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 OBRAZEC ZA SPOROČANJE PODATKOV O PLINSKIH NAPRAVAH 

PODATKI O ODJEMNEM MESTU 

Ime in priimek / Naziv 

Naslov stalnega 
prebivališča / Sedež družbe 

Št. odjemnega mesta 

Naslov odjemnega mesta 

NAMEN UPORABE ZEMELJSKEGA PLINA NA ODJEMNEM MESTU Ustrezno označite. 

VSI ODJEMALCI 

Zemeljski plin se 
uporablja kot 
energetski vir  

1 za proizvodnjo pare ali tople vode v ogrevalne namene. Na razpolago je 
nadomestno gorivo. 

2 za proizvodnjo električne energije. Na razpolago je nadomestno gorivo. 

3 za proizvodnjo ekološke pare, ki omogoča zanesljivejšo in čistejšo 
proizvodnjo. 

4 v tehnoloških postopkih in omogoča večji energijski izkoristek, bistveno 
pa ne vpliva na kakovost proizvoda. 

5 

v tehnoloških postopkih in neposredno vpliva na kakovost proizvoda 
(neposredni prenos toplote plamena na predmet proizvodnje,  redukcija 
in prehod na nadomestno gorivo pa povzročijo spremembo kakovosti 
proizvoda ali proizvodnje). 

6 kot surovino, pri čemer izpad dobave plina povzroči ustavitev 
proizvodnje. 

7 za proizvodnjo električne energije, pri čemer izpad dobave plina povzroči 
ustavitev proizvodnje električne energije. 

8 
za proces, pri katerem iz tehnoloških razlogov ni mogoče uporabljati 
nadomestnega goriva in bi ustavitev dobave plina povzročila večjo  
škodo. 

9 

Sem odjemalec, ki nisem zajet v prvih osmih (8) alinejah in ob pogoju, da 
se zemeljski plin kot energetski vir ne uporablja za proizvodnjo pare ali 
tople vode v ogrevalne namene, kadar ni na razpolago nadomestnega 
goriva. 

10 za proizvodnjo pare ali tople vode v ogrevalne namene. Na razpolago ni 
nadomestnega goriva. 

ZAŠČITENI ODJEMALCI 

Zemeljski plin se 
uporablja kot 

energetski vir za 
zaščitene 

odjemalce. 

11 Na razpolago je nadomestno gorivo. 

12 Na razpolago ni nadomestnega goriva. 

Kraj in datum Podpis vlagatelja 

ENERGETIKA LJUBLJANA osebne podatke obdeluje skladno z veljavnimi predpisi. Način obdelave osebnih podatkov je določen v Politiki 
varstva osebnih podatkov, ki je dostopna na http://www.energetika.si/energetika-ljubljana/o-druzbi/varstvo-osebnih-podatkov.  
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