
Sredstva za obnovo omrežja
Vsako leto obnovimo približno 50 km 
omrežja, kar pomeni 3 do 4% celot-
nega omrežja. V naslednjih petih letih 
načrtujemo obnovo 230 km omrežja. 
Vse obnove financira Mariborski vo-
dovod iz oblikovane amortizacije infra-
strukture, le manjši del, to je približno 
10%, predstavljajo  dotacije investitor-
jev, občanov pa približno 20%.

V letu 2007 so se v obnove vodovodne 
infrastrukture v Mestni občini Maribor 
prispevala finančna sredstva iz amor-
tizacije, dotacij in sofinanciranja kra-
janov. Skupaj je bilo zbranih 2.965.688 
evrov. Koliko iz posameznih virov, pri-
kazuje  razpredelnica.

Podrobnejše informacije so na splet-
ni strani Mariborskega vodovoda 
www.mb-vodovod.si, stran 86 Let-
no poročilo 2007.  Razen lastnih sred-

stev pričakujemo v obdobju 2009-2013 
tudi 40 milijonov evrov sredstev iz EU 
in Republike Slovenije za realizacijo 
projekta ‘Celovita oskrba s pitno vodo 
severovzhodne Slovenije’, katerega ce-
lotna vrednost je 50 milijonov evrov.

Današnje stanje ni obetavno
Stanje omrežja je najslabše v majh-

nih občinah. Azbestnega cementnega 
omrežja je še 38 km oziroma 2,9%, 
največ v Mestni občini Maribor.
Zaradi gradenj trgovskega centra ‘Lidl’, 

posegov mariborske škofije na najožjih 
vodovarstvenih območjih in izčrpavanja 
pitne vode – podtalnice pri grad- 
nji garažne hiše ‘Tržnica’ in lutkovnega 
gledališča je bilo v leto 2007 za 580% 
več neskladnih mikrobioloških analiz 
na sistemu mariborskega vodovoda, kar 
pomeni 7,8% vseh analiz. Neskladnih 
kemičnih analiz ni bilo. Nekontrolirano 
izčrpavanje pitne vode oziroma podtal-

nice je vplivalo na padec nivoja podtal-
nice za 2 m oz. 25% vse podtalnice vod-
nega vira Vrbanski plato.
Voda je še v skladu s pravilnikom, cen-

tralni sistem je še brez klora (brez 
preventivne dezinfekcije), vendar se 
je poslabšala kvaliteta pitne vode, 
zmanjšale so  se njene zaloge in nenazad-
nje poslabšala se je varnost vodooskrbe.
Največji problem je podražitev elek-
trike, ta se je v letu 2007 podražila za 
60%, v letu 2008 še za 50%, za leto 2009 
načrtujejo še nadaljnjih 40%. Strošek 

elektrike v ceni vode predstavlja že 25% 
vseh stroškov. Cena vode je za kubični 
meter v Mariboru 0,5008 evra, v desetih 
letih se je zvišala za 25%. Prihodki od 
prodane vode v letu 2007 so znašali 8,5 
milijona evrov na celotnem sistemu.

direktor StaniSlav JecelJ, univ. 
dipl. ekon.  

Dolžina omrežja

skupna dolžina 
omrežja  - javna

1.291,4 km

dolžina omrežja – 
vaške skupnosti, itd.

150 km

SKUPNA DOLŽINA 1.441,4 km

Starost vodovodnega 
omrežja

28 % do 5 let

29 % od 5-10 let

22 % od 10-15 let

  3 % od 15-20 let

18 % nad 20 let

Poškodbe v letu 2007 glede 
na vrsto materiala

trdi politilen 330

pvc 44

lito železo 25

azbestcement 7

pocinkane cevi 7

jeklo 1

SKUPAJ 414

V letu 2007 je v obnove bilo 
vloženo v vodovodno infra-
strukturo v Mestni občini 
Maribor:

amortizacija 1.946.226 €

dotacije 270.928 €

sofinanciranje krajanov  748.534 €

SKUPAJ 2.965.688 €

Vodovodno omrežje zahteva vzdrževanje in obnovo

Slovenija sodi med države, kjer je narava z vodami zelo 
radodarna, poleg tega smo med redkimi srečneži, ki še 
lahko pijejo vodo iz pipe. Kljub temu svoje okolje preveč 
onesnažujemo, poraba vode je prevelika, ob tem pa pre-
slabo ločujemo odpadke in na splošno z vodo ne znamo 
varčevati. Strokovnjaki napovedujejo, da bodo v priho-
dnosti  vojne zaradi tekočin še zmeraj potekale, a ne več 
zaradi nafte, ampak zaradi čiste pitne vode… 

Žal je stanje na področju varovanja vod v Sloveniji 
zmeraj slabše, zato bomo skupaj z vami, bralci Mari-
borskega utripa, izbrali:

VARUHA VODA oziroma ŠKODLJIVCA VODA za leto 2008

Bralce Mariborskega utripa pozivamo, da se nam pridružijo 
pri izbiri posameznika ali organizacije za naziv VARUH VODA 
oziroma ŠKODLJIVEC VODA za leto 2008. Vaše predloge, kdo 
je po vašem mnenju s svojim delovanjem v letu 2008 največ 
naredil za varovanje vode oziroma s svojim delovanjem naj-
več škodoval vodi v letu 2008, pošljete po elektronski pošti na 
naslov mbutrip-info@otip.si ali na Mariborski vodovod d.d. 
info@mb-vodovod.si. 

Vaše predloge s kratkimi obrazložitvami, zakaj si posameznik ali or-
ganizacija zasluži naziv VARUH VODA oziroma ŠKODLJIVEC VODA 
za leto 2008, bomo sproti objavljali v Mariborskem utripu do 22. 
marca 2009, ko bomo praznovali svetovni dan voda in razglasili 
zmagovalca.

Mariborski vodovod oskrbuje s pitno vodo Mestno občino Maribor ter sosednje in bližnje občine Pesnica, Duplek, 
Lenart, Kungota, Šentilj, Ruše, Gornja Radgona, Hoče, Miklavž, Benedikt, Sveta Ana, Selnica ob Dravi, Cerkvenjak, 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in del občine Apače.
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