
 

 
 

VLOGA ZA IZDAJO E-RAČUNA 
 

 
DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE svojim uporabnikom omogoča prejemanje elektronskih 
računov (e-računov) na elektronski naslov ali v elektronsko banko.  
S prijavo na elektronski račun boste prejeli račun za obveznosti, ki nastajajo iz naslova dobave blaga 
oz. opravljenih storitev, izdan v obliki elektronsko podpisanih datotek XML (namen: nadaljnja 
računalniška obdelava) in PDF (namen: vpogled in za izpis) ter ne boste več prejemali računov v papirni 
obliki.  
 
S podpisom soglašam, da mi izdajatelj posreduje e-račun v elektronski obliki (izbrano obkrožite):  
 

A. NA ELEKTRONSKI NASLOV                                    B.   V ELEKTRONSKO BANKO 
 
V kolikor ste obkrožili možnost A, izpolnite spodnji tabeli.  
 
Izpolni vlagatelj in prejemnik e-računa:  

IME IN PRIIMEK oz. naziv 
 

 

Naslov oz. sedež  

Poštna številka in kraj  

Davčna številka  

Telefonska številka  

Sklicna številka (referenca) z 
zadnjega prejetega računa 

 

Elektronski naslov za pošiljanje  
e-računov 

 

 
Izpolniti, v kolikor prejemnik e-računa ni dolžnik računa:  

Ime in priimek  

Naslov oz. sedež  

Poštna številka in kraj  

Davčna številka  

 
V kolikor ste obkrožili možnost B, vas prosimo, da nas v vaši elektronski banki izberete kot 
izdajatelja računov in nam tako pošljete e-prijavo za prejemanje e-računa v elektronsko banko. 
 

Kraj in datum:_______________________________________  Podpis:_______________________ 

Izpolnjeno in podpisano vlogo oddate osebno ali po pošti na naslov: Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 
63, 8210 Trebnje ali na elektronski naslov: eracuni@dso-trebnje.si. Vsi uporabniki, ki se bodo prijavili na 
prejemanje e-računov do zadnjega v mesecu, bodo račune, izdane v prihodnjem mesecu, že prejeli elektronsko. 
 
 
DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE (v nadaljevanju: izdajatelj) se zavezuje, da bo skrbno varoval osebne podatke uporabnikov, 
pridobljene ob prijavi za e-račune. Podatki se bodo zbirali, pridobivali, hranili in obdelovali izključno za namene e-računov. Podatki so varovani 
skladno z zahtevami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zakona, ki ureja elektronsko poslovanje ter elektronski podpis. Izdajatelj se 
zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Prejemnik v postopku 
prijave posreduje zahtevane osebne podatke. Vsak prejemnik samostojno odgovarja za vsebine, ki jih vpiše ob prijavi. Prejemnik potrjuje, da 
je bil pred prijavo ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih je dal na voljo ob prijavi. Prejemnik ob prijavi 
podaja osebno privolitev, da lahko izdajatelj obdeluje osebne podatke, ki jih prejemnik posreduje ob prijavi. Izdajatelj se zavezuje, da osebnih 
podatkov in kontaktnih informacij uporabnikov ne bo uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja prejemnika, ali v kolikor bi 
to zahtevala veljavna zakonodaja, ne bo razkril tretjim osebam. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik možnost vpogleda, 
prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo. Izdajatelj 
bo pridobljene podatke varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebne podatke lahko izdajatelj uporablja do preklica prijave.  


