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Že 112 let je osnovna dejavnost Mariborskega 
vodovoda, javno podjetje, d.d., varna in zdrava 
oskrba kar 11% prebivalstva Slovenije s pitno vodo. 
Da je voda, s katero Mariborski vodovod oskrbuje 17 
občin skladna in neoporečna skrbimo vsak dan z 
različnimi aktivnostmi varovanja vodnih virov. 
Opravljajo se notranji nadzori, pitno vodo pogosto analiziramo in se borimo za 
varovanje najožjih vodovarstvenih območij. Ob tem podjetje deluje okolju 
prijazno in stalno povečuje zaupanje uporabnikov.  
Ključna področja našega družbeno odgovornega ravnanja so predvsem odnos 
do zaposlenih, do uporabnikov, lokalnih skupnosti in še posebej odnos do 
okolja. S čistilnimi akcijami, stalnim osveščanjem in varovanjem še posebej 
najožjih vodovarstvenih območij skrbimo za zmanjšanje obremenjevanja okolja, 
predvsem pa za varstvo pitne vode. Skrbno ločujemo odpadke, njihovo količino 
pa zmanjšujemo tudi s prehajanjem na e-poslovanje, e-arhiviranje in e-nabavo. 
Pričeli pa smo tudi z nabavo okolju prijaznejših avtomobilov. Zelo pomemben je 
tudi odnos do zaposlenih, saj je zadovoljen in motiviran delavec cilj vseh naših 
prizadevanj. Zagotavljamo kakovostna delovna mesta, omogočamo razna 
izobraževanja ter dajemo velik poudarek usklajevanju poklicnega in družinskega 
oz. privatnega življenja. Smo tudi dobitniki certifikata Družini prijaznega 
podjetja. Imamo svojo podjetniško kolektivno pogodbo ter zaposlenim med 
drugim omogočamo drseči delovni čas, novoletno obdarovanje otrok, obdaritev 
novorojencev ter organiziramo vsakoletna cepljenja proti gripi in klopnemu 
meningoencefalitisu. Zaposlujemo ljudi iz ranljivih skupin, predvsem je vedno 
več mladih in invalidov, tako, da predpisano kvoto celo presegamo. V skrbi za 
zdravje zaposlenih organiziramo veliko rekreacijskih dejavnosti, jim nudimo 
smučarske karte, vstopnice za bazen, telovadnice ter vsako leto organiziramo 
Zimske komunalne igre na Mariborskem Pohorju za komunalna podjetja iz vse 
Slovenije. V letu 2013 smo omogočili tudi projekt preverjanja zdravja 
zaposlenih z merjenjem pritiska, holesterola in sladkorja v krvi na sedežu 
podjetja. Zaposlenim zagotavljamo tudi lastne počitniške kapacitete na morju 
in v termah. Vsako leto organiziramo tudi srečanje z bivšimi zaposlenimi-
upokojenci in jih povabimo v naravo, na kosilo in skupni klepet. Zaradi lažjega in 
manj stresnega upokojevanje in priprav na aktivno življenje v tretjem obdobju 
življenja, smo skupaj z Zvezo društev za socialno gerontologijo Slovenije letos 
zaključili pilotski projekt, kjer smo omogočili našim zaposlenim izvajanje 



delavnic v delovnem času na sedežu družbe. V sodelovanju z medobčinskim 
društvom slepih in slabovidnih Maribor in podjetjem Videro smo pričeli s 
posebnim projektom, kjer bodo vsi člani društva, ki bodo v to privolili, ob 
položnici prejeli še obvestilo v Braillovi pisavi. 
Da nam je pomemben odnos tudi do lokalnih skupnosti se kaže v sodelovanju 
pri lokalnih regionalnih in razvojnih projektih ter pri donacijah in sponzorstvom, 
ki ga dajemo drugim. Na naših objektih sprejemamo organizirane šolske 
skupine na vseh nivojih izobraževanja. Organiziramo tudi razne učne procese v 
šolah s poudarkom na varstvu okolja. Na urbanih igriščih za šport, javnih 
športnih objektih in površinah izobraževalnih skupnosti skupaj z občinami 
nameščamo zunanje in notranje pitnike. Prav tako je za nas pomemben tudi 
uporabnik. Zato se pitna voda stalno analizira in ugotavlja njena skladnost in 
neoporečnost, prav tako pa organiziramo delo, tako, da bi naši uporabniki bili 
čim manj moteni – kot npr. vgraditev vodomerov na daljinsko odčitavanje. 
Vsaki dve leti izvajamo tudi anketiranje uporabnikov z namenom ugotoviti 
njihovo zadovoljstvo z našim poslovanjem.  
Na področju družbeno odgovornega investiranja smo se lotili številnih 
aktivnosti: v letu 2013 smo namestili še 6 dodatnih pitnikov in vodnih barov z 
našo pitno vodo po šolah, občinah in tudi pod Pohorjem itd… Na sedežu 
podjetja smo, kot prvo javno podjetje, zgradili in vključili izgrajeno sončno 
elektrarno v energetsko omrežje. Naredili smo tudi spletno stran za slepe in 
slabovidne, sistem daljinskega odčitavanja vodomerov,  ter kot prvo javno 
podjetje pristopili k projektu prehoda na e-arhiviranje tudi z ustrezno pravno 
podlago, kakor tudi na e-račune, e-poslovanje na splošno in v letu 2013 uvedli 
še e-nabavo, kar je pomembno za uspešno in racionalno poslovanje podjetja, 
predvsem pa je veliko prijaznejše do okolja. 
Za izvajanje družbeno odgovornih aktivnosti namenjamo vedno več časa in 
sredstev. Tako smo v letu 2011 in 2012 bili tudi prejemniki nagrade HORUS za 
družbeno odgovornost. Za leto 2012 smo prejeli tudi nagrado za uspešno 
delovanje na komunalnem področju. Prav tako smo prejemniki mednarodnega 
certifikata EFQM priznani v odličnosti ter prejemniki diplome za poslovno 
odličnost. Za kakovostno poslovanje in vodenje smo pridobili še veliko drugih 
certifikatov in priznanj, kot je ISO 9001:2008, SIST EN ISO/IEC 17020:2004 tip C, 
certifikat Družini prijazno podjetje, Ecoprofit international, Priznanje GZS, 
Priznanje Društva ekologov brez meja, pri poslovanju pa upoštevamo tudi 
smernice standarda za družbeno odgovornost ISO26000. Glede na dejstvo, da 
kot podjetje skrbimo za kar 221 objektov, smo večkrat pridobili priznanje »Zlato 
vrtnico« za urejenost okolja. 
Vključujemo se tudi v inštitucije, ki se ukvarjajo z družbeno odgovornostjo in v 
projekte, kot je Družini prijazno podjetje, zato, da stalno nadgrajujemo našo 



strategijo družbene odgovornosti. Tako bomo našo dobro prakso še 
nadgrajevali, poudarjali pomen usklajevanja poklicnega in privatnega življenja, 
organizirali čistilne akcije in promovirali pomen varovanja okolja in čiste pitne 
vode kot dobrino, ki ni samoumevna in jo je treba ceniti in varovati. Družbeno 
odgovornim aktivnostim bomo tudi v prihodnje namenjali veliko časa, saj je to 
sestavni del našega poslovanja. 
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