
  

                                       

Elektronsko izdajanje računov 
 
V obsegu, na način in pod pogoji kot ga določajo Zakon o davku na dodano vrednost in drugi predpisi z računovodsko davčnega 
področja in področja predšolske vzgoje, prehaja Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva ulica 18/b, Črnomelj, tudi na 
izdajanje e-računov v pdf obliki s posodobljenim obrazcem in preko UJP.  

E-račun je brezplačen, prijazen do okolja, prihrani čas in stroške, omogoča enostavno vodenje evidenc in plačevanje, po vsebini 
pa enakovredno nadomešča račun v papirnati obliki, razlikuje se edino v načinu pošiljanja. Namenjen je vsem, ki svoje račune 
poravnavate elektronsko, pretežno preko spletne ali mobilne banke. Osnova za prejemanje e-računov je odprt transakcijski račun 
in uporaba spletne banke, ki omogoča prejemanje e-računov. Namesto tiskanega računa se tako lahko odločite za prejem 
računov v izbrani elektronski predal (na e-naslov), uporabniki spletne banke pa v svojo spletno banko (e-banko):  

1) Prejem računov v izbrani elektronski predal (na e-naslov): račune vam bomo pošiljali preko Uprave RS za javna plačila (v 
nadaljevanju UJP). Za izvedbo potrebujemo vaš elektronski naslov, na katerega boste prejeli potrditveno sporočilo UJP, ki ga 
morate obvezno potrditi. 

2) Prejem računov v spletno banko (e-banko): račune boste prejeli neposredno v svojo spletno banko, kjer vas bodo čakali v 
obliki plačilnega naloga, katerega plačilo boste morali le sproti avtorizirati oziroma plačati. Takšen način plačevanja računov 
si lahko enostavno in hitro uredite sami preko svojega bančnega programa (Klik, bankaNET, ipd.), prijava pa nam bo 
posredovana takoj.  

3) Lahko pa se odločite tudi za direktno bremenitev osebnega računa (odprtje trajnika), kar pomeni da se izvede direktna 
bremenitev vašega osebnega računa vsakega 18. dne v mesecu (če je 18. na dela prost dan, se premakne na prvi naslednji 
delovni dan). Za odprtje trajnika morate izpolniti obrazec, ki ga najdete tudi na spletni strani https://www.vrtec-
crnomelj.si/obrazci/, in ga nato oddati v tajništvu vrtca ali skenirati in poslati na e-naslov: info@vrtec-crnomelj.si.  

Če se ne boste odločili za odprtje trajnika, pomeni naročilo na e-račun le spremembo načina pošiljanja računov. Zato vas vljudno 
prosimo, da izpolnite vse v nadaljevanju zahtevane podatke. Starši oziroma skrbniki s svojim podpisom potrjujete točnost 
navedenih podatkov v tej izjavi. Prosimo vas, da oddate izpolnjeno izjavo v tajništvo ali izpolnjeno skenirajte in pošljite na e-
naslov: info@vrtec-crnomelj.si.  

Vsako spremembo podatkov iz te izjave ste med šolskim letom dolžni sporočiti v tajništvo vrtca, v sedmih dneh od nastale 
spremembe. Ob nastali spremembi se namreč vedno mora spremeniti in podpisati tudi podatke v pogodbi za storitve oziroma 
blago, za katerega se izdaja račun.  

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo. 
Stanka Kure, 
ravnateljica 

 

IZJAVA in izbira načina plačevanja izdanih računov 
 
Podpisani/a__________________________________________________, davčna številka _________________________, 
   (ime in priimek starša/skrbnika)  
z uradnim prebivališčem na/v __________________________________________________________________________,  

kamor tudi prejemam pošto, soglašam, da mi Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva ulica 18/b, Črnomelj, za otroka, ki ga 
zastopam ____________________________________________________________, roj. _______________________, izdane račune za 
                                                                          (ime in priimek otroka) 

 oskrbnine in druge plačljive storitve ali blago vroča na naslednji način (obkrožite in pri obkroženem izpolnite): 

1) Pošilja e-račun v pdf obliki na moj elektronski naslov ______________________________________________________ 
(po oddani izjavi vam prek UJP na e-naslov pošljemo potrditveno sporočilo). 

2) Pošilja e-račun neposredno v mojo spletno banko __________________________ (naziv banke) na TRR št. SI 56 
___________________________________________________ (uredite sami pri svoji banki). 

3) Direktno bremeni osebni račun – trajnik (izpolnite in vrtcu vrnite obrazec za plačilo prek trajnika). 

 
 
Kraj in datum:             Podpis starša/skrbnika: 
S podpisom te izjave ste se odločili samo za prejemanje e-računov, na način ki ste ga navedli v tej vlogi. Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva ulica 18/b, 
Črnomelj, vam bo račune in vso dokumentacijo, ki se nanaša na njih, pošiljal izključno na način naveden v tej izjavi. Podpisana izjava za vas zavezuje, da boste v 
primeru kakršnihkoli sprememb ali težav s komunikacijo po elektronski pošti, to sporočili v tajništvo v roku sedmih dni od spremembe ali težave, sicer se šteje, 
da ste račun/e prejeli. Hkrati soglašate, da boste po prekinitvi e-računa kot plačnik še naprej plačevali svoje obveznosti do vrtca oziroma uredili vse potrebne 
spremembe. S podpisom te izjave pooblaščate vrtec oziroma izdajatelja e-računa, da v tej izjavi posredovane osebne podatke uporablja za namen določen s 
Splošnimi pogoji za poslovanje z e-računom in se zavezujete, da boste izdajatelja e-računov redno obveščali o vseh spremembah podatkov, navedenih v tej vlogi. 
S svojim podpisom potrjujete, da ste tudi seznanjeni, da vrtec obdeluje podatke iz te vloge samo za namene in do izpolnitve namena, zaradi katerega so se zbirali 



  

                                       

in obdelovali: praviloma do zaključka vpisa otroka v naš vrtec, razen tistih, za katere zakon določa drugače, kot so to predpisi na področju arhiviranja in 
računovodstva. Podatke bodo obdelovali le za to pooblaščeni zaposleni, posredovani pa bodo le tistim uporabnikom, ki so navedeni v tej vlogi ali tistim 
uporabnikom, ki jim to dovoljuje zakon. Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije, prav tako se ne izvajata avtomatizirano 
sprejemanje odločitev ali oblikovanje profilov.  
Privolitev v samo obdelavo osebnih podatkov je mogoče kadarkoli v celoti ali delno preklicati s pisno izjavo, naslovljeno na elektronski naslov info@vrtec-
crnomelj.si , ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica; vendar v tem primeru otroku morda 
ne bo mogoče zagotoviti storitve ali dejavnosti. Na predhodno navedeni elektronski naslov, lahko kadarkoli naslovite tudi zahtevo po dostopu do osebnih 
podatkov, popravku, izbrisu, omejitvi obdelave, prenosu podatkov ali pa ugovor obdelavi. Ta elektronski naslov je tudi kontakt upravljavca osebnih podatkov, ki 
je Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva ulica 18/b, Črnomelj, njegova pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pa je Andreja Mrak. Pritožbo zoper 
odločitev upravljavca o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je mogoče vložiti na nadzorni organ, ki je v Republiki Sloveniji Informacijski 
pooblaščenec. Več informacij o politiki varovanja osebnih podatkov je dostopnih tudi na www.vrtec-crnomelj.si. 
 


