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Pridiga o atomizirani družbi, vsemogočnem
bogu in medčloveški solidarnosti
Čeprav nas z vseh strani prepričujejo, da moramo
sami poskrbeti za vse, tega pogosto ne zmoremo.
Nimamo časa, znanja, denarja ali volje, da bi
uredili vse malenkosti, ki se s časom pretvorijo v
nekakšen mlinski kamen, ki nam binglja okoli vratu. Seveda stremimo k samozadostnosti, kakršen
koli uspeh na nekem novem področju nas uči in
dela boljše, močnejše. Vendar pa pridejo trenutki,
ko enostavno pademo. In takrat potrebujemo
nekoga, da nas bo ujel, ali pa vsaj ponudil
roko, ko smo na tleh.
Nekoč nam je takšno roko nudila država. Danes so ti mehanizmi socialne
varnosti predstavljeni kot ekonomsko nevzdržni ostanki socializma, ki
jih je treba čimprej odstraniti, saj
škodijo konkurenčnosti. Torej –
vrag nesi državo, varnostno mrežo
pa nam je skozi vso zgodovino gotovo nudila družina. Še danes jo.
Težava je v tem, da smo čedalje
bolj mobilni in razseljeni, da so družine same čedalje bolj obubožane
in disfunkcionalne. Da smo si s svojci pogosto daleč, tako fizično, kot
čustveno. In čeprav je zgoraj našteto
trend, in ne pravilo ter da mnogi od
nas še vedno živimo v družinah, kjer si
nu- dimo medsebojno podporo, je žalostno dejstvo, da te prakse usihajo in da postajajo enostavno nezanesljive v družbenem
smislu.
Če se torej ne moremo zanesti ne na družino, ne
na državo, pa nam gotovo ostane vsaj dobri bog.

Nanj se lahko vedno in povsod zanesemo. Težava
pa je, kot v mnogih drugih primerih, v njegovih
tuzemskih zastopnikih, malih birokratih v talarjih,
ki jih zanima le teža pušice, ne potrebe faranov. In
tako bo tudi dobri bog pomagal le tistim, ki si pomagajo sami. Njim, ki si na Zemlji ne znajo pomagati sami, bo ustregel prej kot ne na onem svetu.
Skratka, smo v situaciji, kjer smo prepuščeni na
milost in nemilost pravzaprav komur koli.
Katera koli baraba nas lahko brcne in ožepari, ko smo na tleh. Tako moramo nujno najti
ali – še raje – ustvariti družbeno varnostno mrežo, ki nam bo pomagala prebroditi najhujše trenutke, nam pomagala iz takšnih in drugih zagat, nam
svetovala, nas podprla in, zakaj pa ne,
nas vsake toliko peljala na pivo. In sam
navijam, da bi bili to kar moji sosedje.
Nimam jih tako rad, kot imam rad
družino. So mi pa bliže. Niso tako
močni, kot je močan vsemogočni bog,
a jih vsaj vidim. Ne razpolagajo s toliko
sredstvi kot država, vendar jih vsaj ne
uporabljajo proti meni. Poleg tega
delijo moje potrebe, želje in strahove,
delijo moje okolje. Kar nas skoraj avtomatsko naredi za zaveznike, mar ne?
Roko na srce, Slovani smo že od pamtiveka
živeli v razširjenih skupnostih, kjer se je
odločalo skupaj in kjer je bila skrb za sočloveka
skupna. Samo obuditi moramo to. Skozi pogovor,
skozi sočutje, skozi medsebojno pomoč. Skratka,
skozi solidarnost s sočlovekom, vedno in povsod.
Grizli

