
 

OBRAZEC: OST-3_2020 

 

 

VLOGA ZA IZDAJO E-RAČUNA IN ODJAVA PAPIRNATEGA RAČUNA 

Želim (izbrano označite):  

VZPOSTAVITEV E-RAČUNA    

SPREMEMBO PODATKOV ZA POSREDOVANJE RAČUNA 

ODJAVO PREJEMANJA E-RAČUNA 

 

Podatki o plačniku/prejemniku računa: 

Šifra plačnika (razvidno z računa): _______________________________________________________ 

Ime in priimek oz. naziv podjetja: _______________________________________________________ 

Naslov stalnega bivališča oz. sedež podjetja: _______________________________________________ 

Davčna številka * (obvezen podatek): ____________________________________________________ 

Elektronski naslov * (obvezen podatek):  

Št. TRR * (obvezen podatek): SI56 __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __  

Naziv banke * (obvezen podatek): _______________________________________________________ 

Telefonska številka (neobvezen podatek): _________________________________________________ 

* vloga velja za tiste storitve, ki se nanašajo na to šifro plačnika 

 

S podpisom soglašam, da mi izdajatelj posreduje e-račun v elektronski obliki (izbrano označite): 

 NA ELEKTRONSKI NASLOV     V ELEKTRONSKO BANKO  

         (račun bo poslan na zgoraj navedeni e-naslov) 

___________________________________________________________________________________ 

Izjava plačnika/prejemnika računa: 

S podpisom te vloge: 

- potrjujem, da sem seznanjen s splošnimi pogoji za poslovanje z e-računom in hkrati prevzemam vse pravice in odgovornosti, 

ki izhajajo iz Splošnih pogojev za poslovanje z e-računom Komunalnega podjetja Kamnik d.o.o., 

- soglašam, da mi izdajatelj računa za moje obveznosti, ki nastanejo iz naslova storitve, do odjave posreduje račune v e-

obliki v elektronsko banko ali na elektronski naslov, ki sta navedena na tej vlogi, 

- soglašam k odjavi papirnih računov, 

- izjavljam, da so navedeni podatki točni, 

- se obvezujem, da bom izdajatelju v roku 5 dni od nastale spremembe pisno sporočil vsako spremembo navedenih podatkov, 

- v skladu z določili GDPR dovoljujem in soglašam, da se zgoraj navedeni osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo 

vzpostavi, vodi in vzdržuje Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., Cankarjeva cesta 11, Kamnik, 

- soglašam, da se vloga aktivira v naslednjem obračunskem obdobju po oddaji vloge, in sicer v primeru, da so podatki plačnika 

oz. prejemnika računa za storitev usklajeni s podatki za uporabo zgoraj označenih storitev.  

 

Datum podpisa vloge: ____________________  Podpis plačnika računa: ____________________

  

        IZPOLNI KPK KAMNIK D.O.O. 

 

ŠT. VLOGE:   ________________ 

        DATUM PREJEMA VLOGE: ________________ 

        PODPIS ODGOVORNE OSEBE: ________________ 


