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Na podlagi 38. dlena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala metlika d.o.o. (Uradni
list RS, 3t. 94114 sprejema direktor javnega podjeda Komunala Metlika d.o.o., Cesta XV.
brigade 4, 8330 Metlika, matidna Stevilka 5157064000, naslednji

PRAVILNIK
o odpisu porabljene vode

v primeru okvar
na internem vodovodnem omreZju

Zmanj5anje porabljene pitne vode se prizna samo za okvare, pri katerih uporabnik ni mogel
ugotoviti, da voda nenadzorovano odteka iz intemega omreLja, predvsem torej za okvare na
podzemnih vodih od vodomemega ja5ka do zunanje stene objektain za okvare na podzemnih
vodih v in med lastnimi objekti (hi5a-hlev-delavnica). Dolgotrajnej5e vidno pu5danje oziroma
odtekanje vode na notranjih inStalacijah (pipe, wc kotlidki, bojlerji ter podobno) ni predmet
zmanj5evanja kolidin porabljene vode po tem pravilniku.

3. ilen

Uporabnik mora o ugotovljeni okvari takoj obvestiti javno podjetje, zunaj rednega delovnega
dasa pa deZurnega delavca javnega vodovoda, ter zapreti glavni ventil in tako preprediti
nadaljnje odtekanje vode. Delavec javnega podjetja si okvaro ogleda in sestavi zapisnik o

ugotovitvah, ter popi5e stanje vodomera za obradun komunalnih storitev.

4. ilen

Uporabnik po prejemu raduna za porabljeno vodo iz 4. Elena tega pravilnika pisno predlaga

zmanjSanje raduna z obrazloLitvijo dogodka in osnove zazmanj5anje. Vlogo za zmanj5anje je
potrebno poslati na Komunalo Metlika d.o.o. v roku 30 dni po ugotovitvi okvare.

5. ilen

O vlogi uporabnika za zmanjlanje raduna odloda strokovna komisija, ki ugotovi predvsem:

- ali je odjemno mesto upravideno do zmanj5anja,
- ali gre za okvaro v skladu z dolodili 2. in3. dlena tega pravilnika,
- ali je sestavljen zapisnik o okvari,
- viSino zmanjlar{a obradunanih kolidin in vrednosti.

Zmanj5anje porabljene
javnega vodovodnega
pravilnikom.

f. ilen

pitne zaradi okvare na internem omreZju se lahko vsem uporabnikom
omreZja v obdini Metlika pizna pod pogoji, dolodenimi s tem

2. ilen



6. 6len

Zmanj5anje kolidin in vrednosti obradunanih komunalnih storitev zaradi okvar na intemem
omreZju se v skladu s tem pravilnikom obradunajo po naslednji metodologiji:

- od obradunanih kolidin se od5teje trikratna povpredna poraba za primerljivo
obradunsko obdobje; povpredna poraba se izraduna na podlagi dveh letnih odditkov v
zadnjem obdobju pred nastankom okvare. Prekomerna poraba zaradi okvare na
internem omreZju v kolidini in vrednosti do trikratne povpredne porabe bremeni
uporabnika v celoti,

- preostanek kolidin in vrednosti, ki presegajo trikratno povpredno porabo, se zmanj5a
za70%o v naslednjih obradunskih postavkah:
a) porabljena pitna voda,
b) odvajanje odpadnih voda,
c) okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami,
d) di5denje odpadnih voda.

Javno podjetje izstavi uporabniku za odobreno zmanjSanje iz prej5njega odstavka dobropis.

7. ilen

V kolikor je interno in5talacijo uporabnika javnega vodovodnega omreLja. na kateri je priSlo
do okvare, vgrajevala Komunala Metlika d.o.o., potem je v garancijskem roku 5 let od
izvedbe in5talacije uporabnik upraviden do zmanj5anja kolidin in vrednosti prekomeme
porabe na vseh postavkah obraduna do povpredne porabe; povpredna poraba
(dnevna/mesedna/tromesedna) se izraduna na podlagi dveh letnih odditkov v zadnjem obdobju
pred nastankom okvare.

8. ilen

S pravilnikom o odpisu porabljene vode v primeru okvar na internem vodovodnem omreZju se

strinjajo Nadzomi svet javnega podjetja in strokovne sluZbe Obdine Metlika. Pravilnik se
objavi na spletni strani javnega podjetja, v obliki letaka pa se poSlje vsem uporabnikom
javnega vodovodnegaomrelja. Uporabljati se pridne s 01.06.2016.

Datum: 31.05.2016
Stevilka: 402116
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