
                                     

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, pod vložno  številko Srg 2016/54179, matična številka: 7197187000, osnovni kapital: 100.000,00 EUR,  

ID za DDV: SI20356846, TRR: 35001-0001374402 pri BKS Bank AG 

 
 

 

Vloga za izdajo/odjavo e-računa 
(in hkrati odjava/prijava papirnega računa) 

 
Izdajatelj e-računa: Javno komunalno podjejte Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 
Ravne na Koroškem   
                         
Prejemnik e-računa (*Obvezen podatek): 
 
Identifikacijska oznaka prejemnika e-računa (izpolni izdajatelj e-računa): _________________ 
 

---------------------------------------- spodaj izpolni vlagatelj ----------------------------------------------- 
 

*Ime in priimek:_______________________________________________________________ 

*Naslov: ____________________________________________________________________ 

*Poštna številka in kraj:_________________________________________________________ 

*Davčna številka: ____________________________________________________________ 

*Elektronski naslov za pošiljanje e-računov: _____________________________________ 
  (*Obvezen podatek, v kolikor prejemnik e-računa izbere možnost prejemanja e-računa na elektronski naslov) 

 
*Telefon:  _______________________________________________ 

*Bančni račun prejemnika e-računa: SI56  _______________________________ 
   (*Obvezen podatek, v kolikor prejemnik e-računa izbere možnost prejemanja e-računa na elektronsko banko) 
 

PRIJAVA NA E-RAČUN: 
S podpisom te vloge soglašam, da (označite): 
 Želim prejemati E-račun v elektronsko bančništvo. 
 Želim prejemati E-račun v elektronsko bančništvo in po elektronski pošti. 
 Želim prejemati E-račun po elektronski pošti. 
 
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji za poslovanje z e-računom in soglašam, 
da mi izdajatelj e-računa pošilja račune za moje obveznosti, ki nastajajo iz naslova dobave blaga oz. 
storitev, samo v elektronski obliki na elektronsko banko oziroma elektronski naslov, naveden v tej 
vlogi. S podpisom te vloge jamčim za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov, pooblaščam 
izdajatelja e-računa, da s to vlogo posredovane osebne podatke uporablja za namen določen s 
Splošnimi pogoji za poslovanje z e-računom in se zavezujem, da bom izdajatelja e-računov redno 
obveščal o vseh spremembah podatkov, navedenih v tej vlogi. 
 
ODJAVA E-RAČUNa: 
Želim odjaviti prejemanje e-računa in soglašam, da ga v bodoče prejemam (označite): 
 Samo po elektronski pošti. 
 Samo v papirni obliki. 
 V papirni obliki in po elektronski pošti. 

 
*Datum podpisa vloge:_________________ 
(*Obvezen podatek) 

 
*Podpis prejemnika e-računa:_____________________ 
(*Obvezno) 
 

Datum prejema, podpis odgovornega delavca izdajatelja e-računa in žig 
 
__________________________________________ 
(izpolni izdajatelj e-računa) 

 

Izpolnjeno vlogo pošljite na naslov:  Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o. Gačnikova pot 

5,  2390 Ravne na Koroškem ali elektronsko na elektronski naslov: marina.cucek@jkpravne.si. 


