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1 UVOD 

Materiali in proizvodi, ki prihajajo v stik s pitno vodo lahko v vodo sproščajo različne snovi:  

sestavine, reakcijske produkte, nečistoče. Zaradi migracij snovi iz materialov in proizvodov v 

pitno vodo se lahko spremeni sestava vode, poslabša njena kakovost in v določenih primerih 

voda lahko postane zdravstveno neustrezna. Na to opozarja tudi dokument Svetovne 

zdravstvene organizacije (WHO) »Water safety in buildings«, 2011, ki poudarja pomembnost 

načrtovanja in obvladovanja vodnih sistemov ter omenja certificiranje materialov ter naprav, ki 

prihajajo v stik s pitno vodo. 

Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo 

(v nadaljevanju Priporočila) so namenjena kot priročnik za vse deležnike, na katere neposredno 

ali posredno vplivajo zahteve Pravilnika o pitni vodi, Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 
(1) in Uredbe(ES) št. 305/2011 z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje 

gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS(2) ali Zakona o gradbenih 

proizvodih, Ur.l. RS št. 88, z dne 23. 10. 2013 (ZGPro-1)(3) glede skladnosti materialov in 

proizvodov, ki so namenjeni stiku s pitno vodo. Priporočila so referenca, ki pomaga pri 

dokazovanju izpolnjevanja pravno zavezujočih določil v zvezi z zgoraj navedenim. Dokument ni 

pravno zavezujoč in služi kot pomoč deležnikom, ki preverjajo in ocenjujejo izpolnjevanje zahtev 

navedenih predpisov, kakor tudi tistim, ki proizvajajo, uvažajo, distribuirajo oziroma kakorkoli 

dajejo na trg in v uporabo za predviden namen materiale in proizvode, ki prihajajo v stik s pitno 

vodo.  

Materiali in proizvodi po teh Priporočilih so proizvodi, ki so sestavni del sistema stalne opreme 

javne ali lastne oskrbe z vodo in ustrezajo definiciji gradbenega proizvoda po Uredbi (ES) št. 

305/2011 z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in 

razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS(2) ali Zakona o gradbenih proizvodih, Ur.l. RS št. 88, z 

dne 23. 10. 2013 (ZGPro-1)(3 

 

Ta priporočila so pripravile institucije: 

- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)  
- Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) 
- Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG). 

Priporočila so “živ” dokument, ki se glede na nova spoznanja dopolnjuje in izda kot dopolnjena 

verzija. Izdaja revidiranih priporočil je v domeni Zavoda za gradbeništvo Slovenije,Nacionalnega 

laboratorija za zdravje, okolje in hrano in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
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Namen Priporočil je na nacionalnem nivoju urediti to področje skladno z zahtevami Pravilnika o 

pitni vodi, Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09  in Uredbe(ES) št. 305/2011 z dne 9. marca 

2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive 

Sveta 89/106/EGS (CPR) ter Zakonom o gradbenih proizvodih, Ur.l. RS št. 88, z dne 23. 10. 2013 

(ZGPro-1). 

 

 

Pravilnik o pitni vodi določa, da »materiali in snovi, ki prihajajo v stik s pitno vodo, ne smejo 

glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti vplivati na skladnost pitne vode.« 

Gradbeni objekti kot celote in njihovi posamezni deli morajo biti primerni za predvideno 

uporabo, pri čemer je treba zlasti upoštevati zdravje in varnost udeleženih ljudi skozi celoten 

življenjski cikel teh objektov. Gradbeni objekti morajo ob običajnem vzdrževanju izpolnjevati te 

osnovne zahteve za gradbene objekte ves čas ekonomsko sprejemljive življenjske dobe. V 

prilogi I, Uredbe (ES) št. 305/2011 je  v točki 3.»Higiena, zdravje in okolje« določeno,  da morajo 

»gradbeni objekti biti načrtovani in grajeni tako, da skozi celoten življenjski cikel ne bodo 

ogrožali higiene ali zdravja in varnosti delavcev, oseb v objektu ali sosedov ali povzročali 

prekomernih posledic za kakovost okolja ali podnebje skozi njihov celotni življenjski cikel, 

predvsem zaradi: 

(a) sproščanja strupenih plinov; 

(b) emisij nevarnih snovi, hlapnih organskih spojin (HOS), toplogrednih plinov ali nevarnih 

delcev v zraku v zaprtih prostorih ali zraku na prostem; 

(c) emisij nevarnega sevanja;  

(d) izpusta nevarnih snovi v podzemno vodo, morske vode, površinske vode ali zemljo; 

(e) izpusta nevarnih snovi v pitno vodo ali snovi, ki imajo drug negativen vpliv na pitno vodo; 

(f) napačnega odvajanja odpadne vode, emisij izpušnih plinov ali napačnega odstranjevanja 

trdnih ali tekočih odpadkov; 

(g) vlage v delih objekta ali na površinah znotraj objekta.« 

V Evropi trenutno ni poenotenega pristopa v obravnavanju teh materialov in proizvodov, ki 

prihajajo v stik s pitno vodo (področje ni harmonizirano), zato to področje vsaka država ureja 

sama.  

 Francija, Nemčija, Nizozemska in Velika Britanija (4 države članice – » 4 member states«, v 

nadaljevanju »4MS« ) so leta 2011 sprejele odločitev o poenotenju postopkov ocen ustreznosti 

in odobritve materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo(4). Njihov pristop  definira 

zbirko politik in praks, ki se lahko sprejmejo znotraj nacionalnih okvirjev. Belgija je uvedla 

samostojno certificiranje materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, neodvisno od 

države proizvodnje (14). Nordijske države so se združile v skupnem projektu »Inovacije 

materialov in proizvodov preko na znanju osnovane standardizacije v sektorju za pitno vodo« 
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(Materials and products innovation through knowledge based standardization in drinking water 

sector), kjer raziskujejo metode testiranja ter razvijajo avtoriziran model skladen s CE 

označevanjem. 

Pri izdelavi teh Priporočil je bila  za strokovno podlago uporabljena pretežno shema »4MS«(5)-

(11).  

V Priporočilih je opisan postopek ocenjevanja ustreznosti materialov in proizvodov, ki prihajajo 

v stik s pitno vodo v Republiki Sloveniji ter metodologija preskušanja njihovih kemijskih in 

mikrobioloških lastnosti. Priporočila obravnavajo kovinske, cementne, organske in druge 

materiale in proizvode v obliki cevi in oblog, veznih kosov in komponent, pomožnih proizvodov, 

armatur, hidrantov, sistemov za shranjevanje, premazov in sanacijskih materialov, delov črpalk 

in ventilov v instalacijah zgradb ter v vodooskrbnih sistemih ter drugih proizvodov. 

 

2 PRAVNA PODLAGA 

Materiali in proizvodi, ki prihajajo v stik s pitno vodo so po eni strani urejeni z zakonodajo o 

pitni vodi, po drugi strani pa z zakonodajo o gradbenih proizvodih. 

 

Uredba (EU) št. 305/2011 (CPR) (2)in Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1)(3) opredeljujeta 

postopke in pravila za dajanje gradbenih proizvodov na trg. 

Zakonodaja o gradbenih proizvodih zahteva, da se v objekte lahko vgrajujejo samo gradbeni 

proizvodi, ki so primerni za predvideno uporabo.   

 

Izpolnjevanje določil teh Priporočil se smatra za izpolnjevanje določil 33.člena Pravilnika o pitni 

vodi, Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09. 

 

Za standarde, navedene v Priporočilih, se vedno upoštevajo zadnje veljavne verzije. 

Priporočila se dopolnjuje skladno z razvojem novih materialov in metod. 

 

 Uredba(ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004, o materialih in izdelkih, namenjenih  za stik z 

živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (12), se uporablja za materiale in 

izdelke, namenjene  za stik z živili, torej tudi za pitno vodo, vendar se ne uporablja za stalno 

opremo javne in lastne oskrbe s pitno vodo. 
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3 POSTOPEK OCENJEVANJA USTREZNOSTI  MATERIALOV IN PROIZVODOV, KI 

PRIHAJAJO V STIK S PITNO VODO 

 

Proizvajalci, distributerji in/ali uvozniki proizvodov , ki prihajajo v stik s pitno vodo, pred prvim 

dajanjem proizvoda na trg v Republiki Sloveniji, pridobijo certifikat ustreznosti  za stik s pitno 

vodo pri ustreznem certifikacijskem organu.  

Seznam certifikacijskih organov je dostopen na spletnih straneh pristojnega Ministrstva. 

Za gradbene proizvode, ki prihajajo v stik z vodo, namenjeno prehrani ljudi,  je skladno s 

sklepom Komisije EU št. 2002/359/ES(13) – določen t.i. 1+ sistem ocenjevanja in preverjanja 

nespremenljivosti lastnosti , kot je prikazano v preglednici 1. 

 

Preglednica 1: Izsek iz sklepa komisije EU št. 2002/359/ES, ki se nanaša na ocenjevanje in 

preverjanje proizvodov (AVCP=assessment and verification of constancy of performance), za 

gradbene proizvode , ki prihajajo v stik s pitno vodo 

 

 

 Pojmi:Proizvajalec (P)  = vsaka fizična ali pravna oseba, ki proizvaja gradbeni proizvod ali 

za katero se tak proizvod oblikuje ali proizvaja in ga trži pod svojim imenom ali blagovno 

znamko. 

 Distributer (D) = vsaka fizična ali pravna oseba v dobavni verigi, razen proizvajalca ali 

uvoznika, ki omogoča dostopnost gradbenega proizvoda na trgu. 
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 Uvoznik (U) = vsaka fizična ali pravna oseba, s sedežem v Uniji, ki da gradbeni proizvod iz 

tretje države na trg v Uniji. 

 

Ocenjevanje in preverjanje proizvodov po sistemu 1+, skladno s temi Priporočili, vključuje 

naslednje aktivnosti: 

(a) Proizvajalec (P), distributer (D) in/ali uvoznik (U) izvaja:  

(i) tovarniško kontrolo proizvodnje (P) oziroma stalno kontrolo kakovosti (D, U);  

(ii) nadaljnje preskušanje vzorcev, odvzetih v proizvodnem obratu (P) ali skladišču (D, 

U),v skladu s predpisanim programom preskušanja.  

(b) Organ za certificiranje proizvodov odloči o izdaji, omejitvi, začasnem preklicu ali umiku 

certifikata o ustreznosti gradbenega proizvoda , ki prihaja v stik s pitno vodo na podlagi izida 

naslednjih ocenjevanj in preverjanj, ki jih izvede ta organ: 

(i) ocene lastnosti gradbenega proizvoda, ki se izvede na podlagi preskušanja (vključno z 

vzorčenjem), izračuna, tabelaričnih vrednosti ali opisne dokumentacije proizvoda; 

(ii) začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje pri 

proizvajalcu oziroma začetnega pregleda sistema kakovosti pri pooblaščenem 

zastopniku, distributerju, uvozniku;  

(iii) stalnega nadzora, ocenjevanja in vrednotenja tovarniške kontrole proizvodnje pri 

proizvajalcu oziroma stalnega nadzora, ocenjevanja in vrednotenja sistema kakovosti pri 

pooblaščenem zastopniku, distributerju, uvozniku;  

(iv) kontrolnega preskušanja vzorcev, ki jih odvzame imenovani organ za certificiranje v 

proizvodnem obratu (P) ali v skladiščnih prostorih (P, D, U). 