2

ZBORI

ZBORI

Poročilo o delu v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih
Koroška vrata, 22. 10. 2015
Oktobrski zbor SČS Koroška vrata se je ponovno
lotil vprašanj, ki se vrtijo predvsem okrog
prometa. Natančneje je bilo izpostavljeno
parkiranje pri ambulanti. Udeleženci zbora so se
angažirali na uradu za promet in obiskal jih bo g.
Kocbek z MOM, s katerim bodo skupaj obdelali
problematiko parkiranja pri ambulanti/lekarni na
Gosposvetski ulici in pri restavraciji Sarajevo.
Zbor je sklenil, da se z g. Kocbekom pogovorijo
in predlagajo konkretne rešitve ter postavijo
roke izvedbe, hkrati pa pišejo zapisnik, ki mu ga
črno na belem pošljejo s prošnjo po upoštevanju.
V nadaljevanju je zbor sklenil, da se pošilja
zapisnike SSVUJD na mailing listo KV ter da se
tiskane verzije razdeli na samih zborih. Pod
razno je poročala še delovna skupina za promet,
ki je pripravila seznam in prioritetno listo nujnih
prometnih ureditev. Izpostavljeno je bilo, da bi se
na področju prometa bilo nujno povezovati, zato
je zbor sprejel sklep, da se pozove obstoječe DS
k delovanju na mestni ravni ter da se le-te
medsebojno povežejo in nastopijo skupaj. Na
koncu je zbor sestavil še dopis Marpromu in
uradu za komunalo, promet in prostor, v katerem
udeleženci

SČS Radvanje, 3. 11. 2015
Zbor SČS Radvanje je tokrat potekal akcijsko
naravnano. Najprej se je obravnaval potek
participatornega proračuna. Ugotovilo se je, da
so krajani podali skoraj 80 predlogov, ki so jih
občinske strokovne službe ovrednotile. Opozorilo se je, da s tem delo še ni opravljeno, kajti
krajane je potrebno povabiti tudi na glasovanje,
ki bo 22. 11. Če se glasovanja ne udeleži dovolj
prebivalcev, lahko nastanejo težave pri izvajanju.
Da bi sokrajane bolje osvestili, so sklenili, da se
jih nagovori na kostanjevem pikniku in se jih
pozove k udeležbi.

