
Gimnazija Novo mesto 

OBVESTILO O NAČINIH PLAČILA RAČUNOV 

 
Spoštovani. 
 
Obveščamo vas, da je na naši šoli račun (položnico) možno plačati na naslednje načine: 
1. z UPN nalogom na banki ali pošti,  
2. z UPN nalogom preko spletne banke,  
3. preko trajnika – starši izpolnite obrazec SOGLASJE ZA DIREKTNO OBREMENITEV  dosegljiv 

na spletni strani šole (starši – obvestila: http://www.gimnm.org/starsi/obvestila/) in ga 
oddate razredniku, v tajništvu ali v računovodstvu. Dijak prejme račun s prazno položnico 
s pripisom, da bo račun na osnovi direktne obremenitve poravnan neposredno z 
osebnega računa,  

4. s prejemom računa v e-obliki v spletno banko– glej navodila spodaj.  
5. s prejemom računa v e-obliki poslanega iz naše banke (Uprava za javna plačila) na vaš 

elektronski naslov. Če se odločite za ta način, starši izpolnite obrazec Zahtevek za 
prejemanje računa na e-naslov. Po prejeti prijavi in potrditvi bomo na šoli aktivirali 
prejemanje računa na e-naslov. 
 

Naša želja je, da se za prejemanja računa v e-obliki, ki je predstavljen v 5. točki, odločite vsi 
starši, ki račune plačujete preko trajnika (sepa direktna obremenitev) in tudi tisti, ki imate 
možnost, da račun plačate preko spletne banke. Na ta način privarčujemo pri stroških za 
položnico, kuverto in poštnino. 
 
Starši, ki se odločite za način plačila iz 1. in 2. točke prejmete račun (položnico) domov po 
pošti v fizični obliki. Tudi tisti starši, ki se odločite odpreti trajnik (sepa direktna 
obremenitev), vendar ne boste izpolnili zahtevka za prejemanje računa na e-naslov, boste 
račun prejeli po pošti v fizični obliki. Starši, ki se odločite za način plačila iz 4. in  5. točke 
prejmete račun/položnico v elektronski obliki ali v spletno banko ali na svoj e-naslov. 
 
NAVODILA ZA ODDAJO PRIJAVE NA E-RAČUN V SPLETNO BANKO: 
▪ starš naredi prijavo na E-račun preko svojega bančnega programa (Klik, Net.Stik, 

Bank@Net, ...). 
▪ Potrebni podatki za oddajo prijave - podatki o izdajatelju E-računa: 

Izdajatelj: GIMNAZIJA NOVO MESTO 
Davčna številka: 77209737 
TRR: SI56 0110 0603 0695 479 
ID referenca izdajatelja: sklicna številka - referenca, navedena na računu oz. položnici. 

 
Direktno obremenitev računa bomo izvajali 18. v mesecu. Banka bo izvedla obremenitev v 
okviru razpoložljivih sredstev na vašem osebnem računu. Gimnazija Novo mesto bo v 
primeru treh zaporedno neuspešno izvedenih direktnih obremenitev ukinila soglasje. 
 
Za informacije smo vam na voljo preko e-pošte katja.kapus-graberski@gimnm.org . 
 
Lep pozdrav. 

Mojca Lukšič,  
Ravnateljica 

Novo mesto, 22. 5. 2021 

http://www.gimnm.org/starsi/obvestila/
mailto:katja.kapus-graberski@gimnm.org

		2021-05-22T11:12:32+0200
	MOJCA LUKŠIČ