 

Preskušanje materialov in proizvodov glede sproščanja (migracije) snovi v pitno vodo se izvede 

v akreditiranem laboratoriju. Pri preskušanju materialov in proizvodov je potrebno upoštevati 

določila iz Priporočil: 

 Točke 4 »Postopki in zahteve materialov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, glede na vrsto 
materiala in/ali proizvoda«, 

 Točke 5 »Metodologija preskušanja kemijskih lastnosti« ter 

 Točke 6 »Metodologija preskušanja mikrobioloških lastnosti«. 
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Naloge proizvajalcev (P), distributerjev (D) in/ali uvoznikov (U) proizvodov 
 

 Tovarniška kontrola proizvodnje (P)  

Proizvajalec mora v proizvodnem obratu v katerem izdeluje proizvod, vzpostaviti, 
dokumentirati in vzdrževati sistem kontrole proizvodnje in proizvodov, s katerim 
zagotavlja, da bo v promet dani proizvod ustrezen za stik s pitno vodo in tudi omogočiti 
učinkovito izvajanje sistema, ki obsega postopke, redne preglede in preskuse ter ocene 
rezultatov kontrole osnovnih materialov, opreme, proizvodnega procesa in končnega 
proizvoda. 

Kontrola proizvodnje mora biti organizirana na način, da se ustreznost proizvoda za stik 
s pitno vodo trajno zagotavlja. Kontrola proizvodnje zajema kontrolo osnovnih 
materialov, kontrolo med proizvodnjo in kontrolo končnega proizvoda. 

Proizvajalec je dolžan izdelati Poslovnik kakovosti. Ta mora vsebovati zlasti: 

o organizacijsko strukturo proizvajalca v obsegu, ki vpliva na kakovost proizvodnje 
in proizvoda,  

o odgovornosti in pooblastila osebja,  
o sledljivost vhodnih materialov in končnega proizvoda,  
o usposabljanje osebja, 
o obvladovanje dokumentacije, 
o zahteve za prevzemanje in skladiščenje osnovnih materialov, 
o kontrolne postopke v obratu in na opremi, 
o kontrolne postopke za dobavljene osnovne materiale: vrste in pogostost 

pregledov in preskusov, 
o kontrolo proizvodnega procesa, 
o zahteve za kalibriranje in vzdrževanje proizvodne opreme, 
o zahteve za kalibriranje in vzdrževanje kontrolne, merilne in preskuševalne 

opreme, 
o zahteve za skladiščenje in dobavljanje končnega proizvoda, 
o zahteve za preglede in preskuse v procesu proizvodnje in končnega proizvoda: 

vrste in pogostost pregledov in preskusov, 
o postopke v primeru neskladnosti, 
o obvladovanje reklamacij. 

Vpeljani sistem vodenja kakovosti po zahtevah EN ISO 9001, šteje za ustreznega, če 
izpolnjuje tudi zahteve teh Priporočil glede tovarniške kontrole proizvodnje. 
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 Stalna kontrola kakovosti (D, U) 

Distributer ali uvoznik mora v vzpostaviti, dokumentirati in vzdrževati sistem kontrole 
kakovosti, s katerim zagotavlja, da bo v promet dani proizvod ustrezen za stik s pitno 
vodo in tudi omogočiti učinkovito izvajanje sistema, ki obsega postopke, redne preglede 
in preverjanja proizvodov. 

Sistem kontrole kakovosti mora biti organizirana na način, da se ustreznost proizvoda za 
stik s pitno vodo trajno zagotavlja. Sistem kontrole kakovosti zajema kontrolo od nabave 
do sprejema proizvodov, skladiščenja in distribucije končnega proizvoda. 

Distributer ali uvoznik je dolžan izdelati Poslovnik kakovosti. Ta mora vsebovati zlasti: 

o organizacijsko strukturo distributerja ali uvoznika v obsegu, ki vpliva na kakovost 
proizvoda,  

o odgovornosti in pooblastila osebja,  
o sledljivost materialov in proizvodov,  
o usposabljanje osebja, 
o obvladovanje dokumentacije, 
o zahteve za nabavo, prevzemanje in skladiščenje proizvodov, 
o zahteve za kalibriranje in vzdrževanje kontrolne, merilne in preskuševalne 

opreme, 
o zahteve za preglede in preskuse proizvoda: vrste in pogostost pregledov in 

preskusov, 
o postopke v primeru neskladnosti 
o obvladovanje reklamacij. 

Vpeljani sistem vodenja kakovosti po zahtevah EN ISO 9001, šteje za ustreznega, če 
izpolnjuje zahteve teh Priporočil glede sistema kontrole kakovosti. 

 

Postopek certificiranja 

 

Vlogo za pridobitev certifikata o ustreznosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno 

vodo vložnik pošlje na izbrani certifikacijski organ. Vložnik je lahko proizvajalec proizvoda (P) ali 

pa distributer (D) oziroma uvoznik (U). 

 

Skupaj z vlogo je potrebno predložiti tehnično mapo proizvoda. Tehnična mapa vsebuje 

natančen opis proizvoda, tehnične skice in risbe, dokazila o lastnostih (poročila o preskušanjih) 

podatke o dobaviteljih, podatke o materialih in opisan postopek proizvodnje ter dokumente 

vpeljane kontrole proizvodnje oziroma sistema kontrole kakovosti. 
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Certifikacijski organ pregleda vlogo ter predloženo dokumentacijo in odloči nadaljnje postopke 

glede na določbe teh Priporočil: 

 

 Do izdaje certifikata 

 Identifikacija materialov komponent proizvoda, ki prihajajo v stik s pitno vodo. 

 Ocena rezultatov preskušanj, predloženih v tehnični mapi 

V kolikor so predložena vsa preskušanja proizvodov, ki jih Priporočila predvidevajo in 

rezultati ustrezajo določilom Priporočil ter poročila o preskušanju niso starejša kot 5 let 

in so izvedena v usposobljenih laboratorijih (vpeljan EN ISO/IEC 17025 ali enakovredno), 

se le-ta upoštevajo kot začetna preskušanja proizvoda. 

V kolikor ni na voljo vseh rezultatov ali rezultati ne dokazujejo skladnosti s Priporočili ali 

pa so dokazila starejša od 5 let, se z vložnikom dogovori za odvzem vzorcev ter izvedbo 

preskušanj v ustreznih laboratorijih (NLZOH, ZAG,…). 

Začetno preskušanje 

P D 

/ 

U 

Opisi postopka in 

kriteriji v Priporočilih 

Časovne 

opredelitve in 

druge opombe 

Odvzem vzorca × × 1 vzorec / proizvod - 

Preskušanje v laboratorijih 

× × Seznam lastnosti in 

preskusnih 

postopkov. 

Ključne lastnosti  

za stik s pitno 

vodo. 

Ovrednotenje rezultatov × × Kriteriji skladnosti. - 

Neskladnosti in korektivni 

ukrepi 

× × 
-  

 Izvedba začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje pri 

proizvajalcu oziroma začetnega pregleda sistema kakovosti pri distributerju ali uvozniku 

Začetni pregled se opravi v prostorih vložnika. V primeru proizvajalcev se pregled izvede 

v proizvodnem obratu ter pripadajočih kapacitetah. V primeru distributerjev ter 

uvoznikov pa se pregled izvede v nabavno/prodajnih ter skladiščnih prostorih. 

Začetni pregled 

P D 

/ 

U 

Opisi postopka in 

kriteriji v Priporočilih 

Časovne 

opredelitve in 

druge opombe 

Ocena sistemske dokumentacije 

(poslovnik, postopki, navodila) 

× × 
- - 

Pregled procesa naročanja in 

kontrole proizvodov  

(postopek nabave in pregled 

spremne dokumentacije – izjave 

o lastnostih, oznake) 

- × 

Seznam dovoljenih 

materialov. 
Vsaka nabava. 
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Začetni pregled 

P D 

/ 

U 

Opisi postopka in 

kriteriji v Priporočilih 

Časovne 

opredelitve in 

druge opombe 

Pregled nabave in kontrole 

vhodnih materialov za 

proizvodnjo 

× - 
Seznam dovoljenih 

materialov. 

Vsak vhodni 

material. 

Pregled proizvodnje in kontrole × - - - 

Pregled laboratorija in 

rezultatov preskušanja  

× - 
Seznam standardov. - 

Pregled skladiščenja × × Pogoji skladiščenja. Vsi proizvodi. 

Zapisnik o začetnem pregledu × × - - 

Neskladnosti in korektivni 

ukrepi 

× × 
-  

 Ovrednotenje proizvoda 

Po izvedeni oceni rezultatov ter po izvedenem začetnem pregledu certifikacijski organ 

izdela poročilo o vrednotenju na osnovi vseh ugotovitev. Rezultat poročila je lahko 

pozitiven (certifikat se izda) ali negativen (zavrnitev izdaje certifikata). 

 Izdaja certifikata 

Na osnovi ugotovitev certifikacijski organ sprejme odločitev o izdaji oziroma zavrnitvi 

izdaje certifikat o ustreznosti  za stik s pitno vodo. V primeru izdaje certifikata se izdani 

certifikat, z obsegom proizvodov, objavi na spletnih straneh certifikacijskega organa. 

Veljavnost certifikata je pogojena s pravili certifikacijskega organa.  

Certifikacijski organ o vseh izdajah certifikatov primernosti za stik s pitno vodo obvesti NIJZ. 

 

 Po izdaji certifikata 

 Periodični letni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje pri 

proizvajalcu oziroma periodični letni nadzor, ocenjevanj in vrednotenj sistema kakovosti 

pri distributerju, uvozniku  

Periodični pregled se opravi v prostorih vložnika. V primeru proizvajalcev se pregled 

izvede v proizvodnem obratu ter pripadajočih kapacitetah. V primeru distributerjev ter 

uvoznikov pa se pregled izvede v nabavno/prodajnih ter skladiščnih prostorih. 

Letni nadzor, ocena in potrditev 

kontrole 

P D 

/ 

U 

Opisi postopka in 

kriteriji v Priporočilih 

Časovne 

opredelitve in 

druge opombe 

Identifikacija sprememb × × - - 
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Letni nadzor, ocena in potrditev 

kontrole 

P D 

/ 

U 

Opisi postopka in 

kriteriji v Priporočilih 

Časovne 

opredelitve in 

druge opombe 

Pregled procesa naročanja in 

kontrole proizvodov  

(postopek nabave in pregled 

spremne dokumentacije – izjave 

o lastnostih, oznake) 

- × 

Seznam dovoljenih 

materialov. 
Vsaka nabava. 

Pregled kontrole vhodnih 

materialov za proizvodnjo 

× - Seznam dovoljenih 

materialov. 

Vsak vhodni 

material. 

Pregled obrata, kontrole 

proizvodnje 

× - 
- - 

Pregled laboratorija in 

rezultatov preskušanja  

× - 
Seznam standardov. - 

Pregled skladiščenja × × Pogoji skladiščenja. - 

Pregled reklamacij × × - Evidenca 

Pregled uporabe certifikata 
× × 

- 
Način sklicevanja 

na certifikat. 

Zapisnik o rednem pregledu × × - - 

Neskladnosti in korektivni 

ukrepi 

× × 
-  

 Kontrolno preskušanje vzorcev, ki jih odvzame certifikacijski organ v proizvodnem obratu 

(P) ali v skladiščnih prostorih (P, D, U) 

Ob periodičnem nadzoru se v prostorih vložnika odvzame reprezentativen vzorec. V 

sklopu kontrolnega preskušanja se izmenično vzorči različne certificirane proizvode. 

Vzorec se predloži v preskušanje v ustrezni laboratorij (NLZOH, ZAG,…). 

Kontrolno preskušanje 

P D 

/ 

U 

Opisi postopka in 

kriteriji v Priporočilih 

Časovne 

opredelitve in 

druge opombe 

Odvzem vzorca 

× × 

1 vzorec  

Izmenično se 

vzorči različne 

proizvode. 

Preskušanje v laboratorijih 

× × Seznam lastnosti in 

preskusnih 

postopkov. 

Ključne lastnosti 

za stik s pitno 

vodo. 

