
POOBLASTTLO ZA POSREDOVANJE MERILNIH PODATKOV

Podpisani lastnik (imetnik soglasja za priključitev) oz plačnik (končni odjemalec) merilnega rnesta dovoljujem dobavitelju ali tretji osebí
(pooblaščencu), da v roku Šestih mesecev od dneva podpisa pooblastila za spodaj navedeno merilno mesto (oz. za več, merilnih mest - v prilogi) pri
iwaja|cih nalog distribucijskega opeĺaterja pridobi merilne podatke v ęlektronski obliki za:

B
tr
tr

K.aj in datum: KIDRIIEVO, 8.5.2019

łZigje obvezen ĺdmo za praýne osebe, ki posląjejo:

izdelavo ponudbe za nakup in prodajo elektrike za izbraneganovega dobavitelja elektrike
naročilo plačl.jive podatkovne storitve (po ceniku SoDo)
naročilotrresečnihpodatkoviznaprednihmerilnjhsistemov'kisozakončnegaodjenralcaoz pooblaščencabrezplačni

(označite zahlevo z:nakom >x< v lĺ,adľat pred izbiro.)

Številka merilnega mesta DIs-sMM:

ali številka merilnega nesta GS 1 : 383l l 158

lmaialec
nalog Do: !2 _ Elektro celje !3 - uektro Ljubljenn Ę|4 - Elektro Maribor !6 - Elelłtro Gorenjska f]z _ rtľtro Primorska

(Uslrezno označi)

Pooblastilo velja za(označile zahleyo z:nakont Đx( 1, kyadral pred i:biľo):

Ę enkratno pridobitev podatkov

!do preklica

Podatk bodo posredovani s slľani inajalca nalog dish'ibucijskega operalerją na sldnd:lrden način ali na eleklronski
naslov: (A,

VA RST'VO oS E B N] H Po DA',I'Ko ĺ/
SoN) d.o.o' ill elektm)islribucijsko FilJélje, kor pgulkni i?a1alec rulogdis1ibucijsl@ga opemleľp, ob<lelujela osebne 1rlalke uplrbnika'sislenp zlarnom i^ajfJb

SOD() ct'o o in elelanxtislńbrcijskega lrutjeljo. Itląni Fílalk so iłujmje pgodberega ruffierja in i^'ąjąnje gos1xłhrcke jnne shl:be dislribucÜe
eleklńčne energije ,ľkladno z določili Energelskega zokola. Wagatelj łIoge t Polĺtiko zą'ĺebnosf in da so na,eĺleni Pą]ath ločni ill resnični i,l
do se njegol'i osebli gxlalki zbirujo, hrunĺjo' oMelujejo, uprabljojo pslopki.

Y 'í
žig lastnika/ plačnika:

podatkov in imam neodtisno odPodpisnik s podpison le8a obrazca jamčint :a resničnosl operalerja s

).

PODATKI o POOBLASCENCU (dobavitelj/tľetja oseba):

Naziv / priimek in ime:

Kĺaj - Ul ica, hišna številka:

Številka in naziv pošte:

Davčna številka:

Matična številka: (samo za pratne osebe)

PODATKI O LASTNIKU / PLACNIKU:

Naziv / priimek in ime: oBtlNA KlDRlČEVo

Kraj - Ul ica, hišna številka: KoPAL|ŠKA UL. 14

Številka in naziv pošte 2325 KlDRlČEVo

Davčnaštevilka: 9 3 7 9 6 4 7 1

Matičnaštevilka: 5 8 8 3 7 0 9 0 0 0 (sano za pravne osebe)

PODATKI O MERILNEM MESTU:

Naziv / priimek in ime:

Naslov merilnega mesta:

Število merilnih mest v priloženem spisku številk merilnih mest (v kolikor gĺe za več merilnih nlest): 

-

pooblaščencen dogol,oljen način ľalłlanja s podalki, (zaupnos!, osebni podatki, namen



