OBRAZEC ZA REKLAMACIJE IN PROŠNJE
Plačnik storitve: _____________________________________________ Šifra plačnika: _______________
Naslov in pošta plačnika: _________________________________________________________________
Odjemno mesto - naslov: ______________________________________ Številka: ____________________
E-pošta: _______________________________________________________________________________
Telefon: _____________________________________ GSM: _____________________________________
Račun številka: _______________________________ Datum: ____________________________________
Obrazložitev reklamacije / prošnje:

V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov s podpisom tega dokumenta dovoljujem in soglašam, da se zgoraj navedeni
osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje podjetje Komunala Radovljica, d.o.o., z namenom izvajanja
dejavnosti.

Datum vloge: _______________________________

Podpis vlagatelja: ___________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rešitev reklamacije / prošnje (izpolni Komunala Radovljica):

>>>

Upravičenost:

DA

NE

»R« - Reklamacija

»P« - Prošnja

račun

pogodba

vodarina

odvajanje in čiščenje vode

ravnanje z odpadki

najem groba

število oseb

drugo: __________________________

Številka vzroka nastanka reklamacije: ________

Prodaja

program: OKS

Organizacijska enota ali sektor (ustrezno obkroži): VO
Datum prevzema vloge: _______________________

KA

ČN

Vlogo prevzel:

Datum rešitve vloge: __________________________ Vlogo rešil:

RO

FRS

Razvoj

___________________________
___________________________

Poslano v vednost: ______________________________________________________________________

Vzroki nastanka reklamacije (izpolni Komunala Radovljica):
Vzroki nastanka reklamacij
1

Uvedba novih storitev

2

Neodčitan vodomer ali nepravilno odčitan vodomer

3

Sistemska-programska napaka

4

Napačni podatki na odjemnem mestu

5

Izdane previsoke situacije

6

Napačne postavke na računu

7

Nekvalitetna izvedba popravila

8

Razdelitev iz občana na hišni svet

9

Prefakturirano

10

Napačno zaračunana količina odvoza odpadkov

11

Reklamacija najemnine zabojnika za odpadke

12

Prekinitev dobave vode kljub plačilu

13

Ni bilo zaračunano v skladu s pogodbo

14

Ukinitev oz. otvoritev trajnika

15

Preveč zaračunan obrok zabojnika za odpadke

16

Prazno stanovanje ali hiša

17

Napačen ročni vnos podatkov, napačna akontacija FRS

18

Napačno zaračunana vrsta groba FRS

19

Napačni podatek upravljavca stavbe

20

Vračilo zabojnika

21

Prehod iz pavšala na vodomer

22

Razno

Organizacijska enota ali sektor

kratica

Vodovod

VO

Kanalizacija

KA

Čistilne naprave

ČN

Ravnanje z odpadki

RO

Finančno-računovodski sektor

FRS

Razvojni sektor

Razvoj