Ovrednotenje rezultatov × × Kriteriji skladnosti. - 
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Kontrolno preskušanje 

P D 

/ 

U 

Opisi postopka in 

kriteriji v Priporočilih 

Časovne 

opredelitve in 

druge opombe 

Neskladnosti in korektivni 

ukrepi 

× × 
-  

 Ovrednotenje proizvoda 

Po izvedeni oceni rezultatov kontrolnih preskušanj ter po izvedenem periodičnem 

pregledu, na osnovi vseh ugotovitev, certifikacijski organ izdela poročilo o. 

 Potrditev veljavnosti certifikata 

Na osnovi vseh ugotovitev certifikacijski organ sprejme odločitev o statusu veljavnosti 

certifikata ustreznosti za materiale in proizvode, ki prihajajo v stik s pitno vodo. V 

primeru potrditve veljavnosti certifikata ostane certifikat, z obsegom proizvodov, še 

naprej objavljen na spletnih straneh certifikacijskega organa. V primeru sprememb 

certifikata ali njegovega obsega, se na spletnih straneh certifikacijskega organa, skladno 

s pravili certifikacijskega organa, status certifikata ažurira. V primeru uvedbe 

kakršnihkoli sankcij, pa se certifikat umakne iz spletne strani certifikacijskega organa do 

odprave razlogov za uvedbo sankcij. Veljavnost in status certifikata sta pogojena s pravili 

certifikacijskega organa. 

Certifikacijski organ o vseh spremembah ali preklicih/umikih certifikatov primernosti za stik s 

pitno vodo obvesti NIJZ. 

 

Pojmi: 

 Proizvod = vsak proizvod, ki je dan na trg za trajno vgradnjo v gradbene objekte (iz 

enega materiala, enega proizvajalca) 

 Vzorec = 3 preizkušanci iz enakega materiala, različnih dimenzij, enega proizvajalca. 

Opomba: Kjer Priporočila sama eksplicitno ne določajo izvajanja posamezne aktivnosti 

certifikacijskega postopka se upošteva lastna pravila certifikacijskega organa. 

Legenda: × se izvede; - ni relevantno 
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4 POSTOPKI IN ZAHTEVE ZA MATERIALE IN PROIZVODE, KI  PRIHAJAJO V STIK S 

PITNO VODO, GLEDE NA VRSTO MATERIALA 

4.1 Kovinski materiali 

Za stik s pitno vodo se smejo uporabljati le zlitine z dogovorjeno oz. odobreno kemijsko 

sestavo(9). Seznam posameznih zlitin glede na kemijsko sestavo, v nadaljevanju imenovan »4MS 

Common Composition List«, se nahaja v PRILOGI 1. Seznam se dopolnjuje skladno s 

povpraševanjem oziroma novimi materiali, kot prihajajo na slovenski trg. Seznam sestavin se 

nanaša na naslednje kovinske materiale: baker in njegove zlitine (Cu-Zn zlitine, Cu-Zn-As zlitine, 

Cu-Zn-Pb zlitine, Cu-Zn-Pb- As zlitine, Cu-Sn-Zn-Pb zlitine, Si-Cu zlitine z visoko vsebnostjo Zn, Si-

Cu zlitine z visoko vsebnostjo Cu, pokositrni baker, ...), nerjavna jekla, jekla in lito železo, ter 

galvanske prevleke. 

 
Omejitev uporabe kovinskih materialov glede na sestavo vode* 

Nekateri kovinski materiali se smejo uporabljati le s pitno vodo določene sestave, zaradi 

tveganja lokalizirane korozije (ki povzroča poslabšanje kvalitete vode zaradi korozijskih 

produktov železa). 
Korozijske hitrosti galvaniziranega jekla so sprejemljive le za vode, ki imajo naslednje lastnosti: 

- pH ≥ 7.5 ali prosti CO2 ≤ 0.25 mmol/L  
- alkalnost ≥ 1.5 mmol/L  
- S1 < 2; vrednost se določi glede na podano formulo 
- kalcij ≥ 0.5 mmol/L  
- prevodnost ≤ 600 µS/cm pri 25°C  
- S2 <1 ali S2>3; vrednost se določi glede na podano formulo  

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________- 
*Omejitve so postavljene na osnovi praktičnih izkušenj, vendar so izražene na različne načine. Osnova za kriterij 

sprejemljivosti je zakonodaja držav članic EU, Francije
(20)

 in Nemčije
 (21)

. Predlog pokriva večinoma isto sestavo vode 
v obeh zakonodajnih dokumentih in upošteva razpoložljive rezultate raziskav v Nemčiji, druge spremljajoče 
raziskave ter priporočila, podana v EN 12502-3

(22)
 v zvezi s tveganjem za lokalizirano korozijo. Uporabljeni so  

rezultati, ki so bili pridobljeni s preiskavami na galvaniziranih jeklenih ceveh s koncentracijo Pb (v Zn-zlitini za 
galvaniziranje) med 1.0% in 0.6 % s predpostavko, da se podobno obnašajo tudi cevi z manjšo koncentracijo Pb v 
Zn-sloju. 
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Kadar nerjavna jekla po kakovosti ustrezajo določilom standardov EN 10088(23) in EN 10283(24) 
se lahko uporabijo za proizvode vseh skupin (glej točko 5.1.1., preglednica 15, skupina 
proizvodov A, B in C).  
Pri nekaterih nerjavnih jeklih obstaja visoka verjetnost nastanka lokalizirane korozije (jamičaste 
in špranjske korozije)  pri stiku z določeno pitno vodo ali pa v primeru dezinfekcij s sredstvi z 
visoko vsebnostjo kloridov. Za primerjavo pasivnega obnašanja različnih kvalitet jekel se lahko 
uporabi standard EN 16056(25). 

 

V Preglednicah 2-9 so opisane lastnosti kovinskih materialov, ter metode in zahteve, ki jim 

morajo kovinski materiali, ki prihajajo v stik s pitno vodo ustrezati, kot je podano v različnih 

standardih.  

 

Preglednica 2: Nelegirane jeklene cevi: SIST EN 10255: Nelegirane jeklene cevi za varjenje 

in vrezovanje navojev – Tehnični dobavni pogoji 

Lastnost Metoda/standard Zahteve 

Kemijska sestava Optična emisijska 

spektroskopija ali drug 

ustrezen postopek 

ugotavljanja sestave 

- standard: Preglednica 1, točka 8.2.1. 
- v skladu z zahtevami »4MS Common 

Composition List«(9) 

 

Protikorozijska 

zaščita - sestava 

vroče cinkane 

prevleke 

Analiza vsebnosti kovin z 

ustrezno analitsko metodo 

(n.pr. ICP-MS, po postopku 

razklopa v HCl) 

- vsebnost Pb ne sme presegati 
dovoljenega v »4MS Common 

Composition List»(9), 0,05 masnih % 

 

Preglednica 3: Varjene cevi iz nerjavnega jekla: SIST EN 10312: Varjene cevi iz nerjavnega 

jekla za transport vodnih tekočin vključno s pitno vodo – Tehnični dobavni pogoji 

Ostali elementi iz nerjavnih jekel 

Lastnost Metoda/standard Zahteve 

Kemijska sestava Optična emisijska 

spektroskopija ali drug 

ustrezen postopek 

ugotavljanja sestave 

- ustreznost kvaliteti, ki jo deklarira 
proizvajalec 

- v skladu z zahtevami »4MS Common 
Composition List«(9) 
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Preglednica 4: Nelegirane jeklene cevi in fitingi: SIST EN 10224: Nelegirane jeklene cevi in 

fitingi za transport vode in drugih vodnih tekočin – Tehnični dobavni pogoji 

Lastnost Metoda/standard Zahteve 

Kemijska sestava Optična emisijska 

spektroskopija ali drug 

ustrezen postopek 

ugotavljanja sestave 

- standard: Preglednica 1, točka 7.2.1.  
- v skladu z zahtevami »4MS Common 

Composition List«(9) 

Preglednica 5: Temprana litina: SIST EN 10242: Fitingi z navojem iz temprane litine 

Lastnost Metoda/standard Zahteve 

Kemijska sestava Optična emisijska 

spektroskopija ali drug 

ustrezen postopek 

ugotavljanja sestave 

- ustreza kvaliteti za belo temprano 
litino,standard prEN 1562 

- v skladu z zahtevami »4MS Common 
Composition List«(9) 

Protikorozijska 

zaščita - sestava 

vroče cinkane 

prevleke 

Analiza vsebnosti kovin z 

ustrezno analitsko metodo 

(n.pr. ICP-MS, po postopku 

razklopa v HCl) 

- vsebnost Pb ne sme presegati 
dovoljenega v »4MS Common 

Composition List»(9), 0,05 masnega % 

 

Preglednica 6: Ročni krogelni ventili iz bakrene zlitine in krogelni ventili iz nerjavnega 

jekla: SIST EN 13828: Ventili v stavbah – Ročni krogelni ventili iz bakrene zlitine in krogelni 

ventili iz nerjavnega jekla za oskrbo s pitno vodo v stavbah – Preskusi in zahteve 

Lastnost Metoda/standard Zahteve 

Kemijska sestava 

osnovnega 

materiala 

Optična emisijska 

spektroskopija ali drug 

ustrezen postopek 

ugotavljanja sestave 

- standard: Točka 5.1., Preglednica 1 – 
primeri bakrovih zlitin 

- standard, Točka 5.1., Preglednica 2 – 
primeri nerjavnih jekel 

- sestava mora biti v skladu s »4MS 
Common Composition List»(9) 

Površinske 

zaščite kroglice 

Skladno s točko 4.1.4. in 

5.4.1. 

- Skladno s točko 4.1.4. in 5.4.1. 
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Preglednica 7: Zaporni ventili iz bakrovih zlitin: SIST EN 1213: Ventili v stavbah - Zaporni 

ventili iz bakrovih zlitin za pitno vodo v stavbah - Preskušanje in zahteve 

Lastnost Metoda/standard Zahteve 

Kemijska sestava Optična emisijska 

spektroskopija ali drug 

ustrezen postopek 

ugotavljanja sestave 

- standard, Točka 6.2., Preglednica 
2 – primeri bakrovih zlitin 

- sestave morajo biti v skladu z 
»4MS Common Composition 
List»(9) 

 

Preglednica 8: Baker in bakrove zlitine: SIST EN 1254-3: Baker in bakrove zlitine - Fitingi - 3. 

del: Fitingi z nakrčenima priključkoma za spajanje s plastičnimi cevmi 

Lastnost Metoda/standard Zahteve 

Kemijska sestava Optična emisijska 

spektroskopija ali drug 

ustrezen postopek 

ugotavljanja sestave 

- standard: Točka 2.2., Preglednica 
1 – primeri bakrovih zlitin 

- sestave morajo biti v skladu z 
»4MS Common Composition 
List»(9) 

 

Preglednica 9: SIST EN 1074-del 1-6: Ventili za oskrbo z vodo - Zahteve za ustreznost in 

ustrezni preskusi - 1. del: Splošne zahteve 

Lastnost Metoda/standard Zahteve 

Kemijska sestava 

(kovinski 

materiali) 

Optična emisijska 

spektroskopija ali drug 

ustrezen postopek 

ugotavljanja sestave 

- sestave morajo biti v skladu z 
»4MS Common Composition 
List»(9) 

Organski 

materiali 

Glej točko 4.1.3 

Cementni 

materiali 

Glej točko 4.1.2 

 
 
Če kovinski material glede na zgoraj opisane lastnosti ne ustreza, se za stik s pitno vodo ne sme 
uporabiti, če pa ustreza, se izda certifikat o ustreznosti, z navedbami morebitnih poznanih 
omejitev glede na namen in način uporabe. 
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4.2 Cementni materiali 

Na načelni ravni dokazovanje primernosti cementnih materialov in proizvodov, ki prihajajo v 

stik s pitno vodo sledi pristopu ocenjevanja, ki je bil sprejet za druge materiale, a je prilagojeno 

specifičnosti cementnih materialov in proizvodov, ki vsebujejo nekatere kombinacije sestavin, ki 

so lahko tudi same zmesi primarnih snovi in mineralov.  

