
Ukrepi pred ponovno uporabo internega vodovodnega omrežja 

 

 

Pred prvo ponovno uporabo pitne vode  je treba poskrbeti, da bodo ustrezne tehnične in higienske 

razmere v interni vodovodni napeljave ponovno vzpostavljene. Spiranje je v večini primerov zadosten 

ukrep. Svetujemo vam, da: 

- preučite izvedbeni načrt interne vodovodne napeljave,  vgrajen material in morebitne posebnosti; 

- pripravite načrt spiranja omrežja, v katerem opredelite spiranje celotnega objekta po postopnih 

korakih; 

- sistematično spiranje naj se izvaja ločeno po nadstropjih od pritličja navzgor ter časovno ločeno po 

vertikalah, če je v vašem primeru to potrebno. Načrt naj obsega vsa mesta, tudi tista, kjer se voda 

uporablja manj ali v        območjih objektov, ki bodo še naprej neuporabljena (npr. nevseljena 

stanovanja); 

- pred spiranjem odstranite nastavke na pipah (mrežice ali usmerjevalnike vode). Očistite jih in po 

potrebi zamenjajte; 

- interno vodovodno napeljavo intenzivno spirajte na vseh pipah. Pipo spirajte s turbulentnim tokom 

vsaj 15 minut oziroma v odvisnosti od razmer vsaj do takrat, da se voda izmenja s svežo vodo iz  

javnega vodovodnega sistema, ni na pogled obarvana ali motna in njena temperatura ostane 

nespremenjena vsaj eno minuto. Turbulentni tok povzročite z zaporednim zapiranjem in odpiranjem 

pipe; 

- poskrbite tudi za intenzivno izpiranje internega hidrantnega omrežja, če je neposredno vezano na 

interno vodovodno napeljavo. 

 

Učinkovitost ukrepov lahko dokazujete z odvzemom vzorca za laboratorijsko preskušanje.  

Glede na vaše dosedanje izkušnje in poznavanje razmer v interni napeljavi se odločite, ali so za 

zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo potrebni tudi dodatni ukrepi, med katere uvrščamo dezinfekcijo 

interne vodovodne napeljave. Postopek lahko izvaja le za to usposobljena strokovna 

institucija(https://www.nlzoh.si/nase-storitve/8-nase-storitve/61-dezinfekcija-dezinsekcija-in-

deratizacija) .  

Prav tako vam svetujemo, da glede na dosedanje izkušnje ocenite, ali so potrebni ukrepi za zniževanje 

tveganja za razmnoževanje legionel. 

Relevantna strokovna navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje najdete 

tukaj(https://www.nijz.si/sl/izpiranje-hisnega-vodovodnega-omrezja-javnih-objektov-pred-zacetkom-

novega-solskega-leta) . 
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