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110 let Mariborskega vodovoda
Vsako leto 14,5 milijona kubičnih metrov
pitne vode
Brez zanesljivih vodnih virov in črpališč, ki so
srce vodovodnih sistemov, si obratovanja vodovodov ne moremo zamišljati. V delu Slovenije, ki
ga s pitno vodo oskrbuje Mariborski vodovod,
imamo bogate vodne vire in kakovostno podzemno vodo. Uporabniki Mariborskega vodovoda
v 18 občinah imajo zagotovljeno kakovostno,
zanesljivo in varno oskrbo s pitno vodo, ki se
črpa na Vrbanskem platoju, Betnavi, Bohovi,
Dobrovcih, Selnici, Ceršaku, Rušah ter zajema
na Arehu, Pivoli, Srednjem Duhu na Ostrem
vrhu in Gaju. Skupna zmogljivost vseh vodnih
virov (skupno kar 37 črpališč) znaša več kot 1.150
litrov na sekundo. Načrpana podzemna voda se
nato po več kot 1.362 kilometrih cevovodov,
prek 90 prečrpalnih postaj in 80 vodohranov
distribuira do končnih uporabnikov. Na leto v
javni vodovodni sistem načrpamo 14,5 milijona
kubičnih metrov pitne vode, tako da Maribor
pomanjkanja pitne vode pravzaprav ne pozna.

Mariborski vodovod deluje kot družbeno
odgovorno podjetje

zno pitno vodo v zadostnih količinah za svoje
uporabnike ter ne ponuja le dostopa do dobre
in varne ter zanesljive oskrbe s pitno vodo vsem
preostalim prebivalcem, temveč celostno deluje kot družbeno odgovorno podjetje. Njegova
družbena odgovornost temelji tudi na varstvu
okolja ter odnosu do zaposlenih in odnosu do
lokalnih skupnosti.

Mariborski vodovod s svojim delovanjem ne
zagotavlja le varne oskrbe z zdravstveno ustre-

S pitno vodo oskrbujemo več kot 200.000
uporabnikov.

ki jih oskrbuje Mariborski vodovod, pod stalnim notranjim nadzorom ter ustrezna in varna
za pitje. Vabimo vas, da za ogled podrobnejših
podatkov glede kakovosti pitne vode obiščete
spletno stran Mariborskega vodovoda. S pitno
vodo oskrbujemo več kot 200.000 uporabnikov.

Kakovost pitne vode spremljamo na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov
ter snovi, ki prihajajo v stik z živili in Pravilnika o
pitni vodi. Notranji nadzor kakovosti pitne vode
je uveden na podlagi načrta HACCP, ki omogoča
prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, potencialnih dejavnikov tveganja za zdravje. Na podlagi rezultatov notranjega nadzora in poročila Zavoda za zdravstveno
Maribor lahko povzamemo, da je bila pitna
voda v letu 2010 na vseh vodovodnih sistemih,
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Voda je varna za pitje