 

Postopek dokazovanja primernosti cementnih materialov in proizvodov je prikazan v shemi 3. 

 

Za cementne materiale in proizvode se v proizvodnji uporabljajo naslednji osnovni in potrošni 

materiali: 

- Cement 
- Agregati 
- Kemijski in mineralni dodatki  
- Jeklena in polipropilenska vlakna 
- Voda 
- Sredstva za nego betona 
- Ločilna sredstva (npr. opažna olja) 

Dokazovanje primernosti se zato deli na: 

(1) dokazovanje primernosti sestavin, to je osnovni in potrošni materiali, ki se lahko sprejmejo 

za predvideno uporabo ter  

(2) dokazovanje primernosti končnih proizvodov.  

 

Predhodna odobritev sestavin, ki jih proizvajalci uporabljajo, lahko zmanjša količino preiskav na 

končnih proizvodih.  
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Preglednica 11: Splošne zahteve za osnovne in potrošne materiale 

 

Osnovni /Potrošni 

material 

Tehnične specifikacije(1) 

 

Zahteve 

glede na PL* 

Parametri preskušanja 

   

O
rgan

o
lp

e
tičn

e
 

lastn
o

sti 

K
o

vin
e 

TO
C

 

G
C

-M
S 

A
n

aliza d
o

lo
čen

ih
 

o
rgan

skih
 sn

o
vi 

P
o

rast 

m
ikro

o
rgan

izm
o

v 

Cement EN 197-1,4 

EN 413-1 

EN 14216 

EN 14647 

Da 

(za organske 

snovi) 

X X(2)   X(3)  

Mineralni dodatki EN 450-1 

EN 13263-1 

EN 15167-1 

DIN 51043 

Da 

(za organske 

snovi) 

X X(2)   X(3)  

Agregati EN 12620 

EN 13139 

EN 13055-1 

Ne       

Voda (zamesna) EN 1008 

Pravilnik o pitni vodi 
Ne       

Kemijski dodatki EN 934-2,3,4 ali 5 Da 

(za organske 

snovi) 

X  X  X X 

Vlakna EN 14889-1,2 Da 

(za organske 

snovi) 

X  X  X X 

Modifikatorji 

cementa 

(polimeri) 

/ Da 

(za organske 

snovi) 

X  X X X X 

(1)SIST standardi, ki so veljavni in izdani s strani Inštituta za standardizacijo in drugi veljavni. 

(2)Potrditev ustreznosti je za kovine v cementu in mineralnih dodatkih izvedena na vsebnosti 

kovin. Če je dokazana vsebnost nižja od mejnih vrednosti, podanih v preglednici 18, se oceni ali 

je potrebno na končnem izdelku preveriti migracijo teh kovin v okviru zahtevanega 

migracijskega preskusa. 

(3)Zahteva glede preskušanja ni potrebna, v kolikor je vsebnost pomožnih sredstev za mletje 

nižja od 0,2% in ni dodanih drugih organskih spojin. 
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* Sestavine, ki so sprejemljive za proizvodnjo cementnih materialov in proizvodov, bodo 

vključene v t.i. »Pozitivno listo«, (PL), ki je zdaj še v pripravi v sklopu iniciative 4MS(10). Ta bo 

vsebovala seznam organskih in anorganskih snovi. Vključevala bo tudi organske materiale 

pri necementnih tesnilnih masah in prevlekah, če se uporabljajo skupaj s cementnimi 

proizvodi. 

1. Kontrola osnovnih in potrošnih materialov 

Sprejemljivost osnovnih in potrošnih materialov, ki se uporabljajo pri proizvodnji cementnih 

materialov in proizvodov, se oceni glede na splošne zahteve, ki so podane v preglednici 11. 

Preglednica se dopolnjuje skladno s povpraševanjem oziroma novimi materiali, kot prihajajo na 

slovenski trg. 

 

Proizvajalec imenovanemu organu za certificiranje proizvodov posreduje podatke o natančni 

sestavi ter informacije glede na zahteve, podane v koloni 2, preglednice 11 in glede na namen 

uporabe posameznega osnovnega in/ali potrošnega materiala, vključno z definiranjem tipa 

končnega proizvoda. Na podlagi posredovanih podatkov se preskusni laboratorij odloči, kateri 

preskusi se izvedejo v skladu z zahtevami, ki so podane v preglednici 11. Preskušance pripravi 

preskusni laboratorij ali po navodilih preskusnega laboratorija sam proizvajalec. Pri tem je 

potrebno upoštevati proizvajalčeva navodila za uporabo. 

 

2. Preskušanje končnega proizvoda in dokazovanje skladnosti 

Proizvodi iz cementnih materialov se preskušajo na parametre, ki so natančno specificirani. 

Osnovne skupine parametrov, kakor tudi principi preskušanja so podani v točki 5.2. 
 

Pri realnih pogojih predvidene uporabe proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, morajo le-ti 

zagotavljati varnost v svoji celotni pričakovani življenjski dobi. Na podlagi dolgoletnih izkušenj je 

možno, da se za določene cementne proizvode prepove uporaba v posebnih pogojih (npr. 

mehka ali agresivna voda). 
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Shema 3:  

Postopek dokazovanja primernosti cementnih proizvodov 

 

 
  

Cementni material in/ali proizvod 

 (natančen opis: S/V v realni uporabi, namen 

uporabe, sestava…) 

Certificirane sestavine 

 
da 

ne 

Ali je certifikat za ta proizvod 

veljaven? ne 

da 

Kontrola vhodnih surovin: 

Skladnost  da 

ne 

Zavrnitev 

 

Preskušanje proizvoda (glej točka 5.2): 

Skladnost 

 

da 

ne Certifikat o ustreznosti  za stik s 

pitno vodo 

(navedejo se vse morebitne poznane 

omejitve glede na namen in način uporabe) 
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4.3 Organski materiali 

Organski materiali, ki se najpogosteje uporabljajo kot materiali in proizvodi, ki prihajajo v stik s 

pitno vodo in so sestavni deli vodovodov, ki so sestavljeni iz plastičnih cevi, spojk in tesnil ter 

zbiralnih posod. V manjšem obsegu so  tudi posamezne organske komponente merilnih števcev. 

Medtem ko so sistemi plastičnih cevovodov in zbiralne posode navadno iz polietilena (PE), 

zamreženega polietilena (PEX) ali stekloplastike (GFRP), so tesnila iz gume. 

Ker nekateri materiali zaradi svojih fizikalno-kemijskih in/ali mehanskih lastnosti niso primerni  

za stik s pitno vodo, je po shemi »4MS« podan t.i»kombiniranan pozitiven seznam organskih 

snovi«(6, 7), uporaba katerih je v treh državah »sheme 4MS« odobrena za proizvodnjo materialov 

in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo. Kombiniran pozitivni seznam se nahaja v PRILOGI 

2. Seznam se dopolnjuje skladno s povpraševanjem oziroma novimi materiali, kot prihajajo na 

slovenski trg. 

V seznamu so navedeni monomeri, ostale izhodne snovi, aditivi, pomožna sredstva za 

polimerizacijo in dodatki za polimerizacijo za organske materiale in proizvode, ki lahko prihajajo 

v stik s pitno vodo, brez barvil in pigmentov. Za vsako navedeno snov so v seznamu na voljo 

različni podatki:PM/REF No. (referenčna številka snovi), CAS No. (CAS številka snovi), kemijsko 

ime, podatek ali se snov uporablja kot pomožno sredstvo za polimerizacijo, ali je monomer oz. 

druga izhodna spojina, v kakšnem materialu se uporablja (plastiki, gumi,silikonih, premazih, 

drsnih sredstvih), kakšno tehnološko funkcijo ima, kakšna je največja dopustna koncentracija. 

Navedene so še morebitne omejitve in specifikacije ter informacija o državi v kateri je snov 

avtorizirana. Navedene so samo snovi, ki niso uvrščene na seznam Uredbe o polimernih 

materialih in proizvodih, namenjenih za stik z živili 10/2011/ES. Snovi, navedene v Uredbi 

10/2011/ES, se tudi lahko uporabljajo za stik s pitno vodo, vendar so v tem primeru uporabe 

teh materialov in proizvodov, njihove mejne vrednosti drugačne  (splošno 10% mejne vrednosti; 

kriteriji podani v točki 5.3.2). 

 

Ker na proizvodnjo te skupine materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo lahko 

vpliva veliko dejavnikov, se končni proizvod preskusi glede migracije snovi, ki jih lahko sprošča v 

svoji predvideni življenjski dobi, ko prihaja v stik s pitno vodo. Zato se opravi migracijski preskus, 

glede na določila podana v točki 5.3, oziroma v skladu s shemo »4MS«(6,7). 

 

 

 

 

 

 



Priporočila –Materiali in proizvodi , ki prihajajo v stik s pitno vodo  

Januar 2016          NLZOH – ZAG – NIJZ                                                              23/48 

 

Shema 4: Postopek dokazovanja primernosti organskih materialov in proizvodov 

 

 
  

Proizvod: opis (S/V v realni uporabi, namen 

uporabe….) in natančna sestava 

Skladnost komponent 

proizvoda glede na zahteve v 

preglednici 2, sheme »4MS«(7) 

(dokazilo je izjava 

proizvajalca/uvoznika/distribut

erja/pooblaščenega zastopnika) 

 

da ne 

Skladnost, 

pozitivno 

vrednotenje 

preskušanja 

proizvoda 

Certifikat o ustreznosti za stik s pitno vodo 

(navedejo se vse morebitne poznane omejitve glede na 

namen in način uporabe) 

 

Preskušanje proizvoda 

Zavrnitev 

 

Neskladnost, 

negativno 

vrednotenje 

preskušanja 

proizvoda 

Zavrnitev 
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4.4 Sistemi sestavljeni iz različnih materialov 

Pri kombiniranih sistemih so v stiku  s pitno vodo lahko različni materiali.  

Sanitarne armature so zadnji element v napeljavi za dobavo pitne vode, zato je njihova 

primernost ključnega pomena. Na kakovost pitne vode pri sanitarnih armaturah vplivajo 

migranti, ki v času uporabe armature lahko s prehajanjem v pitno vodo vplivajo na njeno 

kakovost. Za kovinske materiale armature so glavni onesnaževalci kovine kot svinec, baker, 

krom, mangan, nikelj. Prisotni pa so lahko tudi drugi materiali, kot so elastomerna tesnila, 

plastične kartuše, polietilenski nastavki v fleksibilnih ceveh.... S predlagano metodologijo, ki 

bazira na simulaciji realnih pogojev predvidene uporabe, lahko sledimo vpliv sestavin teh 

materialov na kakovost pitne vode. 

