
Nova oblika RaČUNa 
za komunalne storitve

Datum izdaje računa

Obračunsko obdobje, rok 
plačila, transakcijski račun za 
plačilo in sklic za plačilo

Vaša številka plačnika računa, 
ki jo potrebujete, ko se želite 
prijaviti na portal.

Razrez stroška komunalnih 
storitev po dejavnostih v 
procentih (toplota, sanitarna 
topla voda, oskrba s pitno 
vodo, odvajanje in čiščenje 
komunalnih in padavinskih 
odpadnih voda).

Razrez stroška v € in % po 
dejavnostih glede na strošek:
• variabilni,
• fiksni in 
• ostali (dajatve in prispevki).

Primerjava porabe tekočega 
meseca s porabo preteklega 
meseca za storitve toplote in 
vode

UPN obrazec z novo QR kodo

Spoštovani uporabnik,

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., je letos spremenilo in posodobilo videz vašega računa ter 
uvedlo spletno mesto za uporabnike Portal KPV, kjer boste uporabniki lahko spremljali porabo, 
stanja plačil in odprtih postavk. Za boljše razumevanje vam v nadaljevanju posredujemo nekaj 
dodatnih pojasnil, vezanih na posodobljen račun in Portal KPV, ki so objavljena na spletni strani 
www.kp-velenje.si. 

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na naši telefonski številki 080 80 34 v 
času uradnih ur ali na e-naslovu kpv@kp-velenje.si.  



NOVO!

Sodoben informacijski portal omogoča enostaven, časovno prilagojen način spremljanja porabe, 
stanja plačil in odprtih postavk, predvsem pa najpreprostejši način javljanja stanja merilne naprave.

Portal je dostopen na spletni strani www.kp-velenje.si. Za prvo prijavo potrebujete zadnji
prejeti račun za komunalne storitve.

Naziv storitve po dejavnostih:

(i) Informacijske vrstice po 
dejavnostih:

Na računu poiščite:
•  uporabniško ime  

(številka plačnika računa) in 
•  geslo    

(8-mestna številka zadnjega 
računa), 

ko se želite registrirati na portalu.

• toplota, sanitarna topla 
voda, 

• mrzla voda z odvajanjem 
in čiščenjem komunalnih in 
padavinskih odpadnih voda. 

Obrazložitev posameznih 
storitev na računu po 
dejavnostih je dostopna na 
spletni strani www.kp-velenje.si.

• akontacija ali redni odčitek, 
• premer merilnika, 
• obračunska moč, 
• datum odčitka, 
• količina za obračun, 
• izvajalec delitve stroškov 

porabe v objektu za storitev, 
• število oseb.


