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SOGLASJE LASTMKA ZA EVIDENTIRANJE PLAdNIKA

Podpisani lastnik (imetnik soglasja za prikljuditev) merilnega mesta soglaiam, da spodaj navedeni novi pladnik (kondni odjcmalec) uporablja
navedeno prevzemno-predajno mesto skladno s tretjim odstavkom I 14. dlena Energetskega zakona (Uradni list RS, 5t. 17l14 inSll15 - EZ-l) tako, da
podpi5e pogodbo o uporabi sistema in kupuje in odjema elektriko preko navedenega merilnega mesta, od dahrma spremembe pladnika, vse do
preklica in da lahko poda zahtevo za menjavo dobavitelja na spodaj navedenem merilnem mestu.

Lastnik merilnega mesta izjavljam, da sem seznanjen, da bo v primeru odklopa od sistema zagotovitev ponovnega priklopa na sistem mogoda Sele, ko
bodo odpravljeni razlogi za odklop in po pladilu stro5kov odklopa ter ponowcga priklopa, skladno s l5l. in 154. dlenom EZ-|. Prav tako sem
seznanjen s subsidianlo odgovomostjo lastnika za pladilo dolga na merilnem mestu iz naslova omreZnine in prispevkov.

Lastnik merilnega mesta soglaiam, da se na podlagi spodaj izpolnjenih podatkov o novem pladniku (kondnem odjemalcu) le ta evidentira v enotnem
registru merilnih mest distribucijskega operaterja.

(X) Izbrani dobavitelj elektrike skladno z drugim odstavkom ll4. tlenaEZ-l podpi5e pogodbo o uporabi sistema.
(Oznaiite zqhtevo z znakon tx< v kvodrat prcd stavkom.)

Stevilka merilnega mesta DIS-SMM | 2-168261

ali Stevilka merilnega mesta GS l: 383 I I 158

Izvajalec nalog
SODO:

3 - Elektro Ljubljana 4- Elektro Maribor 6 -Elektro Gorenjska 7 - Elektro Primorska

(Ustrezno obkroii)

Kraj in datum:

*Podpis in Zig lastnika: *Podpis in fig novega plainika:

+Zigje obve:en samo za ptavne osebe, ki poslujejo z 2igom.

Podpisnik s podpisom tego obrazcajamii za resniinost it pravilnost zgoraj navedenih podatkov.

2 - Elektro Celje

Naslov merihrega mesta: VRANSKO 55 3305 VRANSKO

Stevilka itevca: **Stanje Stevca VT:

Datum spremembe platnika: MT:

ET:
* Sprememba naztva nerilnego mesta se iztede po presoji distribucijskega operaterjo.
**Ce je na merilnem mestu daljinsko merjenje, se v primeru bistvenega odstopanja upoiteva statie distribucijskega operalerja na dalum sprcmembe plainika.

PODATKI O LASTNIKU:

Naziv / priimek in ime: OBCINA VRANSKO

Naslov lastnika: VRANSKO 59 3305 VRANSKO

Davdna itevilka:

*MatiEna Stevilka:
(samo za pravne osebe)

IIII
IIII

PODATKI O NOVEM PLACNIKU:

Naziv/ PriimeK in ime: BERITIARDKA POLANEC

*Kraj - Ulica, hiSna itevilka: VRANSKO 55

Stevitka in naziv po5te: 3305 VRANSKO

Davdna Stevilka: 27E56577

+Matidna Stevilka:
(samo za pravne osebc)

Kontaktua tcreforrska o",,,n"'()51 ) 9,,1it - / 5f
*Naslov slalnega prebivaliiid la\lnika ali sedeZ podjetja:a pravne osebe.

Obr. (t. 2.2

PODATKI O MESTU IN DATUMU SPREMENIBE

*Naziv / priimek in ime:
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