Glavna tema, ki jo je obravnaval zbor, pa je tokrat
bila onesnaženost zraka zaradi nečistega izgorevanja v individualnih kuriščih, ki je iz leta v leto
hujša. Zrak tako postaja vedno bolj škodljiv
zdravju. Udeleženci ugotavljajo, da je razlogov
za to več, od finančnih, ki onemogočajo nakup
čistejših gorilnih naprav ali energentov, pa do
nevednosti o posledicah sežiganja smeti ali
neveščosti pri kurjenju. Zato so se odločili, da
bodo v kraju izvedli informativno kampanjo in
izdelali informativne materiale, ki jih bodo potem
razdelili med krajane. Poleg tega bodo pozvali
zdravstvene ustanove, da izvedejo meritev
onesnaženosti zraka v Radvanju.
Prav tako so bili udeleženci aktivni tudi med
zbori. V času od prejšnjega zbora so se izvedla
dela urejanja poti do Rosmanitove grobnice in so
se zagotovili materiali za potrebne zaščitne
ukrepe. Sedaj bodo udeleženci zbora pristopili k
označevanju spomenika in izdelavi informacijskih gradiv. Da bi bilo delo čim bolje opravilo se
bodo povezali z Zavodom za turizem Maribor Pohorje.
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SČS Magdalena, 3. 11. 2015
Na zboru SČS Magdalena so prebivalci na
skupnostni dogovor dodali novo točko, in sicer
»za uspeh zbora smo odgovorni vsi«. S tem so
opozorili na to, da prav vsak udeleženec vpliva
na dinamiko zbora, pripomore s svojimi idejami,
problemi, ki jih v okolju opaža in možnimi
rešitvami zanje. Skupaj lahko pridemo do dobrih
zaključkov in načrtov, kako zadeve izpeljati in
izboljšati trenutno stanje.
Tokratni zbor je bil neke vrste evalvacija, saj so
udeleženci pregledali pretekle sklepe, kaj se je v
zvezi z njimi zgodilo ter kaj je še potrebno storiti.
Ugotovili so, da bo ponovno potrebno pozvati
Urad za komunalo, promet in prostor, saj še kar
ni odgovora na pobudo za umiritev prometa v za
pešce precej kompliciranem območju okoli UKC.
Medtem ko na Uradu za komunalo, promet in
prostor odlašajo z odgovorom na pobudo cone
30, so bili glede problema stoječe vode na in ob
cestišču veliko bolj angažirani. Odgovorili so, da
so zadevo nemudoma posredovali Nigradu in
naročili, da problematične točke na cestah ter ob
in na pločnikih popravijo. Nekoliko drugače pa je
s stoječo vodo v Magdalenskem parku, zavedajo
se sicer njene problematičnosti, a jim sredstva
ne dopuščajo, da zadevo ustrezno uredijo. Govorili so tudi o zapuščenem gradbišču v Magdaleni
in ugotovili, da je tam brez okoliških prebivalcev
nesmiselno načrtovati in (prirejati) delovne
akcije.
Beseda je nanesla tudi na veseli december in
dogajanje, ki ga pripravljajo v KC Pekarna in v
mestni četrti. Prebivalci pozdravljajo idejo, da se
dogajanju pridružijo, odločili pa so se tudi, da
pripravijo izbor vseh dogodkov, ki bodo v
Magdaleni potekali v decembru. Razmišljajo pa
tudi o bolj praznično obarvanem zboru.
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samim, ki so se ga udeležili predstavnik krajevne
skupnosti, Nigrada in MOM – brez odgovornih
politikov, seveda – je bilo kakšnim 40 občanom
jasno predočeno, kakšne težave ima občina z
zadajanjem prioritet v proračunu. Pogovor zbora
je tako stekel v iskanje načinov, kako vzeti stvari
v svoje roke, čeprav razočaranje glede praznih
predvolilnih obljub ostaja. Neodzivna pa ostaja
tudi občinska redarska služba, ki očitno raje
vztrajno polni blagajno, kot skrbi za varnost
občanov v Kamnici, čemur so si na zboru zadali
narediti konec.

SČS Center in Ivan Cankar, 5. 11. 2015
Na zboru SČS Center in Ivan Cankar so ustanovili
delovno skupino za pse brez povodca, ki se bo
zavzemala za ureditev prostora oz. ureditev
območja, kjer bi se lahko psi prosto gibali. O
takšnem predlogu za ureditev prostora za pse so
se na zborih že pogovarjali. Do naslednjič bosta
udeleženca pripravila poročilo, v katerem bosta
predstavila svojo iniciativo, prakse iz tujine in
navedla tudi nekaj možnih rešitev za Maribor.
Naprošajo vse prebivalke in prebivalce SČS
Center in Ivan Cankar, ki jih ta tematika zanima,
da se oglasijo na naslednjem zboru.

SKS Kamnica, 4. 11. 2015
Na zaboru SKS Kamnica so se vztrajno lotili tem,
ki so si jih servirali na preteklih. Brez vztrajnosti
pritiska krajanov namreč politika sama od sebe
ne namerava celostno reševati težav glede
osnovnih življenjskih pogojev občanov, kot je
kanalizacija v Kamniški grabi. Na predstavitvi
izvedbe projekta kanalizacije pred zborom

