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Več kot 110-letna tradicija oskrbovanja s čisto
pitno vodo zahteva danes od vas zelo skrbno
upravljanje, da se prebivalcem zagotovi res
neoporečna voda.
Nacionalni laboratorij nam vsako leto opravi več kot
2.200 analiz vode , sami pa opravimo še več kot pet
tisoč drugih meritev kakovosti vode. Lani nismo imeli
nobenega kemijsko neskladnega vzorca. Zadnjih pet
let se nenehno trudimo zmanjševati število mikrobiološko

neskladnih vzorcev, ki pa se praviloma
pojavljajo pri uporabnikih na njihovih vodnih pipah.
Mi kot izvajalec oskrbe z vodo neoporečno zdravo
in neklorirano vodo , tàko , kakršna pride iz vodnjakov

, pripeljemo do objekta odjemalca , njegove stare ,

slabe interne instalacije pa kvarijo mikrobiološko
skladnost vzorcev vode. Položaj vodovodne infrastrukture

bi lahko bil boljši , če ne bi občine denarja
za investicijsko vzdrževanje porabile predvsem za

krpanje proračunskih lukenj.

Po lanskem letnem poročilu ste v vodni sklad
vendarle odvedli skoraj milijon evrov. So iz
sklada vrnjena sredstva preskromna?

Največjo škodo pri obnavljanju infrastrukture nam
dela država, ko zbrana sredstva vodnega povračila
porabi za druge namene. Če bi se ta sredstva prek
projektov vračala v okolja , kjer so bila zbrana , bi
danes lahko v državi govorili o precej višji ravni oskrbe

s pitno vodo. Pri prenavljanju infrastrukture pa bi
bilo za nas bolje , da nimamo statusa javnega podjetja
in da na trgu delujemo kot vsi drugi ponudniki. Tako
pa nas naši lastniki, občine , prepuščajo na nemilost
izvajalcev montaže vodovodov z dumpinškimi cenami

, ki prihajajo iz vzhodnoevropskih držav. Avstrija in
Italija sta denimo svoj komunalni trg zaščitili tako , da

lahko tam delajo tako rekoč samo njihova podjetja.

Se vaša mreža oskrbovancev še širi? So
morda še območja, kjer je dobava vode bolj
problematična, oziroma po kakšnem redu
poteka priključevanje?

Mariborski vodovod na svojem območju prevzema
tudi lokalne vodovode, ki pa ne izpolnjujejo več vseh
pogojev za primerno, varno in zdravo oskrbo z vodo.
Priključevanje takih vodovodov poteka počasneje ,

ker so skupnosti , ki so te vodovode gradile pred 40
leti ali več , prepričane , da so še v dobrem stanju. V

resnici pa ne vzdržijo strokovne presoje ; ne obvladujejo

več vseh sanitarnih pogojev , lastne cene vode ,

denarja za vzdrževanje in naložbe … Vse to lahko
ogrozi varno oskrbo z vodo.

Kljub temu ste z različnimi nagradami, kot je
nagrada za poslovno odličnost , pa najboljše
komunalno podjetje v državi in ne nazadnje tudi
s certifikatom Družini prijazno podjetje in drugimi

priznanji pokazali , da uspešno premagujete

težave in znate korektno izpolnjevati svoje
poslanstvo. Oziroma dokazali ste , da je tudi
upravljanje javne lastnine lahko pravi menedžerski

izziv in da je lahko poslovno učinkovito.
Tudi javno podjetje , kot je komunala , lahko z energično

in zagnano vodstveno ekipo ustvarja dodano

vrednost na zaposlenega. Kot javno podjetje nismo
proračunski porabniki , kot nekateri radi omenijo. V

zadnjih petih letih stalnopovečujemo prihodke. Pred
petimi leti smo imeli 12 milijonov evrov prihodkov,

lani skoraj 15 milijonov , letos pa jih bo približno 20
milijonov. To nam uspeva tudi zato , ker delamo za

našo dejavnost netipične stvari. Zato smo bili zadnja
tri leta zapored priznani za družbeno najodgovornejše

podjetje v državi. Z javnostjo komuniciramo
na več načinov , spodbujamo aktivnosti , ki pomagajo
ohraniti okolje in krepijo zavest o trajnostnem razvoju.

Vsako leto denimo na območju našega največjega

črpališča na robu mesta , na Vrbanskem platoju ,

od koder gre dnevno v omrežje do 50 tisoč kubikov ,

organiziramo čistilno akcijo. Ob dnevu odprtih vrat
poudarjamo potrebo po varčevanju z vodo in smotrnosti

njene uporabe. Postavili smo 36 pitnikov vode ,

kjer se lahko mimoidoči odžejajo z neoporečno vodo.

Bili smo prvo komunalno podjetje, ki je pred leti opustilo

papirno poslovanje in v celoti uvedlo elektronsko

poslovanje z e-nabavo, e-računom in e-arhivom.
Kot prvo podjetje smo našo spletno stran prilagodili
slepim in slabovidnim. Smo prvo komunalno podjetje

, ki z uporabnikom komunicira tudi na družabnem
omrežju Facebook. Vse to nam je prineslo sloves
primera dobre prakse in zgled za vsa podjetja, ki so v

javni lasti. Da smo na pravi poti , nam priznavajo tudi
naši uporabniki, ki so nam v anketi podelili najvišjo
možno oceno. Da je vse to možno , je v podjetju treba
imeti veliko znanja , širine , predvsem pa motivirane
zaposlene. To nam v Mariborskem vodovodu očitno
odlično uspeva.

Kakšno je vaše mnenje o privatizaciji vode
oziroma liberalizaciji trga vode, torej oskrbe
z vodo?

V Zbornici komunalnega gospodarstva imamo
negativno mnenje do privatizacije storitev oskrbe z

vodo. Tudi osebno sem zagovornik javne lastnine v

oskrbi z vodo. Voda je javni interes , in ne predmet
komercializacije.

Tudi upravljanje javne
lastnine je lahko učinkovito
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»Tudi javnopodjetje, kot je komunala, lahko
z energično in zagnano vodstvenoekipo
ustvarja dodanovrednost na zaposlenega,«
pravi Danilo Burnač , direktor javnega
podjetjaMariborski vodovod.

Mariborski vodovod upravlja 1.550 kilometrov vodovodnega omrežja , in kot poudarja
direktor javnega podjetja Mariborski vodovod Danilo Burnač , z odlično vodo oskrbuje 220
tisoč prebivalcev 18 občin severovzhodne Slovenije. Lani so na sedmih črpališčih načrpali

dobrih 13 milijonov kubičnih metrov vode.
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