
 

 

SAVINJSKA CESTA 11 A, 1420 TRBOVLJE 

TEL.: 03 56-53-100, FAX.: 03 56-53-135 

E-mail: javno.podjetje@komunala-trbovlje.si 

VARUJTE NARAVO: z e-računom bodite EKO + prejmite DARILO 
 

Ob pomladnem prebujanju narave navadno še bolj opazimo, kako pomembna je skrb zanjo. Ali veste, 

da so kar štirje dnevi, ki nas vsakoletno na to še dodatno opomnijo? To so 21. marec - mednarodni 

dan gozdov, 22. marec - svetovi dan vode, 23. marec - dan meteorologije in 22. april – dan Zemlje. 

 

Za vse je voda pomembna naravna dobrina, brez nje ni življenja, ni razvoja, ni delovnih mest. Poleg 

neposredno porabljene vode za pitje, kuhanje, čiščenje in osebno higieno, vsak dan porabimo še 

ogromne količine virtualne vode (porabila se je za proizvodnjo naše hrane in dobrin), kar skupaj 

predstavlja našo celotno porabo vode oz. naš vodni odtis, ki znaša dnevno kar okrog 5.000 litrov vode 

na prebivalca. Zaradi našega potrošniškega načina življenja in onesnaževanja okolja postajajo zaloge 

pitne vode vse bolj omejene. 

 

Vsakdo lahko že z majhnimi spremembami v vsakdanjem življenju pomaga ohranjati naše vodne vire 

in okolje. Ena od takšnih sprememb je odločitev za prejemanje e-računa namesto klasične papirnate 

oblike. Vaš prehod na e-račun bo prinesel naravi in s tem posledično tudi nam vsem naslednje koristi: 
 

 Ohranilo se bo več dreves in gozdov, ki v tleh zadržujejo in čistijo pitno vodo ter ugodno delujejo 

na klimo. 

 Ob pravilnem zbiranju in oddaji odpadnega olja ne bomo onesnaževali naših vodotokov in zajetij 

pitne vode.  
 

Ne odlašajte! Prvih sto gospodinjstev, ki se bodo odločila naročiti na e-račun, bomo nagradili s 

praktičnim darilom - plastično ročko za zbiranje odpadnega jedilnega olja. 

 

VAŠE DARILO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darilo lahko s potrdilom o prehodu na e-račun prevzamete na sedežu našega podjetja (blagajna, ob 

delavnikih od 8.00 do 12.00 ure). 

  

Torej ne odlašajte - na prejemanje e-računa se naročite še danes! 

 

Kaj je e-račun ? 
E-račun je račun, izdan v standardni elektronski obliki, ki enakovredno nadomešča račun v papirni obliki.  

 

Kaj pridobim z e-računom? 
Pridobim na: 

 Zanesljivosti prejema: e-račun je dostavljen kjerkoli ste in se ne more založiti med reklame. 

 Hitrosti: ne potrebujem prepisovanja številk in referenc. 

 Preglednosti: na elektronski napravi lahko vodim pregledno evidenco prejetih in plačanih računov. 

 EKOlogiji: e-računi so okolju prijazni, ker zanje ne potrebujemo papirja in tiskanja. 

 Racionalizaciji: prihranim čas pri plačevanju. 

 

 

Odpadnega jedilnega olja ni dovoljeno zlivati v 

kanalizacijske odtoke, stranišča ali celo v naravo, saj že 

ena sama kapljica olja onesnaži 1000 litrov pitne vode. 

Zbranega v lični ročki boste lahko oddali v zbirnem 

centru Neža, oziroma bomo preko leta organizirali 

odvoze odpadnega olja na terenu.  
 



 

 

 

Koliko stane plačevanje z e-računom?  
Prijava na e-račun je brezplačna. Plačilo prejetega 

e-računa pa je odvisno od načina, po katerem ga poravnate. 

Možnosti so: 

 Dostava na e-naslov (plačilo: SDD*,  spletna banka 

ali blagajna Komunale Trbovlje, d.o.o.) 

 Dostava v spletno banko (plačilo: SDD ali spletna 

banka) 

 Dostava v mBills (plačilo: mBills**) 

 

Namig: Brez provizij lahko prejmete in poravnate račun tako, da ga prejemate na e-mail in 

poravnate na blagajni Komunale. 
 

 
 

 
 

Kako se prijavim na e-račun? 

Prijava je odvisna od tega, za kateri način se boste odločili. 

 Elektronska pošta: Na naši spletni strani www.komunala-trbovlje.si je objavljena Vloga za 

izdajo PDF oblike e-računa, ki jo izpolnjeno in podpisano pošljete na naš naslov ali zadevo 

uredite na sedežu podjetja Savinjska cesta 11a,  vsak delavnik med 8.00 in 12.00 uro. 

 mBills: Prijava je opisana v zgornjem kvadratku **. 

 Spletna banka: Prijavite se neposredno v vaši spletni banki z oddajo elektronske vloge za 

e-prijavo. Med izdajatelji računov poiščite Komunala Trbovlje, d.o.o. Po uspešni prijavi 

bodo e-računi dostavljeni v vašo spletno banko, računa na papirju pa vam ne bomo več 

pošiljali. 

 

… bliža se 22. april – dan Zemlje 
 

Ne samo ob dnevu Zemlje, ampak vsak dan delajmo dobro za naše okolje in naš planet, pa čeprav z 

majhnimi dejanji. Le tako bomo tudi v prihodnje pili čisto in zdravo vodo iz vodovodne pipe ter 

ohranili tudi druge naravne dobrine za naše zanamce. 

 

 

 april 2016 Komunala Trbovlje, d.o.o. 

*SDD - SEPA direktna obremenitev ali nekdanji trajnik. 

Z odločitvijo za plačevanje preko SDD boste deležni naslednjih prednosti: 

- Prihranili boste dragoceni čas, saj vam ne bo potrebno čakati v vrsti v banki ali pošti. 

- Ne morete izgubiti UPN naloga ali pozabiti plačati. 

- V kolikor ugotovite, da znesek ni pravilen, lahko v predpisanem roku upniku ugovarjate ali pri 

banki prekličete izvršitev plačila. 

Soglasje za direktno bremenitev SEPA najdete na www.komunala-trbovlje.si 

**Prejmite račune na mobilni telefon v Hal mBills 

Za prejemanje računov direktno na pametni telefon si naložite slovensko aplikacijo Hal mBills s tržnice 

aplikacij (App Store ali Google Play) in začnite račune plačevati preprosteje in ceneje. Zakaj uporabljati 

Hal mBills? 

- Prejem računov direktno na telefon kjerkoli ste. 

- Enostavno plačilo z nekaj dotiki zaslona. 

- Prihranek – provizija plačila računa le 25 centov. 

- Hitra in preprosta registracija. 

- Varnost zagotovljena s strani Banke Slovenije. 

Hal mBills – zdaj končno plačujem enostavno! 

Več informacij je na voljo na www.mbills.si. (LINK: http://mbills.si/dl) 
 

 

http://www.komunala-trbovlje.si/
http://www.mbills.si/
http://mbills.si/dl

