
Uporabnik sistema: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Naslov: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

IZJAVA za dostop do platforme EPUS 

Uporabnik sistema s to izjavo izraža željo, da mu operater prenosnega sistema, družba PLINOVODI d.o.o., 
omogoči dostop do platforme EPUS. S podpisom te izjave, zakoniti zastopnik uporabnika sistema pooblašča 
administratorja družbe (največ 2 za posamezno družbo): 

1.   Ime in priimek: ___________________________________ 
Elektronski naslov: ________________________________ 
Telefonska številka: _______________________________, 
 

2.    Ime in priimek: ___________________________________ 
Elektronski naslov: ________________________________ 
Telefonska številka: _______________________________, 
 

za dostop do vseh podatkov, ki so družbi omogočeni na platformi EPUS. Pooblaščeni administrator družbe 
prevzema odgovornost za skrbno upravljanje posameznih uporabnikov družbe na platformi EPUS (dodajanje, 
prilagajanje in brisanje). Pooblaščeni administrator družbe prevzema odgovornost za dodajanje vsebin in 
pravic posameznemu uporabniku družbe na platformi EPUS.  

V primeru, da želi zakoniti zastopnik družbe navedenemu pooblaščenemu administratorju družbe preklicati 
pooblastilo za dostop do platforme EPUS oziroma določiti drugega pooblaščenega administratorja družbe 
(največ 2 za posamezno družbo), bo o tem s posredovanjem nove Izjave za dostop do platforme EPUS obvestil 
operaterja prenosnega sistema, ki bo zanj uredil spremembo, pri čemer bo sprememba veljala od izvedbe 
spremembe s strani operaterja prenosnega sistema.  

Uporabnik sistema se strinja, da družba PLINOVODI d.o.o. ne odgovarja za morebitno začasno prenehanje 
delovanja platforme EPUS, nepravilnost začasnih podatkov na platformi ali tudi začasno nedostopnost do 
posameznih podatkov oz. skupine podatkov. Uporabnik sistema bo o takih dogodkih obvestil skrbnika 
platforme EPUS na elektronski naslov epus@plinovodi.si, ki bo nato izvedel potrebne aktivnosti z namenom, 
da bo nemoteno in pravilno delovanje platforme EPUS vzpostavljeno v razumnem roku. 

Družba Plinovodi d.o.o. bo osebne podatke, pridobljene s to izjavo, uporabljala izključno za namene 
izvajanja pogodbenih razmerij z uporabnikom sistema ter zaradi uporabe platforme EPUS, in sicer do izteka 
trajanja pogodbenega razmerja. 

V/na ______________________, dne ____________    Zakoniti zastopnik: 

    __________________________________ 

 Žig in podpis zakonitega zastopnika 

Pooblaščeni administrator: 
_________________________________________ 
Podpis pooblaščenega administratorja družbe 

 

Pooblaščeni administrator: 
_________________________________________ 
Podpis pooblaščenega administratorja družbe 

 
Uporabnik sistema lahko Izjavo za dostop do platforme EPUS posreduje operaterju prenosnega sistema na enega od naslednjih 
načinov: 

- podpisano in poskenirano izjavo posreduje preko elektronskega naslova: epus@plinovodi.si; 
- podpisano izjavo pošlje na naslov: Plinovodi d.o.o., Služba transporta, Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, 

Slovenija. 
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