
Akcija spodbujanja e-položnic obrodila sadove 

Komunala Brežice je v pričetku tega leta pristopila k ozaveščanju zaposlenih in uporabnikov o varčni 

porabi papirja. S tem namenom smo spodbujali svoje uporabnike, naj se odločijo za prejemanje 

računov za komunalne storitve v e-obliki. Takšne račune sedaj prejema že približno 240 

gospodinjstev.  Če se nam še niste pridružili v naši akciji, ste vabljeni, da to storite do konca leta. 

  

Že od 1. 1. 2015 omogočamo našim uporabnikom prejemanje e-računov v spletno banko in  

prejemanje položnic v pdf obliki na vaš elektronski naslov ali v vašo mobilno denarnico. 

Možne oblike prejemanja računov za komunalne storitve so sledeče: 

o e-račun prejmete direktno v vašo spletno banko (npr.: NLBklik, eLON, HypoNET …), kjer nato 
račun plačate zgolj z enim klikom. 

o pdf položnico prejmete v svoj e-poštni predal. Po prejemu položnice v e-poštni predal lahko 

nato položnico plačate preko vaše spletne banke, tako da v spletni banki izpolnite UPN 

plačilni nalog s podatki s položnice. V kolikor uporabljate SEPA direktno bremenitev (trajni 

nalog), prejmete papirno položnico v vednost, kaj vam je bilo zaračunano in tudi to lahko 

prejmete v vaš e-poštni predal. 

o račun v mobilno denarnico omogočamo s storitvijo hall mBills. 

Na prejemanje e-računov, pdf položnic v vaš e-poštni predal ali računov v mobilno denarnico se lahko 

prijavite tako, da izpolnite soglasje za prejemanje e-računov na naši spletni strani (www.komunala-

brezice.si), v zavihku obrazci in vloge.  

Vabimo vas, da se prijavite na prejemanje komunalnih položnic v elektronski obliki in tudi tako 

prispevate k varovanju okolja in znižanju stroškov komunalnih storitev. 

Če se do vključno 31. marca 2018 prijavite na eno izmed zgoraj naštetih oblik prejemanja e-računov 

za vsaj 12 mesecev, vam podarimo zabojnik za bio odpadke Organko v protivrednosti 34,86 EUR ali 

gospodinjski zabojnik za zbiranje embalaže. 

Kaj je Organko? 
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Organko je kuhinjski kompostnik za odlaganje ostankov sadja in zelenjave. Če jim dodamo 
mikroorganizme biogen, v dveh do štirih tednih fermentirajo v kompost. S pomočjo tega se pridela 
100 % naravno gnojilo za zalivanje lončnic, vrta in naravno sredstvo za čiščenje in vzdrževanje 
odtokov. Omenjena posoda ima poleg že navedenih produktov še druge prednosti, in sicer: 

• je brez neprijetnega vonja,                     
• brez nadležnih insektov,  
• ne potrebuje vrečk za odpadke,  
• biološke odpadke odnašamo v zbirnik komaj na 14 ali 21 dni, 
• pravilno ločeni biološki odpadki,   
• nizki stroški ravnanja z biološkimi odpadki, 
• hitrejši postopek predelave bioloških odpadkov. 

 
Zabojnik za plastiko  
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Kako do zabojnika? 

Ob oddaji soglasja za prejemanje e-računov izpolnite pristopno izjavo za prejemanje e-računov in jo 

oddajte na naslov: Komunala Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Če želite prejeti katerega 

izmed zabojnikov, storite to najkasneje do 31. marca 2018. 

PRISTOPNA IZJAVA ZA PREJEMANJE E-RAČUNOV 

Uporabnik: 

Ime in priimek 

Naslov 

Šifra plačnika računa 

Kontaktni podatki : 

E-naslov    

Telefon 

OBKROŽITE vrsto zabojnika, ki ga želite prejeti: 

 

1. ORGANKO                                                       2.   POSODA ZA EMBALAŽO (42 L) 

 

________________________________________________________________________________   

Zabojnik boste lahko prevzeli po predhodnem dogovoru z nami. 

Spodaj podpisani/a soglašam, da bom izbrani način e-računov izvajal za obdobje najmanj 12 mesecev 

od dneva oddaje tega kupona. 

 

Datum:  

 

Podpis: 

___________________ 

 

Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 in jih ne bo 

posredoval tretjim osebam.  


