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PODATKI MERILNEGA MESTA: 

Kalorimeter - računska enota Vodomer 

Številka merilnega mesta 

Naziv merilnega mesta 

Naslov merilnega mesta 

MWh m3 

PRIJAVA ODJAVA

Št. stanovanja/posl. prostora 

Serijska številka števca 

Odčitek stanja 

Datum odčitka 

VRSTA POSEGA: 

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 

Plačnik je ista oseba kot lastnik. DA           NE
V primeru, da plačnik ni tudi lastnik merilnega mesta, obvezno izpolnite in priložite obrazec Vloga za evidentiranje plačnika. 

Naslov za dostavo pošte je naslov merilnega mesta. DA          NE
V primeru, da se naslov za dostavo pošte razlikuje od naslova merilnega mesta, obvezno izpolnite in priložite obrazec Vloga 
za evidentiranje naslova za pošiljanje pošte. 

OPOMBE:  ______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

PRILOGE: Kopija dokazila o lastništvu. 

Za dobavitelja: Odjemalec - lastnik: 

kraj in datum kraj in datum 

podpis in žig podpis /in žig 
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