OBRAZEC ZA SPOROČANJE
STANJA VODOMERA
OB 13

Navodila za izpolnjevanje obrazca za sporočanje stanje vodomera
Spoštovani uporabniki,

STANJE VODOMERA JE MOGOČE SPOROČITI PREKO KOMUNALE INFO.
https://www.komunala.info/index.php
Kadar želite popisati stanje vodomera, je to smiselno narediti zadnjega dne v mesecu, saj je potem pri
obračunu zajet samo poračun in ne tudi akontacija za ta mesec ( to velja za uporabnike, ki mesečno
prejemajo račune).
Pri uporabnikih, ki prejemajo račune trimesečno, je popis smiselno izvesti konec meseca marca, junija,
septembra ali decembra. Če pa račune prejemate za šest mesecev pa popišite vodomer konec meseca
junija ali konec meseca decembra.

Popisano stanje vodomera morate javiti najkasneje do zadnjega v mesecu za tekoči mesec, pisno na
zgornji naslov ali po faxu na 03/81-21-415 ali na elektronski naslov: tajnistvo@okp.si, (na primer:
vodomer ste popisali 31.01., popis morate javiti najkasneje do 01.02.- POPIS SE UPOŠTEVA), sicer se
javljen popis ne bo upošteval (npr. vodomer ste popisali 31.01. stanje pa ste nam javili 08.02- POPIS SE
NE BO UPOŠTEVAL).
Ko želite izpolniti podatke v obrazcu za sporočanje stanje vodomera, vam priporočamo, da si pomagate z
našim računom (ne s položnico), od koder prepišete podatke (v tretji vrstici na desni strani računa je
navedena šifra stranke, v sedmi vrstici pa številka odjemnega mesta, njegov opis in v oklepaju vrsta
objekta).
STANJE VODOMERA NI MOŽNO SPOROČATI PREKO TELEFONA.

Podatki o uporabniku in njegovem pooblaščencu so poslovna skrivnost podjetja. Podjetje se zavezuje, da bo osebne podatke
varovalo in uporabljalo samo za obračun komunalnih storitev.
Javno podjetje hrani in obdeluje podatke o naročniku v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
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PLAČNIK
Ime in priimek: _______________________________________________________________________
Ulica in hišna številka: _________________________________________________________________
Številka in kraj pošte: __________________________________________________________________
Šifra uporabnika: ______________________________________________________________________
sporočam stanje1


glavnega vodomera :

za odjemno mesto številka (prepišite iz računa) : 1 ___________ 000
za (objekt) __________________________, na naslovu (vpišite naslov, kjer se nahaja objekt, kjer ste
popisali vodomer) ____________________________________________________________________,
datum popisa: ________________, stanje vodomera pri popisu je ___________m3.



odštevalnega vodomera:

za odjemno mesto številka : 1 ___________ 000
za (objekt) ____________________________________.
Stanje odštevalnega vodomera2 je _______________m3

_____________________________
Podpis plačnika

V (kraj) ____________________________, (datum) ____________

kadar ima stranka samo en vodomer je to praviloma glavni vodomer, zato stranke izpolnijo podatke, ki se nanašajo
na glavni vodomer
2 Pri popisu odštevalnega vodomera se upošteva enak datum popisa kot datum, ki je naveden pri popisu glavnega
vodomera.
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Podatki o uporabniku in njegovem pooblaščencu so poslovna skrivnost podjetja. Podjetje se zavezuje, da bo osebne podatke
varovalo in uporabljalo samo za obračun komunalnih storitev.
Javno podjetje hrani in obdeluje podatke o naročniku v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
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