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Datum:  

Zadeva: STROKOVNO PRIPOROČILO LASTNIKOM, UPRAVNIKOM IN VZDRŽEVALCEM 

HIŠNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA V OBJEKTIH PO DALJŠI PREKINITVI RABE PITNE 

VODE 

Spoštovani, 

12.03.2020 ob 18.00 uri je Vlada RS razglasila epidemijo zaradi širjenja virusa SARS-Cov-2 za 
območje celotne države. Zaradi preprečevanja širjenja okužbe so bili sprejeti številni ukrepi, med 
drugim tudi zaprtje objektov, v katerih se pričakovano zadržuje večje število ljudi (objekti v javni 
rabi). Posledično je prišlo do zastoja pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju (v nadaljevanju: 
HVO).  

Zastajanje pitne vode v HVO lahko povzroči poslabšanje kakovosti pitne vode in potencialno 
tveganje za zdravje ljudi. Daljši zastoj pitne vode pomeni možnost razvoja mikroorganizmov v 
pitni vodi in povišane koncentracije kovin, aditivov, polimerov in drugih snovi, ki prehajajo iz 
materialov, ki so v stiku s pitno vodo. 

V želji, da bi Vam olajšali odprtje Vaših objektov na način, ki ne bo povzročil dodatnih tveganj za 
zdravje zaradi zastoja pitne vode v HVO, Vam v nadaljevanju pošiljamo kratka priporočila za 
pripravo hišnega vodovodnega omrežja za ponovno uporabo.  

Vsem lastnikom in/ali upravnikom stavb v javni rabi priporočamo, da po daljšem zaprtju objekta:  
- izvedejo intenzivno izpiranje HVO - poveča se pretok pitne vode v vodovodnem omrežju 

na vseh pipah v objektu za najmanj 15 minut oziroma do stabilizacije temperature 
Ločeno se izvede izpiranje sistema za toplo in hladno vodo. V kolikor v objektu ni tople 
vode oziroma je izključena, se izpiranje ravno tako izvaja; 

- priporočamo, da se usmerjevalniki toka (perlatorji, mrežice, nastavki za tuše) pred tem 
snamejo, izperejo in očistijo vodnega kamna oziroma po potrebi zamenjajo; 

- posebno pozornost je potrebno posvetiti napravam, ki so priključene na vodovodno 
omrežje (pitniki, kavni avtomati, zobozdravstveni stroji in druge naprave). Napravo po 
možnosti izklopimo in speremo dovod vode; 

- posebno pozornost je potrebno posvetiti tudi vgrajenim filtrom za vode in napravam za 
mehčanje. Priporočamo zamenjavo oglenega filtra. Vode, ki je v objektu stagnirala, ne 
smemo uporabiti za spiranje naprav (na primer kavnih avtomatov, zobozdravstvenih 
stolov, membran za mehčanje vode, itd.); 

- usedline, rja in izločen vodni kamen lahko naprave poškoduje zato priporočamo, da 
vodovodni napeljavi pred aparati, ki so priključeni na vodo, posvetite posebno pozornost.  

V kolikor je voda v objektu stala več kot 1 mesec, po izvedbi toplotnega šoka in spiranju 
celotnega vodovodnega omrežja (turbulenti tok), priporočamo mikrobiološko analizo na 
prisotnost skupnega števila mikroorganizmov pri 22°C in 37°C, koliformnih bakterij in prisotnost 
bakterij Legionella spp. 

Preventivnega hiperkloriranja (klornega šoka) HVO ne priporočamo, saj lahko poveča tveganje 
za korozijo kovinskih delov vodovodnega omrežja. Za morebitno dezinfekcijo se odločimo, v 
kolikor ugotovimo, da je mikrobiološko stanje pitne vode slabo (npr.: ugotovimo povečano 
tveganje za razrast zlasti bakterij Legionella spp. ali drugih). Lastniki ali upravljavci javnih 
objektov se lahko glede podatkov o mikrobiološkem stanju pitne vode obrnete k upravljavcu 
sistema za oskrbo s pitno vodo.  

