
  

 

 

 

 

 

 

G L A S B E N A  Š O L A  O R M O Ž     
Grajski trg 1 
2270 Ormož 
 

Spoštovani starši! 
 

Z letošnjim letom uvajamo novost pri izdajanju položnic (v nadaljevanju: račun). Po novem Vam lahko račun 
pošljemo kot e-račun na vašo spletno banko ali na mail v pdf obliki.  
 

Na prejemanje e-računov se lahko prijavite neposredno na vaši spletni banki. Med izdajatelji e-računov 
poiščete Glasbeno šolo Ormož, v polje referenčne oznake vpišite sklicno številko iz zadnje položnice (če je 
nimate, pišite/pokličite v tajništvo). V večini spletnih bank se je možno prijaviti na naslednji način: plačilo – 
eračuni/edokumenti – prijavi/odjavi. Če to uredite sami, vas prosimo, da nam sporočite na 
polona.kociper@gsomroz.si, da preverimo, če je bila prijava uspešna. Lahko pa izpolnite spodnji obrazec: 
VLOGA ZA IZDAJO E-RAČUNA in Vam prijavo uredimo mi. 
 

Če pa želite prejemati račun v pdf obliki na vaš mail pa izpolnite drugi obrazec: VLOGA ZA IZDAJO RAČUNA V 
PDF OBLIKI NA MAIL. 
 

VLOGA ZA IZDAJO E-RAČUNA 
(in hkrati odjava papirnega računa) 

Izdajatelj e-računa: Glasbena šola Ormož, Grajski trg 1, 2270 Ormož 
 

 

Prejemnik e-računa: 
Ime in priimek: 
_____________________________________ 

Naslov:_______________________ 

Poštna št. in kraj:_________________ 

 

GSM:_____________________ 

Davčna št.: _________________ 
IBAN številka transakcijskega 

računa:____________________ 
 
 

Datum podpisa vloge:______________   Podpis prejemnika:___________________ 
 
 

 

VLOGA ZA IZDAJO RAČUNA V PDF OBLIKI NA MAIL 
(in hkrati odjava papirnega računa) 

Izdajatelj e-računa: Glasbena šola Ormož, Grajski trg 1, 2270 Ormož 
 

Prejemnik e-računa: 
Ime in priimek: 
____________________________________ 

Mail:________________________ 

 

Davčna št.: _________________ 
GSM:_____________________ 

Datum podpisa vloge:______________   Podpis prejemnika:___________________ 
 
 

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen, da se potrebni podatki uporabijo izključno za namen izdaje e-računa/pdf računa in 
soglašam, da mi izdajatelj e-računa pošilja račune za moje obveznosti, samo v elektronski obliki na spletno banko/mail navedeno v 
tej vlogi. S podpisom te vloge jamčim za pravilnost in resničnost podatkov, pooblaščam Glasbeno šolo Ormož, da s to vlogo 
posredovane osebne podatke uporablja samo za namen izdaje e-računov/pošiljanja pdf računa na mail in se zavezujem, da bom 
redno obveščal o vseh spremembah podatkov, navedenih v vlogi. 
 

Datum prejema in podpis odgovornega delavca izdajatelja e-računa/računa v pdf obliki: 
 
(izpolni šola) 

Ime in priimek učenca/učencev: 
 
 

 
________________________________ 


