
Javno podjetje – Azienda pubblica
Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l.

Ulica 15. maja 4, SI-6000 Koper

tel: +386 (0)5 66 33 700
fax: +386 (0)5 66 33 706

e-naslov: info@marjeticakoper.si
www.marjeticakoper.si

TRR pri Delavski hranilnici d.d.: SI56 6100 0000 8572 043
TRR pri Banki Koper d.d.: SI56 1010 0003 4659 356

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Kopru, številka vložka 1/00062/00
Osn. kap.: 5.455.810,00 EUR, Mat. štev. 5072255000, ID za DDV: SI32375204

Ime in priimek oz. naziv podjetja:

Naslov stalnega bivališča oz. sedež podjetja:

Poštna številka in kraj:

Davčna številka *(obvezen podatek):

Elektronski naslov *(obvezen podatek):

Št. TRR *(obvezen podatek):

Naziv banke *(obvezen podatek):

Telefonska številka (neobvezen podatek):

VLOGA ZA IZDAJO E-RAČUNA IN ODJAVA PAPIRNATEGA RAČUNA

Podatki o plačniku/prejemniku računa

Šifra plačnika*:
Opomba: 
• vloga velja za vse storitve, ki se nanašajo na to šifro plačnika
• podatek »Šifra plačnika« prepišite z računa

S podpisom soglašam, da mi izdajatelj posreduje e-račun v elektronski obliki (izbrano označite): 

na elektronski naslov v elektronsko banko 
(račun bo poslan na zgoraj navedeni elektronski naslov)

ali

Želim: VZPOSTAVITEV prejemanja e-računov SPREMEMBO podatkov za posredovanje e-računa

ODJAVO prejemanja e-računa

Datum podpisa vloge: Podpis plačnika/prejemnika računa:

Izjava plačnika/prejemnika računa:
S podpisom te vloge:

Št. vloge: Datum prejema vloge:

Podpis odgovorne osebe izdajatelja računa:

Izpolni Javno podjetje – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l.

Želim sodelovati v nagradni igri »Preklopi na Eračun« 
in soglašam s Pravili nagradne igre Preklopi na Eračun, objavljenimi na spletni strani www.marjeticakoper.si. Hkrati soglašam z obdelavo mojih 
osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre in z javno objavo imena in priimka ter naslova izžrebanih nagrajencev nagradne igre.

 DA, želim sodelovati v nagradni igri   NE, ne želim sodelovati v nagradni igri
         (ustrezno obkroži)

• potrjujem, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji za poslovanje z e-računom in hkrati prevzemam vse pravice in odgovornosti, ki izhajajo iz Splošnih 
pogojev za poslovanje z e-računom Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l., 

• soglašam, da mi izdajatelj računa za moje obveznosti, ki nastajajo iz naslova storitve, do odjave posreduje račune v e-obliki v elektronsko banko ali na 
elektronski naslov, ki sta navedena v tej vlogi,

• se strinjam z odjavo papirnatih računov,
• izjavljam, da so navedeni podatki pravilni,
• se obvezujem, da bom Javnemu podjetju – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l. v roku 15 dni od nastale spremembe pisno sporočil vsako 

spremembo navedenih podatkov, skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki (Ur. L. RS št. 106/2012 in spremembe),
• v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in drugimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov dovoljujem in soglašam, da se 

zgoraj navedeni osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje Javno podjetje – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. – 
s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, kot izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, za namene izvajanja dejavnosti,

• soglašam, da se vloga aktivira v naslednjem obračunskem obdobju po oddaji vloge, in sicer v primeru, da so podatki 
• plačnika/prejemnika računa za storitev usklajeni s podatki za uporabo zgoraj označenih storitev. 


	toggle_2: Off
	toggle_3: Off
	fill_8: 
	Ime in priimek oz naziv podjetja: 
	fill_10: 
	Poštna številka in kraj: 
	fill_12: 
	Elektronski naslov obvezen podatek: 
	Št TRR obvezen podatek: 
	Naziv banke obvezen podatek: 
	Telefonska številka neobvezen podatek: 
	na elektronski naslov: Off
	v elektronsko banko: Off
	Datum podpisa vloge: 
	Št vloge: 
	Datum prejema vloge: 
	toggle_1: Off
	toggle_4: Off
	toggle_5: Off
	fill_7: 
	fill_9: 


