Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica

Spoštovani starši!
Večina staršev mesečno prejemate položnice za šolske storitve v papirni obliki. S tem dopisom vas želimo
seznaniti z drugimi možnostmi plačevanja položnic, s katerimi boste zmanjšali stroške plačevanja in
privarčevali na času in skrbi za pravočasno plačevanje računov ter z možnostjo združene položnice za tiste
starše, ki imate na šoli več otrok.
DODATNE MOŽNOSTI PLAČEVANJA MESEČNIH POLOŽNIC ZA OBRAČUNANE ŠOLSKE STORITVE
Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:
1. Prejemanje računov v papirni obliki
Položnice za plačilo šolskih storitev lahko brez provizije plačate v poslovalnici Delavske hranilnice v Novi
Gorici.
2. Prejemanje e-računov po elektronski pošti preko UJP (izpolnite soglasje za prejem e-računa)
Račune na e-naslov plačnika lahko, v skladu z zakonodajo, pošiljamo samo preko UJP, za kar potrebujemo
vašo davčno številko in elektronski naslov plačnika.
3. Prejemanje e-računov neposredno v spletno banko (izpolnite soglasje za prejem e-računa)
E-račun je vse bolj uveljavljen način poslovanja prek sodobnih bančnih poti. Je brezplačen, preprost za uporabo
in okolju prijazen. E-računi v celoti nadomeščajo račune v papirni obliki, saj so elektronsko podpisani s
kvalificiranim digitalnim potrdilom izdajatelja. Elektronski podpis zagotavlja pristnost podatkov na e-računu.
Na prejemanje e-računa se prijavite neposredno v vaši spletni banki, kjer imate odprt račun in urejeno
elektronsko poslovanje. Račun za opravljene šolske storitve prejmete v predal e-banke, kjer ga potrdite in ga s
tem brez dodatnih aktivnosti poravnate.
4. Plačevanje preko SEPA direktne obremenitve (trajnik)
Starše, ki želite račune plačevati preko trajnega naloga vabimo, da se zglasite v računovodstvu šole. S seboj
prinesite vašo bančno kartico in osebni dokument. Obrazec za odprtje trajnega naloga (Soglasje za SEPA
direktno obremenitev) je na razpolago na spletni strani šole in ga lahko izpolnite že doma, lahko pa ga
dobite in izpolnite tudi na šoli.
ZDRUŽENE POLOŽNICE (izpolnite obrazec Izjava – združene položnice)
Če imate v šolo vključenih več otrok, lahko uredite prejemanje zbirne položnice, vendar samo v primeru, če
boste račun prejemali v papirni obliki ali kot e-račun po elektronski pošti. E-račun v spletno banko ne podpira
združenih UPN obrazcev oziroma položnic, saj je posamezno plačilo vezano na posamezen račun. V primeru
prijave na prejemanje e-računov v spletno banko, boste prejeli e-račun za vsakega otroka posebej.
V primeru, da imate v zvezi s predstavljenimi možnostmi plačevanja dodatna vprašanja, lahko pokličete v
računovodstvo šole (ga. Mateja Kompara, 05 335 90 61) ali vprašanje naslovite na
mateja.kompara@guest.arnes.si
Lep pozdrav.
Jernej Ferjančič l.r., ravnatelj
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