Na zboru so udeleženci izpostavili tudi zadovoljstvo z delovanjem SSVUJD-a in zadovoljstvo z
Bojanom Slemnikom, ki se zavzema za ureditev
pločnika na Piramido. Predstavnik DS za
ureditev Treh ribnikov je izpostavil, da je pot od
parka do gostišča zelo lepo urejena, pa tudi
škarpa z razširjenim potokom in kamni prispeva
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k bolj urejenem okolju. Opozoril pa je na neurejenost tretjega ribnika in ulično razsvetljavo, ki je
jugozahodno od parka do Ribniškega sela uničena zaradi žledu in ne deluje. Na to so opozorili in
dali pobudo medobčinskemu inšpektoratu, zdaj
čakajo na njihov odgovor. Udeleženka je
sodelovala tudi v Gibanju za javni govor, ki je
potekalo s strani Umetnostne galerije Maribor za
podporo UGM pri selitvi na novo lokacijo, ki so jo
sprejeli na vseh zborih. Na Trgu svobode je javno
predstavila Iniciativo mestni zbor in samoorganiziranost mestnih četrti ter prebrala del podpornega pisma.

SČS Tabor, 11. 11. 2015
Čeprav je zbor sovpadel z martinovanjem,
največjim praznikom v mestu, so se ga udeležili
skoraj vsi redni obiskovalci. Zbor samoorganizirane četrtne skupnosti Tabor slovi po prijetnem
in sproščenem vzdušju in tokrat ni bilo nič
drugače.
Udeleženci so hitro, a z vso resnostjo šli čez točke
dnevnega reda in v zvezi z njimi sprejeli tudi več
sklepov. Najpomembnejša med njimi sta bila, da
bo delovna skupina za Cesto proletarskih brigad
usklajevala svoje delovanje s svojimi kolegi iz
Nove vasi, ter da bodo na prihodnjem zboru v
goste povabili Borisa Cerkveniča. Gost bo tako
na naslednjem zboru, ki bo 25. novembra, govoril
o zapuščenem igrišču pri Metelkovi ulici.
Ko so udeleženci z zadanim delom opravili, so se
lotili še odpiranja novih tem. Govorili so o beli
omeli in funkcionalnih zemljiščih, o nedelovanju
javnih služb, pa tudi o martinovem. Nekatere od
odprtih tem – z izjemo zadnje – pa se bodo prej
kot ne znašle tudi na dnevnem redu kakšnega od
naslednjih srečanj.

SČS Pobrežje, 11. 11. 2015
Zbor SČS Pobrežje je minulo Martinovo sredo
potekal pred stavbo MČ ob pečenih kostanjih,
jabolčnem soku in kuhanem vinu. Udeleženci so
se sedeč v krogu upoštevajoč skupnostni dogovor in komunikacijska pravila sicer najprej pogovorili o točkah dnevnega reda.
Zbora se je tokrat udeležil tudi predsednik MČ, ki
je poročal o aktivnostih MČ na področju ureditve

ekološkega otoka, nameščenega ob Stražunu na
Kosovelovi ulici. Ker je ekološki otok pogosto vse
prej kot to, saj nevestni prebivalci ob smetnjake
odlagajo vse vrste odpadkov, so udeleženci
zbora pred časom predlagali njegovo odstranitev. Presednik MČ je povedal, da se z Uradom za
komunalo, promet in prostor MOM ter s Snago
dogovarjajo za namestitev opozorilne table.
Pripravljajo tudi terminski plan odvozov smeti na
Pobrežju in seznam Snaginih telefonskih številk
za nujne odvoze.
Ena izmed pomembnih točk dnevnega reda je bil
ponovno promet. Že kar nekaj časa se namreč
čaka odgovor Ministrstva za infrastrukturo na
temo problematičnega izvoza s hitre ceste na
Osojnikovo ulico.
Drugi del zbora je potekal v bolj družabnem
vzdušju, saj so se ob ognju pogostili s sladkimi
pečenimi kostanji, obiskali pa so jih tudi
udeleženci in moderatorja zbora Studenci.
Prijetni pogovori, nasmehi in toplota ognja so
okrepili vezi, ki so se v letu in pol stkali med
udeleženci SČS Pobrežje.