 

Preglednica 12:Sistemi iz različnih materialov in proizvodov – splošno: kovinski, cementni, 

organski 

Material/Lastnost Metoda/standard zahteve 

Kovinski 

materiali; 

kemijska sestava 

Optična emisijska 

spektroskopija ali 

ekvivalentno 

Skladnost glede na podane zahteve v točki 4.1 

oziroma točka 5.1 

Cementni 

materiali 

Preskušanje po določilih 

Priporočila, točka 5.2 

Skladnost glede na podane zahteve v točki 4.2 

oziroma točka 5.2 

Organski 

materiali 

Preskušanje po določilih 

Priporočila, točka 5.3 

Skladnost glede na podane zahteve v točki 4.3 

oziroma točka 5.3 

 

Preglednica 13:SIST EN 545:Cevi, fitingi, pribor in spoji iz nodularne litine za vodovodno 

omrežje - Zahteve in preskusne metode 

Lastnost Metoda/standard zahteve 

Kemijska sestava Optična emisijska 

spektroskopija ali 

ekvivalentno 

Nodularna litina 

Skladna z »4MS CommonComposition List » (9) 

Sestava 

cementne 

obloge 

Preskušanje po določilih 

Priporočila, točka 5.2 

Skladnost glede na podane zahteve v točki 4.2 

oziroma točka 5.2 

Sestavni deli iz 

organskih 

materialov 

Preskušanje po določilih 

Priporočila, točka 5.3 

Skladnost glede na podane zahteve v točki 4.3 

oziroma točka 5.3 
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Preglednica 14: Sanitarne armature 

Lastnost Metoda/standard zahteve 

Kemijska sestava 

Kovinske zlitine 

- Optična emisijska 
spektroskopija ali 
ekvivalentno 

- Preskus sproščanja 
kovin, Priporočila, 
točka 5.4 

Skladnost glede na podane zahteve v točki 4.1 

oziroma točka 5. 4 

Sestavni deli iz 

organskih 

materialov 

Preskušanje po določilih 

Priporočila, točka 5.3 

Skladnost glede na podane zahteve v točki 4.3 

oziroma točka 5.3 
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5 METODOLOGIJA PRESKUŠANJA KEMIJSKIH LASTNOSTI 

5.1 Kovinski materiali(8,9) 

5.1.1 Osnovni principi glede ustreznosti kovinskih materialov 

Kovinski materiali so razvrščeni v tri skupine materialov glede na njihovo stično površino s pitno 
vodo (Preglednica 15). Stična površina (angl. »contact surface«) pomeni delež tiste površine 
določenega materiala, ki je glede na celotno površino instalacije v stiku s pitno vodo. 

Posamezna skupina obsega materiale z enakimi lastnostmi, glede na njihovo področje 

predvidene uporabe, obnašanje pri stiku s pitno vodo in omejitve glede na sestavo pitne vode 

in/ali njihovo stično površino. 

 

Kot določeno v postopku certificiranja, se najprej ugotavlja sestava kovinskega materiala. Na 

podlagi rezultatov ugotovljene sestave, se opredeli ali je uvrščen v seznam dovoljenih oziroma 

sprejemljivih materialov (glej točka 4.1).  

 

V vodovnem sistemu so za transport pitne vode uporabljeni različni deli napeljave (cevi, spojni 

elementi, pomožni elementi, črpalke, ventili….). Glede na izvedbo in sistem napeljave, različni 

proizvodi prihajajo v stik s pitno vodo različno, glede na delež njihove površine. Tako so 

posamezni proizvodi razdeljeni v skupine, pri čemer se ocenjuje delež površine, ki bo 

predvidoma  prihajal v stik s pitno vodo ves čas svoje življenjske dobe. 

Posamezni kovinski materiali se lahko v določenem proizvodu uporabijo le glede na podane 

ocenjene stične površine posameznih proizvodov v skupinah A, B in C, glede česar se je 

potrebno opredeliti v zahtevku za certificiranje. 
 
Preglednica 15: Skupine proizvodov za kovinske materiale, glede na predvideno stično površino 

Skupina 

proizvodov 

Primeri proizvodov ali delov proizvodov Predvidena stična 

površina »a« 

A Cevi za inštalacije v zgradbah 

Neprevlečene cevi v sistemih za oskrbo z vodo 

do 100 % 

B Fitingi 

Pomožni material 

Deli črpalk za inštalacije v zgradbah 

Deli ventilov za inštalacije v zgradbah 

 do 10 % 

C Premični deli v vodomeru 

Deli črpalk v sistemih za oskrbo z vodo 

Deli ventilov v sistemih za oskrbo z vodo 

 manj kot 1 % 
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Skupina A: Za vse premere cevi v inštalacijah v zgradbah se lahko uporablja isti material. 

Posamezni material lahko zagotavlja skoraj 100 % površine, ki  prihaja v stik s pitno vodo, npr. 

baker, pocinkano jeklo ali nerjavno jeklo. Ocena pogojev za varno uporabo mora predpostavljati 

največji možni odstotek. Sprejetje sestavine za uporabo v ceveh vključuje sprejetje za vse 

uporabe (npr. fitingi, sestavni deli itd.).  

Ta skupina vključuje tudi neprevlečene kovinske cevi v sistemih za oskrbo z vodo in postopkih 

čiščenja vode. 

Skupina B: Fitingi ali pomožni material v celotnih inštalacijah v zgradbah so lahko izdelani iz 

enega materiala ali materialov, ki se nekoliko razlikujejo. Najpogosteje so izdelani iz bakrovih 

zlitin, ki vsebujejo svinec. Zaradi možnosti sproščanja svinca v vodo je treba pri proizvodih iz teh 

zlitin omejiti skupno stično površino. Za oceno materialov za te proizvode se predpostavlja 10-

odstotni prispevek stične površine z vodo.  

Ta skupina vključuje tudi kovinske dele črpalk in ventilov, ki se uporabljajo za inštalacije v 

zgradbah. 

Skupina C: Zaradi tehničnih razlogov lahko obstaja potreba po proizvodnji majhnih delov iz 

sestavin, ki niso sprejete v skupino proizvodov B, fitingi in pomožni materiali. Druge sestavine z 

višjimi stopnjami sproščanja se v teh napravah lahko sprejmejo, če njihova uporaba ne bo 

bistveno povečala skupnega onesnaženja pitne vode. Uporaba takšnih sestavin mora biti 

omejena na dele, ki ne presegajo 1 % skupne površine, ki  prihaja v stik s pitno vodo; na primer 

telo vodomera mora biti izdelano iz sprejete sestavine za skupino proizvodov B, premični del pa 

je lahko izdelan iz materiala iz skupine proizvodov C.  

Ta skupina vključuje tudi kovinske dele črpalk in ventilov, ki se uporabljajo v sistemih za oskrbo 

z vodo in postopkih čiščenja vode.  

 

5.1.2 Kriteriji za ocenjevanje ustreznosti kovinskih materialov, ki prihajajo v stik s pitno vodo 

Posamezen proizvod uspešno prestane oceno sprejemljivosti stika s pitno vodo, če njegove 

posamezne sestavine kovinskega materiala (vsebnosti posameznih kemijskih elementov) 

ustrezajo podanim zahtevam glede na določeno skupino, v katero je razvrščen iz Seznama 

kategorij za tisto v katero se uvršča, glede na »4MS Common Composition List«(9) 

 

V kolikor ugotovljena sestava kovinskega materiala ne ustreza eni od posameznih kategorij iz 

seznama dovoljenih kovinskih materialov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, se tak material ali 

proizvod zavrne. 
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Pri določenih materialih in proizvodih, za katere se je v preteklosti izkazalo, da je njihova 

uporaba varna le v omejenem obsegu, se na to opozori naročnika ter vnese omejitev uporabe v 

certifikat (primer: pri galvansko zaščitenem jeklu se navede v katerih vodah, glede na njihove 

kemijske in fizikalne lastnosti, se lahko uporablja). 
 

5.2 Cementni materiali(10) 

Vsak industrijsko proizveden cementni proizvod je potrebno ustrezno preskusiti glede 

primernosti stika s pitno vodo. Preskus temelji na določilih standarda SIST EN 14944-1 in 3. 

Nabor parametrov je odvisen od sestavin in se določi na podlagi podatkov, ki jih proizvajalec 

posreduje laboratoriju. 

Proizvodi iz cementnih materialov se splošno preskušajo na naslednje parametre: 
- Organoleptične lastnosti: barva, vonj, okus, motnost, penjenje 

- Specifična migracija kovin 

- Specifična migracija organskih spojin, izražena kot TOC 

- GC/MS identifikacija migriranih organskih spojin 

- Specifična migracija spojin glede na rezultate GC/MS identifikacije 

Predhodno ugotovljena skladnost sestavin cementnih materialov vpliva na končno odločitev 

glede preverjanja parametrov pri preskušanju končnih proizvodov.  

 

Med cementne materiale so vključene tudi cementne prevleke jeklenih/litoželeznih cevi/cevi iz 

nodularne litine, betonske cevi, vodohrani in cementni premazi za vodohrane, razbremenilniki 

in zajetja iz betona, cementna lepila, tesnilne in fugirne mase, sanacijske malte, kakor vsi 

cementni preparati z aditivi. 

 

5.2.1 Metodologije preskušanja cementnih materialov 

Preskusi ugotavljanja ustreznosti cementnih materialov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, se 

izvedejo v skladu z določili naslednjih standardov:  

 

SIST EN 14944-1: Vpliv cementnih proizvodov na pitno vodo – Preskusne metode – 1. del: Vpliv 

industrijsko izdelanih cementnih proizvodov na organoleptične parameter 

 

SIST EN 14944-3: Vpliv cementnih proizvodov na pitno vodo - Preskusne metode - 3. del: 

Prehod snovi iz cementnih, tovarniško izdelanih proizvodov. 
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Če se izvede preskus ugotavljanja vsebnosti kovin v cementu in dodatkih, se rezultati ocenjujejo 

glede na mejne vrednosti, podane v preglednici 18. To velja za arzen, kadmij, krom, nikelj, 

svinec. Specifične migracije teh kovin iz končnega proizvoda ni potrebno analizirati le v primeru, 

ko je vsota koncentracij vsebnosti za vsako od kovin (vsota As, Cd, Cr, Ni, Pb), izmerjeno v 

cementu in vseh dodatkih, nižja od podanih mejnih vrednosti (Preglednica 18). V kolikor temu 

ni tako, se mora izvesti še preskus specifične migracije teh kovin iz končnega proizvoda v pitno 

vodo. 

 

V testnih raztopinah se določijo posamezni parametri, katerih skupine so prikazane v 

preglednici 16. 

Preglednica 16: Skupine parametrov in metodologija migracijskega preskusa 

Parameter Preskušanje Opomba 

 Vsebnost kovin  

Arzen SIST EN ISO 11969, SIST EN ISO 

11885 ali SIST EN ISO 17294 

Priprava vzorca je kislinski 

razklop oziroma po določilih 

EN 13656 

Kadmij SIST EN ISO 5961, SIST EN ISO 11885 

ali SIST EN ISO 17294 

Krom SIST EN ISO 1233, SIST EN ISO 11885 

ali SIST EN ISO 17294 

Nikelj SIST EN ISO 11885 

ali SIST EN ISO17294 

Svinec SIST EN ISO 11885 

ali SIST EN ISO17294 

 Migracijski preskus  

Organoleptika: vonj, okus, 

barva, motnost, penjenje 

SIST EN 14944-1 (proizvodi) 

SIST EN 14944-2 (sestavine) 

Penjenje se oceni vizualno, 

ostalo z ustreznimi analiznimi 

tehnikami 

Celokupni organski ogljik-TOC 

SIST EN 14944-1 (proizvodi) 

SIST EN 14944-2 (sestavine) 

 

Specifična migracija kovin: As, 

Cd, Cr, Ni, Pb, Al, Sb, Hg, Cu, 

Mn, Se, Zn 

 

GC-MS SCAN  

Specifična migracija Nabor parametrov odvisen od 

sestave in/ali rezultatov GC-

MS SCAN 

Sulfat  
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Rezultati izmerjenih koncentracij določenih parametrov, se preračunajo z upoštevanjem t.i. 

konverzijskih faktorjev CF (conversion factors=CF). Glede na skupino proizvodov se upoštevajo 

različni faktorji, kot prikazano v preglednici 17. 

