IZJAVA O PREJEMANJU RAČUNOV V SPLETNO BANKO ALI NA ELEKTRONSKI
NASLOV (račun v fizični obliki ne bo posredovan)
Spodaj podpisani/na__________________________________________________________ ,
(ime in priimek plačnika)

stanujoč/a____________________________________________________________________ ,
(naslov plačnika – ulica, hišna številka, poštna številka, kraj)

izjavljam, da želim za otroka/ke:
- _____________________________________________________________,
(ime in priimek otroka)

-

_____________________________________________________________,

-

_____________________________________________________________,

-

_____________________________________________________________,

(ime in priimek otroka)
(ime in priimek otroka)
(ime in priimek otroka)

prejemati račune (ustrezno obkrožite in izpolnite):
I. na elektronski naslov (na vaš elektronski naslov boste najprej prejeli sporočilo UJP-a, ki ga
morate potrditi, da lahko vzpostavimo storitev). Račun boste prejemali na elektronski naslov v pdf
obliki.

davčna številka plačnika: _________________________________________
elektronski naslov plačnika: _______________________________________
II. v spletno banko (v vaši spletni banki poiščete izdajatelja računa – GŠ Slavka Osterca Ljutomer in
se prijavite na storitev). Račun v e-obliki boste prejemali v svoj predal e-banke, kjer ga poravnate
enostavno, brez prepisovanja podatkov.

davčna številka plačnika: _____________________________________
elektronski naslov plačnika: ___________________________________
št. TRR plačnika: SI56_________________________________________
odprt pri banki ______________________________________________
Obvezujem se, da bom spremembe podatkov, ki so pomembni za izdajo e-računov sporočal-a takoj
po nastali spremembi.
S podpisom izjave za prejemanje e-računov tudi jamčim, da sem seznanjen/a in soglašam, da GŠ
Slavka Osterca Ljutomer zbrane osebne podatke zbira, obdeluje in hrani skladno z zakonom s
področja hrambe osebnih podatkov, za namen izmenjave e-računov.
V ______________, dne_____________

Podpis plačnika:______________________

Opomba:
 Izjave ni potrebno izpolniti za vsako šolsko leto posebej. Velja do preklica.
 Izjema: Povečanje števila otrok, ki bodo obiskovali našo glasbeno šolo.
Izpolni glasbena šola
Vloga je odobrena dne: __________

Podpis:_____________________

Spoštovani starši!
V naši glasbeni šoli omogočamo več možnosti prejemanja računov/položnic za plačilo storitev glasbene
šole. Doslej ste prejemali račune/položnice v papirni obliki. Da bi pripomogli k zmanjšanju porabe
papirja in poštnih stroškov, vam zraven prejemanja računov v papirni obliki nudimo tudi prejemanja
računov na vaš elektronski naslov in prejemanje računov direktno v vašo spletno banko. Uredite pa si
lahko tudi plačila preko SEPA direktne obremenitve (trajnik).
Izberete torej lahko med naslednjimi možnostmi:
1. Prejemanje računov/položnice v papirni obliki
Položnice za plačilo storitev glasbene šole lahko prejemate v papirni obliki na vaš domači naslov (v tem
primeru vam ni potrebno storiti ničesar.)
2. Prejemanje računov/položnic po elektronski pošti preko UJP
(ne izpolnjujete II. točko izjave o prejemanju računov)
Na prejemanje računov na svoj elektronski naslov se lahko prijavite z izpolnjeno izjavo, ki jo oddate v
tajništvo glasbene šole ali jo pošljete po pošti. Račun boste prejeli po elektronski pošti, preko UJP-a.
Računov v papirni obliki od takrat naprej ne boste več prejemali, lahko si jih natisnete sami.
3. Prejemanje e-računov/položnic neposredno v vašo spletno banko preko UJP
(ne izpolnjujete I. točko izjave o prejemanju računov)
Na prejemanje e-računov se prijavite neposredno v vaši spletni banki, kjer imate odprt osebni račun in
urejeno elektronsko poslovanje in v tajništvu glasbene šole, kjer izpolnite izjavo. Po vaši uspešni prijavi
bodo izdani e-računi dostavljeni v vašo spletno banko, kjer ji boste tudi plačali. Računov v papirni obliki
od takrat naprej ne boste več prejemali. Natisnete si jih lahko sami iz spletne banke, če želite.
Starši, ki želite prejemati račune v elektronski obliki, morate za prejemanje računov na način pod 2. in
3. točko izpolniti priloženo Izjavo o prejemanju računov v spletno banko ali na elektronski naslov.
4. SEPA direktna bremenitev (trajnik)
(izpolnite soglasje za SEPA direktno obremenitev)
Plačilo si lahko uredite tudi preko SEPA direktne bremenitve (trajnik). V tem primeru je možno naročiti:
- račun/položnica v papirni obliki ali
- prejem računa/položnice po elektronski pošti, v tem primeru zraven Soglasje za SEPA direktno
obremenitev izpolnite še Izjavo o prejemanju računov v spletno banko ali na elektronski naslov
(ne izpolnjujete II. točke izjave o prejemanju računov).
Obrazca najdete tudi na spletni strani glasbene šole, na povezavi https://www.gssol.si/sl/documents/
Dodatne informacije dobite v tajništvu glasbene šole, na tel. 02 585 15 30 ali pošljite vaše vprašanje na
elektronski naslov gs.ljutomer@guest.arnes.si.
Lepo pozdravljeni,
Ravnatelj:
Stanislav Lašič

