Uporabnik sistema:
____________________________________________
Naslov: _____________________________________
Pošta: __________ __________________________
EIC koda: ___________________________________

IZJAVA
o dostopu do spletne trgovalne elektronske aplikacije »VTP«
(Virtualna točka za plin)
Uporabnik sistema izjavlja, da je z operaterjem prenosnega sistema družbo PLINOVODI
d.o.o. sklenil Pogodbo o članstvu v virtualni točki št. _____________ in se strinja, da mu
družba PLINOVODI d.o.o. omogoči dostop do spletne trgovalne elektronske aplikacije VTP
(Virtualna točka za plin) z uporabo digitalnega poimenskega certifikata. V kolikor
uporabnik sistema še ne razpolaga z digitalnim poimenskim certifikatom, izdanim s strani
družbe PLINOVODI d.o.o., se mu ta izda skladno s to izjavo.
Poimenski digitalni certifikat bo uporabniku izdan z namenom, da se spodaj navedenemu
pooblaščencu uporabnika sistema z uporabo spletne aplikacije omogoči dostop do storitev
virtualne točke, sočasno pa se zagotavlja večja informacijska varnost pri dostopanju do
spletne aplikacije operaterja prenosnega sistema.
S podpisom te izjave uporabnik sistema pooblašča osebo (IME in PRIIMEK)
_________________________ z elektronskim naslovom _____________________________
za dostop do storitev virtualne točke v imenu uporabnika sistema in za izdajo poimenskega
digitalnega certifikata na njeno/njegovo ime.
Uporabnik sistema izjavlja, da želi prejemati vsa elektronska sporočila iz spletne trgovalne
elektronske aplikacije VTP na elektronski naslov ___________________________.
Navedenemu pooblaščencu bo operater prenosnega sistema posredoval poimenski digitalni
certifikat, geslo za dostop in navodila za namestitev certifikata.
Uporabnik sistema se s podpisom izjave zavezuje, da bo varoval svoj digitalni certifikat in
da bo omogočal dostop do digitalnega certifikata le pooblaščeni osebi.
Uporabnik, kot nosilec bilančne skupine, ki bo trgoval na trgovalni platformi brezpogojno
in nepreklicno izjavlja, da pripoznava delovanja trgovalne platforme in vse na trgovalni
platformi sklenjene posle, še posebej, da ima vsak vnos ponudbe za prodajo ali nakup za
določen kratkoročni standardizirani produkt učinek objave zavezujoče ponudbe, s
sprejemom katere je na trgovalni platformi sklenjen posel o prodaji ali nakupu tega
produkta, ne da bi uporabnik in operater prenosnega sistema, o tem poslu sklenila posebno
pogodbo v pisni obliki. Plačilne pogoje in način obračunavanja tako sklenjenih poslov, pa
sta uporabnik in operater prenosnega sistema določila z dnem sklenitve Pogodbe o članstvu
v virtualni točki (7. člen Pogodbe o članstvu v virtualni točki).

Uporabnik, kot nosilec bilančne skupine, ki bo trgoval na trgovalni platformi brezpogojno
in nepreklicno izjavlja, da bo račune operaterja prenosnega sistema, ki jih bo prejel od
operaterja prenosnega sistema za količine zemeljskega plina, ki mu jih bo le ta prodal v
okviru trgovanja s produkti trgovalne platforme, v celoti poravnal skladno s 7. členom
Pogodbe o članstvu v virtualni točki.
S podpisom izjave uporabnik sistema potrjuje, da so navedeni podatki na tej Izjavi v celoti
pravilni in da bo vsakokratno spremembo nemudoma sporočil operaterju prenosnega
sistema. Uporabnik mora posredovati operaterju prenosnega sistema izjavo na enega od
naslednjih načinov:
- podpisano in poskenirano izjavo na elektronski naslov vtp@plinovodi.si;
- podpisano izjavo na fax št. 01 5820 667;
- podpisano izjavo posredoval na naslov družbe Plinovodi d.o.o.

V/Na _____________________, dne _____________

Zakoniti zastopnik:
_______________________________
Žig in podpis:
_______________________________

