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EU si je kot cilj do leta 2030 zadala, 
da morajo njene članice zagotoviti na 
svojem območju varno oskrbo s pitno 
vodo, ki bo imela tudi zaupanje upo-
rabnikov. Naš Pravilnik o pitni vodi, ki 
sledi smernicam EU in obravnava pi-
tno vodo kot živilo, od izvajalca javne 
oskrbe s pitno vodo zahteva, da zago-
tavlja pitno vodo »na pipah oziroma 
na mestih, kjer se  voda uporablja kot 
pitna voda«, pozablja pa na nujnost 
sočasnega zagotavljanja ustreznega 
stanja internih vodovodnih instalacij, 
od stanja katerih je v veliki meri odvi-
sna tudi kvaliteta pitne vode na pipi. 
V tem sestavku tako želimo opozori-
ti in usmeriti pozornost bralcev na se-
gment oskrbe s pitno vodo, kateremu  
se daje premajhna pozornost, ima pa 
velik vpliv na varnost oskrbe – stanje 
internih vodovodnih instalaciji objek-

tov uporabnikov.

Osnovni cilj oskrbe s pitno 
vodo

Uvodoma naveden cilj je preprost 
in jasen, odvisen pa je od mnogih de-
javnikov, oskrba s pitno vodo je na-
mreč interdisciplinarna dejavnost in 
odvisna od medsebojne usklajeno-
sti vseh dejavnikov v prostoru. Nad 
delom in ukrepi, ki jih izvajajo upra-
vljavci bdi Zdravstvena inšpekcija 
Ministrstva za zdravje, to izvaja še ob 
nadzoru, ki ga izvaja upravljavec vo-

dovoda v vodovodnem sistemu in pri 
uporabnikih, še dodaten nadzor tako 
imenovan “monitoring” kvalitete pi-
tne vode pri uporabnikih. V vodovo-
dnem sistemu 17 občin, ki ga upra-
vlja  Mariborski vodovod, je bilo v 
okviru internega nadzora v letu 2009 
analiziranih  kar 2.413 vzorcev pitne 
vode. Kvaliteta je tako dobra, da lah-
ko centralni del sistema, to je prete-
žni del Mestne občine Maribor, Ruše 
in Selnica Ob Dravi, oskrbuje brez re-
dne preventivne dezinfekcije. Vzrok 
za neskladnost pa je največkrat stanje 
internih instalacij v lasti uporabnikov 
na mestih vzorčenja.

Ali veste kakšno je  
stanje interne vodovodne  
instalacije objekta v  
katerem bivate?

Le malo uporabnikov se zaveda ve-
likega vpliva interne instalacije stano-
vanjskih objektov na kvaliteto pitne 
vode – kje smo že rekli? – na pipi, kjer 
se voda pije! Temu problemu daje pre-
malo pozornosti tudi širša skupnost. 
Za pridobitev uporabnega dovoljenja 
za nov objekt mora investitor izpolniti 
niz pogojev, ki izhajajo iz zahtev grad-
benega dovoljenja. Vsak objekt pa se 
sčasoma stara, z njim pa tudi interna 
vodovodna instalacija. Kako se stara 
je odvisno od izbranega materiala. Pri 
nas so najpogostejši izbran material 

pocinkane cevi. Pri Mariborskem vo-
dovodu se tega problema še kako za-
vedamo, saj ugotavljamo, da je prete-
žni del, v okviru notranjega nadzora 
ugotovljenih neskladij pitne vode, po-
sledica stanja internih instalacij. 

Najpogostejši pojav, s 
katerim se je srečal že 
skoraj vsak naš uporabnik 
je pojav rjavo - rdeče 
obarvanosti pitne vode. 

Obarvanost vode opazimo zjutraj 
ali če vode dlje časa ne uporabljamo, 
na primer, ko pridemo iz dopusta, po-
tovanja ali daljše službene poti. Čim 
dlje časa vode ne uporabljamo, tem 
večja je verjetnost, da se bo obarva-
nost pojavila. Najhuje pa je če se obar-
vanost pojavlja vse pogosteje in je vse 
bolj moteča ali pa je pojav, ki je stalno 
prisoten. 

