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VLOGA ZA IZDAJO PDF OBLIKE E-RAČUNA  
(in hkrati odjava papirnega računa) 

 
Izdajatelj računa:  Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o. 
 Savinjska cesta 11a 
 1420 Trbovlje 

 
Prejemnik PDF oblike e-računa: 

*Ime in priimek plačnika (naziv)   
   

*Šifra plačnika    
  Zapisana v zgornjem desnem predelu prve strani računa 

Vaš naslov:     
 *Ulica, hišna številka/sedež   

    
 *Poštna številka   *Kraj  
    

*Davčna številka           
   (8 znakov)  

*Referenca prejemnika računa  S I 1 2              
   13-mestno številko, ki se nahaja na levi strani UPN (polje referenca prejemnika) 

*Elektronski naslov   
    

*Telefon   
 
 

S podpisom te vloge soglašam, da mi izdajatelj računa posreduje PDF obliko e-računa na zgoraj naveden 
elektronski naslov. 

 
 

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji za poslovanje z e-računom in soglašam, da mi izdajatelj računa pošilja 
račune za moje obveznosti, ki nastajajo iz naslova dobave blaga in storitev, samo v PDF obliki na elektronski naslov, naveden v tej vlogi. 
S podpisom te vloge jamčim za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov, pooblaščam izdajatelja računa, da s to vlogo 
posredovane osebne podatke uporablja samo za namen določen s Splošnimi pogoji za poslovanje z e-računom in se zavezujem, da 
bom izdajatelja računa redno obveščal o vseh spremembah podatkov, navedenih v vlogi. Prosimo, izpolnite polja, označena z * 

           

 
 

*Datum podpisa vloge:  *Kraj podpisa vloge:    
 

*Podpis:  

 Prosimo, podpišite tukaj 
 
 
 

Izpolni odgovorni delavec pošiljatelja e-računa 
    

 Šifra plačnika v BIS:       
     

 Datum vpisa vloge v BIS  Podpis:    
   

 

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov izdajatelja računa navedenega na vrhu obrazca! 
 

Izjava: V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov s podpisom tega dokumenta dovoljujem in soglašam, da se zgoraj navedeni 
osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., z namenom izvajanja 
dejavnosti. Hkrati izjavljam, da so navedeni podatki pravilni in se obvezujem, da bom podjetju Komunala Trbovlje, d. o. o., v določenih 
rokih od nastale spremembe pisno sporočil/a vsako spremembo navedenih podatkov, skladno z občinskimi Odloki. 




