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Izjava o izbiri načina prejemanja računov 
 

Spodaj podpisani/-na _________________________________________________________, 

stanujoč/-a _________________________________________________________________, 

davčna številka  

 

Izjavljam, da želim prejemati račune za otroka/-e: 

(Spodaj zapišite imena in priimke, razred (skupino) vseh otrok, za katere se izdaja združen račun) 

 

 

 
 

Obkrožite eno od navedenih možnosti načina prejemanja računov: 

1. račun v papirni obliki (klasična pošta) 
2. račun po E – pošti v .pdf obliki 
3. e-račun 
4.a trajnik SDD – sepa direktna obremenitev, račun želim prejeti po e-pošti 
4.b trajnik SDD – sepa direktna obremenitev, račun želim prejeti v papirni obliki 

  

Podatki, potrebni za izdajo izbranega tipa e-računa: 

e-naslov za pošiljanje (možnost plačila 2, 3 in 4.a): _______________________________________ 

Geslo za odpiranje računa (možnost plačila 2, 3 in 4.a)____________________________________ 

Naziv banke plačnika (možnost plačila 3 in 4)___________________________________________ 

Številka transakcijskega računa plačnika (možnost plačila 3 in 4) 

 
 
Obvezujem se, da bom spremembo podatkov, navedenih v tem obrazcu sporočil/-a v računovodstvo Osnovne šole 
Matije Valjavca Preddvor, z oddajo nove izjave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

S I 5 6                    

(ime in priimek plačnika) 

(naslov plačnika: ulica, poštna številka in kraj) 

(davčna številka plačnika) 
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Podpisani/-a soglašam in sem seznanjen/-a, da: 

 gre za osebne podatke, ki se bodo obdelovali zaradi moje odločitve glede pošiljanja računov za opravljene 
storitve Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor; 

 se bodo ti osebni podatki hranili v računovodstvu Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor v skladu z 
veljavnimi predpisi in skladno z namenom, za katerega se zbirajo; 

 soglašam, da se podatki s tega obrazca lahko posredujejo Upravi Republike Slovenije za javna plačila 
(UJP), ki so potrebni za registracijo prejemanja računov po e-pošti. 

 Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor osebnih podatkov, zbranih na podlagi predmetnega soglasja, ne 
prenaša v tretje države; 

 velja soglasje le za čas vključenosti otrok podpisnika v Osnovno šolo Matije Valjavca Preddvor; 
 lahko v zvezi z obdelavami, ki se bodo izvajale v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, 

uveljavljam pravico do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve, ugovora in prenosljivosti osebnih podatkov 
ter da lahko vložim pritožbo pri informacijskem pooblaščencu RS; 

 Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor vse podatke, ki bodo zbrani na podlagi tega soglasja hrani še eno 
leto po izstopu/prepisu/izpisu otroka iz našega zavoda, dlje pa le, če je to objektivno potrebno, npr. zaradi 
morebitnega spora v zvezi s plačilom storitve ali če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo varstvo 
dokumentarnega in arhivskega gradiva; 

 ni nobenih posledic za otroka ali mene, če ne dam soglasja k obdelavi zgoraj navedenih osebnih podatkov; 
 se glede informacij o obdelavi tako zbranih osebnih podatkov lahko obrnem na pooblaščeno osebo za 

varstvo osebnih podatkov Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor g. Miroslava Ekarta (Datainfo.si d.o.o., 
Tržaška cesta 85, 2000 Maribor, 030/708-939) ali po elektronski pošti na naslov 
varstvo.podatkov@datainfo.si; 

 to soglasje za posamezni ali celotni namen lahko kadarkoli prekličem s posredovanjem preklica na naslov: 
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor.  

 Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v naši 
Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na 
https://ospreddvor2.splet.arnes.si/files/2022/06/Politika_zasebnosti_sola.pdf  
 

 

 
 

 
V __________________, dne __________ Podpis prejemnika računa:___________________ 


