
 

 

PODATKI O PLINSKIH NAPRAVAH IN NAMEN PORABE PLINA NEGOSPODINJSKEGA 
ODJEMALCA ZEMELJSKEGA PLINA 

117. člen Zakona o oskrbi s plini ZOP (Uradni list RS, št.204/21) 
Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 136/22) 

 
Podatki o odjemalcu in odjemnem mestu (OM) 

Naziv  
Naslov  
Številka OM  
Naslov OM  
Kontaktna oseba  Telefon 
Elektronski naslov  

 
Namen odjema zemeljskega plina (označiti z x) 

 Skupni gospodinjski odjemalec 
 Vrtec 
 Osnovna šola 
 Zdravstveni dom 
 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 ter zapor 

 distributer toplote za daljinsko ogrevanje v napravah, ki ne morejo preiti na drugo gorivo ali vir toplote kot plin, 
v obsegu, kolikor dobavljajo toploto gospodinjstvom in osnovnim socialnim službam, razen izobraževalnim ali 
javnoupravnim službam 

 Proizvajalec električne energije; pomeni odjemalca, ki uporablja plin za namen proizvodnje električne energije 
in ni poslovni ali industrijski odjemalec 

 Industrijski odjemalec; pomeni odjemalca, ki proizvaja polizdelke ali končne izdelke iz nabavljenih surovin, 
materialov oziroma drugih polizdelkov in kupuje plin za lastno rabo kot energent oziroma vhodno surovino 

 Poslovni odjemalec; pomeni odjemalca, ki uporablja plin za opravljanje storitvenih dejavnosti 
 Drugo; pomeni odjemalca, ki uporablja plin za opravljanje drugih dejavnosti, ki zgoraj niso naštete 

 
Podatki o plinskih napravah 

Vrsta plinske naprave* Priključna 
moč v kW 

Skupina** Podskupina*** Delež porabe 
v % **** 

Nadomestni 
energent 

     DA  /  NE 
     DA  /  NE 
     DA  /  NE 
     DA  /  NE 
     DA  /  NE 
     DA  /  NE 

*  Vrsta plinske naprave kot npr. plinski kotel, kogeneracija, štedilnik, grelnik vode, sevalo, gorilec v proizvodnem 
procesu, polnilnica CNG…… 

**  Skupina OM glede na namen porabe plina (pojasnilo v Tabeli 1) 
***  Podskupina OM, ki upošteva gospodarski pomen odjemalca za delovanje družbe (pojasnilo v Tabeli 2) 
****  Delež porabe, če so na OM različne plinske naprave. Seštevek deležev porabe znaša 100% 
 

Tabela 1: skupina OM glede na namen porabe plina** 
1. odstavek 13. člena Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 136/22) 

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

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

c) OM odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za proizvodnjo tehnološke pare za dejavnosti, ki 
niso uvrščene v podskupini iz 1. in 2. točke drugega odstavka tega člena 

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



 

 
e) OM 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) OM odjemalcev, ki niso zaščiteni odjemalci in tudi niso uvrščeni v podskupine iz 1., 2., 3., 4., 5. ali 6. točke drugega 
odstavka tega člena ter uporabljajo plin kot surovino ali kot gorivo in pri njih izpad dobave plina povzroči 
zmanjšanje ali ustavitev proizvodnje; 

g) OM odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za proizvodnjo električne energije in pri katerih 
izpad dobave plina povzroči ustavitev proizvodnje električne energije, razen če nastopi razlog iz četrtega odstavka 
13. člena Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom; 

h) OM odjemalcev, ki niso zaščiteni odjemalci in tudi niso uvrščeni v podskupine 1., 2., 3., 4., 5. ali 6., pri katerih iz 
tehnoloških razlogov ni mogoče uporabljati nadomestnega goriva in bi ustavitev dobave povzročila večjo škodo 
odjemalcu na odjemalčevih tehnoloških napravah in opremi; 

i) OM malih poslovnih odjemalcev in odjemalcev, ki opravljajo storitvene dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni 
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) G45, G46, G47, I55, I56, J58, J59, K64, K65, K66, L68, 
M69.200, M71, M72, M73, M74, N77, N78, N79, N80, N81, N82, P85.5, R90, R91, R92, R93, S94, S95, S96, razen v 
delu, ki je potreben za delovanje kritične infrastrukture in niso zaščiteni odjemalci, niso uvrščeni v skupine a) do h) 
niti niso uvrščeni v podskupine 1., 2., 3. ali 4.; 

