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Komunala Radovljica, d.o.o.
Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
tel.: 04 537 01 11, e-naslov: info@komunala-radovljica.si
www.komunala-radovljica.si, ID št. za DDV: SI98605275

Reklamacija ali prošnja
PLAČNIK STORITVE (podatki označeni z zvezdico (*), so obvezni):
Ime in priimek*:
Naslov*:

Šifra plačnika*:
Pošta in kraj*:

Naslov odjemnega mesta (OM)*:
E-naslov:

Številka OM:
Telefon ali GSM*:

Račun številka*:

Datum računa:

Obrazložitev reklamacije / prošnje:

Pravilno izpolnjeno in podpisano vlogo lahko oddate:
• skenirano ali elektronsko podpisano po e-pošti na info@komunala-radovljica.si,
• po pošti na naslov Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica ali
• osebno na sedežu podjetja.
S prejetimi in posredovanimi osebnimi in drugimi podatki bomo v Komunali Radovljica, d. o. o., ravnali v skladu z veljavnimi predpisi s
področja varstva osebnih podatkov. Kontaktne podatke bomo uporabili za obveščanje v zvezi z zadevo. Posredovane osebne podatke bomo
hranili zgolj za namene, za katere ste nam jih posredovali in hranili, dokler obstaja za to pravna podlaga. Več o varstvu osebnih podatkov in
vaših pravicah v zvezi s tem lahko preberete v Politiki o varstvu zasebnosti.

Datum:

Podpis:

Izpolni Komunala Radovljica

REŠITEV REKLAMACIJE / PROŠNJE

R - REKLAMACIJA

P - PROŠNJA

račun
odvajanje in čiščenje vode
odvajanje in čiščenje vode
sprememba plačnika

Upravičenost:

pogodba
ravnanje z odpadki
napačen odčitek vodomera
najem groba

Številka vzroka nastanka reklamacije:
Organizacijska enota ali sektor:

>>>

VO

program:
KA

ČN

NE

vodarina
urejanje javnih površin
izliv vode

OKS
RO

DA

Prodaja
UJP

FRS

Razvoj

Datum prevzema vloge: ______________________ Vlogo prevzel: _______________________________
Datum rešitve vloge: _________________________ Vlogo rešil: _________________________________
Poslano v vednost:

VZROKI NASTANKA REKLAMACIJE
Št.

Vzroki za nastanek reklamacije

Št.

Vzroki za nastanek reklamacije

1

Napačen ročni vnos podatkov, napačna
akontacija FRS
Napačni podatki na odjemnem mestu
Sistemska-programska napaka
Napačne postavke na računu
Prefakturirano
Prazno stanovanje ali hiša
Razdelitev iz občana na hišni svet
Uvedba novih storitev
Napačni podatek upravljavca stavbe
Napačno zaračunana vrsta groba FRS
Napačno zaračunana količina odvoza
odpadkov

12
13
14

19

Reklamacija najemnine zabojnika za odpadke
Vračilo najetega zabojnika
Napačna velikost zabojnika
Neodčitan vodomer ali nepravilno odčitan
vodomer
Nekvalitetna izvedba popravila
Prehod iz pavšala na vodomer
Napaka na materialu
Napaka pri obračunu storitev urejanja
javnih površin

20

Razno

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

15
16
17
18

2

Komunala Radovljica, d.o.o.

Reklamacija ali prošnja