 

Preglednica 17: Konverzijski faktorji CF, ki se uporabijo za preračunavanje migracijskih vrednosti 

pri različnih skupinah proizvodov 

Skupina proizvoda CF v d/dm (dan/dm) 

Cevi in njihove obloge:  

60 mm ≤ DN ≤ 300 mm (cevovodi) 10 

DN ≥ 300 mm (glavno omrežje) 5 

Sistemi za shranjevanje  

Stavbne, domače napeljave 4 

Vodovodi (vodohrani) 1 

Proizvodi za popravilo sistemov za shranjevanje  

Stavbne domače napeljave  

Proizvodi, ki pokrivajo celotno površino ali pretežen del – 

obloge/prevleke 

4 

Proizvodi, ki pokrivajo < 1 % celotne površine, ki  prihaja v stik s pitno 

vodo 

0,04 

Vodovodi (vodohrani)  

Proizvodi, ki pokrivajo celotno površino ali pretežen del – 

obloge/prevleke 

1 

Proizvodi, ki pokrivajo < 1 % celotne površine, ki  prihaja v stik s pitno 

vodo 

0,01 

 

Z izvedenimi laboratorijskimi preskusi dobimo migracijske vrednosti, ki veljajo pri pogojih 

izvedenega preskusa. Konverzijski faktor-CF se upošteva zato, da se izmerjene migracijske 

vrednosti preračunajo na razmere, ki veljajo za vodovod. Konverzijski faktor-CF upošteva 

razmerje med površino in volumnom ter zadrževalni čas. Enak princip tega faktorja se uporablja 

pri oceni rezultatov za organske materiale, namenjene stiku s pitno vodo. 
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5.2.2 Kriteriji za ocenjevanje ustreznosti cementnih materialov, ki prihajajo v stik s pitno 

vodo 

Izmerjene koncentracije vsebnosti določenih kovin (As, Cd, Cr, Ni, Pb) v cementih in dodatkih 

in/ali preračunani rezultati migracijskih vrednosti se ocenijo glede na referenčne mejne 

vrednosti podane v preglednici 18. 

 

Cementni material in proizvod se lahko oceni kot sprejemljiv za določeno skupino proizvodov iz 

preglednice 17, upoštevajoč podane konverzijske faktorje, če so preračunane vrednosti nižje od 

referenčnih mejnih vrednosti iz preglednice 18. 

 

Preglednica 18: Referenčne mejne vrednosti za oceno skladnosti preračunanih (CF) rezultatov 

migracijskega preskusa 

Parameter Mejna vrednost Opomba 

 Vsebnosti Migracije  

Organoleptika: vonj, 

okus, barva, penjenje 

/ Brez sprememb glede 

na slepi vzorec 

 

Motnost / 0,5 NTU  

Celokupni organski 

ogljik-TOC 

/ 
2 mg/l 

Izraženo kot MTCtap 

Arzen (As) 0,01 %* 1 µg/l** *Specifične migracije As, Cd, 

Cr, Ni, Pb iz končnega 

proizvoda ni potrebno 

analizirati le v primeru, da je 

vsota koncentracij vsebnosti 

za vsako od kovin izmerjeno v 

cementu in vseh dodatkih, 

nižja od mejnih vrednosti v 

koloni 2. 

**10 % mejne vrednosti 

določene v Pravilniku o pitni 

vodi 

Kadmij (Cd) 0,001 %* 0,5 µg/l** 

Krom (Cr) 0,05 %* 5 µg/l** 

Nikelj (Ni) 0,05 %* 2 µg/l** 

Svinec (Pb) 0,05 %* 1 µg/l** 

Aluminij (Al) / 20 µg/l** 

Antimon (Sb) / 0,5 µg/l** 

Živo srebro (Hg) / 0,1 µg/l** 

Baker (Cu) / 0,2mg/l** 

Mangan (Mn) / 5 µg/l** 

Selen (Se) / 1 µg/l** 

Cink (Zn) / 2700 µg/l 90 % mejne vrednosti 

predlagane po WHO 

GC-MS SCAN / Ocena glede CRM 

razvrstitve 

Identifikacija migriranih 

organskih spojin 

Specifična migracija / 10 % mejne vrednosti Nabor parametrov odvisen od 
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določene v Pravilniku 

o pitni vodi 

sestave in/ali rezultatov GC-

MS SCAN 

Sulfat / 25 mg/l 10 % mejne vrednosti podane 

v Pravilniku o pitni vodi 

 
 

5.3 Organski materiali(6,7) 

Pri proizvodnji teh materialov se uporabljajo spojine, ki so opredeljene kot monomeri, izhodne 

snovi, aditivi, pomožna sredstva za polimerizacijo, dodatki za polimerizacijo… Te snovi lahko 

prehajajo iz materiala v pitno vodo in tako vplivajo na njeno kvaliteto. Z migracijskimi preskusi 

se ugotavlja prehajanje teh snovi iz materiala v vodo, rezultati pa se ocenijo glede primernosti, 

upoštevajoč predvideno uporabo oziroma stik s pitno vodo tekom celotne življenjske dobe 

nekega materiala ali proizvoda in se ugotavlja skladnost s 33.členom Pravilnika o pitni vodi. 
 

5.3.1 Metodologije preskušanja organskih materialov 

Preskusi ugotavljanja ustreznosti organskih materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno 

vodo, se izvedejo v skladu z določili naslednjih standardov:  

 

SIST EN 12873-1: Vpliv materiala na pitno vodo - Vpliv migracije - 1. del: Preskusna metoda za 

industrijske proizvode, ki so izdelani iz organskih ali steklastih materialov (porcelan/steklovina) 

ali jih vsebujejo 
 
SIST EN 12873-2: Vpliv materiala na pitno vodo - Vpliv migracije – 2. del: Metoda preskušanja 
nekovinskih in necementnih materialov 
 
SIST EN 12873-3: Vpliv materiala na pitno vodo – Vpliv migracije – 3. del: Preskusna metoda za 
ionsko izmenjavo in vpojne smole 
 
SIST EN 12873-4: Vpliv materiala na pitno vodo – Vpliv migracije – 4. del: Metoda preskušanja 
membran za pripravo vode 
 
SIST-TP CEN/TR 852: Cevni sistemi iz polimernih materialov za transport pitne vode - 
Vrednotenje migracije - Navodilo za razlago laboratorijsko pridobljenih migracijskih vrednosti 

 

SIST EN ISO 8795: Cevni sistemi iz polimernih materialov za transport pitne vode - Vrednotenje 

migracije - 1. del: Določanje migracijskih vrednosti cevi iz plastomernih materialov, fitingov in 

spojev (ISO 8795:2001) 
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Postopki, opisani v navedenih standardih se izvajajo v laboratoriju, vendar je za določene 

organske materiale dopuščeno ocenjevati migracijske vrednosti v realnih razmerah. 

 

V testnih raztopinah se določijo posamezni parametri. V preglednici 19 so prikazane skupine 

parametrov. 
 
Preglednica 19: Skupine parametrov migracijskega preskusa 

Parameter 

Organoleptika: vonj, okus, barva, motnost, pH, elektroprevodnost 

Celotni organski ogljik-TOC 

Specifična migracija kovin: As, Cd, Cr, Ni, Pb, Al, Sb, Hg, Cu, Mn, Se, Zn 

Specifična migracija: monomeri, izhodne snovi, aditivi, pomožna sredstva za 

polimerizacijo, dodatki za polimerizacijo v kolikor so migracijsko omejeni 

GC-MS SCAN identifikacija migriranih organskih spojin 

 

Ker se pri izvedbi laboratorijskega migracijskega preskusa razlikuje razmerje med površino in 

volumnom modelne raztopine od realnih pogojev pri predvideni uporabi proizvoda, se rezultati 

izmerjenih koncentracij preračunajo. Pri tem se upoštevajo faktorji preračunavanja, ki  

upoštevajo vpliv materiala na kakovost pitne vode tekom normalne in predvidene uporabe v 

realni situaciji. Posamezni  faktorji preračunavanja so odvisni od namena in načina uporabe 

samega materiala.  

 

Rezultati izmerjenih koncentracij določenih parametrov, se preračunajo z upoštevanjem t-im. 

konverzijskih faktorjev (conversion factors=CF). Glede na skupino proizvodov se upoštevajo 

različni faktorji, kot prikazano v preglednici 20. 
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Preglednica 20: Konverzijski faktorji CF, ki se uporabijo za preračunavanje migracijskih vrednosti 

pri različnih skupinah proizvodov 

Skupina proizvoda CF v d/dm (dan/dm) 

A. Cevi in njihove obloge: 

ND <80 mm (domača inštalacija inv zgradbah)(1) 

 

20 

80 mm ≤ DN < 300 mm (cevovodi) 10 

ND ≥ 300 mm (glavno omrežje) 5 

B.Fitingi, pomožni materiali(2)  

ND <80 mm (domača inštalacija in v zgradbah) 4 

80 mm ≤ DN < 300 mm (cevovodi) 2 

ND ≥ 300 mm (glavno omrežje) 1 

C.Sestavni deli fitingov, pomožnih materialov(3)  

ND <80 mm (domača inštalacija in v zgradbah) 0,4 

80 mm ≤ DN < 300 mm (cevovodi) 0,2 

ND ≥ 300 mm (glavno omrežje) 0,1 

D.Sistemi za shranjevanje  

Domača inštalacija in v zgradbah 4 

V sistemih za oskrbo z vodo 1 

E.Proizvodi za popravilo sistemov za shranjevanje  

Domača inštalacija in v zgradbah  

Proizvodi, ki pokrivajo celotno površino ali pretežen del (npr. prevleke) 4 

Proizvodi, ki pokrivajo < 1 % celotne površine, ki , ki prihaja v stik s 

pitno vodo 

0,04 

V sistemih za oskrbo z vodo  

Proizvodi, ki pokrivajo celotno površino ali pretežen del (npr. prevleke) 1 

Proizvodi, ki pokrivajo < 1 % celotne površine, ki  prihaja v stik s pitno 

vodo 

0,01 

 

(1) Če je v inštalaciji več dimenzijsko različnih cevi, a po sestavi identičnih, se preskusi in oceni cev z 
najmanjšim premerom in velja za vse ostale večje, dimenzijsko različne cevi. 

(2) Celotna funkcijska enota, narejena iz ene ali več sestavnih delov ali materialov, katerih deli so v stiku s 
pitno vodo, n.pr. armature/pipe, ventili, spojke pri pipah, fleksibilne povezovalne cevi 

(3) Tesnila, sestavni deli povezanih proizvodov. Če je povezan proizvod preskušan kot enota (ne razstavljen) 
zanj veljajo CF iz skupine B. 
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Konverzijski faktorji – CF za cevi iz zgornje preglednice so podani glede na predvidevanja 

navedena v preglednici 21. 

 

Preglednica 21: Konverzijski faktorji za izračun migracijskih vrednosti, glede na predvideno 

uporabo proizvoda 

Skupina proizvoda Fg = S/V 

Najslabši primer 

površine/volumnom 

dm-1 

Fo = t 

Predviden 

zadrževalni čas v 

dnevih (d) 

CF = Fg x Fo 

Glavno omrežje (ND ≥ 300 mm) 1,33 4 5 

Cevovodi (60 mm ≤ DN ≤ 300 mm 5 2 10 

Domača inštalacija in v zgradbah 

(10 mm ≤ ND < 80 mm) 

40 0,5 20 

 

Faktorji CF za fitinge in pomožni material iz skupine B izražajo v kolikšni meri so zmanjšani 

faktorji za cevi (in njihovo napeljavo) iz skupine A, glede na to, da pitna voda prihaja v stik samo 

z delom cele dolžine cevi (redukcijski ali delni faktor Ff). Za fitinge in pomožne materiale je ta 

faktor določeno 0.2: 

 

CF za skupino B = CF skupine A x 0.2 

 

Analogno, Ff = 0.1 je določen za sestavne dele fitingov in pomožnih materialov skupine C, ki 

izražajo v kolikšni meri so zmanjšani faktorji CF za proizvode iz skupine B: 

 

CF za skupino C = CF skupine B x 0.1 

 

5.3.2 Kriteriji za ocenjevanje ustreznosti organskih materialov, ki prihajajo v stik s pitno vodo 

Izmerjene koncentracije analiziranih parametrov specifične migracije posameznega, se 

preračunajo glede na CF in ocenijo glede na podane referenčne mejne vrednosti MTCtap 

(Maximum Tolerable Concentration at the tap), ki pomenijo mejno vrednost posameznega 

parametra, ki je še sprejemljiva na mestu dobave – pipi pri porabniku. Ta vrednost pomeni 

najvišjo količino posamezne spojine v pitni vodi, ki zagotavlja, da material , ki prihaja v stik s 

pitno vodo ne predstavlja tveganja za zdravje.  

