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UVOD 

Za vas smo pripravili spletno aplikacijo, ki omogoča, da za merilna mesta, kjer prejemate 
ločene račune za uporabo omrežja (omrežnina, prispevki, dajatve), ki vam jih pošilja vaš 
izdajatelj računov Elektro Maribor d.d., izvedete: 

- oddajo števčnega stanja za obračun za odjemalce na letnem načinu obračuna, 
- oddajo števčnega stanja zaradi spremembe cene za uporabo omrežja,  
- pregled izstavljenih računov in prejetih plačil,  
- vpogled v arhiv računov in plačil, 
- informativni obračun uporabe omrežja, 
- pregled porabe električne energije na merilnem mestu,  
- vpogled v tehnične podatke merilnega mesta,  
- prijavo na prejemanje elektronskega računa za uporabo omrežja. 

Spletna aplikacija je optimizirana za brskalnik Internet Explorer 7+ in Firefox 1.5+. 
 
V primeru, da vas spletni brskalnik opozori, da je prišlo do težave z varnostnim potrdilom 
tega spletnega mesta, nadaljujte z vstopom v aplikacijo in v nadaljevanju namestite 
varnostno potrdilo em-eracun.informatika.si. 

 

1. Registracija v sistem 
 
Pred prvo prijavo v sistem se morate uspešno registrirati. Aplikacija se nahaja na spletnem 
naslovu: 
  
http://em-eracun.informatika.si 
  
Prijavite se lahko na dva načina: 
 

a.) z digitalnim potrdilom1  
b.) brez digitalnega potrdila 

 
 
 
 

                                                 
1 Digitalno potrdilo je elektronski identifikacijski dokument, ki služi (tudi) za preverjanje veljavnosti  
digitalnega podpisa.  Izda ga overitelj digitalnih potrdil (Certification Authority, CA). Kvalificirani 
overitelji digitalnih potrdil v Sloveniji so: SIGEN CA, Pošta CA, Halcom CA, CA NLB. 
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V kolikor se prijavljate z digitalnim potrdilom, boste na zaslonu prejeli naslednje opozorilo. 
 

 
 
Vnesite vaše geslo. 
 

 
 
in program vas bo preusmeril na aplikacijo eStoritve. V kolikor se prijavljate brez digitalnega 
potrdila, boste brez predhodnih korakov avtomatsko preusmerjeni na eStoritve. 
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Izberite Registracija. V primeru prijave z digitalni potrdilom2 bosta polji Ime in Priimek že 
izpolnjena. Izberite si uporabniško ime in izpolnite ostale zahtevane podatke. Vpis podatkov 
v polja označena z zvezdico je obvezen. Podatke o številki računa in številki odjemnega 
mesta (ŠTOD) najdete na računu za uporabo omrežja, v glavi računa desno zgoraj. 

 
 

                                                 
2 V primeru prijave z digitalnim potrdilom izdanim na pravno osebo, bodo ob uspešni prijavi v 
aplikacijo avtomatsko dodana vsa merilna mesta, katerih plačnik je ta pravna oseba. 
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Po uspešni registraciji boste po elektronski pošti prejeli geslo, ki si ga lahko kasneje poljubno 
spremenite v meniju Uporabniške nastavitve. Z izbranim uporabniškim imenom in 
dodeljenim geslom se lahko prijavite v aplikacijo eStoritve. 

 
 

1.1 Menjava digitalnega potrdila 

 
Zamenjavo digitalnega potrdila opravite preko osnovnega menija na povezavi Menjava 
digitalnega potrdila, kjer sledite navodilom. 
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2. Podatki odjemnega mesta 

2.1  Pregled izstavljenih računov in plačil 

Omogoča  pregled vseh izstavljenih računov in prejetih plačil v obračunskem obdobju ter 
vpogled v saldo (razliko med bremenitvami in plačili) na merilnem mestu. V primeru, da ima 
uporabnik prijavljenih več odjemnih mest, z izbiro odjemnega mesta določi, za katero 
odjemno mesto želi vpogled v podatke. 

