
 
 

VLOGA ZA ODJAVO/PREKLIC E-RAČUNA 

(in hkrati prijava naprejemanje papirnatega računa) 

 

Izdajatelj e-računa: 

KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d., Partizanska cesta 2, 6210 Sežana 

 

Plačnik računa: 

(*polja označena z zvezdico so obvezen podatek) 

 

* Ime in priimek  

* Naslov  

* Poštna številka in kraj  

* Davčna številka  

   Telefon  

* Elektronski naslov  

* Bančni račun prejemnika e-računa  SI56 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Šifra uporabnika iz računa * ________________________  

(Najdete jo na zgornji desni strani računa, pod datumom) 

 

 Referenca prejemnika računa iz UPN obrazca*  ___________________________ 

 (Vpišite vseh 13 znakov reference prejemnika iz prejetega računa, izpisana je v spodnjem levem 

kotu UPN obrazca. Če ste prejemali e-račune za več storitev KSP d.d. Sežana, vpišite reference iz 

vseh UPN obrazcev, za katere ne želite prejemati e-računov.) 

 

S podpisom te vloge preklicujem prejemanje računov v elektronski obliki v elektronsko banko 

oziroma po elektronski pošti. 

 

Izdajatelja računa pooblaščam, da mi račune posreduje v papirnati obliki z direktno pošto na 

naslov naveden v tej vlogi. 
 

Dovoljujem in pooblaščam družbo KSP d. d. Sežana, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-1), Uredbo EU 

2016/679 Evropskega parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR) in v skladu z lastnimi pravni akti, moje osebne podatke obdeluje z 

namenom izvajanja dejavnosti družbe. Soglašam, da pridobiva moje osebne podatke oziroma dodatno dokumentacijo pri ustreznih 

organih, institucijah. 

 

KSP d. d. Sežana bo z vašimi osebnimi podatki ravnalo odgovorno in jih bo obdelovalo zgolj za namene izvajanja dejavnosti 

družbe.  Vprašanja, povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali za uresničevanje vaših pravic na podlagi veljavnih predpisov, 

ki urejajo varstvo osebnih podatkov, lahko kadarkoli naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov po elektronski pošti na 

naslov info@ksp-sezana.si ali po pošti na naslov KSP d.d. SEŽANA, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana.  

 

S podpisom te izjave, pod materialno in kazensko odgovornostjo, potrjujem resničnost navedenih podatkov. 
 

Datum in podpis vloge*: 

 

__________________________________  

Izpolnjen in podpisan obrazec oddate osebno ali po pošti na naslov: Komunalno stanovanjsko 

podjetje d.d. Sežana, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana ali na e-naslov: info@ksp-sezana.si. 

 

(*polja označena z zvezdico so obvezen podatek) 


