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S svojim podpisom soglašam, da Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., obdeluje, hrani in varuje moje osebne podatke v svoji evidenci uporabnikov v 
skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali GDPR (General Data Protection Regulation) in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov, katerih podrobnejša pojasnila so objavljena na naslovu www.kp-velenje.si.  

1. Podatki o končnem odjemalcu 

Ime in priimek/naziv pravne osebe: ________________________________________________ 

 
naslov/sedež: _________________________________, št. pošte in kraj: _________________ 
 

matična številka /EMŠO(neobv. podatek): ___________, ID za DDV/davčna številka: ________ 
 
2. Podatki o odjemnem mestu 

Naslov odjemnega mesta: ________________________________________________________ 
 

   (izpolni KPV) 

    Šifra odjemnega mesta:_______________, Šifra plačnika računa: ___________________  
 
 
3. Namen uporabe zemeljskega plina (ustrezno označi) 

Zaščiteni odjemalci v skladu z Zakon o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21): 

☐  3.1. osnovna socialna služba, ki ni izobraževalna ali javnoupravna služba (izvajalci 

zdravstvene dejavnosti, dijaški in študentski domovi, izvajalci socialnovarstvenih storitev 
institucionalnega varstva) s stalno ali začasno namestitvijo varovancev 

☐  3.2. distributer toplote za daljinsko ogrevanje, ki dobavlja toploto tudi gospodinjstvom in  

osnovnim socialnim službam iz točke 3.1.  

☐ 3.3. zapori 

Ne zaščiteni odjemalci v skladu z Zakon o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21): 
☐  3.4. industrijski odjemalec (plin uporabljamo za končno rabo v industrijske namene), 

☐  3.5. proizvajalec električne energije 

☐  3.6. kot odjemalec, ki uporablja plin za druge namene (nobenega od zgoraj naštetih  

namenov) 
 
4. Podatki o plinskih trošil 

Vrsta naprave 
Instalirana 

moč 
Skupina 
trošila 

Nadomestno 
gorivo 

(DA/NE) 

Vrsta 
nadomestn
ega goriva 

Čas preklopa na 
nadomestno gorivo 

      

      

      

      

      

      

      

 
5. Podatki za nujen primer komuniciranja 

 
Ime in priimek: __________________, telefon: ______________, e-pošta: ________________ 
 

Ime in priimek: __________________, telefon: ______________, e-pošta: ________________ 
 

http://www.kp-velenje.si/
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Na podlagi 117. člena Zakona o oskrbi s plini (ZOP) (Uradni list RS, št. 204/21), izjavljamo da na 
odjemnem mestu (Podatki o končnem odjemalcu in odjemnem mestu) prevzemamo plin v 
skladu s podatki podanimi v tem vprašalniku.  

 
V skladu s petim odstavkom 117. člena Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21) mora 
odjemalec vsako  spremembo podatka iz tega obrazca sporočiti v 30 dneh na obrazcu » Podatki 

o plinskih napravah odjemalca zemeljskega plina«, kateri je objavljen na spletni strani 
operaterja distribucijskega sistema. 
 

 
Kraj in datum:      Podpis končnega odjemalca 
       (žig pravne in podpis odgovorne osebe): 
 

______________________________                   ____________________________________ 
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Navodilo za izpolnjevanje obrazca   
 
V skladu z 117. členom Zakona o oskrbi s plini ( Uradni list RS, št.204/21) morajo vsi odjemalci, 

razen gospodinjskih odjemalcev, operaterju distribucijskega sistema zemeljskega plina 
posredovati podatke o svojih plinskih napravah. Podatki se uporabljajo za namen izvedbe ukrepa 
neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema v skladu z 119. členom Zakona o oskrbi s 

plini.   
Obrazec se uporablja tudi za posredovanje spremembe podatkov ob menjavi plinskih trošil pri 
gospodinjskih odjemalcih. 

Za pomoč pri izpolnjevanju obrazca smo vam na voljo vsak delovni dan med 8:00 in 15:00 uro 
na tel. 03-89-61-266. 
 
1. Podatki o pravni ali fizični osebi oz. plačniku 
 

2. Podatek o lokaciji (naslovu) na katerem se prevzema plin (naslov je lahko drugačen od 
podatka o končnem odjemalcu) 
 

3. Označite ustrezen namen uporabe zemeljskega plina na odjemnem mestu, v kolikor se na 
odjemnem mestu tehnično lahko plin uporablja za več namenov ustrezno označite vse možnosti 
 

4.  Podatki o plinskih trošilih: 
Vrsta naprave: plinska peč, štedilnik, plinski kotel, gorilec v proizvodnem procesu….  
Instalirana moč: nazivna moč naprave v kW (podatek podan v tehničnih podatkih naprave) 
Skupina trošila: šifra skupine trošila glede na razvrstitev trošil v tabeli 1.  

Nadomestno gorivo: podatek ali naprava omogoča uporabo drugega goriva oz. ali je mogoče 
napravo nadomestiti z drugo napravo na drugo gorivo, vpišite DA ali NE 
Vrsta nadomestnega goriva: vpišite vrsto nadomestnega goriva za odgovor DA iz prejšnje točke 

npr. elektrika, kurilno olje,… 
Čas potreben za preklop na nadomestno gorivo: ocena časa za preklop na nadomestno gorivo – 
v urah. 
 

5. Kontaktni podatki za nujne primere, , lahko se poda več kontaktov, zaželena je 24h/dan 
dosegljivost na podanem kontaktu. 
 
 

Tabela 1: Razvrstitev skupin trošil v skladu z 11. členom Akta o načrtu za izredne razmere pri 
oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 97/20) 
Skupina trošila Opis namena porabe plina 

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

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

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

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

e)      trošila 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 ki uporabljajo plin kot surovino in pri katerih izpad dobave plina povzroči ustavitev proizvodnje;  

g)      trošila ki uporabljajo plin za proizvodnjo električne energije in pri katerih izpad dobave plina povzroči ustavitev proizvodnje 

električne energije; 

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

i)        trošila, ki porabljajo plin kot energetski vir za proizvodnjo toplote za ogrevanje, kadar ne morejo preiti na uporabo 
nadomestnega goriva. 

 