 

 

2.2 Arhiv računov in plačil 

Omogoča vpogled v račune in plačila za zadnji dve leti. Pri arhivu bremenitev (računov)  je na 
voljo tudi povezava do posameznega računa v PDF formatu. Za pregled računa morate imeti 
nameščen Acrobat Reader. 
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2.3 Informativni obračun uporabe omrežja 

Za gospodinjska merilna mesta na letnem načinu obračuna je na voljo možnost izdelave 
informativnega obračuna uporabe omrežja. Za izdelavo informativnega obračuna je 
potrebno vpisati števčno stanje. 

 

 

2.4 Pregled porabe električne energije na merilnem mestu 

Na voljo je grafičen prikaz pregleda porabe električne energije. Podatke je možno izvoziti 
tudi v .xls ali .pdf formatu. 
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2.5 Vpogled v tehnične podatke vašega odjemnega mesta  

Omogočen je vpogled v nekatere podatke vašega merilnega mesta. 

 

 
 

 

 

 

3. Vnos števčnih stanj, prijava na e-račun 
 
V meniju lahko: 

- vnesete števčno stanje za obračun uporabe omrežja, 
- vnesete števčno stanje zaradi spremembe cene za uporabo omrežja, 
- prijavite prejemanje elektronskega računa, 
- izbrišete odjemno mesto iz seznama odjemnih mest. 

 

3.1  Pregled odjemnih mest 

 
Meni pregled odjemnih mest omogoča pregled ključnih informacij o vseh vaših odjemnih 
mestih in omogoča vnos števčnega stanja za obračun, vnos števčnega stanja ob spremembi 
cene za uporabo omrežja ter prijavo na e- račun. 

 
Termin letni način obračuna, ki se uporablja v nadaljevanju, pomeni, da elektrodistribucijsko 
podjetje vaš števec odčita enkrat letno, v vmesnem obdobju pa dobivate račune na podlagi 



Navodila za uporabo spletne aplikacije eStoritve  

 

 

9 

predvidene porabe. Predvidena poraba je izračunana na podlagi dejanske porabe v zadnjem 
obračunskem obdobju.  

 
 

3.1.1 Vnos števčnega stanja za obračun3 

 
Modul je namenjen vsem odjemalcem na letnem načinu obračuna, ki želijo obračun uporabe 
omrežja na podlagi odčitanega števčnega stanja.  

 
Števčno stanje lahko oddate od 1. do 15. v mesecu. Na podlagi oddanega stanja števca vam 
bomo izdelali in poslali obračun uporabe omrežja, vaš dobavitelj pa bo prejel podatke za 
izstavitev računa za električno energijo.  

 
Števčno stanje za obračun oddate tako, da kliknete na povezavo Vnos stanja. Odpre se vam 
okno Vnos stanja števca zaradi obračuna, kjer v prazni polji vnesete stanje na obeh tarifah (v 
primeru, da imate enotarifni števec, vnesete samo tarifo VT) in kliknete na gumb Oddaj 
stanje. Pri oddaji stanja se kot datum stanja upošteva tekoči datum. 

 
V primeru, da stanje odstopa od dogovorjenih kriterijev, ki so vgrajeni v aplikacijo, se obrnite 
na klicni center v delovnem času klicnega centra na brezplačno tel. številko 080 21 01. V 
primeru, kadar vnašate števčno stanje v istem mesecu, kot se vrši redni letni popis, bo vaše 
oddano stanje upoštevano samo v primeru, če naš odčitovalec ne bo mogel odčitati vašega 
števca za električno energijo. 

 

                                                 
3 Oddaja števčnega stanja ni možna za odjemalce, ki prejemajo mesečni račun na podlagi daljinsko 
pridobljenega števčnega stanja 
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3.1.2 Vnos števčnega stanja zaradi spremembe cene 

 
Modul je namenjen gospodinjskim odjemalcem na letnem načinu obračuna, da lahko ob 
spremembi cene za uporabo omrežja sporočijo stanje števca. Modul je za sporočanje odbirka 
odprt samo določeno obdobje (5 delovnih dni od dneva uveljavitve spremembe cene). Vsa 
poraba do oddanega stanja se obračuna po pogojih, ki so veljali pred spremembo cene. 

