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Obvestilo  uporabnikom pitne vode iz javnega sistema 
oskrbe s pitno vodo v občini Metlika 

 
Obvestilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (UL RS št. 19/04 s 
spremembami- 9., 21., 22., 31. in 34. člen) ter priporočil IVZ o obveščanju uporabnikov z 
dne 20.9.2017 objavljenih na spletni strani www.nijz.si. 
 
V primerih omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode bodo uporabniki o tem obveščeni 
skladno z 21. členom Pravilnika o pitni vodi in jim bodo poslana ustrezna priporočila 
najkasneje v dveh urah od omejitve. Obveščanje bo potekalo na lokalnih radijskih 
postajah (Krka, Sraka, Radio 1) in na spletni strani Komunale Metlika d.o.o. 
(http://www.komunala-metlika.si). Javni zavodi in podjetja, za katere je to še posebej 
pomembno (vrtec, šole, zdravstveni dom, dom starejših občanov, živilske dejavnosti, 
restavracije…) pa bodo obveščeni tudi osebno, telefonsko in preko elektronske pošte. 
 
Če se bodo izvajali ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti pitne vode, bo upravljavec v 
smislu z 22. členom Pravilnika o pitni vodi prek sredstev javnega obveščanja obvestil 
uporabnike (razen če bo komisija ocenila, da bi bila morebitna neskladnost z mejnimi 
vrednostmi parametrov nepomembna) o tem najkasneje v enem dnevu od začetka 
izvajanja ukrepov. Obveščanje bo potekalo na lokalnih radijskih postajah (Krka, Sraka, 
Radio 1) in na spletni strani Komunale Metlika d.o.o. (http://www.komunala-metlika.si). 
Javni zavodi in podjetja, za katere je to še posebej pomembno (vrtec, šole, zdravstveni 
dom, dom starejših občanov, živilske dejavnosti, restavracije…) pa bodo obveščeni tudi 
osebno, telefonsko in preko elektronske pošte. 
 
V primeru ugotovljenega suma, da voda ni pitna zaradi hišnega vodovodnega omrežja, 
bodo skladno z 9. členom Pravilnika o pitni vodi uporabniki ustrezno obveščeni in bodo 
prejeli priporočila o vseh možnih dodatnih ukrepih za odpravo neskladnosti in sicer 
najkasneje v sedmih dneh od ugotovitve. Obveščanje bo potekalo pisno (z dopisom ali 
pa na oglasni deski uporabnika v primeru večjega odjemalca, ki ima oglasno desko), 
telefonsko ali z obiskom predstavnika Komunale Metlika na terenu.  
 
V zimskem obdobju opažamo problem počenih vodomerov in okvar na internem 
vodovodnem omrežju zaradi zmrzali. Prosimo vas, da pregledate vodomerne števce in 
interno vodovodno inštalacijo ter nas o morebitnih okvarah obvestite.  
 
Preglede vodomernih števcev in interne vodovodne inštalacije je potrebno opravljati 
redno. Pred zimo je potrebno prostor za vodomer ustrezno zaščititi pred zmrzaljo, pri 
nenaseljenih objektih pa vodo preventivno izpustiti iz internega vodovodnega omrežja.                           
 
Obvestilo objavljeno:: 
- kot priloga k mesečnemu računu za februar 2019, 
- na oglasni deski na sedežu javnega podjetja, 
- na spletni strani Komunala Metlika d.o.o..                                                                               


