
                                          

Spoštovani starši! 

Obveščamo vas, da prehajamo na brezpapirno poslovanje. Ponujamo vam možnost prejemanja 

računov za naše storitve v elektronski obliki v svojo spletno banko (če to vaša banka podpira) ali na 

elektronski naslov. V primeru, da ne želite prejemati računov v papirni obliki vas pozivamo, da 

izpolnite spodnje soglasje in nam sporočite kam želite prejemati eRačune. 

ESlog eRačunov ne podpira združenih UPN obrazcev oz položnic, saj je posamezno plačilo vezano 

na posamezen račun. Zato v primeru prijave na sprejemanje eRačunov v spletno banko ter na 

enaslov, prejmete eRačun za vsakega otroka posebej. 

 

SOGLASJE ZA PREJEM E-RAČUNA 
 

Podatki o prejemniku eRačuna (starši, skrbniki): 

Ime in priimek ____________________________________________________________________ 

Naslov __________________________________________________________________________ 

Eračun želim prejemati (označite z x): 

o v spletno banko 

številka osebnega transakcijskega računa odprtega pri banki __________________________ 

 

 

davčna številka (obvezen podatek!)_____________________________________________ 

Opomba: prejem eračuna v spletno banko ne pomeni direktne obremenitve temveč samo prejem 

                obračuna kot sporočilo v spletno banko 

 

o na elektronski naslov          

davčna številka (obvezen podatek!)_____________________________________________ 

elektronski naslov___________________________________________________________ 

                                                      (napišite z velikimi tiskanimi črkami) 

 

za otroka - Ime in priimek otroka _____________________________________________________  

Razred in šola _______ ___________________________________________________________ 

                            (npr.: 1.A GIM/PV, 2.A Danilo Lokar, 3.A Šturje, 4.Budanje, 5. Lokavec) 

 

 

V____________________, dne_________________            Podpis: _________________________ 

 
Spodaj podpisani prejemnik računov soglašam, da mi izdajatelj Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina račune posreduje v elektronski 

obliki v elektronsko banko oz na elektronski naslov. Obenem se strinjam z odjavo papirnih računov. Izdajatelju jamčim za resničnost 

podatkov iz tega soglasja in se zavezujem, da mu bom sporočal vsako morebitno spremembo podatkov, ki bi vplivala na prejem 

eRačuna. Z oddajo soglasja za prejem eRačuna jamčim, da sem seznanjen in soglašam, da Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, 

zbrane osebne podatke zbira, obdeluje in hrani skladno z zakonodajo s področja osebnih podatkov za  namen izmenjave eRačunov. 

Zbrani osebni podatki se bodo na podlagi podanega soglasja uporabljali za namen pošiljanja e-računov na izbran nosilec, dokler 

posameznik ne prekliče svojega soglasja oz. do zaključka šolanja otroka, razen, če daljšo hrambo določenih podatkov predpisuje 

zakon in zanjo določa rok hrambe. Svoje soglasje lahko kadar koli prekličete. Zahtevo za izpis, izbris, omejitev ali sprememba 

podatkov lahko pošljite na naslov šole ali na e-naslov racunovodstvo@ss-venopilon.si. 
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