POOBLASTILO ZA POSREDOVANJE MERILNIH PODATKOV

Podpisani lastnik (imetnik soglasja za prikljuěitev) oz plačnik (končni odjenlalec) merilnega lĺesta dovoljujem dobavitelju ali tretji osebi
(pooblďčencu), da v roku šestih mesecev od dneva podpisa pooblastila za spodaj navedeno merilno mesto (oz za već merilnih mest - v prilogi) pri
izvajalcih nalog distribucijskega operaterja pridobi merilne podatke v elektronski obliki za:

izdelavo ponudbe zz nakup in prodajo el€ktrike za izbĺanega novega dobavit€lja elektrike
naročilo plačljive podatkovne storitve (po ceniku SoDo)
naĺočilo tlesečnih podatkov iz naprednih merilnih sistemov, ki so za končnega odjemalca oz pooblaščenca brezplačni

(označite zahlevo z znakom )x( ý laĘdral pred izbiro.)

Številka merilnega mesta DIs-sMM: 

- 
-

ali številka merilnega mesta GS l: 383l l l58

lzvaialec
nalog oo; E2 _ Etektro Celje !3 - Elektro Ljubljanĺ Ę|ł - uektro Maribor !6 - olektro Goľenjska !7 - olelĺtro Primorska

(Ustre:no označi)

Poob|astilo velja za(označile zahle'ĺ,o z znakom ,x<ł \'kl.,adrąl preel izbiro)

Ę enkratno pridobitev podatkov

!do preklica

Podatki bodo posľedo],ani s St'ani i:vajalca nalog dish'ibucijskega operaterja na slandaľden način ali na eIektronski

nąslov:

ĺ/ANryO osEBNl H PODATKOV

eleklićne energije skladno z dolŮčĺli ]iplgetskeqa akolw' WagaleIj łloge s |roa]łison i:j@Ijd' dą je serunjen s Polĺliko zuebnosli irl.la so nm'edeni
do se njegovi osebni p'kllki zbirujo, hrunÜo, ob<lelujejo, upmbljajo in Psredujejo v a'ezi z wemi Ptrebnimi PosloPki

in.!6'ouuje,

Kraj indatum: KlDRlČEVo, 8'5.2019 tPodpis in žig lastnika/ plačnika

łZigje obvezen sąilo za praýne osebe, ki poslujejo: žigom.

Podpisnik s podpisonl tega obrazca jamčim za resničnost in pravihrosl :qoraj navedenih podatk>y in iman neodvisno od distribucijskega opeľalerja s
pooblaščencem dogoľorjen način ľa|uanjd s podaĺki, :agotovljenini po ten pooblastilu (--aupnost, osebni podatki, namen uporabe )'

PODATKI o POOBLASCENCU (dobavitelj/tretja osebĺ):

Naziv / priimek in ime:

Kĺaj - Utica, hišna številka:

Številka in naziv pošte:

Davčna številka:

Matična številka: (santo za pravne osebe)

PODATKI o LASTNIKU /PLAĆNIKU:

Naziv / priimek in ime: VZDRŽEVANJE lN GRADNJE KlDRlČEVo, javno podjetje d.o'o.

Kraj - Ulica, hišnaštevi|ka: KoPALlŠKA UL. 14

Številka in naziv pošte: 2325 KlDRlČEVo

Davčnaštevilka: 2667 57 14

Matičnaštevjlka; 3 9 6 2 8 0 6 0 0 0 (satno za pravne osebe)

PODATKI O MERILNEM MESTU:

Naziv / priimek in ime.

Naslov merilnega rnesta:

Število merilnih mest v priloŽenem spisku števitk merilnih mest (v kolikor gre zaveč merilnih ntest): 

-



POOBLASTILO ZA POSREDOVANJE MERILNIH PODATKOV

Podpisani lastnik (imetnik soglasja za priključitev) oz plačnik (končni odjemalec) merilnega mesta dovoljujem dobavitelju ali tretji osebi
(pooblaščencu), da v roku šestih mesecev od dneva podpisa pooblastila za spodaj navedeno merilno mesto (oz za več merilnih mest - v prilogi) pri
izvajalcih nalog distribucijskega operaterja pridobĺ merilne podatke v e]ektronski obliki za:

B!
tr

izdelavo ponudbe za nakup in prodajo elektrike za izbĺanega novega dobavitelja elektrike
naročilo plačljive podatkovne storitve (po ceniku SoDo)
naročjlotrresečnihpodatkoviznaprednihmerilnihsistemov'ki sozakončnegaodjenralcaoz pooblaščencabrezplačni

(o:načite zahtevo z:nąkom x< l kvadral pľed izbíro.)

