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Kraj in datum Podpis vlagatelja

Žig

* Sprememba lastnika na individualnem odjemnem mestu za zemeljski plin oziroma sprememba lastnika na merilnem mestu za električno energijo se upošteva 
od datuma spremembe navedenega na vlogi za spremembo lastnika oziroma od datuma primopredajnega zapisnika.

** Sprememba lastnika na mestu za dobavo toplote oz. sprememba lastnika na skupnem odjemnem mestu za zemeljski plin, se upošteva od prvega naslednjega 
obračunskega obdobja, ki sledi mesecu, v katerem je bila podana sprememba.

ENERGETIKA LJUBLJANA osebne podatke obdeluje skladno z veljavnimi predpisi. Način obdelave osebnih podatkov in pravice kupcev v zvezi s tem so določeni v Politiki 
varstva osebnih podatkov, ki je dostopna na http://www.energetika-lj.si/energetika-ljubljana/o-druzbi/varstvo-osebnih-podatkov.

       overjena kupoprodajna pogodba       sklep o dedovanju       zemljiškoknjižni izpisek       primopredajni zapisnik

       drugo

DOKAZILA

(obvezen samo za pravne osebe, ki poslujejo z žigom)

(obvezen podatek)

(obvezen podatek)

VLOGA ZA SPREMEMBO LASTNIKA

Ime in priimek/Naziv

Naslov/Sedež družbe

Davčna št. (ID za DDV)                                                          Telefon/GSM številka

Zadnji račun poslati na naslov

PODATKI O OBSTOJEČEM LASTNIKU

Ime in priimek/Naziv

Naslov/Sedež družbe

Davčna št. (ID za DDV)                                                          Telefon/GSM številka

E-naslov

Račune pošiljati na naslov

Mesto odjema zabeležite kot moj stalni naslov

PODATKI O NOVEM LASTNIKU

Naslov odjemnega/merilnega mesta oz. mesta dobave

Nadstropje      Št. stanovanja

PODATKI O ODJEMNEM/MERILNEM MESTU OZ. MESTU DOBAVE

Zemeljski plin

Zemeljski plin

Toplota

Toplota

Električna energija

Električna energija

Toplota 
(skupno odjemno mesto/delilnik) Finančni najemVzdrževanje TP

Sprememba se zavede

VT MT ET

VT MT ET

Stanje merilne naprave

Datum spremembe

Št. odjemnega/merilnega mesta
/mesta dobave

DA NE
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