
 

 
 

OBRAZEC ZA SPOROČANJE PODATKOV O TROŠILIH 
 
 

IDENTIFIKACIJA ODJEMNEGA MESTA 

ŠTEVILKA ODJEMNEGA MESTA: 

NAZIV ODJEMALCA: 

NASLOV ODJEMALCA: 

NASLOV ODJEMNEGA MESTA: 

VRSTA PLINSK-EGA (-IH) TROŠIL – A: 

MOČ PLINSK-EGA (-IH) TROŠIL – A [kW]: 

 
NAMEN UPORABE ZEMELJSKEGA PLINA NA ODJEMNEM MESTU (ustrezno 
obkrožite številko od 1 do 12) 
 
VSI ODJEMALCI RAZEN POSEBNIH ODJEMALCEV 
1. Zemeljski plin se uporablja kot energetski vir za proizvodnjo pare ali tople vode v 

ogrevalne namene. Na razpolago je nadomestno gorivo. 
2. Zemeljski plin se uporablja za proizvodnjo električne energije. Na razpolago je 

nadomestno gorivo. 
3. Zemeljski plin se uporablja za proizvodnjo tehnološke pare, ki omogoča zanesljivejšo in 

čistejšo proizvodnjo. 
4. Zemeljski plin se uporablja v tehnoloških postopkih in omogoča večji energijski izkoristek, 

ne vpliva pa bistveno na kakovost proizvoda. 
5. Zemeljski plin se uporablja v tehnoloških postopkih in 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. Zemeljski plin se uporablja kot surovino, pri čemer izpad dobave plina povzroči ustavitev 
proizvodnje. 

7. Zemeljski plin se uporablja za proizvodnjo električne energije, pri čemer izpad dobave 
plina povzroči ustavitev proizvodnje električne energije. 

8. Zemeljski plin se uporablja za proces pri kateremu iz tehnoloških razlogov ni mogoče 
uporabljati nadomestnega goriva in bi ustavitev dobave plina povzročila večjo škodo. 

9. Sem odjemalec, ki nisem zajet v alinejah 1 do 8 in ob pogoju, da se zemeljski plin ne 
uporablja kot energetski vir za proizvodnje pare ali tople vode v ogrevalne namene, 
kadar ni na razpolago nadomestnega goriva. 

10. Zemeljski plin se uporablja kot energetski vir za proizvodnjo pare ali tople vode v  
ogrevalne namene. Na razpolago ni nadomestnega goriva.  

 
POSEBNI ODJEMALCI 
11. Zemeljski plin se uporablja za posebne odjemalce. Na razpolago je nadomestno gorivo. 
12. Zemeljski plin se uporablja za posebne odjemalce. Na razpolago ni nadomestnega goriva.
 
 
Datum in kraj, _______________ 

Žig 
 

_____________________________ 
(naziv in podpis odgovorne osebe) 


