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Strokovno srečanje »Slovenski plinski trg v regiji« 
Ljubljana, 17. september 2019



Dostop do portala NUS

https://nus.plinovodi.si

Dostop do portala NUS je omogočen z:

1. Izpolnitvijo Izjave za dostop do portala NUS. Izjava je dostopna na spletni strani 

operaterja prenosnega sistema.

2. Poimenskim digitalnim potrdilom, 
a) izdanim s strani Plinovodov ali
b) digitalnim potrdilom, izdanim s strani overjenih izdajateljev digitalnih potrdil v RS (npr. SIGEN-CA, 

POŠTArCA,…) in posredovanja javnega dela digitalnega potrdila operaterju prenosnega sistema.
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Preko portala so uporabnikom portala nediskriminatorno, istočasno in v enaki obliki na 

razpolago informacije.

https://nus.plinovodi.si/
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Nekaj statistike …

Dostop do portala NUS:
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- ima omogočen več kot 160 družb in

- več kot 420 uporabnikov 

Portal NUS vsebuje 23 

različnih modulov



Struktura portala NUS
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NBS

Končni uporabniki

Uporabniki VT

Uporabniki prenosnega sistema

Operater prenosnega sistema

Zaledni informacijski sistemi in viri podatkov

Končne in začasne 

alokacije BS in BPS, 

izravnanost, nominacije, 

e-soglasja …

Končne in začasne 

alokacije, e-pogodbe, 

poročanje, dnevniki 

odjema …

Prikaz alokacij 

transakcij na VTP in 

poslov (TP)



Moduli portala NUS
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Končne alokacije

bilančnih skupin

in podskupin

Začasne alokacije

bilančnih skupin

in podskupin

Izravnanost BS –

začasne alokacije

Izravnanost BS –

končne alokacije

Začasne alokacije

na mejnih točkah

Končne alokacije

na mejnih točkah

Nominacije in 

potrditve

Soglasje nosilca

bilančne skupine

Kalorična vrednost 

plina

Priloga k Bilančni

pogodbi

Začasne alokacije

odjemalcev

Končne alokacije

odjemalcev

Dnevnik odjema

odjemalca

Poročanje znotraj

dneva

EKO sklad – vnos

količin oprostitev

Zahteva za dostop

Sklepanje pogodb

o prenosu v RS

Začasne alokacije

transakcij na VTP

Končne alokacije

transakcij na VTP

Končne alokacije

poslov (TP) v VTP

Rezervno sklepanje 

pogodb o prenosu na 

mejnih točkah

NBS Končni uporabnik sistema Član VTP

Opisi funkcionalnosti vsakega modula so dostopni na spletni strani: 

http://www.plinovodi.si/sl/obratovanje/spletno-poslovanje/portal-nus/

Pregled pogodb o 

prenosu

Upravljanje 

uporabnikov in 

dostopov

http://www.plinovodi.si/sl/obratovanje/spletno-poslovanje/portal-nus/
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1.a Sprememba komunikacijskih poti za namen napovedi 

prenosa zemeljskega plina in izmenjave sporočil 

3. Upravljanje uporabnikov in dostopov

4. Pregled pogodb o prenosu

1. Dopolnitev modula ''Nominacije in potrditve''

2. Dopolnitev modula ''Končne alokacije na mejnih točkah''

Vzpostavitev varnejše izmenjave 

podatkov med OPS in uporabnikom 

prenosnega sistema.

Omogočena je boljša 

uporabniška izkušnja.
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1. Dopolnitev modula ''Nominacije in potrditve''

Dopolnitve modula obsegajo:

• Dopolnitev sporočil uporabniku in prikaz naslednjih obvestil:

o Obvestilo o prekoračitvi zmogljivosti

o Obvestilo o potrjenih količinah

o Obvestilo o neujemanju (‚mismatch‘)

• Nalaganje Edig@s XML datotek

• Oddajo zahtevka za nov shipper par
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Dopolnitev modula 
''Nominacije in potrditve''

Sporočila uporabniku

Seznam napovedi 

prenosa in oddaja 
nove napovedi

Uvoz nove Edig@s XML datoteke

Dodajanje novega shipper para
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''Nominacije in potrditve'‚
– Sporočila uporabniku
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''Nominacije in potrditve'‚ –
Dodajanje EDIGAS datotek



Novosti portala NUS

11

''Nominacije in potrditve'‚
– Nov shipper par
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Trenutno je posredovanje podatkov za napovedi prenosa zemeljskega plina in izmenjave sporočil

na mejnih povezovalnih točkah omogočeno preko treh različnih komunikacijskih poti:

• izmenjava podatkov na podlagi dokumentov v standardiziranem formatu Edig@s z uporabo

protokola AS4,

• interaktivna izmenjava podatkov preko portala NUS (modul ''Nominacije in potrditve'') ter

• izmenjava podatkov preko elektronskih sporočil in Excel prilog.