SČS Nova vas, 12. 11. 2105
Tudi tokrat udeleženci zbora v Nove vasi niso
naleteli na zaprta vrata in gluha ušesa. Njihovemu
povabilu se je odzval predstavnik Medobčinske
redarske službe.
V Novi vasi so z odzivnostjo funkcionarjev precej
zadovoljni. Ljudem veliko pomeni, da jih pristojni
jemljejo resno, jim odgovorijo, ko želijo odgovore,
predvsem pa, če se jim pridružijo na zboru in
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naredijo korak k skupnemu reševanju aktualne
problematike. Osrednja tema so bili tokrat
nepravilno parkirani avtomobili, na katere
naletimo širom mestne četrti, uporaba
interventnih poti in pa neustrezno vzdrževana
prometna signalizacija. Prebivalci so poročali o
problematičnih točkah, predstavnik redarstva
pa si jih je skrbno zapisal in obljubil, da bodo
lokacije pregledali in preučili, kaj lahko storijo.
Če je zadeva jasno zakonsko urejena in če bodo
ugotovili, da gre za kršitve, bodo skladno z
zakoni tudi ukrepali.
Beseda je nanesla tudi na delovni čas redarjev in
njihovi razporeditvi po 18 občinah, ki jih pokriva
Medobčinska redarska služba. V Novi vasi imajo
prebivalci občutek, da jih redarstvo zapostavlja.
Menijo, da bi pogostejša prisotnost organa
nadzora pripomogla k večji doslednosti
upoštevanja pravil s strani voznikov. Točko so
zaključili s sklepom, da si bodo še naprej
prizadevali, da ljudje svoje avtomobile parkirajo
na za to predvidenih območjih.
V nadaljevanju so izpostavili nov zakon o ogrevanju in nejasnosti, ki se porajajo ob njem.
Sklenili so, da z dopisom pozovejo upravnike
večstanovanjskih stavb, da kontaktirajo tiste, ki
porabo energije odčitavajo in jim naročijo, da
etažnim lastnikom ustrezno in razumljivo
podajo vse informacije o novem zakonu.
Osrednja tema naslednjega zbora bo hrup in
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onesnaževanje, ki ga povzroča Cesta proletarskih
brigad.

SKS Pekre, 12. 11. 2015
Na pomartinovem zboru v Pekrah so udeleženci
izpostavili predvsem problem sodelovanja in
povezovanja med prebivalci Peker in izvoljenimi
predstavniki KS Pekre. Udeleženci so mnenja, da
bi se morali bolj in proaktivno povezovati ter
nastopati skupaj. Težava je, da izvoljeni
predstavniki v samoorganiziranih zborih vidijo
neke vrste konkurenco, kar pa seveda ne drži.
Samoorganiziranje ne pomeni izključevanja,
temveč nasprotno – povezovanje med vsemi
prebivalci, ne glede na status ali prepričanje. V ta
namen bodo prebivalci Peker pozvali izvoljene
predstavnike KS Pekre, da jim pisno ali na zboru
predstavijo dosežke in aktivnosti v letu 2015. V
nadaljevanju so prebivalci izpostavili nekaj
problemov, predvsem infrastrukturne narave, ki
bi morali biti rešeni že davno, vendar se na občini
ne zganejo. Zaradi tega so udeleženci dali vedeti,
da so pripravljeni izvesti tudi akcije civilne
nepokorščine, če bo to potrebno. Za konec smo
prebrali še odgovore MOM in RK glede nastanitvenih možnosti za begunce v Pekrah ter ugotovili, da bi bilo bolj smiselno zbore nadaljevati ob
sredah, zato bo naslednji zbor v sredo, 25.
novembra.

