika uporabnika sistema. 
 

Predhodno navedenim osebam operater prenosnega sistema omogoči tudi dostop do spletne 
aplikacije operaterja, to je portala NUS za potrebe zakupa zmogljivosti na mejnih točkah v 
primeru izpada spletne dražbene platforme. Operater prenosnega sistema navedenim osebam za 
ta namen izda digitalno potrdilo za dostop do portala NUS. Prejemnik digitalnega potrdila se 
zavezuje, da bo varoval digitalno potrdilo ter drugim osebam ne bo omogočal dostopa z izdanim 
digitalnim potrdilom. Možnost izvajanja zakupa mejnih zmogljivosti preko portala NUS se lahko 
izvaja samo v primerih in na način, kot je opredeljen s 26. členom Pravil o pogojih in načinu 
razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo.  
 

S podpisom te Izjave potrjujem pravilnost navedenih podatkov. 
 
Uporabnik sistema se zavezujem, da bom ob vsakokratni uspešni dražbi o bistvenih sestavinah 
dodeljene zmogljivosti nemudoma obvestil tudi nosilca bilančne skupine, ki sem ga določil v 
postopku dražbe. 

 
Kraj: ___________________ 
 
Datum: _________________ 

Zakoniti zastopnik (Ime in priimek): 
 

      
 
Podpis zakonitega zastopnika: 
 

      
 

- Obrazec je potrebno predložiti najmanj 10 delovnih dni pred datumom začetka prve dražbe v fizični obliki na naslov: 
Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov: 
SKR@plinovodi.si. 

- Uporabnik sistema se obvezuje operaterju prenosnega sistema nemudoma posredovati registracijske podatke, če so se 
ti spremenili, v pisni obliki na naslov sedeža operaterja prenosnega sistem: Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 
11 b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija oz. po faksu na številko +386 (0)1 582 06 86 oz. na elektronski naslov: 
SKR@plinovodi.si. 

- Obrazcu mora uporabnik sistema, ki je tuja pravna ali fizična oseba, priložiti tudi dokazilo v skladu s predpisi države, 
v kateri je registriral svojo dejavnost, o vpisu subjekta v register poklicev ali trgovski register in njegovem zakonitem 
zastopniku. 
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