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ZADEVA:  MOŽNOSTI PREJEMANJA IN PLAČEVANJA POLOŽNIC  

 

Spoštovani starši, skrbniki. 

Preteklo šolsko leto nam je ob izbruh epidemije COVID-19 naložilo dodatne izzive, prilagajanja 

in tudi stroške. Ne samo šolski proces, temveč tudi samo organizacijo poslovanja želimo 

optimizirati, in postaviti v e-oblike. Iskreno se zavedamo, da vsaka e-oblika od uporabnika 

zahteva dodatna znanja, izkušnje, za nekatere pozitivne dobre lastnosti, za druge odklonilne, 

negativne. V želji, da bi pripomogli k zmanjšanju porabe papirja in poštnih stroškov, vam poleg 

prejemanja računov v papirni obliki in poleg prejemanja računov direktno v vašo spletno 

banko po novem nudimo tudi prejemanje računov na vaš elektronski naslov.  

Izberete torej lahko med naslednjimi možnostmi: 

 

1. Prejemanje položnic v papirni obliki  
 

Položnice za plačilo storitev šole lahko prejemate v papirni obliki po ustaljeni praksi preko vaših 

otrok, v primeru izobraževanja na daljavo na domači naslov.  

 

2. 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 in urejeno elektronsko poslovanje. Po vaši uspešni prijavi bodo izdani e-računi dostavljeni 

v vašo spletno banko, kjer ga boste tudi plačali. Položnic v papirni obliki od takrat naprej ne 

boste več prejemali. 
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3. Prejemanje položnic po elektronski pošti preko UJP (izpolnite izjavo za prejemanje 
položnic po elektronski pošti) 

 

Na prejemanje položnic na svoj elektronski naslov se lahko prijavite z izpolnjeno izjavo, ki jo 

oddate v pisarni za obračun oskrbnin ali razredniku. Položnico boste prejeli po elektronski pošti, 

preko UJP. Položnic v papirni obliki od takrat naprej ne boste več prejemali. 

Starši, ki želite prejemati položnice v elektronski obliki, morate za prejemanje položnic na ta 

način izpolniti izjavo, ki jo prilagamo dopisu. Izjava se nahaja tudi na naši spletni strani. 

Plačevanje položnic: 

ZBIRNE POLOŽNICE 

Če imate v šoli hkrati vključenih več otrok, si lahko uredite prejemanje zbirne položnice. Pošljite 

e-sporočilo na naslov prehrana@os-bistrica.si v katerem navedete otroke in zaprosilo, da za 

omenjene otroke želite prejemati zbirno položnico. V tem primeru je možno prejeti položnico:  

 v papirni obliki ali 

 po elektronski pošti.  

Zbirna položnica ni možna, če se boste odločili za prejemanje e-računov neposredno v svojo 

spletno banko (način 2.), ker e-slog ne podpira združenih UPN obrazcev. Posamezno plačilo je 

namreč vezano na posamezno položnico. 

SEPA DIREKTNA BREMENITEV (TRAJNIK) 

Plačilo si lahko uredite tudi preko SEPA direktne bremenitve (trajnik). V tem primeru je možno 

naročiti: 

 račun v papirni obliki (lahko je zbirna položnica) ali  

 prejem računa po elektronski pošti (lahko je zbirna položnica). 

Izpolniti morate izjavo - soglasje za SEPA direktno bremenitev, ki jo prejmete v računovodstvu. 

Dodatne informacije dobite v pisarni za obračun položnic, na tel. 04 5971 769 ali pošljete 

vprašanje na elektronski naslov prehrana@os-bistrica.si. 

Lepo pozdravljeni. 

Dina Pintarič 

Bistrica, 24. 8. 2020            v.d. ravnatelja 
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