
na elektronski naslov 

v elektronsko banko  SI56 
 številka bančnega računa plačnika / prejemnika računa (IBAN številka)

elektronski naslov za pošiljanje e-računov

Datum podpisa vloge: Podpis prejemnika računa: ____________________

Izpolni OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 

Datum prejema vloge: Podpis odgovorne osebe izdajatelja računa: _____________ 

VLOGA ZA IZDAJO eRAČUNA (in hkrati odjava papirnega računa)

S PODPISOM SOGLAŠAM, DA MI IZDAJATELJ POSREDUJE eRAČUN V ELEKTRONSKI OBLIKI 
(izbrano označite):

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 
Center 101
2393 Črna na Koroškem
ID za DDV: SI44743548
TRR: SI56 0110 0010 0007 227

tel.: 02 870 48 10 
fax: 02 870 48 21
e-naslov:obcina@crna.si
www.crna.si

Izjava plačnika/prejemnika računa:

IZDAJATELJ eRAČUNA: OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, Center 101, 2393 Črna na Koroškem

PREJEMNIK eRAČUNA

Naslov (ulica in hišna številka)

Ime in priimek/Naziv pravne osebe

Poštna številka in kraj

PRIJAVA na izdajo eRačuna 
PREKLIC prejemanja eRačuna
SPREMEMBA podatkov za prejemanje eRačuna

- S podpisom te vloge soglašem/ potrjujem:
- da mi izdajatelj eRačuna, do odjave oz. preklica, vse račune, morebitni opomin ali izpisek odprtih postavk

(IOP) posreduje v elektronski obliki na  elektronski naslov v tej vlogi, s čimer veljavno nadomesti vse dokumente v
papirni obliki;

- da sem seznanjen s Splošnimi pogoji za poslovanje z eRačunom, objavljenimi na spletni strani www.crna.si ter
prevzemam vse pravice in odgovornosti, ki izhajajo iz Splošnih pogojev;

- da sem seznanjen, da nezaščitena elektronska pošta ni varen medij;
- seznanjen sem, da bo eRačun izdan v formatu PDF in XML;
- jamčim za resničnost in točnost podatkov na tej vlogi in se zavezujem, da bom v 8-ih dneh sporočil vsako

spremembo podatkov, ki bi vplivala na prejem eRačuna;
- da se odpovedujem prejemanju papirnatega računa.

- po pošti na naslov Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem,
- skenirano ali elektronsko podpisano po elektronski pošti na obcina@crna.si ali
- osebno v vložišču Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem.

Pravilno izpolnjeno in podpisano Vlogo za izdajo e-računa oddajte:

S svojim podpisom tega dokumenta jamčim za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov in izjavljam, da dajem izdajatelju računa izrecno 
privolitev za obdelavo vpisanih podatkov za namen poslovanja z eRačuni. Soglašam in dovoljujem, da izdajatelj zgoraj navedene osebne podatke 
obdeluje za namen, za katerega so bili dani. 

Izdajatelj izjavlja, da bo hranil in obdeloval osebne podatke podpisnika skladno z veljavno zakonodajo ter da bo le-te uporabljal do ukinitve e-računa. 
Od izdajatelja lahko podpisnik kadarkoli pisno zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, ki se obdelujejo pri izdajatelju, popravek netočnih osebnih 
podatkov, izbris osebnih podatkov oziroma preklic privolitev za obdelavo osebnih podatkov in omejitev obdelave osebnih podatkov podpisnika. 

Želim prejemati eRačun v elektronsko bančništvo
Želim prejemati eRačun v elektronsko bančništvo in po elektronski pošti 
Želim prejemati eRačun samo po elektronski pošti 
Naročam se za vse račune, ki jih prejemam
Naročam se samo za vpisano odjemno mesto 

Davčna številka

Telefonska številka 

Elektronski naslov
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