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ZADEVA:

NAMEN IN DOVOLJENA UPORABA HIDRANTOV

Vsako leto zaznavamo kršitve in nedovoljeno uporabo hidrantov na javnem vodovodnem
omrežju. Posledica tega so poškodovani in nedelujoči hidranti, nihanje tlaka v vodovodnem
omrežju (v nekaterih primerih tudi prekinitve dobave vode pri uporabnikih), motnost pitne
vode, vodni udari, neevidentirana poraba – kraja vode (ki zvišuje stroške delovnja vodovnega
sistema) ipd.
Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni izključno požarni varnosti ter morajo
biti ves čas dostopni in v brezhibnem stanju. Zato je vsakršen odvzem pitne vode iz javnih
hidrantov brez dovoljenja upravljavca javnega vodovoda prepovedan.
Odvzem pitne vode za polnjenje bazenov je dovoljen le preko internega vodovodnega sistema.
Pri tem je potrebno poudariti, da taka storitev ne spada med storitve obvezne gospodarske
službe oskrbe s pitno vodo.
Vso odgovornost za posledice in morebitne stroške popravila, ki bi nastali pri nedovoljenem
odvzemu pitne vode iz hidranta nosi povzročitelj.
Uporaba hidrantov je dovoljena le v primerih, ko se voda iz javnih hidrantov uporabi za gašenje
požarov in za odpravo posledic drugih elementarnih nezgod. O odvzemu je potrebno obvestiti
upravljavca najkasneje v 24 urah.
Prekršek nedovoljenega odvzema vode iz hidrantov se kaznuje v skladu s določili občinskega
odloka oskrbe s pitno vodo.
V nekaterih občinah še vedno ni izvedenih polnilnic (ali pa jih je premalo), kar kršitve uporabe
hidrantov še vzpodbuja.
V zvezi s tem pozivamo vse občine, da:
- zagotovijo v sodelovanju s svojimi gasilskimi zvezami in društvi ustrezen nadzor in
pravilno uporabo hidrantov
- zagotovijo ustrezno število polnilnic in njihovo uporabo
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