Z namenom zagotovitve varne izmenjave podatkov med operaterji prenosnega sistema in

uporabniki v skladu z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2015/703 z dne 30. aprila 2015 o

vzpostavitvi kodeksa omrežja s pravili medobratovalnosti in izmenjavi podatkov, bomo opustili

izmenjavo podatkov preko elektronskih sporočil in Excel prilog.

Prehodno obdobje opuščanja izmenjave podatkov preko elektronskih sporočil in Excel prilog 

bo trajalo do 1.10.2020.

1.a Sprememba komunikacijskih poti za namen napovedi prenosa zemeljskega plina in izmenjave 

sporočil 
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V času od 1.10.2019 do 1.10.2020 bo še omogočena izmenjava podatkov preko elektronskih

sporočil in Excel prilog.

V času od 1.10.2019 do 1.10.2020 bodo sporočila, posredovana s strani Plinovodov (obvestilo o

prekoračitvi zmogljivosti, obvestilo o potrjenih količinah in obvestilo o neujemanju) poleg

podatkov vključevala še aktivno URL povezavo na portal NUS, kjer bo razvidna vsebina sporočila.

Po 1.10.2020 bodo sporočila posredovana s strani Plinovodov (obvestilo o prekoračitvi

zmogljivosti, obvestilo o potrjenih količinah in obvestilo o neujemanju) vsebovala samo aktivno

URL povezavo na portal NUS, kjer bo razvidna vsebina sporočila.

Vabimo vas, da pravočasno pristopite k izvedbi prehoda iz izmenjave podatkov preko 

elektronskih sporočil in Excel prilog na uporabo navedenih dveh komunikacijskih poti –

AS4/Edig@s in portal NUS.

1.a Sprememba komunikacijskih poti za namen napovedi prenosa zemeljskega plina in izmenjave 

sporočil 
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2. Dopolnitev modula ''Končne alokacije na mejnih točkah''

Dopolnitev modula obsega:

Možnost posameznega uporabnika, da si prenese dokument končnih alokacij na mejnih

točkah v obliki PDF dokumenta.

Omenjeni PDF dokumenti, ki so na razpolago na portalu NUS, nadomeščajo dokumente

končnih alokacij na mejni točki, ki so poslani po elektronski pošti s strani Plinovodov.

Poročila o končnih alokacijah na mejnih točkah bomo po elektronski pošti zadnjič

posredovali za september 2019.
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Končne alokacije na mejnih     
točkah
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Končne alokacije na mejnih     
točkah
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Funkcionalnost modula:

Modul pooblaščenemu uporabniku posameznega podjetja (administratorju) omogoča

urejanje dostopa in pravic do modulov portala NUS uporabnikom istega podjetja.

Urejanje je omogočeno za tiste module, kateri so dostopni pooblaščenemu uporabniku

(administratorju) in sicer največ do tiste pravice znotraj vsakega modula, kot jo ima

pooblaščeni uporabnik podjetja.

Na spletni strani Plinovodov bodo pripravljene nove izjave za pooblaščene uporabnike

(administratorje).

3. Upravljanje uporabnikov in dostopov



Novosti portala NUS

18

Upravljanje uporabnikov in 
dostopov
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Upravljanje uporabnikov in 
dostopov
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4. Pregled pogodb o prenosu

Funkcionalnost modula:

Modul omogoča uporabniku pregled sklenjenih pogodb o prenosu s podatki iz pogodb o prenosu.

Iz obstoječih pogodb lahko uporabnik ustvaril predlog nove zahteve za dostop za izstopno točko

v RS, pri čemer je zahteva že delno izpolnjena s podatki obstoječe pogodbe.
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Vse dopolnitve portala NUS bodo na portalu aktivne od 1.10.2019 dalje



Hvala za pozornost.

Jan Šinigoj

jan.sinigoj@plinovodi.si
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