Po spiranju mora biti voda: 
- bistra, brez vidnih usedlin, brez barve, primernega vonja in okusa, 
- temperatura hladne vode mora biti nižja od okolice oziroma nižja od 20°C, 



 

 

- vroča voda mora doseči na vseh izlivkah najmanj 55°C. Po potrebi je potrebno zvišati 
temperaturo vode v grelniku (vsaj 60°C).  

V kolikor je možno naj se tudi v času daljšega zaprtja objekta spiranje izvaja vsaj enkrat 
tedensko. 

Hišno vodovodno omrežje (HVO) in legionele med epidemijo COVID-19 

Zaprtje objektov, delov objektov ali njihova omejena uporaba lahko povečajo tveganje za rast 
bakterij Legionella spp. v HVO in drugih vodnih sistemih oziroma napravah, vključno z 
napravami za klimatizacijo stavb z izhlapevanjem, bazeni, kadmi in drugo opremo, če z njimi v 
času zaprtja ali omejene rabe ne ravnamo ustrezno. Posebno pozornost pred ponovim odprtjem 
objektov v javni rabi je zato potrebno nameniti preprečevanju tveganja za zdravje ljudi zaradi 
morebitnega razrasta bakterij Legionella spp. v HVO in napravah.  

Pri daljšem zaprtju objekta je potreben pregled objekta, pri katerem se opredeli morebitne nove 
dejavnike tveganja za razmnoževanje bakterij Legionella spp.: potrebno je upoštevati delno 
uporabo ali zaprtje HVO in/ali drugih priključenih sistemov ali opreme, ki se med epidemijo manj 
uporabljajo ali so zaprti. Ugotovljena nova tveganja je potrebno vnesti v načrt preprečevanja 
legioneloz in opredeliti potrebne ukrepe.  

Če je HVO z napravami delovalo v skladu z Načrtom preprečevanja legioneloz, je potrebno 
nadaljevati z ukrepi opredeljenimi v načrtu preprečevanja legioneloz.   

Če samo naprave vezane na HVO niso delovale, je potrebno izvesti dezinfekcijo teh naprav. 

V primeru, da je bilo delovanje HVO s povezanimi napravami prekinjeno in se ukrepi iz Načrta 
preprečevanja legioneloz niso izvajali, pa vsem lastnikom in/ali upravnikom stavb v javni rabi 
pred ponovnim odprtjem objekta priporočamo: 
- ponovno pregledati dejavnike tveganja in jih odstraniti; 
- opraviti dezinfekcijo napeljave s hladno vodo s pripadajočimi pipami in tuši ter natočiti svežo 
vodo z ustrezno koncentracijo dezinfekcijskega sredstva, kjer je to potrebno;  
- spustiti vodo iz grelca (če to ni bilo narejeno pred prenehanjem delovanja), napolniti grelec in 

segreti vodo na 60 ⁰C ter izpirati vse pipe in tuše z vodo ogreto na 60 ⁰C (vsaj 5 minut);  
- izvesti dezinfekcijo zgoraj omenjenih naprav; 
- spremljati temperaturo (in kjer je potrebno koncentracijo biocidov) vsaj 48 ur in po potrebi 
prilagoditi gretje ali doziranje biocidov; 
- odvzeti vzorce iz kontrolnih pip (ne prej kot po 48 urah).  

Po ponovnem odprtju objekta ja potrebno nadaljevati z izvajanjem ukrepov skladno z načrtom za 
preprečevanje legioneloz. 

Za morebitna dodatna vprašanja in nejasnosti smo Vam na razpolago – kontaktna oseba Sonja 
Gorenc  - telefon: 031 307 984 

Pripravili člani strokovne skupine za pitne vode NLZOH. 

Viri:  
1. Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-
19). Dosegljivo na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-hisno-vodovodno-omrezje-
hvo-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitne  
2. Hišno vodovodno omrežje in legionele med epidemijo Covid-19. Dosegljivo na spletni strani: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/hisno_vodovodno_omrezje_hvo_in_legionele_med_epidemijo_covi
d-19.pdf 
3.  ESGLI Guidance for managing Legionella in building water systems during the COVID-19 pandemic. Dosegljivo na 
spletni strani: https://www.escmid.org/research_projects/study_groups/legionella_infections/ . 
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4. Guidance for Building Water Systems. Dosegljivo na spletni strani: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/php/building-water-system.html . 
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