
Spletni vpogled v podatke 
o vašem priključku,

računih in stanju plačil

Komunala.info

V meniju Merilna mesta je dostopna tudi opcija
ODDAJA STANJA
Odpre se Vam novo okno z možnostjo oddaje sta-
nja in opombe. S klikom na pošlji je stanje poslano 
k nam, vi pa si zagotovite obračun porabe po dejan-
skih količinah.

POROČILA

Javno podjetje Kovod Postojna,
vodovod, kanalizacija, d.o.o.
Jeršice 3, 6230 Postojna
tel.: 05 7000 780, faks: 05 7000 799
e-mail: info@kovodpostojna.si

PREGLED IZSTAVLJENIH RAČUNOV

Pregled kartice računov in plačil ter končnega salda 
odprtih  računov.

Izdajatelj publikacije: KOVOD Postojna, d.o.o.
Postojna, december 2011

OSTALO
Uporabne povezave:
 www.kovodpostojna.si
 www.bass.si
 www.komunala.info

PODPORA
Za uporabo in prvo prijavo imate navodila znotraj 
storitve komunala.info, za vse dodatne informacije 
nas pokličite ali pošljite elektronsko pošto.



Spoštovani uporabnik!

S to aplikacijo smo Vam omogočili spremlja-
nje podatkov o porabi vode preko spletne re-
šitve Komunala.info.
Tako lahko vsak uporabnik preko spleta ka-
darkoli pregleda vse svoje izstavljene in pla-
čane ali neplačane račune, pregleda stanje 
svojega odjemnega mesta ali preprosto javi 
stanje svojega vodomera.
Za lažji začetek smo vam pripravili nekaj na-
svetov, kako uporabljati storitev komunala.
info.

V iskalnik vpišite spletni naslov KOVOD PO-
STOJNA d.o.o. oziroma www.kovodpostojna.si

Odprla se vam bo prva stran podjetja Kovod Po-
stojna d.o.o. Na desni strani se nahaja tipka Komu-
nala info (glej puščico).

PRIJAVA
Ob kliku na povezavo se Vam bo odprla stran za prijavo:

Z vstopom na omenjeno spletno 
stran se na levi strani meni, kjer lahko 
izbirate med podatki, ki vas zanimajo.
MENI
Stranke, Hitri pregled,
Merilna mesta, Oddaja stanja
Elektronski dokumenti.
POROČILA:
Račun, Plačila, Arhiv
POVEZAVE PODJETJA:
OSTALO:
STRANKE:

Prikažejo se podatki o registriranem uporabniku.

HITRI PREGLED
Pomembni podatki se nahajajo na enem mestu in sicer:
FINANČNO STANJE: trenutno stanje neplačanih računov.
ZADNJI RAČUN: vsebina zadnjega izdanega računa.
STANJE ŠTEVCA: vpogled v zadnje evidentno stanje 
števca.

Za registracijo oziroma prvo prijavo potrebujete eno izmed no-
vejših posebnih položnic, ki ste jo prejeli s strani podjetja. Za 
uspešno registracijo v sistem Komunala.info potrebujete veljav-
no kombinacijo šifre stranke in OM (Odjemnega Mesta), ki se 
nahaja na vaši posebni položnici. Šifro stranke prepišite v polje 
»Uporabniško ime«, šifro OM pa v polje »Geslo« ter potrdite s tip-
ko enter oz. klikom na gumb »Prijava«. Če sta šifri stranke in 
OM veljavni ter še neuporabljeni, se odpre stran za registracijo 
novega ali obstoječega uporabnika. 
Na tej strani izpolnite polja tako, da kot Uporabniško ime vnesete 
uporabniško ime, ki ste ga vi določili, v polje Geslo pa vaše ge-
slo, ki ste si ga izmislili. Geslo je potrebno zaradi varnosti vnesti 
dvakrat. V polju »E-pošta« ter »Potrdi e-pošto« vpišite še vaš elek-
tronski naslov, ki mora biti veljaven, saj nanj prejmete aktivacijsko 
povezavo. S klikom na gumb »Nov uporabnik« se bo vaš uporab-
niški račun ustvaril, vendar ne bo aktiven, dokler ga ne potrdite. 
To storite tako, da preverite vaš vpisani e-poštni račun, kjer bi vas 
že morala čakati nova pošta iz sistema Komunala.info, ki vsebuje 
povezavo za aktiviranje vašega računa. S klikom na to povezavo, 
se bo vaš uporabniški račun aktiviral in lahko se boste prijavljali v 
sistem Komunala.info z vašim uporabniškim imenom ter geslom.

Po uspešni registraciji ali prijavi boste lahko pregledovali svoje 
podatke:
• o stanju vodomera
• izdanih računih
• plačanih računih
• odjemnih mestih


