
 
KRITERIJI ZA RAZGLASITEV UKREPA PREKUHAVANJA PITNE VODE 

(Pravilnik o pitni vodi. Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06 - 4. in 21. člen) 

Prekuhavanje pitne vode je ukrep priprave pitne vode s katerim odpravimo mikrobiološko 
onesnaženost pitne vode in je praviloma kratkoročen. Ukrep je potreben zaradi varovanja 
zdravja ljudi, če uporaba pitne vode predstavlja potencialno nevarnost za zdravje ljudi.  
 
Za ukrep prekuhavanja pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo se odloči upravljavec na 
podlagi ocene specifičnih razmer.  
S pravilnim prekuhavanjem (glej Navodila o prekuhavanju vode) uničimo ali inaktiviramo 
vegetatitvne oblike patogenih bakterij, viruse ter ciste giardij in kriptosporidijev 
 
Ukrep lahko velja za celoten sistem ali del sistema ali za posamezen objekt ali več objektov 
skupaj. 
 
Ukrep prekuhavanja je običajno časovno omejen oziroma velja do preklica.  
 
Upravljavec o ukrepu obvesti uporabnike in jim posreduje Navodila o prekuhavanju vode. 
 
  
Kriteriji za razglasitev začasnega ukrepa prekuhavanja pitne vode: 
  

1. Nepričakovan pojav indikatorjev fekalnega onesnaženja (E. coli, enterokoki) v vzorcu 
pitne vode, kjerkoli v sistemu brez priprave vode ali kjerkoli v omrežju po pripravi 
pitne vode, če očitno ne gre za prehoden pojav. 

2. Izpad katerekoli faze v procesu delovanja naprave za pripravo pitne vode ne glede na 
rezultate mikrobioloških preskusov. 

3. Posegi na sistemu za oskrbo s pitno vodo in okvare, pri katerih lahko pride do 
mikrobiološke onesnaženosti pitne vode, ne glede na rezultate mikrobioloških 
preskusov. 

4. Obilno, dolgotrajno deževje, kratkotrajni nalivi, taljenje snega ipd., ki imajo za 
posledico dokazano povečano motnost, spremenjene senzorične lastnosti ali 
mikrobiološko neskladnost pitne vode, kjerkoli v sistemu brez priprave ali kjerkoli v 
omrežju po pripravi.  

5. Naravne in druge nesreče (poplave, potresi, izlitja…) ter drugi nepredvidljivi dogodki z 
možnostjo, da pride do onesnaženja pitne vode. 

6. Pojav ali sum na izbruh/hidrično epidemijo, če domnevni vzrok ni takoj odpravljen. 
 
 
 
 
 
Preklic ukrepa začasnega prekuhavanja pitne vode: 
 
Ukrep začasnega prekuhavanja pitne vode  velja dokler: 
 

1. se ne odpravijo vzroki neskladnosti oziroma uredijo ustrezni postopki priprave vode 
(tč.1., 2. in 3.) oziroma dokler so prisotna  potencialna tveganja (tč. 4., 5. in 6.) in 



2. se s ponovnim vzorčenjem ne dokaže skladnosti pitne vode. Število vzorcev v okviru 
posameznega vzorčenja je odvisno od velikosti sistema oziroma njegovega dela in ga 
določi upravljavec.  

 
Kriteriji za razglasitev dolgotrajnega ukrepa prekuhavanja pitne vode: 

 
1. Vir pitne vode je površinska voda ali voda s površinskim vplivom (vode v katerih je 

ugotovljena znatna prisotnost mikro ali makroorganizmov ali vode z znatnimi in 
hitrimi spremembami lastnosti, ki so tesno povezane z atmosferskimi značilnostmi ali 
značilnostmi površine ali površinske vode) brez priprave. 

2. Pitna voda se pred distribucijo v sistem pripravlja, vendar priprava ni ustrezna oziroma 
ne zagotavlja stalne mikrobiološke skladnosti pitne vode (E. coli, enterokoki). 

3. Pitna voda na izvoru je skladna, sistem oziroma njegov del pa predstavlja potencialno 
tveganje za fekalno onesnaženje (omrežje z velikimi izgubami, pogostimi okvarami), 
kar naj praviloma potrjujejo tudi rezultati laboratorijskih preskušanj.  
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