
   

 

Obvestilo prejemnikom računov za komunalne storitve – vodarina 
 
Občina Kanal ob Soči obvešča vse uporabnike komunalnih storitev (vodarina), da se lahko odločijo za 
prejemaje računov na elektronski naslov (v nadaljevanju e- naslov). Za izdajo računov na e-naslov smo se 
odločili na podlagi interesa uporabnikov, zmanjšanja stroškov ter okolju prijaznega poslovanja.  
 
Račun na e- naslov 
je brezplačen, enostaven za ravnanje in prijazen do okolja. Namesto papirnatega računa se lahko 
uporabniki elektronske pošte odločite za prejem računov v izbrani elektronski predal (na e-naslov). Naročilo 
na račun v tej obliki pomeni le spremembo načina prejemanja računov, vsebina računa pa je enaka 
papirnati različici. Prijava je brezplačna.  
 
Prednosti računov na e-naslov 

 Pregledno: urejena evidenca prejetih računov. 
 Hitro: račun prejmete prej kot papirnatega. 
 Eko: računi so okolju prijazni, saj nadomeščajo klasične papirnate račune. 
 Pregledno: spremljanje podatkov o svojem vodovodnem priključku, vpogled v stanje števca, 

zgodovina zabeleženih stanj (odčitavanja)… 
 Nižji stroški poslovanja: manj papirja, stroškov poštnih storitev, ročnega dela… 
 

Uporabniki storitev, ki ne želite  več prejemati  računov v papirni obliki, po klasični pošti, ampak 
na svoj e- naslov, nam pošljete izpolnjen priložen obrazec. 
 
Izpolnjeno vlogo pošljite na: 
 E-pošta: petra.suligoj@obcina-kanal.si 
 Po pošti: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal 
 Osebno: Režijski obrat Občine Kanal ob Soči  
 Obrazci so dostopni tudi na spletni strani Občine Kanal ob Soči ( gosp. javne službe – obrazci)  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

IZJAVA ZA PREJEMANJE RAČUNOV NA E- NASLOV 
 
NAZIV STRANKE/PLAČNIKA…………………………………………………………………………………….. 
 
ODJEMNO MESTO…………………………..( podatke najdete na računu) 
 
NASLOV: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
POŠTNA ŠTEVILKA IN KRAJ: …………………………………………………………………………………… 
 
E-POŠTA ZA PREJEMANJE RAČUNOV: ………………………………………………………………………. 
 
Spodaj podpisani prejemnik računov za vodarino soglašam, da mi izdajatelj računa Občina Kanal ob Soči račune posreduje na 
elektronski naslov. Obenem se strinjam z odjavo papirnatih računov. Izdajatelju jamčim za resničnost podatkov iz te izjave ter se 
zavezujem, da bom sporočil vsako morebitno spremembo podatkov. Z oddajo izjave za prejem računov na e-naslov jamčim, da 
sem seznanjen in soglašam, da Občina Kanal ob Soči zbrane osebne podatke zbira, obdeluje in hrani skladno z zakonodajo s 
področja osebnih podatkov za namen izmenjave računov.  

 
Kraj in datum:                                                    

Podpis plačnika: ……………………………..                                                                
………………………………. 

 


