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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 145. členom  Zakona o oskrbi z električno energijo 

(Uradni list RS, št. 172/21; v nadaljevanju: ZOEE) in prvim odstavkom 217. člena SONDSEE. 

 

 

Številka merilnega mesta DIS-SMM:  ___   –   _____________   
 

ali številka merilnega mesta GSRN: 3831115800 __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

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: __________________________ 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

SODO d.o.o. in elektrodistribucijsko podjetje, kot pogodbeni izvajalec nalog distribucijskega operaterja, obdelujeta osebne p odatke uporabnikov sistema z namenom 

izvajanja gospodarske javne službe distribucije električne energije na podlagi ZOEE. Obdelavo osebnih podatkov podrobneje določa Politika zasebnosti, ki je dostopna na 

spletnih straneh družbe SODO d.o.o. in pogoji varstva osebnih podatkov, dostopni na spletni strani elektrodistribucijskega podjetja. Podani podatki so potrebni za obravnavo 

te vloge, izvajanje pogodbenega razmerja in izvajanje gospodarske javne službe distribucije električne energije, skladno z do ločili ZOEE. Vlagatelj vloge s podpisom izjavlja, 

da je seznanjen s Politiko zasebnosti družbe SODO d.o.o. in pogoji varstva osebnih podatkov elektrodistribucijskega podjetja in da so navedeni podatki točni in resnični in 

dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi potrebnimi postopki. 

  

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. 

http://www.sodo.si/ceniki-energije/cenik-storitev-ki-jih-sodo-zaracunava-direktno-uporabnikom

