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Obvestilo prejemnikom računov za komunalne storitve

Občina Komenda obvešča vse uporabnike komunalnih storitev, da se lahko odločijo
za prejemanje e-računov.

E-račun

E-račun je  brezplačen,  enostaven za ravnanje in  prijazen do okolja.  Občina Komenda
omogoča izdajo računov v elektronski  obliki  (e-obliki).  Namesto papirnatega računa se
lahko uporabniki e-pošte odločite za prejem računov v izbrani elektronski predal (na e-
naslov), uporabniki spletne banke pa v svojo spletno banko (e-banko). Naročilo na e-račun
pomeni le spremembo načina pošiljanja računov, vsebina računa pa je enaka papirnati
različici (za ista razmerja/storitve). Prijava na e-račun je brezplačna.

V kolikor  se  boste  želeli  odjaviti  od  prejemanja  e-računa,  lahko to  storite  kadarkoli  in
enostavno z oddaje vloge  Preklic  soglasja  za  prejem e-računov.  V tem primeru  boste
ponovno dobivali račune v fizični obliki na vaš naslov.

E-račun na e-naslov (e-mail)

E-račun prejmete na izbrani e-naslov. Za sprejem e-računov na svojem računalniku uredite
ustrezne nastavitve programske opreme, ki omogočajo in dovoljujejo sprejem vsebine in
priponk, ki jih posredujemo.

Prednosti e-računa na e-naslov

 Hitro: e-račun prejmete prej kot papirnatega 
 Pregledno: urejena evidenca prejetih računov 
 Eko: e-računi so okolju prijazni, saj nadomeščajo klasične papirnate račune 
 Racionalizacija: v podjetjih prihranite čas in stroške, izboljšate procese, znižate 

stroške s prenosom računa v računovodsko aplikacijo  

Kako se naročim na e-račun po e-pošti?

 prek strežnika Komunala. info (dostop z uporabniškim imenom in geslom, ki ga 
najdete na mesečnih računih),

 osebno v Režijskem obratu Občine Komenda,
 z obrazcem Soglasje za prejem e-računov, ki ga najdete na spletni strani Občine 

Komenda 

https://monitor.mobitel.si/
http://www.telekom.si/PodporaObrazci/vloga_za_izdajo_e-racuna_za_storitve.pdf


Združite e-račun po e-pošti s plačilom prek direktne obremenitve

Predlagamo, da e-račun po e-pošti  združite  s  plačilom prek direktne obremenitve,  kar
lahko istočasno uredite prek obrazca  Soglasje za direktno obremenitev. Prejeti e-računi
vam služijo za spremljanje in vpogled v vsebino računov, plačilo pa banka izvede prek
direktne obremenitve. 

E-račun v e-banko 

E-račun je uveljavljen način poslovanja prek sodobnih bančnih poti in omogoča prihranek
časa in denarja. Račun za komunalne storitve, ki jih zaračunava Občina Komenda v e-
obliki  prejmete  v  svoj  predal  e-banke,  kjer  ga  brez  dodatnih  aktivnosti  poravnate  –
enostavno,  brez  dodatnega  tipkanja,  prepisovanja  številk  in  referenc.  Na  prejemanje
računa  v  e-banko  se  lahko  naročite  uporabniki  e-banke  (spletne  banke),  ki  omogoča
prejemanje  e-računov.  Navodila  za  prijavo  na  e-račun v  spletnih  bankah se  glede na
posamezno banko nekoliko razlikujejo.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Režijski obrat Občine Komenda (telefon št.: 
01 / 27 47 410.

Režijski obrat Občine Komenda
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