 



Priporočila –Materiali in proizvodi , ki prihajajo v stik s pitno vodo  

Januar 2016          NLZOH – ZAG – NIJZ                                                              36/48 

 

Če je za določen parameter podana mejna vrednost v Pravilniku o pitni vodi ali če je podana 

vrednost za pitno vodo po WHO priporočili, velja za izračun MTCtap sledeče: 

 

MTCtap = mg/l  = mejna vrednost iz Pravilnika o pitni vodi (WHO) x 0,1 

 

Če je za določeno spojino podana migracijska mejna vrednost SML v Uredbi 10/2011 (polimerni 

materiali in proizvodi , namenjeni stiku z živili), velja za izračun MTCtap sledeče: 

 

MTCtap (
mg

l
) =

SML (
mg

kg
živila) x 1 (kg)

2 (L)x 10
 

 

Če za določeno spojino ni podana mejna vrednost iz Pravilnika o pitni vodi ali iz Uredbe 

10/2011, se po določitvi TDI na podlagi toksikoloških podatkov MTCtap izračuna sledeče: 

 

 

MTCtap (
mg

l
) =

TDI (
mg

kg
t. t. ) x 60 (kg)

2 (L)x 10
 

 

 

Za snovi, katerih toksikološko delovanje je pričakovano, ni pa postavljenih mejnih vrednosti (na 

primer akrilamid, vinil klorid, epiklorhidrin) se upošteva mejna vrednost: 

 

MTCtap = 0,1 µg/l 

 

 

Konverzijski faktor CF določata dva faktorja - geometrijski faktor (Fg – razmerje med površino in 

volumnom v dm-1 in je odvisen od oblike in predvidene uporabe določenega proizvoda) in 

operativni faktor (Fo – dimenzija dneva, ki se izračuna iz zadrževalnega časa ali kontaktnega časa 

z vodo). Tako je: 

 

CF = Fg x Fo = dan/dm (1) 
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V skladu s SIST EN 12873-1 se eksperimentalni podatki migracijskega preskusa izračunajo 

sledeče: 

 

Mn = Cn/(S/V x t) = mg/dm2*d (2) 

 

n Število migracijskih preskusov – perioda 1, 2, 3, …..10 

Mn Migracijska vrednost za n-to migracijsko periodo 

Cn Koncentracija izmerjene spojine v mg/l za n-to migracijsko periodo 

t Čas trajanja migracijske periode v dnevih 

S/V Razmerje med površino in volumnom v dm-1 

 

Izračunan rezultat koncentracije neke spojine na pipi potrošnika (Ctap) se izračuna: 

 

Ctap = Mn x CF = Cn/(S/V x t) x CF = mg/dm3  (3) 

 

Enačbi (2) in (3) predvidevata, da je stopnja migracije ves čas konstantna, odvisna od 

koncentracije, že prisotne v pitni vodi 

 

Rezultati 3. migracijske periode, glede na SIST EN 12873 (tako pri 23oC kot ostalih 

temperaturah), se uporabijo za izračun koncentracije na pipi uporabnika (Ctap). Ta vrednost se 

primerja z danimi mejnimi vrednostmi MTCtap. 

 

Če se po izračunu po enačbi (3) nakazuje, da skladnost z danimi MTCtap ne bo dosežena še po 

tretjem migracijskem preskusu (periodi) in če se lahko pričakuje oziroma se nakazuje, da bo 

migracijska vrednost padla s časom, se lahko migracijski preskus (tako pri 23oC kot ostalih 

temperaturah) podaljša na čas migracijskega preskusa vsega skupaj 30 dni. 

 

Preračunani rezultati migracijskih vrednosti posameznih parametrov (Preglednica 19), ki se 

določijo glede na sestavo posameznega materiala in proizvoda se ocenijo glede na MTCtap 

vrednosti, kot navedeno zgoraj. 
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5.4 Kombinirani sistemi - sanitarne armature 

Osnova za izdelavo metodologije je Priporočilo nemškega Zveznega urada za okolje po posvetu 

s Komisijo za pitno vodo Zveznega ministrstva za zdravje in socialno varstvo(17) in Sklep Komisije 

2013/250/EU(18) 

Metodologija bazira na simuliranju realne situacije predvidene uporabe določene armature v 

gospodinjstvu. Odvzem pitne vode na določenem uporabniškem mestu je v metodologiji 

preveden na simuliran proces v preskuševalnem laboratoriju. Pri tem so upoštevane faze 

spiranja in stagnacije ter sledenje vpliva materialov armature na kakovost pitne vode. 

Pri ocenjevanju rezultatov je potrebno tudi upoštevati lokalne razmere na mestu distribucije 

pitne vode. 

5.4.1 Metodologija preskušanja sanitarnih armatur 

Število vzorcev 
 

Za analizo potrebujemo 3 enake vzorce armatur, pri čemer se za migracijski preskus uporabijo 

vsi trije kosi. Minimalno potrebno število posameznih kosov enega vzorca je dva. V določenih 

primerih se preskus lahko izvede na samem mestu uporabnika. Splošno velja, da se izvede 

laboratorijski preskus. V primeru laboratorijskega preskusa je potrebno točno definirati kakšna 

preskusna raztopina pitne vode je bila uporabljena pri izvedbi preskusa. Glede na zahteve 

ugotavljanja ustreznosti sanitarne armature se lahko uporabi pitna voda ustrezne kontrolirane 

kakovosti. 
 

Odvzem vzorca po spiranju in po stagnaciji 

Na točilnem mestu/preskuševališču, na katerem se odvzame pitna voda, je treba izpirati tako 

dolgo, da iz točilnega mesta/preskuševališča prične iztekati voda enake kakovosti, kot jo 

zagotavlja oskrbovalec z vodo (npr. pri konstantni temperaturi). Odvzame se vzorec volumna 1 

liter, vzorec S-0, ki predstavlja kakovost pitne vode, kot jo zagotavlja oskrbovalec z vodo 

oziroma kot se uporablja za izvedbo laboratorijskega preskusa. 

Po tem izpiranju se točilna pipa zapre za čas t (čas zastajanja v urah), ki naj bi znašal 4 ure. Ob 

tem je treba zagotoviti, da se v tem času na tem točilnem mestu/preskuševališču ne bo 

odvzemala voda. To pa ne vpliva na njeno porabo v preostalem delu stavbe. Po tem času 

zastajanja se brez nadaljnjega  iztekanja odvzameta še 2 zaporedna vzorca s prostornino 1 litra, 

vzorec S-1 po 4. urah stagnacije in S-2 po 24. urah stagnacije. V vseh 3 vzorcih se ugotavljajo 

koncentracije sproščanja kovin, predvsem svinca, bakra, kroma, mangana in niklja. 
 

a) S-0, spiranje-slepi vzorec – vpliv instalacije do armature 
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Vzorec vode so odvzame po pretoku vode iz armature, ki je predmet preskusa, ko voda, ki 
izteka, doseže konstantno temperaturo. Odvzame se 1 liter vode. 
Pretok: 6 litrov/minuto 
Odvzemno mesto: S-0 = volumen odvzetega vzorca je 1 liter– slepi vzorec brez vpliva 
preskušanca 

b) S-1, preskusni vzorec po 4. urah stagnacije – vpliv armature (preskušanec) 
Po prvem izpiranju, ko smo odvzeli slepi vzorec S-0, se armatura zapre. Sledi čas stagnacije 4 
ure. V tem času ne sme potekati iztok oziroma odvzem vode iz armature, mora pa potekati 
pretok vode iz omrežja na priključnem mestu s pretokom 6 l/min. 
Izluževanje v času stagnacije 4. ur – S1 
Po 4. urah odvzamemo vzorec pitne vode iz armature: 

- S1-P1 = 1 liter – prvi liter izlužka,  
- S1-P2 = takoj naslednji 1 liter izlužka 

Istočasno se odvzame dvakrat po 1 liter vode iz priključnih mest kot slepi vzorec: 
- S1-P1/slepi vzorec = 1 liter  
- S1-P2/slepi vzorec = 1 liter  

c) S-2, preskusni vzorec po 24. urah stagnacije – vpliv armature (preskušanec) 
Po odvzemu izlužka po 4.urah se armatura in priključna mesta izpirajo 30 minut s pretokom 3 
litre /minuto. Sledi čas stagnacije 24 ur. V tem času ne sme potekati iztok oziroma odvzem 
vode, mora pa potekati pretok vode iz omrežja na priključnem mestu s pretokom 6 l/min. 
Izluževanje v času stagnacije 24. ur – S2 
Po 24. urah odvzamemo vzorec pitne vode iz armature: 

- S2-P1 = 1 liter – prvi liter izlužka,  
- S2-P2 = takoj naslednji 1 liter izlužka 

S2,P-1: vpliv celotne inštalacije z armaturo 
S2,P-2: vpliv dovodne inštalacije do armature 
Istočasno se odvzame dvakrat po 1 liter vode iz priključnih mest. 

- S2-P1/slepi vzorec = 1 liter  
- S2-P2/slepi vzorec = 1 liter  

5.4.2 Kriteriji za ocenjevanje ustreznosti sanitarnih armatur, ki prihajajo v stik s pitno vodo 

Izmerjena koncentracija posameznega parametra (običajno svinca, kroma, mangana in niklja; v 

odvisnosti od sestave kovinske zlitine ter drugih vključenih materialov) v dobljenih izlužkih S0, 

S1, S2 se primerja z referenčno mejno vrednostjo (RK, Preglednica 22) in služi za preverjanje, ali 

je bila posamezna vrednost parametrov presežena. 

 
Merila za oceno rezultatov posameznih faz migracjskih preskusov so sledeča: 

a) Rezultati meritev migracije kovin v izlužku P-1 in P2 niso višje od postavljenih mejnih 
vrednosti: nadaljnje meritve niso potrebne 

 
b) Rezultati meritev migracije kovin v P1 so preseženi, v P2 pa ne: priporočilo potrošniku 

glede opozorila o uporabi pitne vode, ko je le-ta dlje časa stala v napeljavi (na primer da 
pri uporabi pustijo izteči prve litre vode). 
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c) Rezultati meritev migracije kovin so povišani tudi v vzorcu P2. Vzorec je neskladen. 
d) Pri vrednotenju rezultatov se vedno upoštevajo tudi izmerjene koncentracije migracije 

kovin, določene v slepem vzorcu, S-0.  
 

Pri oceni sprejemljivosti je potrebno tudi upoštevati, da v določeni celotni inštalaciji 

vodovodnega sistema, k morebitnem sproščanju snovi ne prispeva samo preskušanec, katerega 

se ocenjuje, ampak tudi drugi materiali, ki se običajno uporabljajo v sistemu. Ti materiali, se v 

danem trenutku ne preskušajo oziroma,  že sama pitna voda lahko vsebuje zaradi svojega 

naravnega ozadja določene koncentracije snovi. Koncentracija v vzorcu, reprezentativnem za 

povprečno tedensko porabo vode posameznega uporabnika, je pri dani sestavi vode in vrsti 

materiala odvisna od povprečnega časa zadrževanja vode v inštalaciji. Referenčna vrednost je 

čas zastajanja, ki znaša 4 ure. Če koncentracija v vzorcu po natanko 4 urah zastajanja ne preseže 

posamezne vrednosti parametrov, je tudi prekoračitev tedenske povprečne vrednosti malo 

verjetna. 
 

