
 

 

 

Datum: 5. 9. 2019 

 

MOŽNOSTI PREJEMANJA IN PLAČEVANJA RAČUNOV ZA STORITVE OŠ 

ŠMARJETA 

 

Spoštovani starši! 

 

V šoli omogočamo več možnosti prejemanja računov za plačilo storitev šole kot tudi 

načinov poravnave obveznosti do šole. 

Poleg prejemanja računov za storitve v papirnati obliki  in plačevanja na bančnih 

okencih vam ponujamo še naslednje možnosti: 

 

a)      Prejemanje e-računov po elektronski pošti preko UJP 

Račune za storitve šole prejemate samo v elektronski obliki na navedeni elektronski 

naslov. Priporočamo, da to možnost izberete tudi starši, ki imate vzpostavljen trajnik 

(SEPA direktno obremenitev) za plačilo računov in za plačilo položnice v papirnati 

obliki že sedaj ne potrebujete. Če se odločite za to možnost, izpolnite obrazec - Izjava 

za prejemanje e-računa po elektronski pošti. Ko bomo vaš zahtevek vnesli v skupno 

vstopno in izstopno točko na UJP, boste prejeli na vaš e-naslov zahtevo za potrditev. 

Ko to potrdite, boste dobili tudi potrditveno e-pošto, da je prijava uspela. Računov v 

papirnati obliki ne boste več prejemali. 

 

b)      Prejemanje e-računov neposredno v vašo spletno banko preko UJP   

Na prejemanje e-računov se prijavite neposredno v vaši spletni banki, kjer imate odprt 

osebni račun. Med izdajatelji e-računov poiščete OŠ Šmarjeta (davčna številka: 

73055956), v polje referenčna oznaka pa vpišete šifro otroka (zapisana na vsakem 

računu, ki ga mesečno prejmete, desno zgoraj). Po vaši uspešni prijavi bodo izdani e-

računi dostavljeni direktno v vašo spletno banko, kjer boste izvršili tudi plačilo. V kolikor 

imate v šolo vključenih več otrok, oddate vlogo za vsakega otroka posebej (vsak otrok 

ima svojo šifro). Računov v papirnati obliki ne boste več prejemali. 

 



 

 

 

c)      Trajnik – SEPA direktna obremenitev 

Račune prejemate ali v papirnati obliki (lahko tudi zbirno položnico) ali preko 

elektronske pošte, za plačilo pa izberete TRAJNIK - SEPA direktno obremenitev, za 

kar morate izpolniti obrazec – Soglasje za SEPA direktno obremenitev.  

 

Če se odločite za to možnost, nimate skrbi s plačilom računa, saj mi posredujemo 

podatek na vašo banko o višini vaše obveznosti, ki jo banka z vašega računa poravna 

22. v mesecu za pretekli mesec. Vaša dolžnost je le zagotovitev zadostnega stanja na 

vašem osebnem računu. 

d)      Zbirna položnica, v kolikor sta v šolo vključena dva ali več otrok hkrati 

Še vedno prejemate račun za vsakega otroka posebej, vendar bo ena položnica 

prečrtana, na drugi položnici bo pa seštevek obeh zneskov z računov za plačilo. Če se 

odločite za to možnost, izpolnite obrazec – Izjava za prejemanje zbirne položnice.  

Opomba: zbirne položnice za otroke vrtca in šole skupaj žal niso možne. 

 

Vse obrazce lahko dobite v tajništvu šole, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani šole. 

Vse izpolnjene obrazce oddate v tajništvu šole ali pošljete skenirane na e-naslov: 

sonja.kuhar@os-smarjeta.si. 

 

Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole, na telefon 07/3844180 ali 

pošljete vprašanje na elektronski naslov sonja.kuhar@os-smarjeta.si. 

 

 

Lepo pozdravljeni. 

 

 

 

         Ravnateljica: 

         Nevenka Lahne, prof. 
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