Vzrokov je lahko več, kot uporab-
niki najprej pomislimo na vodovodno 

Stanje interne 
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Rjavo – rdeče obarvana voda iz interne  
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omrežje. Lahko bi bil posledica dotra-
janosti omrežja ali izvajanja vzdrže-
valnih in drugih del na vodovodnem 
omrežju. Ta vzrok pa je dejansko še 
najmanj prisoten, pitna voda se na-
mreč v omrežje stalno črpa in je sveža 
– v Mariboru na primer  pride iz črpa-
lišča do zadnjega uporabnika v pov-
prečju v manj kot šestih urah. Se pa 
obarvanost pojavi ob večjih popravi-
lih okvar na vodovodnem omrežju ali 
ob izpadih električne energije in po-
sledičnem izpadu črpalk pitne vode. 
Vsi vemo, da takrat vodni tlak upade, 
cevovodi se izpraznijo, ob ponovnem 
polnjenju pa se seveda lahko zgodi, 
da se pitna voda zaradi izpiranja sten 
cevi tudi obarva. Vendar se prelomi in 
izpadi električne energije ne dogaja-
jo vsak dan, torej je vzrok za obarva-
nost iskati drugje – v stanju priključka 
in predvsem stanju interne instalacije.  
Najpogostejši vzrok je uporaba manj 
kvalitetnih pocinkanih železnih cevi v 
interni instalaciji (pri uporabnikih), ki 

rjavijo. Voda ob odsotnosti uporabni-
ka stoji v ceveh interne instalacije in iz 
sten cevi odmaka rjo in vodni kamen. 
Posledica se pokaže kot rjavo – rdeče 
obarvana voda, zaznati je možno tudi 
drobne svetlo do temno rjave delce. 
Prikazujemo nekaj primerov stanja 
interne instalacije. Seveda gre le za 
skrajne primere, ki pa nakazujejo pe-
rečo problematiko. 

Prva fotografija kaže primer stanja 
pocinkane cevi po preteku le desetih 
let. Vidna je poškodba stika – navoja, 

ki je v tem času že dotrajal:

Posledica takšne poškodbe je sol-
zenje vode na spojih, omočenje oko-
lice in nadaljnje pospešeno rjavenje 
tega dela in okoliških delov instalacije. 
Pitna voda iz  takšne interne instalaci-
je je praviloma že občasno svetlo rjavo 
obarvana in na mrežicah pip se poja-
vljajo rjavo obarvani delci vodnega 
kamna. Nadalje prikazujemo primer 
dela instalacije starosti dvajset let:

Cev je bila izpostavljena tudi oko-
lju - zemljini. Vidno je prerjavenje na 
stiku. Posledice takšne poškodbe so 

Pocinkana cev 10. let od vgradnje 
(Vir slike: Mariborski vodovod)

Pocinkana cev 20 let od vgradnje 
(Vir slike: Mariborski vodovod)
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podobne kot v prejšnjem primeru, le 
da je iztekanje hitrejše. Pitna voda iz  
takšne interne instalacije je praviloma 
že redno obarvana. 

Nadalje prikazujemo primer dela 
instalacije starosti trideset let, ki je v 
celoti dotrajana:

Vidno je prerjavetje stene. 
Posledice takšne poškodbe so po-
dobne kot v prejšnjem primeru, le da 
je iztekanje še hitrejše. Pitna voda iz  
takšne interne instalacije je obarvana, 
na mrežicah pip je prisotna velika koli-
čina rjavih delcev.

In kako lahko takšno stanje 
preprečimo? 

