
 
 

PRILOGA: Podatki potrebni za izdajanje e-računov 
1. Podatki o izdajatelju* 

IBAN številka TRR:*     SI56  

Firma:  

Matična številka :  
*Izdajatelj navede IBAN TRR, ki je vključen v elektronsko banko za pravne osebe in prek katerega bo 
posredoval e-račune do prejemnikov, prejemal povratne informacije o posredovanih e-računih in 
prevzemal e-prijave na prejem e-računov od novih prejemnikov v banki. 
2. Naziv reference* 
_________________________________________________________________________________ 
*Izdajatelj izpolni naziv povezovalne oznake. 
 
3. Podatki za pravilno izpolnjevanje reference prejemnika pri  izdajatelju 

Navodilo za 
izpolnjevanje  
reference * 

  

Povezava do spletne strani izdajatelja  za  
morebitna dodatna navodila za izpolnjevanje 
reference**  
* Polje Navodilo za izpolnjevanje  reference je alfa numeričen  podatek max. 200 znakov, ki ga določi 
izdajatelj in iz katerega PREJEMNIK nedvoumno prepozna POVEZOVALNO OZNAKO POD KATERO 
GA IZDAJATELJ VODI V LASTNIH EVIDENCAH. Izdajatelj, ki izdaja e-račune za več namenov lahko 
V POJASNILO napiše, DA SO DODATNA POJASNILA NA RAZPOLAGO NA SPLETNI STRANI, KI 
JE NAVEDENA. Reference izdajatelj objavi tudi na svojih spletnih straneh. Banke, ki so vključene v 
sistem posredovanje e-računov pa poskrbijo za dostop do teh podatkov za svoje prejemnike. Navodilo 
lahko izdajatelj  posreduje tudi v prilogi in na izjavi izpolni » Navodilo v prilogi« 
** V polje Povezava do spletne strani mora izdajatelj navesti spletno stran, kjer bo za prejemnike e-
računov objavil podrobna navodila za izpolnjevanje REFERENCE na e-prijavi. 
 
4. Povezava do dodatnega opisa na spletnih straneh izdajatelja 
_________________________________________________________________________________ 
Izdajatelj navede natančen URL naslov, kjer se nahajajo dodatne informacije  
 
5. Besedilo, ki je zapisano na Vlogi za prijavo prejema računa v elektronski obliki (e-račun) 
Besedilo s 
katerim 
kupec 
posreduje 
izdajatelju 
soglasje za 
prejemanje 
e-računov *** 

  

***Besedilo bo navedeno v Vlogi za prijavo prejema računa v elektronski obliki, ki jo bo digitalno 
podpisal kupec in s tem podal svoje soglasje za prejem računa v elektronski obliki (max. 300 znakov). 
PRIMER BESEDILA: »Prejemnik računov soglašam, da mi izdajatelj do odjave, vse račune posreduje 
v elektronski obliki v elektronsko banko, na račun naveden v tej vlogi. Hkrati izdajatelju jamčim za 
resničnost vseh podatkov iz te vloge in se zavezujem, da mu bom sam sporočal vsako spremembo 
podatkov, ki bi vplivala na prejem e-računa.« 
 
6. Izdajatelj   vrača povratno  informacijo  na prejete e-prijave/e-odjave ( označite ) 
 
DA  �                             NE � 
              Kraj in datum: 
 
______________________________ 

 Firma (izdajatelj) 
 
______________________________________ ____ 

  žig in podpis zakonitega zastopnika ali generalnega 
pooblaščenca 

 


