
 

 

 
 

PODATKI O ODJEMALCU 
Naziv družbe  

Naslov / Sedež družbe  

Številka kupca 
 

 

PODATKI O ODJEMNEM MESTU 

Številka odjemnega mesta   

Naslov odjemnega mesta  
 
 
 

IZJAVA 

Izjavljamo, da na navedenem odjemnem mestu odjemamo plin kot: 

Osnovna socialna služba (izvajalci zdravstvene dejavnosti, dijaški in študentski domovi, izvajalci socialnovarstvenih 
storitev institucionalnega varstva, vsi s stalno ali začasno namestitvijo varovancev, ter zapori). 

Distributer toplote za daljinsko ogrevanje (v napravah, ki ne morejo preiti na drugo gorivo ali vir toplote kot plin, v 
obsegu, kolikor dobavljamo toploto osnovnim socialnim službam, razen 
izobraževalnim ali javnopravnim službam). 

Proizvajalec električne energije. 

Industrijski odjemalec (plin uporabljamo za končno rabo v industrijske namene). 

Kot odjemalec, ki uporablja plin za druge namene (nobenega od zgoraj naštetih namenov). 

Uporaba nadomestnih energentov Imamo možnost. Nimamo možnosti. 

Posebnosti odjema, tehnologije ali uporabe zemeljskega plina 

 

 
Kontaktna oseba 

( za  komunikacijo v izrednih 
razmerah) 

Ime in priimek 
 

Mobilni telefon 
 

E-mail 
 

 

 
 

PODATKI O PLINSKIH NAPRAVAH NEGOSPODINJSKEGA ODJEMALCA  
ZEMELJSKEGA PLINA 



 

 

PODATKI O PLINSKIH TROŠILIH 
Trošilo Nadomestno gorivo 

 
Naziv 

Vrsta trošila po 
skupinah   
od a) do i) 

Nadomestno 

gorivo 
Vrsta 

nadomestnega 

goriva 

Čas preklopa na 
nadomestno 

gorivo (v urah) 
da ne 

   

 

 

 

  

   

 
 

 
  

   

 
 

 
  

   

 
 

 
  

   

 
 

 
  

   

 
 

 
  

   

 
 

 
  

   

 
 

 
  

   

 
 

 
  

 

V stolpec Vrsta je potrebno vpisati ustrezno vrsto trošila glede na razvrstitev iz 11. člena Akta o načrtu za izredne razmere pri 
oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 97/20). 

 

Vrsta 
trošila 

Opis namena porabe plina 

a) 
trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin kot energetski vir za proizvodnjo toplote za ogrevanje, 
kjer je na voljo nadomestno gorivo; 

b) 
trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za proizvodnjo električne energije, kjer je na voljo 
nadomestno gorivo; 

c) 
trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za proizvodnjo tehnološke pare, ki omogoča zanesljivejšo 
in čistejšo proizvodnjo 

d) 
trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, pri katerih uporaba plina v tehnoloških postopkih omogoča večji energijski 
izkoristek, ne vpliva pa bistveno na kakovost proizvoda; 

 
e) 

trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, pri katerih uporaba plina v tehnoloških postopkih neposredno vpliva na kakovost 
proizvoda (neposreden prenos toplote plamena na predmet proizvodnje, redukcija in prehod na nadomestno 
gorivo pa povzročijo spremembo kakovosti proizvoda ali proizvodnje) 

f) 
trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin kot surovino in pri katerih izpad dobave plina povzroči 
ustavitev proizvodnje; 

g) 
trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za proizvodnjo električne energije in pri katerih izpad 
dobave plina povzroči ustavitev proizvodnje električne energije; 

h) 
trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, pri katerih iz tehnoloških razlogov ni mogoče uporabljati nadomestnega 
goriva in bi ustavitev dobave povzročila večjo škodo; 

 
i) 

trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev plina in odjemalcev, ki porabljajo plin kot energetski vir za proizvodnjo toplote za 
ogrevanje gospodinjskih odjemalcev toplote ali osnovnih socialnih služb, kadar ne morejo preiti na uporabo 
nadomestnega goriva. 

 
V skladu s petim odstavkom 117. člena Zakon o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21) mora odjemalec vsako spremembo podatka iz 
tega obrazca sporočiti v 30 dneh na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani www.adriaplin.si. 

 

 
Če podatki niso sporočeni, operater sistema na podlagi 7. odstavka 117. člena Zakona o oskrbi s plini odloči o razvrstitvi vrste 
trošila po skupinah na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago in splošnih značilnosti naprav posamezne vrste odjemalca. 
 

 

Kraj in datum: Naziv in podpis vlagatelja: 
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