
Navodilo za spletno javljanje stanja števca 
 
Prikazan primer je za uporabnika Janez NOVAK, ki ima odjemno mesto s šifro 123456789 na 
lokaciji Savinjska cesta 11 A. Prijavi se s podatki; šifra kupca: 3554864 in geslo: gEsLo.  
 
1. KORAK 

⇒ V internetnem brskalniku na spletni strani www.komunala-trbovlje.si izberete zavihek 
JAVLJANJE PORABE oziroma odprete stran www.komunala-trbovlje.si/poraba.  

⇒ V prijavna okna vpišete šifro kupca in geslo, ki smo vam ju na vašo zahtevo poslali  
⇒ Kliknete na gumb prijava ali pritisnite tipko Enter. 

 

 
 



2. KORAK 
Po uspešni prijavi se odpre stran z vašimi podatki in vsemi odjemnimi mesti, za katere imate 
možnost javljanja.  

⇒ V polje nov odčitek vpišite odčitano stanje števca. 
⇒ Kliknete na gumb naprej 

 

 
 
Opomba: 
V primeru, da je odčitano stanje števca večje od starega odčitka pomeni, da ste v preplačilu, 
ker stanja ne javljate redno. V takem primeru vpišite enako stanje, kot je star odčitek. Tako bo 
razlika znašala nič (0) in tudi ne bo zaračunana. 
 
Opcija: 
Desno zgoraj imate možnost spremembe gesla, kjer si lahko nastavite poljubno geslo.  
V primeru, da novo nastavljeno geslo pozabite se vam ob neuspeli prijavi ponudi možnost 
ponastavitve gesla. S ponastavitvijo gesla se vam le to vrne na vrednost, ki smo vam jo 
poslali. Zaradi tega je priporočljivo, da si geslo, ki vam ga pošljemo shranite. 



3. KORAK 
Izpiše se izračunana razlika porabe (z zeleno), ki jo bomo zaračunali.  

⇒ V kolikor je razlika pravilna s klikom na gumb Naprej potrdite vpis stanja v bazo v 
nasprotnem primeru se za popravek vrednosti vrnite nazaj na vnos s klikom na gumb 
Ponovi vnos. 

 

 
 
Ko se izpiše »Podatki so se uspešno vpisali v podatkovno bazo. Hvala za vnos.« je stanje 
uspešno javljeno in bo upoštevano na obračunu.  
V kolikor vam tega ne izpise postopek ni uspešno zaključen in stanje ni vpisano v podatkovno 
bazo v takem primeru vam bo zaračunana povprečna poraba zadnjih 6 mesecev.  

⇒ Zaprite spletni brskalnik. 
 

 
 


