
PROBLEMATIKA OSKRBE S PITNO 
VODO V ČASU POPLAV NA 
OBMOČJU VODOVODNEGA 

SISTEMA  

MARIBORSKEGA VODOVODA 



 
 
Prebivalci Podravske 
regije so se v začetku 
tega meseca srečali s 
poplavami, v katerih so 
bila poplavljena tudi 
območja, katera 
oskrbuje s pitno vodo 
Mariborski vodovod.  



Poplave 05.11.2012 in 06.11.2012 štejemo za poplave 
večjega obsega. Zato je postopke oskrbe poplavljenih 
območij oziroma objektov v izrednih razmerah vodila 
Civilna zaščita Vzhodnoštajerske regije.  

 
V osnovi so bili ukrepi navedene službe deljeni na ukrepe 

ob napovedi, pred, med in po poplavi. Opredelili bi se 
le na tiste, ki so vezani na oskrbo s pitno vodo: 

(povzeto po spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje -http://www.sos112.si/slo) 



• Pred poplavo  - zapiranje ventila interne vodovodne instalacije.  
 
• Ugotovitev, da je voda, ki je poplavljala onesnažena, zato se je ob odpravljanju 

posledic nesreč potrebno ustrezno zavarovati in po delu temeljito umiti.  
 
• Da morajo prizadeti obvestiti pristojne službe o pretrganju vodovodne napeljave 

oziroma o poškodbah na njih.  
 
• Da prizadeti ne smejo uživati živil (pitna voda je živilo!), ki je bila v stiku s poplavno 

vodo.  
 
• Da ob poškodbah vodovodnega omrežja ne pijejo vode, dokler ni sporočeno, da je 

neoporečna, predvsem pa ne iz vodnjakov. Vodo je potrebno pred uporabo prekuhati 
ali razkužiti oziroma uporabiti vodo iz plastenk. 



V izrednih razmerah, med katere spadajo tudi poplave, je 
pitna voda iz javnih vodovodnih sistemov obravnavana 
kot onesnaženo živilo (razen s posebnimi zagotovili 
upravljavca vodovodov), zato jo je potrebno 
prekuhavati ali kako drugače pripraviti za varno 
uporabo v prehranske namene.  

V izrednih razmerah morajo prebivalci spremljati 
informacije upravljavca vodovoda oziroma drugih 
pristojnih inštitucij o kakovosti pitne vode, ki jih 
objavljajo v sredstvih javnega obveščanja in dosledno 
upoštevati njihova navodila o morebitnih ukrepih. 



Skladno z načrtom varne oskrbe s pitno vodo je ob navedenih 
ukrepih Civilne zaščite  Mariborski vodovod zaradi varovanja 
zdravja uporabnikov ob poplavah izvedel takojšnje ukrepe: 
– dal priporočilo uporabnikom na poplavljenih območjih, preko 

radijskih postaj, preko oglasnih tabel na občinah in krajevnih 
skupnostih ter preko spletne strani Mariborskega vodovoda, naj 
vodo prekuhavajo, 

– dvignil dozo dezinfekcijskega sredstva na sistemu (na črpališču 
Dobrovce ter v prečrpalnici Dogoše) tako, da je bil zagotovljen 
povišan rezidual klora in 

– izvedel dodatno vzorčenje pitne vode na prizadetih območjih s 
hitrimi testi in standardnimi analizami. 



O samem preklicu izrednih razmer je odločila Civilna zaščita 
Vzhodnoštajerske regije s sklepom iz dne 9.11.2012, s čemer so 
bili dani tudi pogoji za preklic potrebe po prekuhavanju o čemer 
so takoj po sprejemu uporabniki tudi obveščeni in sicer: 
– o prenehanju potrebe po prekuhavanju in  
– da je na celotnem območju oskrbe pitna voda skladna z določili 

Pravilnika o pitni vodi ter varna pitje in druge namene. 

 
Uporabnikom, katerih objekti so bili poplavljeni je dano tudi 

priporočilo, da interno instalacijo pred ponovno uporabo 
očistijo, dezinficirajo in izperejo tako, da bo raba pitne vode 
varna. 



Pri obveščanju je bilo upoštevano predvsem dejstvo, da je pitna voda na poplavljenih 
območjih, tudi tista iz javnega vodovodnega sistema, dokler so objekti poplavljeni, 

onesnažena. Navedeno velja kljub dejstvu, da je v vodovodnem omrežju voda pitna, 
razlog pa je v tem, da so v času poplav lahko potopljena tudi interna instalacija in 

iztočna mesta – pipe. Te se namreč onesnažijo v kontaktu s poplavno vodo. 
  

Iz navedenega razloga je Mariborski vodovod prebivalce potopljenih delov naselij preko 
javnih medijev seznanil, da je potrebno pitno vodo pred uporabo prekuhavati. 

Izvedene hitre analize na poplavljenih območjih so že dan po poplavah pokazale, da 
je pitna voda skladna z določili Pravilnika o pitni vodi, ukrep prekuhavanja pa je bil 
preklican takoj po preklicu izrednih razmer s strani Regijskega centra za zaščito in 
reševanje. Uporabniki so bili obveščeni, da je na celotnem območju oskrbe pitna 

voda varna in pitna voda skladna z določili Pravilnika o pitni vodi ter varna za pitje in 
druge namene ter jim ob tem še priporočili, da interno instalacijo pred ponovno 

uporabo očistijo, dezinficirajo in izperejo. 



Mariborski vodovod 
je s svojimi ekipami 
in mehanizacijo v 
Trčovi, Dogošah in 
Dupleku 
samoiniciativno in 
aktivno sodeloval 
tudi pri odpravljanju 
posledic poplav s 
čemer je  ponovno 
izkazal svojo veliko 
družbeno 
odgovornost 


