
Nosilec bilančne skupine lahko Izjavo za dostop do portala NUS posreduje operaterju prenosnega sistema na 

enega do naslednjih načinov: 

     - podpisano in poskenirano izjavo na elektronski naslov nus.izjava@plinovodi.si 

     - podpisano izjavo na naslov: Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana, Slovenija 

Nosilec bilančne skupine: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

  IZJAVA  

za dostop do portala NUS 

Nosilec bilančne skupine s to izjavo izraža željo, da mu operater prenosnega sistema, družba 

PLINOVODI d.o.o., omogoči dostop do spletnega portala NUS. S podpisom te izjave, nosilec bilančne 

skupine pooblašča (IME in PRIIMEK) ____________________________________ z elektronskim 

naslovom _____________________________________ za dostop do podatkov v zvezi z prenosom 

zemeljskega plina, ki so dostopni na portalu NUS preko naslednjih modulov: 

Dostop (DA/NE) Modul 

 Končne alokacije bilančnih skupin in podskupin 

 Začasne alokacije bilančnih skupin in podskupin 

 Izravnanost BS – začasne alokacije 

 Izravnanost BS – končne alokacije 

 Končne alokacije na mejnih točkah 

 Začasne alokacije na mejnih točkah 

 Nominacije in potrditve 

 Kalorična vrednost plina 

 Soglasje NBS 

 Priloga k Bilančni pogodbi 

 

Dostop do portala NUS bo pooblaščencu nosilca bilančne skupine omogočen z digitalnim potrdilom. 

Digitalno potrdilo (ustrezno obkroži): 

 pooblaščencu izda operater prenosnega sistema, pri čemer se pooblaščenec zavezuje, da 

bo varoval digitalno potrdilo ter drugim osebam ne bo omogočal dostopa z izdanim digitalnim 

potrdilom, 

ali 

 pooblaščenec že ima digitalno kvalificirano potrdilo, izdano s strani  overitelja in bo javni 

del digitalnega potrdila posredovan na elektronski naslov: jan.sinigoj@plinovodi.si.   

V primeru, da nosilec bilančne skupine želi navedenemu pooblaščencu preklicati pooblastilo za 

elektronski dostop do portala NUS oziroma pooblastiti drugo osebo, bo o tem obvestil operaterja 

prenosnega sistema, ki bo zanj uredil spremembo, pri čemer bo sprememba veljala od izvedbe 

spremembe s strani operaterja prenosnega sistema.  

Nosilec bilančne skupine se strinja, da začasno prenehanje delovanja portala NUS, nepravilnost 

začasnih  podatkov ali tudi začasna nedostopnost do posameznih podatkov oz. skupine podatkov, ne 

bo imelo nobenih posledic za družbo PLINOVODI d.o.o. Nosilec bilančne skupine bo o takih dogodkih 

obvestil Službo transporta na elektronski naslov nus@plinovodi.si, ki bo skrbela za to, da bo nemoteno 

in pravilno delovanje portala NUS vzpostavljeno v razumnem roku. 

V/na _________________, dne ____________      

Pooblaščenec: 

__________________________________ 

Podpis pooblaščenca 

         Zakoniti zastopnik: 

 _______________________________ 

Žig in podpis zakonitega zastopnika 
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