j) OM preostalih odjemalcev, razvrščenih v podskupini  5. ali 6. razen zaščitenih odjemalcev; 
k) OM preostalih odjemalcev, razvrščenih v podskupini  3. ali 4., razen zaščitenih odjemalcev; 
l) OM preostalih odjemalcev, razvrščenih v podskupino 2., razen zaščitenih odjemalcev 
m) OM preostalih odjemalcev, razvrščenih v podskupino 1., razen zaščitenih odjemalcev 
n) OM preostalih odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev plina in odjemalcev, ki porabljajo plin kot energetski vir za 

proizvodnjo toplote za ogrevanje, kadar ne morejo preiti na uporabo nadomestnega goriva. Distributerji toplote 
znižajo porabo plina na raven, potrebno za proizvodnjo toplote v obsegu, v katerem so distributerji toplote zaščiteni 
odjemalci. V to skupino so uvrščena tudi OM odjemalcev, ki v soproizvodnji proizvajajo električno energijo in toploto 
za daljinsko ogrevanje, vendar distributer toplote v tem delu ni zaščiteni odjemalec 

 

Tabela 2: podskupina OM glede na gospodarski pomen za delovanje družbe*** 
 2. odstavek 13. člena Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 136/22) 

1. odjemalci, katerih izdelki ali storitve so potrebne za oskrbo s hrano, vodo ali električno energijo in je njihova 
dejavnost registrirana po standardni klasifikaciji dejavnosti: področje A01, razen skupine A01.7, področje B05, B06, 
B09, C10, C20, C23.130, D35, E36. V to skupino sodijo tudi odjemalci z dejavnostjo trgovina pretežno s hrano in 
osnovnimi življenjskimi potrebščinami ter skladiščenje v delu, ki vključuje pretežno hrano in osnovne življenjske 
potrebščine; 

2. odjemalci, katerih izdelki ali storitve so potrebne za zdravstvo in socialno varstvo, veterinarstvo, proizvodnjo 
farmacevtskih izdelkov, farmacevtske storitve ter pogrebne storitve in je njihova dejavnost registrirana po 
standardni klasifikaciji dejavnosti: C21, Q86, Q87, Q88, C26.6, C32.5, G46.46, G47.73, G47.74, S96.030. V to 
skupino spadajo tudi odjemalci, ki porabljajo plin za potrebe proizvodnje, vzdrževanja, razkuževanja in popravil 
medicinskih pripomočkov in za to potrebnega materiala; 

3. odjemalci, katerih izdelki ali storitve so nujni za zagotavljanje varnosti države ali preprečevanje neposrednih hujših 
onesnaženj okolja, npr. tisti, katerih glavna dejavnost je registrirana po standardni klasifikaciji dejavnosti za 
področja E37, E38 in E39; 

4. odjemalci, katerih izdelki ali storitve so nujni za obrambo in zaščito države; 
5. odjemalci, katerih izdelki bistveno vplivajo na delovanje dobavnih verig v Republiki Sloveniji in drugih državah 

članicah EU in so ključnega pomena za družbo; 
6. odjemalci, katerih izdelki bistveno prispevajo k možnosti za zmanjšanje porabe energije in nadomestne proizvode v 

EU. 
 

Odjemalec je dolžan vsako  spremembo podatka iz tega obrazca sporočiti v 30 dneh na obrazcu, ki 
je objavljen na spletni strani www.domplan.si  
Če podatki niso sporočeni, operater sistema na podlagi 7. odstavka 117. člena Zakona o oskrbi s 
plini odloči na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago in splošnih značilnostih naprav posamezne 
vrste odjemalca. 
 

Kraj in datum:     Odgovorna oseba: 
 

_____________________________________  _________________________________ 

 
DOMPLAN, d.d. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namen, za katerega so bili dani, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, 

in samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani. Seznanjen(a) sem, da imam glede mojih osebnih podatkov pravico seznanitve, 

popravka, dopolnitve, omejitve obdelave, preklica in izbrisa (razen, če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnjevanje zakonskih ali pogodbenih obveznosti), prenosljivosti, in 

sicer s podajo pisnega zahtevka na elektronski naslov gdpr@komusg.si; pravico do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu; seznanjen(a) sem tudi, da lahko podjetje moje osebne podatke 

posreduje svojim pogodbenim obdelovalcev, ki za podjetje izvajajo pogodbene aktivnosti (distributerji pošiljk, razvijalci in vzdrževalci informacijskih rešitev) in ki hkrati zagotavljajo 

ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov. Več informacij o politiki varstva osebnih podatkov podjetja prejmete na spletni strani www.domplan.si. 


