
 

 

  

Javno podjetje Prlekija d.o.o.   

 

 Babinska cesta 2A 9240 Ljutomer  
 Tel.: 02/58 58 240 Fax: 02/58 58 248  
 E: info@jp-prlekija.si I: www.jp-prlekija.si  

 

Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2A, 9240 Ljutomer,  Matična številka: 3637905000,  ID za DDV: SI34813144, 
Dejavnosti: E36.000,  Transakcijski račun: SI56 3300 0000 3716 255 pri Addiko Bank. 

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, Srg vpisa 2009/30429. Višina osnovnega kapitala: 200.000,00 EUR. 

 

VLOGA ZA PREJEMANJE E-RAČUNOV PO ELEKTRONSKI POŠTI 
(in hkrati odjava papirnatega računa) 

 
 

Podatki o plačniku računa:  

 
Ime in Priimek/Podjetje: 
 

 

 
Ulica in hišna številka: 
 

 

 
Poštna številka in kraj: 
 

 

Telefon:  

Šifra plačnika: (najdete na položnici)                               
 
 

Elektronski naslov za prejemanje e-računov: ______________________________________ 
 
Po vsakem neuspešno dostavljenem mailu vam prepis računa posredujemo v papirni obliki. Po 
treh zaporednih neuspešno dostavljenih mailih vas samodejno odjavimo od prejemanja e-
računov po elektronski pošti.  
 
S podpisom soglašam, da mi izdajatelj e-računa JAVNO PODJETJE PRLEKIJA d.o.o., pošilja 
račune za moje mesečne obveznosti v elektronski obliki na elektronski naslov, naveden v tej 
vlogi. S podpisom jamčim za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov in se 
zavezujem, da bom izdajatelja e-računov redno obveščal o vseh spremembah podatkov 
(spremembo elektronskega naslova za pošiljanje….), najkasneje v 8 dneh po nastali 
spremembi. Spremembo načina pošiljanja računov lahko kadarkoli spremenite s poslanim 
dopisom na zgoraj navedeni e-naslov. 
 
Kraj in datum: _______________________       Podpis plačnika: ________________________  
 
Vlogo nam izpolnjeno in podpisano pošljite na elektronski naslov: info@jp-prlekija.si ali po 
pošti na naslov Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer. 
 
 
Javno podjetje Prlekija d.o.o., obdeluje osebne podatke uporabnikov sistema z namenom izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe 
varstva okolja oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo 
v posamezni občini ter Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v posamezni občini, kjer izvaja javno službo. 
Obdelavo osebnih podatkov podrobneje določa Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in Politika zasebnosti, ki je dostopna na spletni strani 
družbe Javno podjetje Prlekija d.o.o.. Podani podatki so potrebni za obravnavo te vloge, izvajanje pogodbenega razmerja in izvajanje prej 
navedenih gospodarskih javnih služb. Vlagatelj vloge s podpisom izjavlja, da je seznanjen s Politiko zasebnosti in da so navedeni podatki točni 
in resnični in dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi potrebnimi postopki. 
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