V primeru ugotovitve podobnega 
stanja interne instalacije, kar pogosto 
velja tudi za priključek, ki je tudi v lasti 
lastnika stavbe,  priporočamo ukrepe, 
največkrat:

�	redno izpiranje interne instala-
cije. Ko se voda iz interne instalacije v 
celoti zamenja z vodo iz vodovodne-
ga omrežja, obarvanost praviloma iz-
gine. Seveda je izpiranje potrebno re-
dno ponavljati, v čim slabšem stanju 

je instalacija tem pogosteje moramo 
izpiranje ponavljati. 
� pregled in eventualno zame-

njavo interne instalacije. Pregled naj 
opravi za tovrstna dela usposobljena 
organizacija oziroma inštalater. V koli-
kor je instalacija starejša in ji je življenj-
ska doba potekla, je vsekakor potreb-
na zamenjava.
� pregled in eventualno zame-

njavo priključka zaradi dotrajano-
sti ali preloma. Pregled in zamenjavo 
lahko skladno z določili Pravilnika o 
oskrbi s pitno vodo, glede na neposre-
den stik priključka z javnim vodovo-
dnim omrežjem in možno ogrožanje 
kvalitete pitne vode drugih uporabni-
kov, izvede le upravljavec vodovoda. V 
kolikor je priključek starejši ali je nje-
gova življenjska doba potekla, je vse-
kakor potrebna zamenjava.

Ko gradimo nov objekt  
ali zamenjujemo  
vodovodno instalacijo s 
premislekom, izberimo 
material, ki ga bomo  
uporabili za izvedbo 
interne vodovodne  
instalacije

Na trgu je več vrst materialov, 
predvsem so to pocinkane železne 
cevi, polietilenske plastične cevi in ba-
krene vodovodne cevi. 

Najcenejše in še vedno največ v 
uporabi so pocinkane železne cevi. 
Te pa imajo žal lastnost rjavenja, ki je 
vzrok za nevšečnost – obarvanost pi-
tne vode, o kateri smo danes pisali in 

so iz tega vidika najmanj primerne. Kaj 
hitro namreč vsaka pocinkana cev, ki 
jo vgradimo v vodovodno instalaci-
jo prične rjaveti. Iz tega razloga jih ne 
priporočamo.

Nadalje so na razpolago sistemi iz 
plastičnih cevi, ki ne rjavijo, imajo de-
klarirano visoko pričakovano življenj-
sko dobo – tudi do 60 let, nekoliko 
smo le skeptični ob lastnih izkušnjah 
s plastičnimi cevmi v vodovodnem sis-
temu, ki so tudi že po dvajsetih letih 
bile dotrajane in jih je bilo potrebno 
zamenjati.

Še najbolj primeren material za iz-
vedbo vodovodne instalacije so ba-
krene vodovodne cevi. Te seveda ne 
rjavijo, žal pa so te bistveno dražje, 
ker so bakrene pa moramo biti pozor-
ni predvsem na to, da imajo ustrezen 
certifikat, da so namenjene uporabi za 
instalacijo pitne vode. Te cevi v stenah 
tudi zlahka odkrijemo z detektorjem 
kovin in se izognemo njihovim po-
škodbam ob izvajanju različnih grad-
benih del.

Vsekakor, za katerikoli material se 
odločite, mora imeti ustrezne ateste, 
tako za trajnost kot za uporabo za na-
men oskrbe s pitno vodo.

In še najpomembnejše – po pote-
ku življenjske dobe interne instalacije 
je potrebno le to praviloma zamenja-
ti z novo. Zavedati se namreč mora-
mo, da je kvalitetna pitna voda na pipi 
uporabnika pogojena tudi s stanjem 
interne instalacije, pogosto je namreč 
čas, ki je potreben, da pitna voda pri-
teče od mesta priključitve do pipe 
uporabnika daljši kot tega, ki je potre-
ben da pride od črpališča do priključ-
ka. Končno odločitev o času zamenja-
ve sicer prepustimo strokovnjakom. 

Mogoče pa bi bilo potrebno tudi 
razmisliti, da bi na nivoju EU in držav-
nem nivoju sprejeli ukrepe, ki bi ob 
tem, da zahtevajo od javnih vodovo-
dov zagotavljanje pitne vode na pipi 
uporabnika, od lastnikov nepremič-
nin, zaradi varovanja zdravja upo-
rabnikov pitne vode, zahtevali redno 
vzdrževanje in pravočasno zamenja-
vo vodovodnih instalacij.

Pocinkano koleno 30 let od vgradnje  
(Vir slike: Mariborski vodovod)

Voda iz interne instalacije pred in po izpiranju (Vir slike: Mariborski vodovod)