Referenčne mejne vrednosti »RK«, podane v preglednici 22, so sprejemljivi prispevki kovinskih 

proizvodov, ki  prihajajo v stik s pitno vodo. Izpeljani so bili z uporabo naslednjih načel: za 

določen kovinski material so podane kot predviden delež prispevka k celotnemu stanju 

kakovosti pitne vode, upoštevajoč tudi druge vplive na kakovost pitne vode. Tako se upoštevajo 

naslednji sprejemljivi prispevki: 

1. Za parametre, ki so omejeni s Pravilnikom o pitni vodi: 

- 90% za parametre, pri katerih so kovinski proizvodi, ki prihajajo v stik s pitno vodo, edini 
glavni vir onesnaženja 

- 50% za parametre, pri katerih so možni drugi viri onesnaženja. 

2. Za parametre, ki niso regulirani s Pravilnikom o pitni vodi: 

- Cink (Zn) je esencialni element, ki lahko vpliva na okus in videz vode. Kot strokovna 
podlaga za postavitev mejne vrednosti so uporabljene WHO priporočila 

- Kositer (Sn), bizmut (Bi), molibden (Mo), titan (Ti): mejne vrednosti temeljijo na začasnih 
vrednostih, postavljenih na osnovi toksikoloških strokovnih študij (Fawell, 2003) 

- Ostali elementi:  po potrebi bo za ustrezno referenčno vrednost zagotovljen nasvet 
strokovnjakov za toksikologijo 

Na površinah kovinskih materialov tekom uporabe nastane zaščitni sloj kot naravni proces, za 

kar pa je potrebno nekaj časa. Predvideva se, da je to obdobje treh mesecev in v tem času se 

rahlo povišanje izmerjenih koncentracij v primerjavi z mejnimi vrednostmi glede na strokovno 

oceno od primera do primera, še tolerira. 
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Preglednica 22: Sprejemljivi prispevki in referenčne mejne vrednosti koncentracij migracije za 

sprejetje kovinskih proizvodov, ki  prihajajo v stik s pitno vodo  

 

Parameter Sprejemljiv 

prispevek 

kovinskih 

proizvodov, ki  

prihajajo v stik s 

pitno vodo 

Mejna vrednost iz Pravilnika 

o pitni vodi 

ali 

Predlagana referenčna 

vrednost v direktivi o pitni 

vodi (WHO) 

µg/l 

Referenčna mejna 

vrednost »RK« 

za oceno skladnosti 

migracije za sistem 

sprejemljivosti 

µg/l 

Antimon (Sn) 50 % 5 2,5 

Arzen (As) 50 % 10 5 

Krom (Cr)  50 % 50 25 

Kadmij (Cd) 50 % 5 2,5 

Baker (Cu) 90 % 2000 1800 

Svinec (Pb) 50 % 10 5 

Nikelj (Ni) 50 % 20 10 

Selen (Se) 50 % 10 5 

Aluminij (Al) 50 % 200 100 

Železo (Fe) 50 % 200 100 

Mangan (Mn) 50 % 50 25 

Bizmut (Bi) 90 % 10 9 

Molibden (Mo) 50 % 20 10 

Kositer (Sn) 50 % 6000 3000 

Titan (Ti) 50 % 15 7,5 

Cink (Zn) 90 % 3000 2700 
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6 Metodologija preskušanja mikrobioloških lastnosti (14,19) 

6.1 Organski material 

 

Organski material lahko vpliva tudi na bakteriološke lastnosti pitne vode, s katero pride v stik. 

Zaradi tega je potrebno z mikrobiološkimi preiskavami določiti ta vpliv ter postaviti ustrezne 

kriterije.  

6.1.1 Metodologije mikrobiološkega preskušanja organskih materialov 

Za izvedbo potrebujemo: 

- 2 litrsko posodo 

- Bakterijski inokulum: 

Površinska voda, ki vsebuje koliformne bakterije. Skupno število mikroorganizmov na 

22°C v izbranem volumnu inokuluma mora biti najmanj 103 in največ 105cfu.  

- Voda za redčenje:  

Vodovodna voda, prosta klora, ki jo  prefiltriramo z membranskim filtrom 0,45 

mikronov. 

 

Izvedba testa: 

Testni vzorec (površina = 1,0 ± 0,2 dm2) po izpiranju položimo v posodo. Dodamo izbran 

volumen bakterijskega inokuluma. To je testna raztopina. 

V drugo posodo dodamo enako količino bakterijskega inokuluma. To je kontrolna raztopina. 

Obe posodi napolnimo z vodo za redčenje do 1 litra skupnega volumna in prekrijemo z 

aluminijasto folijo. 

 

Obe posodi Inkubiramo 3,5 dni v temi na 22-25°C. Po 3,5 dnevih vsebino premešamo. Nato 

prenesemo vzorec + 10 ml tekočine iz testne raztopine in 10ml tekočine iz kontrolne raztopine v 

dve novi posodi. Obe novi posodi napolnimo z vodo za redčenje do 1 litra skupnega volumna v 

vsaki posodi. 

To ponavljamo vsakih 3,5 dni do konca preskušanja.  

 

Mikrobiološke analize 

Po vsaki 3,5 dnevni inkubaciji izvedemo tudi mikrobiološko analizo iz obeh posod (testne in 

kontrolne raztopine). Mikrobiološka analiza poteka v skladu z ISO metodami ali enakovrednimi 

metodami. 

Izvedemo naslednje preiskave:  
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- skupno število mikroorganizmov na 22°C (ISO 6222) 

- koliformne bakterije (36 ± 2°C) (ISO 9308-1) 

Za elastomere:   

- Koliformne bakterije (36 ± 2°C) (ISO 9308-1) 

- Poraba kisika (BOD) (EN 1899-2) 

 

6.1.2 Kriteriji za ocenjevanje ustreznosti organskih materialov, ki prihajajo v stik s pitno vodo 

Število mikroorganizmov na 22°C v testni raztopini ne sme biti za več kot 10x večje kot v 

kontrolni raztopini. 

Testiranje se izvaja 6 polnih tednov. 

Po končanem testiranju lahko zaključimo, da material spodbuja rast mikroorganizmov, če 

število mikroorganizmov preseže dopustno mejo pri treh zaporednih raztopinah. 

V zadnjem testiranem vzorcu koliformne bakterije ne smejo preseči limita 0/100ml.  

Poraba kisika v zadnjih štirih merjenjih ne sme preseči 4mg na liter (v povprečni vrednosti). 

Prav tako ne sme priti do pojava vidnega biofilma na vzorcu in motnosti raztopine kot posledica 

bakterijske rasti (preverimo z mikroskopom).  

 

6.2 Maziva 

Mazivo je vsak proizvod, nanesen na materiale , ki prihajajo v stik z vodo, z namenom 

zmanjšanja trenja pri polaganju cevi. Za testiranje je pomembno, ali je mazivo topno v vodi ali 

ne. 

6.2.1 Metodologije preskušanja maziv 

Za izvedbo potrebujemo: 

- 2 litrske posode 

- 200 ml steklenice  

- Steklene ploščice 

- Bakterijski inokulum: 

Površinska voda, ki vsebuje koliformne bakterije. Skupno število mikroorganizmov na 

22°C v izbranem volumnu inokuluma mora biti najmanj 103 in največ 105 cfu.  

- Voda za redčenje:  
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Vodovodna voda, prosta klora, ki jo  prefiltriramo z membranskim filtrom 0,45 

mikronov. 

 

Izvedba testa za maziva topna v vodi: 

V prvi posodi raztopimo 1g maziva v 1L inokuluma. Raztopino razdelimo v steklenice 5x po 200 

ml (testne raztopine). Pripravimo še drugo serijo 5 steklenic z enakim volumnom inokuluma 

(slepi vzorec »blank« – kontrolne raztopine).  

Inkubiramo 3,5 dni v temi na 22-25°C. Za analize izberemo po tri steklenice s testno raztopino in 

3 s kontrolno raztopino (blank). Ostale steklenice inkubiramo dalje. Ta postopek ponovimo 

vsakih 3,5 dni do konca preskušanja. 

 

Izvedba testa za maziva netopna v vodi: 

Najprej moramo preveriti, ali je mazivo res netopno v vodi. Stekleno ploščo prekrijemo z 

mazivom, ki ga testiramo. Mazivo je potrebno nanesti v skladu z navodili proizvajalca. 

Vzorec »obesimo« za eno uro v 1L vodovodne vode ter inkubiramo na 22-25°C (brez tresenja ali 

mešanja). Po eni uri vizualno preverimo prisotnost maziva. Vsa površina steklene plošče mora 

biti še vedno pokrita. Če ni, mazivo opredelimo kot topno ter nadaljujemo testiranje po 

protokolu za topna maziva. 

Testiranje izvajamo v triplikatih. 

Stekleno ploščo z nanosom položimo v 1L inokuluma – testna posoda (razmerje 

površina/volumen: 1,5 ±0,3 dm2/L).Pripravimo še drugo posodo z 1L inokuluma (kontrolna 

posoda, slepi vzorec »blank«). 

Obe posodi inkubiramo 3,5 dni v temi na 22-25°C. Previdno stresemo vsebino posod, pri tem 

pazimo da ne poškodujemo testne plošče. Odvzamemo 200ml iz testne posode in 200ml iz 

kontrolne posode za analizo. Ponovno napolnimo posode do 1L z vodo za redčenje. Ta korak 

ponavljamo vsakih 3,5 dni do konca preiskave. Če po določenem številu inkubacij opazimo, da 

maziva ni več na testni plošči, preiskavo zaključimo in ocenimo rezultat. 

 

Mikrobiološke analize 

Mikrobiološka analiza poteka v skladu z ISO metodami ali enakovrednimi metodami. 

Izvedemo naslednje preiskave:  

- koliformne bakterije (36 ± 2°C) (ISO 9308-1) 
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- poraba kisika (BOD) (EN 1899-2) 

 

6.2.2 Kriteriji za ocenjevanje ustreznosti  maziv, ki prihajajo v stik s pitno vodo 

Preskušanje zaključimo, ko v vzorcu ne določimo več koliformnih bakterij. 

Pri testu topnih maziv lahko zaključimo, da produkt  stimulira bakterijsko rast, če po štirikratni 

inkubaciji po 3,5 dni, še vedno določimo prisotnost koliformnih bakterij. 

Pri  netopnih mazivih lahko zaključimo, da produkt  stimulira rast bakterij, če po 6 tednih še 

vedno določimo prisotnost koliformnih bakterij. 

Poraba kisika v zadnjih štirih merjenjih ne sme preseči 4mg na liter 

Prav tako ne sme priti do pojava vidnega biofilma na vzorcu in motnosti raztopine kot posledica 

bakterijske rasti (preverimo z mikroskopom).  
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PRILOGA 1:  
 
Seznam posameznih zlitin glede na kemijsko sestavo, v Priporočili imenovan »4MS Common 
Composition List« 
 

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/374/dokumente/150120_4ms_s
cheme_for_metallic_materials_part_b.pdf 
 

 
PRILOGA 2: 
 
Kombiniran pozitiven seznam organskih snovi, uporaba katerih je v treh državah »sheme 
4MS« odobrena za proizvodnjo materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo 
 
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/419/dokumente/4ms_combined
_positive_list_0.pdf  

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/374/dokumente/150120_4ms_scheme_for_metallic_materials_part_b.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/374/dokumente/150120_4ms_scheme_for_metallic_materials_part_b.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/419/dokumente/4ms_combined_positive_list_0.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/419/dokumente/4ms_combined_positive_list_0.pdf
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