
Portal NUS: 

Pogodbe o prenosu na izstopnih točkah v 

Republiki Sloveniji v elektronski obliki 

in 

Priloge bilančnim pogodbam

1

Strokovno srečanje »Slovenski plinski trg v regiji« 
Ljubljana, 4. april 2018



Dostop po 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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http://nus.plinovodi.si/


Nekaj statistike …

Dostop do portala NUS:
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Struktura portala NUS
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Pogodbe o prenosu na izstopnih točkah v Republiki Sloveniji v 
elektronski obliki
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Časovnica vpeljave

Sklepanje Pogodb o prenosu na izstopnih točkah v Republiki Sloveniji v elektronski obliki je bilo 

vpeljano v dveh fazah:

Marec 2017 Junij 2017

Zahteva za dostop

Soglasje nosilca bilančne skupine

Elektronsko podpisovanje pogodb o prenosu

‚Papirnati‘ način sklepanja Pogodb o prenosu na izstopnih točkah v Republiki Sloveniji
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April 2018

Faza 1

Faza 2



Nekaj statistike …

Dostop do elektronskega sklepanja pogodb:
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- ima omogočen več kot 50 družb in

- več kot 90 uporabnikov.

Od uvedbe je OPS preko portala:

- prejel več kot 220 zahtev za dostop s strani US,

- prejel več kot 260 soglasij NBS in

- posredoval US več kot 140 pogodb.



Zakaj e-sklepanje pogodb?
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Digitalizacija poslovnih procesov:

Skrajševanje poslovnega cikla:

- večja preglednost nad dokumenti,

- sledenje postopkom v procesu,

- poenostavitev procesa sklepanja pogodb in

- zmanjšana možnost napak in

- višja varnost poslovanja.

- vse opravimo na enem mestu.



Varnostni vidik sklepanja pogodb v e-obliki

1. Dostop do funkcionalnosti je omogočen preko treh modulov (Zahteva za dostop, Soglasje NBS in 

Sklepanje pogodb o prenosu v RS) portala NUS.

2. Za dostop do modulov morajo pooblaščene osebe uporabnikov izpolniti in podpisati poimensko izjavo za 

dostop do portala NUS. Izjava je dostopna na spletni strani Plinovodov. 

3. Dostop do portala NUS je preko poimenskega digitalnega potrdila.

4. Elektronsko podpisovanje dokumentov: 

- Zahteva za dostop: digitalno potrdilo, izdano s strani Plinovodov ali registriranih overiteljev v RS.                        

- Soglasje NBS: digitalno potrdilo registriranih overiteljev v RS (npr. SIGEN-CA, POŠTArCA,…).              

- Pogodba o prenosu: digitalno potrdilo registriranih overiteljev v RS (npr. SIGEN-CA, POŠTArCA,…). 

5.  Arhiviranje dokumentov: certificiran digitalni arhiv.

6.  V primeru, da soglasja NBS in pogodb o prenosu ne podpisuje pooblaščena oseba, je potrebno operaterju 

prenosnega sistema (OPS) predložiti izjavo iz katere je razvidna pravica do podpisovanja tovrstnih 

dokumentov. 
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E-sklepanje pogodb o prenosu v RS – ključni poudarki
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Elektronsko podpisovanje pogodb je omogočeno z uporabo aplikacije mSignX

in digitalnim certifikatom, izdanim s strani overitelja le teh. 

Pogodbo lahko elektronsko podpiše pooblaščena oseba US.

Za namen elektronskega podpisovanja pogodb se lahko pooblaščenim osebam 

zagotovi dostop do portala NUS – Sklepanje pogodb o prenosu v RS.

Pooblaščena oseba US lahko za namen podpisovanja elektronskih pogodb 

pooblasti drugo osebo družbe z dostopom do portala NUS. Pooblastilo je 

potrebno posredovati OPS.



Priloga k bilančni pogodbi
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Uvedba novega modula v uporabo

1. Dolžnost poročanja operaterju prenosnega sistema o članstvu bilančne skupine s pripadajočimi predajnimi mesti 
je opredeljena v Uredbi o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 61/16).

2. Trenutno NBS poročajo o članstvu BS v papirnati obliki.

3. OPS je za namen poročanja NBS o članstvu BS razvil modul na portalu NUS: Priloga k bilančni pogodbi.

4. Modul bo za NBS dostopen od 3.5.2018 dalje. 

5. OPS bo NBS o vpeljavi možnosti elektronskega poročanja o članstvu BS še dodatno obvestil v mesecu aprilu.

6. Dostop do modula NBS pridobijo z izpolnitvijo Izjave za dostop do portala NUS, ki je/bo dostopna na spletni strani 
operaterja prenosnega sistema. 

7. Vsi NBS, ki si bodo dostop do modula s posredovanjem izpolnjenih Izjav za dostop do portala NUS zagotovili v 
mescu aprilu, bodo imeli v modulu vneseno osnovno stanje članstva BS na presečni datum 1.5.2018.
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Uvedba novega modula v uporabo

8. NBS bodo imeli v modulu ‚Priloga k Bilančni pogodbi‘ na voljo podrobna navodila za uporabo modula.

9.   Članstvo BS se bo v modulu urejalo preko grafičnega vmesnika oziroma z uvozom Excel predloge.

10.  Preko vnosa članstva BS v modulu se bo strukturirana bilančna shema.
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Ključni poudarki
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Uporabniki sistema elektronsko sklepanje pogodb, vključujoč Zahtevo za prenos, Soglasje NBS 

in elektronsko podpisovanje Pogodbe o prenosu uporabljajo. Odzivi uporabnikov so pozitivni. 

Možnost vnosa prilog k bilančni pogodbi bo omogočena od 3.5.2018 dalje.

Vsi uporabniki sistema ste vabljeni, da zagotovite potrebne dokumente za dostope do 

modulov za elektronsko sklepanje pogodb in poročanje članstva BS.  

NBS boste o možnosti poročanja članstva BS še dodatno obveščeni v mesecu aprilu. Vabljeni 

ste, da si v mesecu aprilu zagotovite dostop do novega modula. 

Dostopi do portala NUS in vseh modulov so za uporabnike sistema brezplačni.

Preko portala so uporabnikom portala nediskriminatorno, istočasno in v enaki obliki na 

razpolago informacije.



Hvala za pozornost.

Jan Šinigoj

jan.sinigoj@plinovodi.si
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