ČETRTNI in KRAJEVNI ZBORI v NASLEDNJIH TEDNIH
SČS Tabor
SČS Studenci
SČS Pobrežje
SKS Pekre
SČS Nova vas
SČS Koroška vrata
SČS Radvanje
SČS Magdalena
SKS Kamnica
SČS Center in Ivan Cankar

sreda, 25. 11., ob 18.00
sreda, 25. 11., ob 18.15
sreda, 25. 11., ob 18.00
sreda, 25. 11., ob 18.00
četrtek, 26. 11., ob 18.00
četrtek, 26. 11., ob 18.00
torek, 1. 12., ob 18.00
torek, 1. 12., ob 18.00
sreda, 2. 12., ob 18.00
četrtek, 3. 12., ob 18.00

MČ Tabor, Metelkova 63
MČ Studenci, Erjavčeva 43
MČ Pobrežje, Kosovelova 11
Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
MČ Nova vas, Radvanjska c. 65
MČ Koroška vrata, Vrbanska c. 10
MČ Radvanje, Lackova c. 43
MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
KS Kamnica, Vrbanska 97
Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
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ABC gospodarskih javnih služb
v Mariboru
Če pridete na kakšen zbor samoorganizirane krajevne ali četrtne skupnosti, boste slišali
marsikatero informacijo o javnih službah v Mariboru. Večina informacij kaže, da javne
službe ne opravljajo svojega dela tako, kot bi ga morale. Delovanje javnih služb je pod
drobnogled vzela Mestna delovna skupina za komunalo, sestavljena iz delegatov samoorganiziranih zborov, ki se je kasneje preoblikovala v Samoorganiziran svet za varstvo
uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD). V nadaljevanju tokrat ne bomo pisali o nepravilnostih, ki jih je ugotovil SSVUJD, ampak bomo predstavili osnovne informacije o javnih gospodarskih službah v Mariboru. Čeprav gre za osnovne informacije, jih je pogosto težko najti in
mnogi uporabniki storitev ali produktov javnih služb ne vedo za njih. Ker pa se nam zdi
pomembno, da so ti podatki dostopnejši, smo jih zbrali in jih lahko preberete v nadaljevanju. Vse informacije so pridobljene iz javno objavljenih evidenc Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve (AJPES), letnih poročil podjetij, evidenc Ministrstva za
finance ter Zakona o javnih gospodarskih službah.
Kaj so gospodarske javne službe?
Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS)
uvodoma navaja, da se z gospodarskimi janimi
službami zagotavljajo materialne javne dobrine
zaradi zadovoljevanja javnih potreb.
Javne dobrine naj bi bile na voljo vsem uporabnikom in so namenjene zadovoljevanju splošnih
potreb. Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju
javnih potreb. Načini in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb so določene s splošnim
zakonom (ZGJS), posamezna področja pa
podrobneje urejajo področni zakoni (Zakon o
varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o komunalni dejavnosti, Energetski zakon, Zakon o
stavbnih zemljiščih, itd.).
Gospodarske javne službe delimo na obvezne
in izbirne. Obvezne gospodarske javne službe
se določijo z zakoni s področja energetike,
prometa in zvez, komunalnega in vodnega
gospodarstva, in gospodarjenja z drugimi
vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter
z zakoni, ki urejajo druga področja gospodarske
infrastukture.
Izbirne lokalne javne službe se oblikujejo predvsem, kadar gre za dobrine, ki morajo biti na

razpolago vsem občanom; dobrine, ki jih ni
mogoče kupiti, morajo pa biti na razpolago
vsem; dobrine, pri katerih ni možno ugotoviti
njihovega koristnika in obseg porabe in če se
pokaže, da je tak interes občine. Pred odločitvijo, kaj bo štelo kot izbirna lokalna gospodarska javna služba, občina samostojno oceni,
katera dejavnost ima po svoji naravi tak značaj,
da je njeno opravljanje nenadomestljiv pogoj
za življenje in delo občanov v občini, take
dejavnosti pa ni mogoče zadovoljivo zagotavljati in usklajevati samo na področju delovanja
tržnih zakonitosti. V praksi bo občina sprejela
Odlok o gospodarskih javnih službah, s
katerim bo povzela obvezne gospodarske
javne službe in določila izbirne gospodarske
javne službe. Vse odločitve v zvezi z gospodarskimi javnimi službami (področja urejanja,
oblike, način izvajanja, itd.) sprejema občinski
svet posamezne občine na podlagi odloka.

