
 

 

                                                                                                                  Grosuplje, 17.05.2021 

 

Izjava o možnostih prejemanja/plačil računov 

 

Spoštovani starši! 

V želji, da vam olajšamo poslovanje z vrtcem in zmanjšamo stroške, vam omogočamo 
različne možnosti prejemanja računov za plačilo oskrbnine v VVZ Kekec Grosuplje.  
Vljudno vas prosimo, da željeno možnost označite z X:   

 Prejemanje e-računa v spletno banko: prijavite se neposredno v vaši spletni 
banki za oddajo elektronske vloge za e-prijavo. Po uspešni prijavi bodo e-računi 
dostavljeni v vašo spletno banko, računa v papirnati obliki pa vam ne bomo več 
pošiljali. 
 

 Prejemanje računa na elektronski naslov: račun prejmete na elektronski 
naslov: ______________________________________________________________________, davčna 
številka plačnika: ___________________________________.  Po prejemu podpisane izjave 
na navedeni elektronski naslov prejmete sporočilo UJP (Uprava za javna plačila), 
ki ga morate potrditi.  
 

 Prejemanje računa v papirnati obliki: izstavljen račun prevzamete na oddelku 
oziroma, vam ga v odsotnosti otroka pošljemo po navadni pošti na naslov 
plačnika:__________________________________________________________________________________ 
 

Ime in priimek otroka:______________________________________Datum rojstva:____________________ 

Ime in priimek otroka: _____________________________________Datum rojstva: ___________________ 

Ime in priimek otroka: _____________________________________Datum rojstva:_____________________ 

 Želim prejemati ZBIRNO POLOŽNICO za navedene otroke (v  kolikor sta v vrtec 
vključena dva ali več otrok hkrati)  
 

OTROK-NOVINEC: pred datumom vključitve v VVZ Kekec Grosuplje je bil/ni bil otrok 
vključen v drug vrtec (ustrezno podčrtaj). 

 

Ime in priimek plačnika:_______________________________________________________________________ 

Datum podpisa: ___________________________ Podpis plačnika:_________________________________ 

   VVZ KEKEC GROSUPLJE   
   Trubarjeva cesta 15                                                        
   1290 Grosuplje 
    Tel.: 01 786-61-80, fax: 01 786-61-90 
   E-naslov: vrtec.kekec@guest.arnes.si 
   Internet naslov: http://www.vrtec-kekec.si             



 

S podpisano izjavo potrjujem, da bom prejete račune upošteval/-a kot verodostojen 
dokument za plačilo. Tako prejeti računi bodo nadomestili papirnate račune prejete 
osebno na oddelku oz. po pošti. S podpisom se zavezujem, da bom pravočasno 
sporočil/-a vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na prejem računa.  

Izpolnjeno in podpisano izjavo lahko posredujete po elektronski pošti na naslov 
petra.kastelic6@guest.arnes.si, s priporočeno pošto ali osebno dostavite v 
računovodstvo VVZ Kekec Grosuplje, Trubarjeva cesta 15, Grosuplje.  V primeru, da ne 
želite spremeniti dosedanjega načina prejemanja računov, izjave ni potrebno izpolniti. 

Hkrati vas obveščamo, da položnice za plačilo oskrbnine lahko plačujete preko SEPA 
direktne obremenitve (trajnika). Starši se oglasite v računovodstvu vrtca, kjer boste 
izpolnili in podpisali obrazec »Soglasje za Sepa direktno obremenitev – trajnik«. V 
primeru, da se odločite za to možnost, vam bomo poslali račune v skladu z načinom 
prejemanja računa, ki ste ga označili kot izbrano možnost. 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na tel. št. 01/786-61-83 (Petra Kastelic, 
knjigovodkinja). 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas prijazno pozdravljamo! 

 

VVZ KEKEC GROSUPLJE 

UPRAVA 
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