
VLOGA ZA IZDAJO, PREKLIC IN SPREMEMBO E-RAČUNA 

Vljudno vas prosimo, da ustrezno označite ali se želite prijaviti, odjaviti ali spremeniti podatke za prejemanje 

e-računa. 

□ prijava na izdajo e-računa 

□ preklic prejemanja  e-računa 

□ sprememba podatkov za prejemanje  e-računa 

 

Podatki o prejemniku (*obvezni podatki) 

Ime in priimek/ Naziv podjetja*  Naslov enote*(Ulica, hišna št., št. stanovanja) 

_______________________________          _____________________________________ 

Šifra plačnika (najdete na razdelilniku/računu) Davčna številka 

_______________________________          _____________________________________ 

Elektronski naslov za prejemanje e-računa*Telefonska številka 

_______________________________ _____________________________________ 

Izjava prejemnika/plačnika računa: 

S podpisom soglašam, da mi izdajatelj, družba SKG-UPRAVNIK d.o.o., do odjave oz. preklica, vse račune, 

mesečne razdelilnike in s tem povezana pisanja, posreduje v elektronski obliki na elektronski naslov naveden v 

tej vlogi, s čimer veljavno nadomesti dokumente v papirni obliki. Seznanjen/a sem, da bo e-račun izdan v 

formatu XML in PDF. Seznanjen/a sem s Splošnimi pogoji prejemanja e-računov in se strinjam, da bom e-račun 

začel/a prejemati v naslednjem koledarskem mesecu od datuma, ko izdajatelj e-računa prejme izpolnjen in 

podpisan obrazec. S podpisom jamčim in zagotavljam, da so v vlogi navedeni podatki resnični in točni ter se 

zavezujem, da bom izdajatelju redno oz. najkasneje v 8 dneh od nastanka, sporočil/a morebitne spremembe 

podatkov. 

S podpisom te vloge prav tako izjavljam, da sem seznanjen/a in da pristajam oz. soglašam z obdelavo mojih 

osebnih podatkov, pridobljenih s to vlogo (ime, priimek, naslov, telefonska številka in e-pošta) s strani 

izdajatelja oz. družbe SKG-UPRAVNIK d.o.o. za namen neposrednega trženja (prejemanje reklamnega materiala 

skupaj s položnicami na dom). V primeru, da želim preklicati soglasje obdelavi za namen neposrednega trženja, 

sem seznanjen, da lahko to storim s pisnim sporočilom na podjetje SKG-UPRAVNIK d.o.o., Steletova 23b, 1241 

Kamnik ali pošljem preklic z elektronskim sporočilom na eracuni@skg.si. 

Osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. 

Kraj in datum      Podpis 

__________________________   _________________________ 

Izpolnjen obrazec pošljite po elektronski pošti na eracuni@skg.si, po klasični pošti, ali ga 

oddajte osebno v pisarni SKG-UPRAVNIK d.o.o.. 

 


