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Podpisani lastnik, na osnovi spodnjih podatkov, prosim za evidentiranje naslova za dostavo računov in drugih 
dokumentov glede izvajanja oskrbe s toplotno energijo. 

LASTNIK MERILNEGA MESTA: 

ime in priimek / naziv 

naslov / kraj, ulica, hišna številka (stalno prebivališče oz. sedež podjetja za pravne osebe)

poštna številka pošta nadstropje št. stanovanja / posl. prostora 

Zavezanec za DDV: DA NE 
davčna številka 

telefon / GSM e-pošta 

NASLOV ZA POŠILJANJE POŠTE: 

ime in priimek / naziv 

naslov / kraj, ulica, hišna številka 

poštna številka pošta nadstropje št. stanovanja / posl. prostora 

Zavezanec za DDV: DA NE 
davčna številka 

telefon / GSM e-pošta 

PODATKI MERILNEGA MESTA: 

Kalorimeter - računska enota Vodomer 

Številka merilnega mesta 

Naziv merilnega mesta 

Naslov merilnega mesta 

Št. stanovanja/posl. prostora 

Na podlagi te zahteve bo izvajalec nalog sistemskega operaterja distribucijskega omrežja v petih delovnih dneh od 
prejema podpisane vloge izvedel spremembo naslova za dostavo pošte, računov in drugih dokumentov glede 
izvajanja dobave toplotne energije.  

S podpisom te vloge potrjujem, da sem seznanjen, da bo vsa pošta v zvezi s tem merilnim mestom s strani 
sistemskega operaterja (računi, opomini in vsa obvestila) pošiljala na osnovi te vloge dogovorjen naslov. Ta naslov 
se brez zahteve lastnika merilnega mesta ne more menjati. 

Odjemalec - lastnik: 

kraj in datum 

podpis /in žig 
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