
KVALITETA TER 
NAČRPANE KOLIČINE 

PITNE VODE  

 V LETU 2014  
- preliminarno poročilo - 



MARIBORSKI VODOVOD oskrbuje s pitno vodo prebivalce 
v 16 občinah: 

• Mestne občine Maribor, 
• Ruše,  
• Selnica ob Dravi,  
• Hoče - Slivnica,  
• Miklavž na Dravskem polju,  
• Duplek,  
• Pesnica,  
• Šentilj,  
• Kungota,  
• Lenart,  
• Sveta Ana,  
• Benedikt,  
• Sveta Trojica v Slovenskih goricah in  
• Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 
• deloma občino Cerkvenjak in 
• deloma občino Gornja Radgona. 

 
 



 Mariborski vodovod izvaja notranji nadzor po izdelanem HACCP načrtu 
oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene 
obdelave, prečrpavanja in distribucije do uporabnikov 

 spremljanje kvalitete pitne vode na črpališčih, v vodooskrbnih objektih, na 
omrežju in pri uporabnikih 

 vzorčenje in analizo pitne vode opravlja skladno z letno pogodbo Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano 

 cca. 40% načrpane vode se stalno preventivno dezinficira (v poletnem času se 
je enkrat po 14 dni izvajala preventivna dezinfekcija celotnega sistema – tudi 
na delu, kjer se običajno ne izvaja in sicer v obdobju od 20.06.2014 do 
04.07.2014) 



Do 31.10.2014 je bilo odvzetih: 
 1.771 vzorcev za mikrobiološke analize  
 80 vzorcev za kemijske analize  
 
 2,3% vzorcev mikrobiološko neskladnih (v letu 

2013 v istem obdobju neskladnih 2,6% vzorcev) 
 2,5 % vzorcev na kemijske analize neskladnih (v 

letu 2013 v istem obdobju neskladnih 3,5% 
vzorcev) 

 







 

 

VZROKI MIKROBIOLOŠKO NESKLADNIH VZORCEV: 

- prisotnost koliformnih bakterij (v 29 primerih) 

- povišano število mikroorganizmov pri 37°C (v 11 primerih) 

- prisotnost enterokokov (v 1 primeru) 

 

 

 



VZOREC, V KATEREM SO BILI POTRJENI POKAZATELJI 
FEKALNEGA ONESNAŽENJA, JE BIL ODVZET V: 

 

- Osnovni šoli Janka Glazerja v Rušah (dne 09.09.2014). Na 
tem (III. oskrbovalnem) območju je bilo tega dne 
odvzetih 6 vzorcev pitne vode vendar noben drug vzorec 
ni bil neskladen. Zaradi omenjenega ter zaradi dejstva, da 
je bila v vzorcu vode potrjena le prisotnost enterokokov 
ne pa tudi drugih bakterij se je kot popravni ukrep dne 
15.09.2014 izvedel odvzem kontrolnega vzorca. Kontrolni 
vzorec je bil skladen z določili Pravilnika o pitni vodi. 
Ponoven vzorec, ki je bil odvzet 23.09.2014, je bil prav 
tako skladen. 



POPRAVNI UKREPI, KI SO BILI IZVEDENI: 
- odvzem kontrolnih vzorcev vode že ob javljenem sumu 

na neskladje (za analizo na hitrih testih: Colilert, 
Enterolert ter običajni membranski filtraciji) 

- pregled vodooskrbnih objektov in merjenje reziduala 
dezinfekcijskega sredstva 

- obveščanje uporabnikov, kjer je bil neskladen vzorec 
odvzet ter priporočeno intenzivno spiranje interne 
instalacije 
 

- ukrep obveznega prekuhavanja pitne vode se ni izrekel 

 



VZROK KEMIJSKO NESKLADNIH VZORCEV 
zaradi preseženih mejnih vrednosti 
metolaklora: 
 črpališče Ceršak: 0,231 µg/l (neskladje dne 09.09.2014; 

vzorca odvzeta 23.04.2014 in 10.03.2014 sta bila skladna) 

 Osnovna šola Ceršak: 0,236 µg/l (neskladje dne 09.09.2014) 

 

 



Manjše količine načrpane 
vode gre pripisati ugašanju 
industrije ter varčevanju 
potrošnikov s pitno vodo. 



Zaradi prestavitve omrežja 
in prekinitve običajne 
vodooskrbe se je na 
črpališču Bohova načrpalo 
več pitne vode. Posledično 
se je zato na črpališču 
Dobrovce načrpalo manj 
pitne vode. Po prestavitvi 
omrežja se je obratovanje 
vrnilo v običajno stanje. 



V vodnjaku Ruše 1 je bilo letos izjemno 
dosti vode zato se je iz črpališča 
Selniška dobrava v občino Ruše 
dobavljalo manjše količine vode 
(posledično se je tudi manj vode v 
Selniški dobravi načrpalo). 
Iz vodnjaka Ruše 2 se zaradi preseženih 
mejnih vrednosti pesticidov vode že od 
leta 2005 ne črpa v omrežje. 
 
Na sistemu Pivola ne merimo količin 
načrpane vode pač pa se meri 
potrošnjo. 
 
Povečane količine načrpane vode na 
sistemu Gaj gre pripisati širitvi omrežja. 
 
Na sistem Srednje letos nismo dovažali 
vode saj smo vse potrebe pokrivali iz 
zajetij Srednje. 





ZAKLJUČKI: 

- do konca oktobra 2013 je bilo neskladnih 2,6% 
vzorcev, do konca oktobra 2014 pa 2,3 

 

- glede na količine načrpane vode v letu 2013 smo v 
istem obdobju v letu 2014 načrpali manj vode 
(600.000 m³ manj) 

 

 

 



 

 

HVALA ZA POZORNOST! 


