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Podpisani lastnik, na osnovi spodnjih podatkov, prosim za evidentiranje plačnika računov za prejete storitve oskrbe s 
toplotno energijo in prispevkov po Energetskem zakonu. 

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 

PODATKI O PLAČNIKU: 

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 

Serijska številka števca 

Odčitek stanja MWh m3 

Datum odčitka 

Lastnik zgoraj navedenega merilnega mesta soglašam, da zgoraj navedeni plačnik odjema in kupuje toplotno energijo preko 
tega merilnega mesta, od zgoraj navedenega datuma in stanja števca dalje do preklica. V tej zvezi izjavljam, da sem 
seznanjen, da bo, v primeru ustavitve dobave toplotne energije skladno z Energetskim zakonom iz razlogov, ki so posledica 
ravnanj plačnika, ponovna dobava toplotne energije možna šele, ko bodo prenehali razlogi za ustavitev dobave in bodo 
plačani stroški postopkov odklopa in ponovnega priklopa. 

Odjemalec - lastnik: Odjemalec - plačnik: 

kraj in datum kraj in datum 

podpis /in žig podpis /in žig 
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