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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.

2

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 150 družb in

- več kot 280 uporabnikov 

Portal NUS vsebuje 21 

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/za-uporabnike/portal-nus/

http://www.plinovodi.si/za-uporabnike/portal-nus/
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1. Prenos podatkov iz aplikacije Pripravljavec prognoz v portal NUS (predstavljeno v sklopu Pripravljavca prognoz)

6. Administracija uporabnikov

2. Pregled pogodb o prenosu v RS in kreiranje zahtev za dostop

3. Pregled računov

4. Dopolnitev modula ''Nominacije in potrditve''

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

Novosti od točke 2 dalje bodo na razpolago od 1.1.2019 dalje.



Novosti portala NUS

7

2. Pregled pogodb o prenosu v RS in kreiranje zahtev za dostop

Funkcionalnost:

Modul bo omogočil uporabniku pregled sklenjenih pogodb o prenosu s podatki iz pogodb o prenosu. Iz

obstoječih pogodb bo uporabnik lahko ustvaril predlog nove zahteve za dostop.

3. Pregled računov

Funkcionalnost:

Modul bo omogočil uporabniku pregled izdanih računov uporabniku sistema in odprtih terjatev. Modul bo

omogočal tudi naročanje na elektronsko izdajo računov.
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4. Dopolnitev modula ''Nominacije in potrditve''

Funkcionalnost:

Dopolnitve modula bodo obsegale:

• Dopolnitev sporočil uporabniku in prikaz naslednjih obvestil:

o Obvestilo o prekoračitvi zmogljivosti

o Obvestilo o potrjenih količinah

o Obvestilo o neujemanju (‚mismatch‘)

• Oddajo zahtevka za nov shipper par

• Nalaganje Edig@s XML datotek

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

Funkcionalnost:

Modul bo dopolnjen na način, da bo posameznemu uporabniku omogočal kreiranje dokumenta končnih

alokacij na mejnih točkah v obliki PDF dokumenta. Kreirani dokument bo nadomestil trenutno pošiljanje

dokumenta končnih alokacij na mejni točki po elektronski pošti s strani Plinovodov.
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Funkcionalnost:

Modul bo pooblaščenemu uporabniku podjetja omogočal urejanje dostopa in pravic do modulov portala

NUS uporabnikov istega podjetja. Urejanje bo možno za tiste module, kateri so dostopni pooblaščenemu

uporabniku in sicer največ do tiste pravice znotraj vsakega modula, kot jo ima pooblaščeni uporabnik

podjetja.

6. Administracija uporabnikov



Hvala za pozornost.

Jan Šinigoj

jan.sinigoj@plinovodi.si
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