
   
 
 

 

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

 

 
 
 

SOGLASJE ZA PREJEM E-RAČUNA 
 
Podatki o prejemniku e-računa: 

Ime in priimek 

__________________________________________________________________________________ 

Naslov 

__________________________________________________________________________________ 

 

E-račun želim prejemati (označite z X): 

 v spletno banko 

POSTOPEK: prijavite se na e-račun v vaši spletni banki. Pri tem boste morali v obrazec vnesti nekaj podatkov 
izdajatelja računa:  

 naziv: Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 

 davčna številka: 50989456 

 ID referenca izdajatelja: šifra otroka, ki je razvidna na izdanem računu nad imenom in priimkom 
učenca ter davčna številka plačnika (starša ali skrbnika)  

 

 na elektronski naslov          

davčna številka (obvezen podatek) _______________________________________________ 

elektronski naslov_____________________________________________________________ 
                                                                                  (napišite z velikimi tiskanimi črkami) 

za otroka - ime in priimek otroka ___________________________________, razred _____________. 

 

V____________________, dne_________________                    Podpis: ________________________ 

 
Soglašam, da Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, do preklica vse račune posreduje v elektronski obliki v 
elektronsko banko oziroma na elektronski naslov, naveden na tem soglasju. Strinjam se z odjavo papirnatih 
računov. S podpisom jamčim za resničnost navedenih podatkov in se zavezujem, da bom vsako spremembo, ki 
bi vplivala na prejem e-računa, javil do 1. delovnega dne v mesecu. 
 
Z oddajo soglasja za prejem e-računa jamčim, da sem seznanjen in soglašam, da Osnovna šola Frana Erjavca 
Nova Gorica, zbrane osebne podatke zbira, obdeluje in hrani skladno z zakonodajo s področja osebnih 
podatkov za namen izmenjave e-računov. Zbrani osebni podatki se bodo na podlagi podanega soglasja 
uporabljali za namen pošiljanja e-računov na izbran nosilec, dokler posameznik ne prekliče svojega soglasja 
oziroma do zaključka šolanja otroka, razen, če daljšo hrambo določenih podatkov predpisuje zakon in zanjo 
določa rok hrambe. S podpisom soglasja ste seznanjeni, da lahko kadarkoli zahtevate vpogled v vaše osebne 
podatke, zahtevate popravek osebnih podatkov, blokiranje, izbris ali omejitev uporabe na način, da zahtevo 
naslovite pisno na naslov Osnovna šola Erjavca Nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica.  Posameznik 
ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki je: Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 
1000 Ljubljana.  

 


