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VLOGA LASTNIKA ZA ODKLOP  
 

Podpisani lastnik merilnega mesta (imetnik soglasja za priključitev), evidentiran v enotnem registru merilnih mest distribucijskega operaterja, zahtevam 

odklop spodaj navedenega merilnega mesta in odpovedujem pogodbo o uporabi sistema skladno s 153. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, 

št. 17/14 in 81/15 - EZ-1). 

 

 

Številka merilnega mesta DIS-SMM:  ___   –   _____________   
 

ali številka merilnega mesta GS1: 38311158 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

Izvajalec 

nalog DO: 
2 - Elektro Celje 3 – Elektro Ljubljana 4 – Elektro Maribor 6 – Elektro Gorenjska 7 - Elektro Primorska 

(Ustrezno obkroži) 

 
     

PODATKI O MERILNEM MESTU: 

 

Naziv / priimek in ime:  ___________________________________________________________________________________________ 

 

Naslov merilnega mesta:  __________________________________________________________________________________________ 
                                    

 

PODATKI O LASTNIKU: 

 
Naziv / priimek in ime:  ___________________________________________________________________________________________ 

 

*Kraj – Ulica, hišna številka:  _______________________________________________________________________________________ 
 

Številka in naziv pošte:  ___________________________________________________________________________________________ 

 
Davčna številka:  __  __  __  __  __  __  __  __  

 

Matična številka: __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ (samo za pravne osebe) 
 

*Naslov stalnega prebivališča lastnika ali sedež podjetja za pravne osebe 

 

 

Lastnik (imetnik soglasja za priključitev) s podpisom te vloge potrjujem, da sem seznanjen: 

 da lahko odklop merilnega mesta zahteva le lastnik merilnega mesta (imetnik veljavnega soglasja za priključitev), ki je evidentiran v enotnem 

registru merilnih mest distribucijskega operaterja, 

 da se storitev zaračuna na osnovi veljavnega Cenika storitev, postavka Odklop ali priklop merilnega mesta na zahtevo uporabnika. Cenik je na 
voljo na povezavi: http://www.sodo.si/ceniki-energije/cenik-storitev-ki-jih-sodo-zaracunava-direktno-uporabnikom, 

 da bo merilno mesto odklopljeno v roku 15 dni po prejetem plačilu stroškov odklopa skladno s priloženim plačilnim nalogom, 

 da mora biti na dan izvedbe odklopa zagotovljen neoviran dostop do merilnega mesta, 

 da stroške ponovne priključitve na omrežje plača lastnik merilnega mesta (imetnik soglasja za priključitev), 

 da je v primeru, če je odklop daljši od treh let, treba pred ponovno priključitvijo na omrežje zaprositi za novo soglasje za priključitev in skleniti 

novo pogodbo o priključitvi brez plačila omrežnine za priključno moč. 

 

 

Kontaktna oseba: ______________________________       telefon: __________________________ 

 

Kraj in datum:  ________________________________                                       *Podpis in žig lastnika: ________________________________ 

 

 
*Žig je obvezen samo za pravne osebe, ki poslujejo z žigom. 

Podpisnik s podpisom tega obrazca jamči za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov. 
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