
 

ZA VAS IN VAŠ DOM SKRBI PODJETJE STORKOM 

 
VLOGA ZA IZDAJO E-RAČUNA 

(in hkrati odjava papirnatega računa) 

 
Izdajatelj e-računa: Storkom Štore d. o. o., Železarska cesta 3, 3220 Štore 

 
Prejemnik e-računa: 

Ime in priimek (oz. naziv družbe):   

Naslov:  

Poštna številka in kraj:    

Davčna številka: 

 

 

   Obkrožite, kako želite prejemati e-račune: 

 
- preko elektronske pošte 

Elektronski naslov:                                            

 

     ali  
 

- preko platforme bizBox (v spletno banko) 
Številka TRR: 

 
 

Telefon:     

S podpisom soglašam, da mi izdajatelj e-računa pošilja račune za moje obveznosti, ki nastajajo iz naslova stroškov upravljanja 

in rezervnega sklada, izključno v elektronski obliki na elektronski naslov, naveden v tej vlogi. S podpisom  te vloge jamčim za 

resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov ter pooblaščam izdajatelja e-računa, da s to vlogo posredovane osebne 

podatke uporablja za namen, določen s Splošnimi pogoji za poslovanje z e-računom in se zavezujem, da bom izdajatelja e-

računov redno obveščal o vseh spremembah podatkov, navedenih v vlogi. 

Datum podpisa vloge: Podpis: 
 

  V svoji elektronski banki izberite opcijo e-računi. V rubriki naročilo e-računov poiščite 

podatke o izdajatelju računa – Storkom Štore d. o. o. Prikažeta se vam dva TRR-ja naše družbe, in sicer: 

- SI56 0400 10050383 535 – redni račun za upravljanje 

- SI56 0400 1004 7080 491 – rezervni sklad 

Izberite ustreznega in vnesite referenčno številko: SI12 in 13-mestno številko. 

 

Izpolnjen obrazec nam lahko dostavite po eni izmed možnosti: 

➢ navadni pošti na naslov: Storkom Štore d.o.o., Železarska cesta 1, 3220 Štore    

➢ e-pošti: natalija.franulic@storkom.si ali tjasa.jenic@storkom.si ali info@storkom.si  

➢ osebno na sedež podjetja (Storkom Štore d.o.o., Železarska cesta 1, 3220 Štore ) 

 

STORKOM  ŠTORE, TRGOVINA IN POSLOVNE STORITVE, d. o. o., Železarska cesta 1, 3220 Štore T: 03 780 58 00 
E: info@storkom.si   W: www.storkom.si 

Vpis družbe: Okr. sod. v Celju, Vložna številka: 1/07110/00 
Davčna št.: SI58348786, Matična št.: 1511386000, Osnovni kapital: 60.090,13 EUR  

TRR pri NOVA KBM d. d., št. SI56 0400 1005 0383 535 
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Navodila za plačevanje: 
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