Številka merilnega mesta DIS-SMM: 

- 
-

ali številka neÍilnega mesta GS1: 383l1l58

Izvaialec
nalog oo: E2 - Elektľo c€lje !3 - rlettro Ljubljana Ę|4 - Elettro Mnribor [6 - nlektro Gorenjska !l - Elektro Primoľskĺ
(Ustrezno označi)

Pooblastilo velja za (o:načite zahleyo z znakonl ĺx< v h,adľal pred i:biro):

t enkratno pridobitev podatkov

!do preklica

Podalk bodo posredol,ani s sfi'ani izl,ajalcą nalog dislribucUskega operalerja na slandaľden način ali na elek!ľonski

naslov:

ĺ/A NIyO oSE B NI H PO DÁ7'KOV
SotX) do o in elekhx]islibucusko Bxtjeue' kol pgulbeni iuajdlec rulogdiýrihucijskega oprulerja, o&lelujela osebne pxlalke z nsnlenoln t4'oJanJq
jane 'shĚbe dislriblc|e elehriđP ęrełgije lw;rutlagi Elrcrgel'skega akola. obĺlelno osebnih prlolk@ pdrcbneje določa družbe
ĺaDO ĺl.o o. ill elektrliłnbrcíjskega Tfljeja. Iłxląni Filolh so Jntrebni

KÍaj in datum: KIDRIÖEVO, 8.5.2019

+Żigje obve;en samo zd praýne osebe, ki poslly'ejo z žigonl i ',

Podpisnik s podpisom tega obrazca jaměim tą resničnosl in pra|ilno;t žgoraj na;denih
pooblaščencełn dogolorjen način ľavnanja s podatki, zagotovljeninli po tem pooblaslilu

a obM6,o le iloge, iłojanje pRxlbene4a runerja
paĘisonĘalĘo' dqle serujen s Polilĺko ruebnül

''! dpis iĘžig lastnikĺ/

hdaso
dislribucÜe

in rc\nićni h doýoaýe,električne energije skladno z dolŕili Erergcl;kep akola. WagaleIjúoge s
do se njegoli uebni pxlatki zbirujo, hrunÜo, oMelujejo, uprubljajo ín Jpsr.eduJejo ý A'ezj zysemi potrebnimi pstoPki'

podatkov in imam neodvisno od distribucijskega operalerjd s
(:aupnosĺ, osebni podatki, namen uporabe ).

PODÁTKI o POOBLAŚČENCU (dobĺütelj/tretja oseba):

Naziv / priimek in ime:

IGaj - Ulica, hišna številka:

Številka in naziv pošte:

Davčna številka:

Matična številka: (samo za pratne osebe)

PODATKI o LASTNIKU /PLAĆNIKU:

Naziv / priimek in ime: oSNoVNA Šon xloRlČrvo

Kľaj - Ulica' hišna številka: KAJUHOVA UL' 10

Številka in naz iv poŠte: 2325 KlDRlČEVo

Davčnaštevilka: 6 0 8 0 9 0 5 1

Matičnaštevilka: 5 0 8 7 0 6 6 0 0 0 (sano za pravne osebe)

PODATKI O MERILNEM MESTU:

Naziv / priimek in ime.

