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Župnijski zavod sv. Martina Kranj-Stražišče 
Baragov trg 1, 4000 Kranj 

- priloga št.1 

Župnijski zavod sv. Martina Kranj-Stražišče 

BARAGOV VRTEC 

Baragov trg 1 

4000 Kranj 

Datum: v Kranju, dne _________________ 

zadeva: PRIJAVA STARŠEV NA PREJEMANJE POLOŽNIC 
Spodaj podpisani/a __________________________________________________________________, 

  ime in priimek plačnika 

stanujoč/a__________________________________________________________________________, 
  naslov plačnika (ulica, poštna številka in kraj) 

izjavljam, da želim prejemati položnico za otroka___________________________________________, 
  ime in priimek otroka 

rojenega_________________________________  ,  EMŠO__________________________________, 
datum rojstva otroka                             EMŠO otroka 

na način (obkrožite izbrano možnost in dopolnite zahtevane podatke): 

1.) Po pošti na zgornji naslov; 
(Priporočamo tistim, ki nimate spletne banke in plačujete položnice preko banke, pošte,...) 

2.) Po e – pošti _________________________________________________________________, 
       vpišite e-pošto na katero želite prejemati položnico 

(Priporočamo tistim, ki imate spletno banko. Celoten račun dobite v PDF obliki, kot priponko 
na svojo e-pošto. V tem primeru morate plačilni nalog sami vnašati v spletno banko vsak 
mesec posebej. )  

3.)  V svojo spletno banko _________________________________________________________, 
  vpišite naziv vaše banke 

4.) Številka mojega računa je: 

S I 5 6 - 
vpišite številko osebnega računa na katerega želite prejeti e-račun 

(Priporočamo tistim, ki imate spletno banko. Celoten račun dobite v PDF obliko v spletno 
banko pod e-račune. Oblikuje se plačilni nalog, ki pa ga lahko spreminjate-npr. datum plačila. 
Potrebno je označiti plačilo naloga in potrditi, da se izvede plačilo le tega. Prednost je v tem, 
da vam ni potrebno vnašati podatkov ročno, saj so že pripravljeni. Jih je pa potrebno potrditi, 
saj se plačilo samo ne izvede.) 

Obvezujem se, da bom vse morebitne spremembe pomembne za izdajo položnic (naslov, elektronski 
naslov, sprememba TRR-ja) sporočil vrtcu najkasneje v 15 dneh od nastanka spremembe. 

PODPIS PLAČNIKA: _________________________ 
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