
 
 

ZAHTEVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV O TRANSAKCIJSKIH RAČUNIH FIZIČNIH 
OSEB IZ REGISTRA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV 
 

Vlagatelj zahteve 

 

Firma / ime in priimek  

Matična številka (če je vlagatelj poslovni subjekt)  

Naslov (ulica, hišna številka, kraj)  

Elektronska pošta  

Referenčna številka zahtevka (vaša številka zadeve)*  

 

Želim skleniti pogodbo o mesečnem  DA  NE  

Upravičen do brezplačne storitve DA  NE  

Pravna podlaga za brezplačno storitev     

Dopolnitev že vložene zahteve DA  NE  

 

 

Strinjam se, da bom podatke uporabil samo za namen opredeljen v zahtevi in da bom 
plačal storitev v skladu s Tarifo nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o 
transakcijskih računih fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov (Ur.l. RS, št. 33/18), 
razen v primeru upravičenosti do brezplačne storitve. 

 

Fizična oseba – imetnik transakcijskega računa po katerem se poizveduje 

 

Ime in priimek  

Davčna številka  

Identifikacijska oznaka tujca – nerezidenti  

 

Namen obdelave podatkov  Opr. št. zadeve 

  

 predlaganje postopka izvršbe za poplačilo denarne terjatve  

 predlaganje postopka zavarovanja za poplačilo denarne terjatve  

 prisilna izvršitev terjatev  

 drugo  

 

 

 

 

* Opis podrobnejše informacije o naročilu storitve (referenčna številka naročnika  je  številka zadeve naročnika ali 

navedba pripravljavca naročila (ime in priimek) pri naročniku storitve), ki bo navedena na specifikaciji, priloženi k 

računu. 



 

Pravna podlaga za obdelavo podatkov  

 Zakon o izvršbi in zavarovanju 

 Zakon o odvetništvu 

 drugo 

 

Pravni interes izkazan z listinami (obvezno priložiti kopije listin) 

 izvršljiva sodba 

 izvršljiv sklep 

 Izvršljiva sodna poravnava 

 izvršljiv notarski zapis 

 pooblastilo stranke (v primeru, da je vlagatelj zahteve odvetnik) 

 drugo 

 

 

 
 

 

 

 

Datum Žig Podpis vlagatelja 
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