
 

 
E-račun 
 
 
 
 
 
 
V sodobnem svetu vse bolj prevladuje informacijska ter mobilna tehnologija, zato je nujno, da 
temu prilagodimo tudi svoje poslovanje. Vsi udeleženci  v sistemu e-račun  smo del družbe 
ekološko odgovornih, ki jim je mar za ohranjanje narave. Postanite del te družbe tudi vi. 
 
KAJ JE E-RAČUN : 
E-račun je račun, izdan v elektronski obliki. Skladno z veljavnimi predpisi enakovredno 
zamenjuje klasični papirnati račun. Namesto v poštni nabiralnik boste odslej po uspešno 
opravljeni prijavi na prejem e-računov, ki jo lahko oddate v svoji spletni banki in tudi  pri 
izdajatelju e-računov, račune prejemali, pregledovali in plačevali v spletni banki . S tem 
preprostim korakom si  boste  olajšali upravljanja osebnih financ. Elektronsko poslovanje je  
enostavnejše, cenejše, ekološko, hitrejše ter predvsem prijaznejše do uporabnikov.  
 
PREDNOSTI ZA UPORABNIKE:  

• prejem računa neposredno v elektronsko banko;  

• enostavno in hitrejše plačevanje – vsi podatki za plačilo v elektronski banki so že 
izpolnjeni, potreben je samo en klik;  

• nižji stroški plačevanja (plačilo računa v elektronski banki je nižje od plačila na 
bankomatu ali na bančnem okencu);  

• pregled vseh čakajočih in že plačanih računov na enem mestu;  

• plačani e-računi se lahko shranjujejo v arhivu spletne banke;  

• prejemanje računov tudi v PDF formatu. PDF priponko lahko prejemnik shrani v svoj 
arhiv ali jo natisne;  

• eko: e-računi so okolju prijazni, saj nadomeščajo klasične papirnate račune;  

• e-račun v e-banko lahko stranke kombinirajo tudi s plačilom prek direktne 
obremenitve. Plačilo izvede banka z direktno obremenitvijo, prejeti računi pa se v e-
banki shranijo med plačanimi računi. Tistim, ki imajo urejeno plačilo prek direktne 
obremenitve, sicer predlagamo, da si raje uredijo e-račun na e-naslov.  

 
KAKO SE UPORABNIK PRIJAVI ZA PREJEMANJE E-RAČUNA: 

 

• na spletni strani Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. uporabnik 
poišče obrazec  Vloga za izdajo e-računa (  hkrati je to tudi odjava papirnega 
računa ), ga pravilno izpolnjenega in podpisanega vrne na naslov, naveden na 
vlogi;  

 



 

ali 

• se na spletni strani Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. uporabnik  
registrira v spletni portal KOMUNALA.INFO in odda svojo prijavo na e-račun 
>Prijava na e-račun; 

 
 
Pri tem lahko izbira, kam želi prejemati e-račun: 

• na svoj  elektronski naslov  (stranka prejme račun v PDF-vizualizacija 

računa in XML formatu. PDF si uporabnik lahko shrani v arhiv, ga natisne 

ali le ogleda, XML datoteko pa uporabi za plačilo preko spletne banke). 

 

• v svojo  spletno banko (prejemnik plačilo le potrdi in se s tem izogne 

nepotrebnemu prepisovanju z UPN obrazca, hkrati pa prihrani pri bančni 

proviziji. 

                           ali 

• preko spletne banke. Transakcijski račun morate imeti odprt pri eni izmed 

bank, ki omogočajo izmenjavo e-računov po e-bančnih poteh. Seznam 

bank je objavljen na strani Združenja bank Slovenije 

 
Na spletni strani Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. so objavljeni tudi Splošni 
pogoji za poslovanje z e-računom. 
 
Za dodatne informacije ali pomoč  v zvezi z e-računom se lahko obrnete na računovodstvo 
podjetja  (telefon 02/88 73 810) ali pišete na  e-pošto info@jkp-radlje.si 
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