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Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s
pitno vodo in mestom uporabe pitne vode (pipe). Redno in pravilno čiščenje hišnega (sekundarnega) vodovodnega
omrežja v stanovanjskih objektih je ena od osnov za preskrbo prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo.
Za minimalno in redno vzdrževanje vam kot upravljavci
javnega vodovoda podajamo naslednja priporočila:
• Voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče
vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje moči,
debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se
temperatura vode na pipi ustali.
• Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in
očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni
spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu, in po potrebi
odstranjevanje vodnega kamna.
• Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, naj se izvaja
tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode.
• Evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti. Dotlej
je treba enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov.

V primeru obnavljanja hišne vodovodne napeljave za vodomerom ali daljše neuporabe pitne vode se lahko poveča
delež bakteriološko oporečnih pitnih vod. Posledica povečanja bakteriološke oporečnosti omogoča idealne pogoje za
hitrejšo rast in razvoj biofilma na cevovodnem omrežju. Pri ponovni uporabi vode se s sten cevi in z mrežic, nameščenih
na izlivkah, lušči in izpira vsebina razbohotenega biofilma. V vodi so tako prisotne tudi bakterije, ki tvorijo in sestavljajo
biofilm in lahko povzročajo razna želodčno-črevesna in dihalna obolenja (Escherichia coli, koliformne bakterije,
legionela …).
Predlagamo, da se sekundarno vodovodno in toplovodno omrežje dvakrat letno očisti tako, da se voda na vseh izlivkah
izpira najmanj 30 minut. Pred izpiranjem naj se z vodovodnih pip in prh odstranijo vse mrežice, po izpiranju in pred
ponovno montažo naj se mrežice tudi očistijo. Predlagamo, da se na celotnem toplovodnem sistemu v stavbi izvede
tudi toplotni šok, zaradi morebitnega razvoja legionele. Toplotni šok naj bo izveden tako, da bo temperatura vode na
najnižji izlivki vsaj 65 °C.
Čiščenje vodovodnega omrežja v stavbi, glavnega in stranskega cevovoda in še posebej mrtvih krakov vodovodnega
omrežja (kar je ves toplovodni sistem, posebno grelna telesa, kot so grelniki), kjer je gibanje vode minimalno, bi bilo
treba opravljati najmanj enkrat letno. S takim ravnanjem preprečimo tvorbo bakterijskih biofilmov v notranjosti
cevovodov.
Več informacij si lahko pogledate na www.ibled.si ali www.nijz.si.

Lastnikom in upravnikom objektov v javni uporabi (vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, gostinski objekti,
objekti za izvajanje higienske nege, poslovne stavbe…), priporočamo, da pred ponovnim odprtjem dejavnosti
izvedejo spiranje HVO in pri tem smiselno uporabijo spodnja navodila. Po presoji je potrebno ukrepati tudi v zvezi z
morebitno problematiko legionel, zlasti v nastanitvenih objektih.

V želji ohranjanja okolja, prihranka časa in poenostavitvi poslovanja smo
razvili več možnosti elektronska poslovanja z vami. Tako lahko ob času, ki
je primeren za vas in iz udobja domačega naslonjača uredite določeno
poslovanje z nami.
Preko e-Komunale lahko sporočate stanje vodomera in se prijavite na eračun, e-novice ter sms obveščanje. E-račun je vse bolj uveljavljen način
poslovanja prek sodobnih bančnih poti. Je brezplačen, preprost za
uporabo in okolju prijazen. Tudi Infrastruktura Bled d.o.o. omogoča izdajo
računov v elektronski obliki, kar pomeni, da se uporabniki e-pošte namesto
papirnatega računa lahko odločite za prejem računov v obliki PDF v vaš epoštni predal, uporabniki spletne banke pa neposredno v vašo spletno
banko. E-računi v celoti nadomeščajo račune v papirnati obliki, saj so
elektronsko podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom izdajatelja, kar
zagotavlja pristnost podatkov na e-računu.
Prijava na e-račun v vaši spletni banki
Klasično prejemanje računov za opravljene
komunalne storitve podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. nadomestite z e-računi tako, da se prijavite na e-račun v vaši
spletni banki. Pri tem boste morali v obrazec vnesti ID referenca izdajatelja: 13-mestna sklicna številka
vašega zadnjega prejetega računa za komunalne storitve, ki je navedena na desni strani računa (označeno z zeleno
na sliki spodaj).
Prednosti e-računa:
 udoben za uporabnike,
 e-račun prejmete neposredno v vašo
spletno banko,
 postopek plačila je manj zapleten, saj se
plačilni nalog oblikuje samodejno iz eračuna, kar prihrani čas in zmanjša
napake ročnega vnosa podatkov,
 uporabniki,
ki
svoje
obveznosti
poravnavate
prek
neposrednih
bremenitev SEPA, namesto papirnate
oblike računa lahko izberete račun v obliki
PDF in ga prejemate v vašo e-pošto,
 omogoča preprosto pregledovanje prejetih e-računov in spremljanje njihovih statusov v vaši spletni banki,
 je do okolja prijaznejši, saj z njim zmanjšujete tako porabo papirja kot tudi uporabo tiskalnikov.
Prijava na e-račun v obliki PDF
V kolikor nimate spletne banke oziroma vaša banka ne omogoča prejemanja e-računov, pa bi kljub temu želeli poslovati okolju prijazno,
elektronski račun v obliki PDF lahko prejemate na vaš elektronski naslov. V tem primeru nam sporočite vaš e-poštni naslov in 13mestno sklicno številko zadnjega prejetega računa za komunalne storitve.
g

Ker si želimo, da bi bilo naše poslovanje čimbolj trajnostno, vam za
vašo okolju prijazno odločitev ponujamo praktične ekološke nagrade.
Izberete lahko med 2 malima ali 1 veliko vrečko za sadje in zelenjavo
ali 1 Bee's Wrap folijo, ki je alternativa plastičnim folijam za
shranjevanje živil. Poleg darila prejmete tudi 5 € dobroimetja pri
nakupu v centru ponovne uporabe škART. Zahvalimo se vam z darilom
vrednim kar 12 €.
Do nagrade ste upravičene fizične osebe, ki boste
klasični račun zamenjali z e-računom na enega od
zgoraj opisanih načinov do 15. 3. 2021. Prevzem
nagrad je možen do 14. 5. 2021. Enako darilo prejmete
tudi, če že uporabljate e-račun. V kolikor bi morda želeli
ekološke izdelke kupiti, to lahko storite v sprejemni pisarni našega
podjetja.
Zahvaljujemo se vam za prijavo na prejemanje računa po elektronski poti. Sodelujmo in zgradimo bolj trajnostno družbo z majhnimi
koraki.