3.1.3 Prijava na e-račun 

 
Prijavite se lahko na prejemanje računa v elektronski obliki. E-račun je podpisan z varnim 
elektronskim podpisom ter overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Nastavitve 
prejemanja e-računa si spremenite tako, da v polju Prejemanje elektronskega računa 
izberete način, ki vam ustreza. V kolikor se boste odločili za prejemanje računa izključno v 
elektronski obliki, to storite s prijavo pod Samo e-oblika.  

 
S potrditvijo Shrani spremembe bomo upoštevali nov način pošiljanja računov. Račune boste 
v elektronski obliki prejemali na vaš e-poštni naslov, na voljo pa vam bodo tudi preko te 
spletne aplikacije v meniju Arhiv e-računov. E-račun je izdan v obliki elektronsko podpisanih 
datotek v formatu XML (za arhiviranje ali za nadaljnjo uporabo) in PDF (za pregled). 

Elektronsko sporočilo in račun sta elektronsko podpisana s strani vašega izdajatelja računov. 
na osnovi elektronskih potrdil izdanih s strani kvalificiranega overitelja Halcom-CA PO2. Za 
pregledovanje elektronskih sporočil in računov ter za preverjanje veljavnosti elektronskih 
podpisov morate najprej na svoj računalnik namestiti korensko potrdilo overitelja, ki ga 
dobite na spletni strani overitelja http://www.halcom-ca.si/index.php?section=34. V 
nasprotnem primeru vas bo vaš poštni odjemalec opozarjal na to, da ne prepozna overitelja. 
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Prispevajte tudi vi svoj košček k skrbi za okolje in postanite uporabnik e-računa. 
 

 

 

3.1.4 Prejemanje e-računa v spletno banko 

Prejemanje e-računa v spletno banko lahko uredite v svoji spletni banki. Udeleženci sistema 
E-račun so Abanka Vipa d.d., Banka Celje d.d., Banka Koper d.d., Banka Sparkasse d.d., Banka 
Volksbank d.d., Delavska hranilnica d.d., Deželna banka Slovenije d.d., Factor banka d.d., 
Gorenjska banka d.d., Hranilnica Lon d.d., Hypo Alpe-Adria bank d.d., KD Banka d.d., Nova 
kreditna banka Maribor d.d., Nova ljubljanska banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., 
Probanka d.d., Raiffeisen banka d.d., SKB banka d.d., Unicredit banka Slovenija d.d., Uprava 
Republike Slovenije za javna plačila.  

Prehod na e-račun pomeni brezplačen prehod na enostaven in okolju prijazen način 
poslovanja. Fizične osebe – potrošniki - lahko s prejemom e-računa v svojo spletno banko z 
nekaj enostavnimi kliki in brez prepisovanja podatkov poravnavate svoje obveznosti ter na 
enem mestu spremljate svoje račune in plačila 
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3.1.5 Brisanje odjemnega mesta 

 
S klikom na povezavo Briši odjemno mesto se iz seznama briše posamezno odjemno mesto. 
 

3.2 Dodajanje odjemnih mest 

 
Merilna mesta lahko dodajate na podlagi številke enega računa zadnjih treh mesecev ter 
številke odjemnega mesta. Oba podatka se nahajata na računu za uporabo omrežja, v glavi 
računa desno zgoraj. 
 

 
 

4. Arhiv e-računov 
 
V arhivu se nahaja pregled vseh elektronsko izdanih računov. Arhivirani sta elektronsko 

podpisani datoteki .xml  in .pdf .  

 
 

 
Digitalno podpisan račun lahko tudi preverite in sicer s klikom na ikono, ki jo prikazuje slika

. Rezultat preverjanja veljavnosti e-računa je poročilo, ki ga prikazuje spodnja slika  
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5. Uporabniške nastavitve 

5.1 Sprememba uporabniških podatkov 

 
V tem meniju lahko spremenite vaše uporabniške podatke. 
 

 

5.2 Sprememba gesla 

 
V tem meniju lahko spremenite vaše geslo. 
 

 
 

 


