E-račun
E-račun je brezplačen, enostaven za ravnanje in prijazen do okolja. Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
omogoča izdajo računov v elektronski obliki (e-obliki). Namesto papirnatega računa se lahko uporabniki odločite
za prejem računov v elektronski obliki na izbran e-naslov , uporabniki spletne banke pa v svojo spletno banko (ebanko). Naročilo na e-račun pomeni le spremembo načina pošiljanja računov, vsebina računa pa je enaka
papirnati različici.
Kako se naročim na e-račun?



Preko spletnega portala komunala.info,



Preko spletne banke – transakcijski račun morate imeti odprt pri eni izmed bank, ki omogoča izmenjavo
e-računov po e-bančnih poteh – seznam bank je objavljen na združenju bank Slovenije)



z obrazcem vloga za izdajo e-računa

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



Hitrost: e-račun prejmete prej kot papirnatega



Preglednost: 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

Formati e-računa po e-pošti
E-račun pošiljamo v treh priponkah: .xml (elektronsko podpisan račun), .html in .pdf. XML-datoteko si lahko
ogledate z Internet Explorerjem 6.0 ali novejšim, za ogled HTML-datoteke lahko uporabite katerikoli brskalnik,
PDF-dokument pa odprete z Adobe Acrobat Readerjem.
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 storitve Javnega komunalnega podjetja Dravograd 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.

Izmenjavo e-računov omogoča večina bank v Sloveniji, ki so tudi vključene v Sistem Eračun Bankart.


















Abanka Vipa d. d.: Abanet (fizične osebe), Abacom (pravne osebe)
Banka Celje d. d.: NLB Klik (fizične osebe), Elektronsko bančništvo Banke Celje (pravne osebe)
Banka Koper d. d.: i-Net (fizične in pravne osebe)
Banka Sparkasse d. d.: Net.Stik (fizične osebe), Net.Stik PRO (pravne osebe)
Delavska hranilnica d. d. Ljubljana: Dh-Plus (fizične osebe), Dh-Net (pravne osebe)
Deželna banka Slovenije d. d.: DBS NET (fizične osebe), DBS PRONET (pravne osebe)
Gorenjska banka d. d., Kranj: Link (fizične osebe), Link C (pravne osebe)
Hypo Alpe-Adria-Bank d. d.: HYPOnet (fizične in pravne osebe)
NLB d. d.: NLB Klik (fizične osebe), NLB Proklik (pravne osebe)
Nova KBM, d. d.: Bank@Net (fizične osebe), Poslovni Bank@Net (pravne osebe)
Poštna banka Slovenije, d. d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.: PBS.net
(fizične osebe), POSLOVNI PBSPikaNET (pravne osebe)
Probanka d. d.: Osebni Prosplet (fizične osebe), ProspletPlus in Poslovni Prosplet (pravne
osebe)
Raiffeisen Banka d. d.: RaiffeisenNET (fizične osebe), RB-online (pravne osebe)
Sberbank banka d.d.: Sberbank spletna banka (fizične osebe) in Sberbank poslovni splet
(pravne osebe)
SKB banka d.d.: SKB NET (fizične osebe), PRO SKB NET in MULTI SKB NET (pravne osebe in
zasebniki)
UJP – Uprava RS za javna plačila: UJPnet (proračunski uporabniki)
UniCredit Banka Slovenija d. d.: E-banka (pravne osebe).

Prednosti e-računa v e-banko


Hitrost: račun poravnate z enim klikom



Preglednost: vodite lastno evidenco prejetih in plačanih računov



Arhiv: plačani e-računi se lahko shranjujejo v arhivu spletne banke ali za podjetja v e-arhivu (



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

