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Navodilo za izpolnjevanje obrazca  Sporočilo  negospodinjskega odjemalca operaterju  

distribucijskega sistema zemeljskega plina o plinskih napravah. 

 

Zaščiteni negospodinjski odjemalci zemeljskega plina so: 

-        distributerji toplote za daljinsko ogrevanje v napravah, ki ne morejo preiti na drugo gorivo 
oziroma vir toplote kot zemeljski plin, če dobavljajo toploto gospodinjskim odjemalcem in 
osnovnim socialnim službam, razen izobraževalnih ali javnoupravnih služb; 

-        osnovne socialne službe, ki so priključene na distribucijski ali prenosni sistem zemeljskega 
plina in niso izobraževalne ali javnoupravne službe. 

(2) Osnovne socialne službe iz prejšnjega odstavka so izvajalci zdravstvene 
dejavnosti, dijaški in študentski domovi ter izvajalci socialnovarstvenih storitev 
institucionalnega varstva, vsi s stalno ali začasno nastanitvijo varovancev, ter zapori. 
 

1) Če spadate med odjemalce, ki so specificirani v zgornjih dveh alinejah označite polje 

»da odjemamo«, v kolikor pa ne spadate v okvir dejavnosti iz zgornjih dveh alinej pa 

označite polje  »ne odjemamo«. 

2) Če imate možnost uporabe nadomestnih energentov označite polje »imamo 

možnost«, če nimate možnosti uporabe nadomestnih energentov označite polje 

»nimamo možnosti« 

3) Vpišitev v katero skupino sodite kot odjemalec plina 

4) Opišete posebnosti vaše uporabe zemeljskega plina, kako ga uporabljate, kakšne so 

posledice prekinitve dobave. 

Zgled 1: Plin uporabljamo za ogrevanje rastlinjaka, prekinitev ogrevanja lahko 

povzroči propad rastlin. 

Zgled 2: Plin uporabljamo  v proizvodnem procesu, prekinitev proizvodnega 

procesa povzroči (opis posledic). 

5) Kontaktna oseba: Vpišete podatke kontaktne osebe za primer komuniciranja v izrednih 

razmerah. 

6) Podatki o plinskih naprav 

Naziv: Vpišete vrsto naprave; plinska peč, štedilnik, plinski kotel, gorilec v 

proizvodnem procesu….  

Vrsta trošila: Vpišite šifro vrste trošila glede na specifikacijo trošil v tabeli  

Vrsta nadomestnega goriva: vpišite katero nadomestno gorivo lahko 

uporabite. (elektrika, kurilno olje,…) 

Čas potreben za preklop na nadomestno gorivo: Vpišite čas, ki je potreben za 

preklop na nadomestno gorivo.  

Nimamo nadomestnega goriva: Če nimate nadomestnega goriva označite 

polje nimamo nadomestnega goriva. 
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SPOROČILO  NEGOSPODINJSKEGA ODJEMALCA  

OPERATERJU DISTRIBUCIJSKEGA SISTMA ZEMELJSKEGA PLINA O PLINSKIH NAPRAVAH 

 

Na podlagi 7. odstavka 168 člena Energetskega zakona – uradno prečiščeno besedilo – EZ-1-

UPB2 (Uradni list RS, št. 60/19 z dne 8. 10. 2019), 

 

Družba: …………………………………….                                                            Šifra partnerja:…………….                             

Naslov:   ……………………………………. 

Izjavljamo, da na merilnem mestu 

Številka merilnega mesta  GSRN …………………………………….             Mesto dobave:………….… 

Naslov odjemnega mesta: ……………………………………. 

1)         □ da odjemamo, 

□ ne odjemamo , (ustrezno prekrižajte) 

zemeljski plin kot zaščiten odjemalec, glede na opredelitev zaščitenih odjemalcev v 168. členu 

Energetskega zakona. 

2)          □ Imamo možnost 

□ Nimamo možnosti, (ustrezno prekrižajte) 

uporabe nadomestnih energentov. 

Na navedenem odjemnem mestu plin uporabljamo kot: 

3)          □ industrijski odjemalec 

□ distributer (za proizvodnjo) toplote 

□ proizvajalec električne energije 

□ ostali nameni uporabe 

4) Posebnosti odjema, tehnologije ali  uporabe zemeljskega plina 

 

 

 

 

 

 

 

5)Kontaktna oseba za primer komuniciranja v izrednih razmerah 

 
Ime in priimek:…………………………………………… 
 
Mobilni telefon:…………………………………………. 
 
Elektronski naslov:……………………………………..  
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5)                                                               PODATKI O PLINSKIH NAPRAVAH 

Trošilo 

 

Nadomestno gorivo 

 

Naziv 
Vrsta 

trošila 

Ni 

nadomestnega 

goriva 

Vrsta 

nadomestnega 

goriva 

Čas preklopa na 

nadomestno 

gorivo 

     

     

     

     

Končni odjemalec (razen, če gre za distribucijo) izpolni  preglednico; v stolpcu Vrsta trošila  vpiše ustrezno 
številko (1-9), upoštevaje spodnjo razvrstitev iz 11. člena Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z 
zemeljskim plinom (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 97/20), 
-  

Vrsta 

trošila 

Opis namena porabe plina 

1. a)     trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin kot energetski vir za proizvodnjo 

toplote za ogrevanje, kjer je na voljo nadomestno gorivo; 

2. b)     trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za proizvodnjo električne energije, 

kjer je na voljo nadomestno gorivo; 

3. c)     trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za proizvodnjo tehnološke pare, ki 

omogoča zanesljivejšo in čistejšo proizvodnjo 

4. d)     trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, pri katerih uporaba plina v tehnoloških postopkih 

omogoča večji energijski izkoristek, ne vpliva pa bistveno na kakovost proizvoda; 

5. 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) 

6. f)      trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin kot surovino in pri katerih izpad 

dobave plina povzroči ustavitev proizvodnje; 

7. g)     trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za proizvodnjo električne energije 

in pri katerih izpad dobave plina povzroči ustavitev proizvodnje električne energije; 

8. h)     trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, pri katerih iz tehnoloških razlogov ni mogoče 

uporabljati nadomestnega goriva in bi ustavitev dobave povzročila večjo škodo; 

9. 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. 

 

Kraj in datum:________________________ Žig in podpis 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1760

