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PREPOVED ODVZEMA PITNE VODE IZ JAVNIH HIDRANTOV

V času izredno visokih poletnih temperatur ugotavljamo, da se pogosteje pojavljajo primeri nedovoljenih odvzemov pitne
vode iz javnih hidrantov, zato bi želeli opozoriti na pogoje za odvzem vode iz javnih hidrantov, ki jih določajo občinski Odloki
o oskrbi s pitno vodo na območjih občin Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli,
Poljčane in Slovenska Bistrica.
Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodu za čiščenje občinskih cest, zalivanje zelenic, izpiranje
kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela, za javne prireditve, protiprašno škropljenje občinskih cest in za polnjenje
cistern le na podlagi predhodnega soglasja izvajalca in če razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak odvzem vode.
V navedenih primerih odvzema vode se med izvajalcem in uporabnikom sklene pogodba, v kateri se določi pogoje odvzema
in plačila stroškov porabljene vode.
Brez soglasja izvajalca se sme uporabiti voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje požarov, izvajanje
drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora
uporabnik pisno obvestiti izvajalca o kraju uporabe, času odvzema vode, količini porabljene vode in o morebitnih
pomanjkljivostih na hidrantih.
Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški odprave okvare
ali poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo uporabnika.
Nenadzorovan odvzem pitne vode lahko povzroči pomanjkanje pitne vode v vodovodnem sistemu in s tem motnje
pri oskrbi s pitno vodo, motnost pitne vode, predstavlja potencialno nevarnost onesnaženja, spremembe v pritisku,
zaradi katerih prihaja do takšnih obremenitev, ki pomenijo povečano nevarnost okvar na vodovodnem omrežju ipd.
Strogo je prepovedan odvzem vode iz hidrantov s cisternami, ki higiensko niso neoporečne, kot npr. cisterne za
prevoz fekalij. V kolikor so naprave za odvzem vode higiensko oporečne lahko pride do onesnaženja pitne vode.
Prav tako je strogo prepovedano polnjenje individualnih bazenov iz hidrantov. Odvzem pitne vode za polnjenje
bazenov je dovoljen le preko internega vodovodnega sistema ali po dogovoru z gasilsko službo o dostavi vode, ki pa mora
pred tem pridobiti soglasje izvajalca.
Prekrški povezani z nepravilnim oz. nedovoljenim odvzemom pitne vode iz hidrantov se po Odlokih o oskrbi pitno
vodo kaznujejo z globo v višini 400 EUR za posameznike in 1.400 EUR za pravne osebe.
Vljudno vas prosimo in pozivamo, da vsak želen odvzem vode iz javnega hidranta predhodno javite in pridobite soglasje
naše dežurne službe vodooskrbe in ne odvzemate vode iz javnih hidrantov brez prisotnosti naše službe. Pokličete
nas lahko na telefonsko številko 03-81-21-405 ali pošljete vlogo na tajnistvo@okp.si.
Naprošamo vse, ki opazite morebitne kršitve povezane z nedovoljenim odvzemom vode iz hidrantov, da nam to
sporočite na telefonsko številko 03-81-21-405 ali na tajnistvo@okp.si. Lahko pa o tem obvestite medobčinski
inšpektorat občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek (tel.št.:03-8181701, 03-8181734, 03-8181700, e-mail:
inspektorat@rogaska-slatina.si ), če je kršitev opažena na območju teh občin, občinskega inšpektorja Občine Šmarje
pri Jelšah (tel.št.:03-8171627, e-mail: milan.konsak@smarje.si ), če se je kršitev zgodila na območju občine Šmarje pri
Jelšah oziroma medobčinski inšpektorat občin Slovenska Bistrica in Poljčane (tel.št.: 02-8432810, 02-8029230), za
območja teh občin.
2.

PRIJAVA OKVAR

Okvare na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju – tako internem kot tudi na javnem, lahko sporočate na telefonsko
številko: 03-81-21-405 vsak dan med 06.00 in 15.00 uro, v sredo do 16.00 ure, v petek pa do 14.00 ure.
V času izven delovnega časa so dežurne številke za prijavo okvar na vodovodnem omrežju za področja občin:
Rogaška Slatina, Rogatec, Poljčane, KS Laporje:
031 532 094
Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje:
031 362 539
Za prijavo okvar na kanalizacijskem omrežju v času izven delovnega časa je dežurna številka:
031 365 030
Opozorili bi vas, da je potrebno tudi vse okvare na internem vodovodnem omrežju prijaviti našemu podjetju in se
dogovoriti za ogled.
OKP ROGAŠKA SLATINA d.o.o.