Naslov merilnega mesta:

Število merilnih most v priloženem spisku številk merilnih mest (v kolikor gĺe za več merilnih nlest): 

-



POOBLASTTLO ZA POSREDOVANJE MERILNIH PODATKOV

Podpisani lastnik (imetnik soglasja za priključitev) oz plačnik (končni odjenlalec) merilnega mesta dovoljujem dobavitelju ali tretji osebi
(pooblaščencu), da v roku šestih mesecev od dneva podpisa pooblastila za spodaj navedeno merilno mesto (oz zaveć, merilnih mest - v prilogi) pri
izvajalcih nalog distribucijskega operaterja pridobi merilne podatke v elektronski obliki za:

B
tr
tr

łŻigje obve:en samo za prąýne osebe, ki poslujejo z žiqoil.

Podpisnik s podpison tega obra:cajamčim za resničnost in pral,illtost z8oraj nal,edenih
pooblaščencen dogol,orjen način ravnanja s podatki, zagotovĘenimi po tem pooblastilu

izdelavo ponudbe za nakup ilr prodajo elektrike za izbĺanega novega dobavitelja elektrike
naĺočilo plač|jive podatkovne storitve (po ceniku SoDo)
naročilo mesečnih podatkov iz naprednih merilnih sistemov, ki so za končnega odjema|ca oz pooblaščenca brezplačni

(označite zahtevo z znakom Đx( ý ldadľal pred i;biľo')

Števi|ka meľilnega mesta DIs-sMM: 
- 

-
ali številka meÍilnega mesta GSl: 383l l l58

lzvaialec
nalog Do: E2 _ Ele ktro Celje !3 - Elektro Ljubljanĺ El4 - El"kt.o Maribor !6 - ľlelĺtro Goľenjska !z _ nIettľo Pńmorskn

(Uslrezno označi)

Pooblastilo velja za (označite zahtevo : znakon >xĺł l, kvadral pred izbil'o):

Ę enkratno pridobitev podatkov

!do preklica

Podalki bodo posredoyąni s slrani inajalca nalog disll'ibucijskega operąterja na slondarden nąčin ali ną elektronski

noslov:

I'A RSTVO OS E B NIH PO DAI'KO V
SoN) do.o. in elelorulistribucijsko Fljetje, kot pgodbeni ił'ojolec mIoB dis1ibucijskega oryruler1b, obdelujela osebne pblke upmbnikov sislenw z Wenom i^'ajiją gospfnke

SolX) ĺl.o o in eleknxlistribrcijskego pxljeljo. Rxtani pxloĺki so 1nlrbni a obmla'o le ĺłoge, ía'ojnje pgúbenep Werją in i4,ajonje pspxlonke ja,ne shije distrihlcie
elekličnc enełEÜe sklądno z tloločili Energelskega rukoru. Wagalelj lloge ł PalPi$n i:ja,Uą, dą je seilanjen s Poliliko Aebn6li in da so na'edeni lu]alh ločni in
da se njegwi osebni ryxlolki ńirujo, hruijo, ob<lelujejo, uprubljojo in Fsredujejoý a'ezj zy\elní potrehnini PsloPki.

Kľaj ín datum CIRKOVCE 8.s.2019 *Podpis in žig lastnikai

Ť

podatkov in intant neodvisno od
4ł

.Y
-:.

rlrt .;l .-, l

PODATKI O POOBLASCENCU (dobavitelj/tretja oseba):

Naziv / priimek in ime:

IGaj _ Ulica, hišna številka:

Števílka in naziv pošte:

Davčna številka:

Matična številka: (samo za prałne osebe)

PODATKI O LASTNIKU / PLACNIKU:

Naziv / priimek in ime: osNoVNA Šon clRrovce

Kĺaj - Ulica, hišna številka; clRKoVcE 47

Številka in naziv pošte: 2326 CTRKOVCE

Davčnaštevilka: 7 o 3 7 4 6 1 9

Matičnaštevilka: 5 0 8 6 9 7 3 0 0 0 (samo za pravne osebe)

PODATKI O MERILNEM MESTU

Naziv / priimek in ime:

Naslov merilnega mesta:

Śtevilo merilnih mest v priloŽenem spisku številk merilnih mest (v kolikor gre za več merilnih mest): 

-

(zaupnost, osebni podatki, natnen uporabe ).


