
 
080 21 05 - 24 urni servis za prijavo okvar in motenj.  
080 21 01  - pogovor z operaterjem vsak delavnik pon. - pet.; 
7.15 - 15.00 
www.elektro-maribor.si  
info@elektro-maribor.si 
 

N A R O Č I L N I C A   
Spodaj podpisani naročnik (plačnik) 
 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (ime, priimek/naziv, naslov)                                                                                                                          
  

Davčna št./ID za DDV: _____________   

Št. merilnega mesta:   _____________  

naslov merilnega mesta _____________________________________________________________ 
 
Tel.št.: __________________________  E-pošta:  _________________________________________  
 
Naročam  
pri ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor 
 
ustrezno označite: 

�      Sprememba načina merjenja – pretarifiranje brez obiska monterja (7.a)         6,80 €  (vključen 22% DDV) 

�      Sprememba načina merjenja – pretarifiranje z obiskom monterja (7.b)                        28,84 €  (vključen 22% DDV) 

�      Zamenjava obračunske varovalke tip D v rednem delovnem času* (8.a)         29,45 €  (vključen 22% DDV) 

�      Zamenjava obračunske varovalke tip D izven rednega delovnega časa* (8.b)        39,24 €  (vključen 22% DDV) 

�      Zamenjava obračunske varovalke tip NV v rednem delovnem času* (8.c)         33,11 €  (vključen 22% DDV) 

�      Zamenjava obračunske varovalke tip NV izven rednega delovnega časa* (8.č)   42,90 €  (vključen 22% DDV) 

�      Odklop ali priklop merilnega mesta z obiskom monterja (1.a)                           28,84 €  (vključen 22% DDV) 

�      Odklop ali priklop merilnega mesta brez obiska monterja  (1.b)     6,80 €  (vključen 22% DDV) 

�      Dodatno odčitavanje na zahtevo – ročni odčitek (10.h)                                              28,84 €  (vključen 22% DDV) 

�      Dodatno odčitavanje na zahtevo – daljinski odčitek (10.i)                                          2,09 €  (vključen 22% DDV) 

�      Kontrola točnosti merilnih naprav na zahtevo uporabnika – pri uporabniku (5)    60,66 €  (vključen 22% DDV) 

�      Obisk monterja v rednem delovnem času (10.e)                                              28,84 €  (vključen 22% DDV) 

�      Obisk monterja izven rednega delovnega časa (10.f)                                               38,63 €  (vključen 22% DDV) 

�      Sprememba obračunske moči v okviru priključne moči  z obiskom monterja (4.a)                     28,84 €  (vključen 22% DDV) 

�      Sprememba obračunske moči v okviru priključne moči  brez obiska monterja (4.b)     6,80 €   (vključen 22 % DDV)                            

*Pri zamenjavi obračunskih varovalk je v osnovni ceni upoštevana ena varovalka, vsaka dodatna varovalka pa se zaračuna v 

skladu s cenikom: Varovalka tipa D: 0,61 € (vključen 22% DDV)         kom, Varovalka tipa NV: 4,27 € (vključen 22% DDV)        kom. 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
Elektro Maribor d.d. obdeluje osebne podatke uporabnikov sistema distribucije električne energije za namen izvajanja pogodbenega razmerja med naročnikom in Elektro Maribor d.d. Obdelavo 
osebnih podatkov podrobneje določajo Pravila varstva podatkov, ki so dostopna na spletni strani družbe Elektro Maribor d.d. Naročnik s podpisom izjavlja, da je seznanjen s Pravili varstva podatkov 
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. 
 
Elektro Maribor bo naročniku zaračunal s to naročilnico opravljeno storitev z izstavitvijo računa za opravljene storitve. 
 
Kraj in datum: _____________________ 
 
Odgovorna oseba:      Podpis naročnika: 
 
_____________________________                                                          ____________________________ 

       (ime in priimek) 
 
_____________________________                                                           

             (podpis) 
Prejemniki izvodov: naro čnik (1x), arhiv (1x).  
 
Elektro Maribor d.d. je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru, v vložku št. 1/00847/00. Matična številka: 5231698. Osnovni kapital: 139.773.510,27 EUR. ID za DDV: SI46419853 

    