Gospodarske javne službe v Mariboru
Centralna čistilna naprava Maribor –
Aquasystems, d. o. o.
Podjetje Aquasystems, gospodarjenje z
vodami, d. o. o. je bilo ustanovljeno leta 1997 z
namenom izgradnje in upravljanja centralne
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čistilne naprave v Mariboru, ki predstavlja prvi
tako imenovani BOT (angl. Build–Operate–Transfer) projekt v Republiki Sloveniji.
Aquasystems združuje šest družbenikov:
Petrol, d. d. (26-odstotni delež), avstrijska
podjetja Aquanet GmbH (20,86-odstotni
delež), Strauss&Partner (10-odstotni delež) ter
francoski podjetji Suez Environnement (20,86odstotni delež) in Degremont S.A. (19,46-odstotni delež).
Energetika Maribor, d. o. o.
Mestni svet Mestne občine Maribor je leta 2009
ustanovil Javno podjetje Energetika Maribor, d.
o. o., ki je pravna naslednica Javnega podjetja
Toplotna oskrba, d. o. o., Maribor. Mestna občina
Maribor je 100-odstotna lastnica podjetja.
Aprila 2013 je Energetika Maribor ustanovila
projektno podjetje Energija in okolje, d. o. o. z
namenom realizacije investicije v novo kogeneracijsko postrojenje TOM III. Osnovni namen te
povezane družbe je izvesti energetsko in
ekonomsko uspešne projekte, prihodek katerih
pa bi se ponovno namenil za nove investicije,
modernizacijo poslovnih procesov in razvoju
energetske dejavnosti. Energetika Maribor od
Energije in okolje odkopuje toploto.
Leta 2005 je podjetje Energija plus na področju
Energetike zgradila stavbo, v kateri so nameščeni plinski motorji za sočasno proizvodnjo
energetike in toplote. Podobno kogeneracijsko
napravo so leta 2008 vzpostavili na območju
Pristana. Energetika Maribor od povezane
družbe Moja energija odkupuje toploto ter s
tem nadomešča lastno proizvodnjo toplote.
Mariborski vodovod javno podjetje, d. d.
Osnovna dejavnost družbe je zbiranje in
distribucija pitne vode. Mariborski vodovod
oskrbuje s pitno vodo poleg Mestne občine
Maribor še Ruše, Selnico ob Dravi, Šentilj, Pesnico, Lenart, Sv. Ano, Benedikt, Duplek,
Hoče-Slivnico, Miklavž, Kungoto in del Gornje
Radgone ter Cerkvenjaka (od 2006 naprej še
Sveti Jurij in Sveta Trojica v Slovenskih goricah).
Družbenice Mariborskega vodovoda so občine:
Sveta trojica v Slovenskih goricah, Miklavž na
Dravskem polju, Hoče-Slivnica, Selnica ob Dravi,
Lovrenc na Pohorju, Benedikt, Sveta Ana,
Duplek, Rače-Fram, Starše, Lenart, Sveti Jurij v

7

Slovenskih goricah, Šentilj, Kungota, Ruše in
Maribor. Mestna občina Maribor ima 75-odstotni
delež, vse ostale občine pa manjšega od 5
odstotkov.
Marprom, mestni avtobusni promet
Javni gospodarski zavod Marprom je bil
ustanovljen leta 2011 z namenom zagotavljati
varen in udoben javni prevoz na območju
celotne občine Maribor ter okoliških občin. Leta
2012 je bil preoblikovan v Javno podjetje za
mestni potniški promet Marprom, d. o. o.
Podjetje je v 100-odstotni lasti MOM.
Nigrad, d. d.
Delovanje Nigrada je razdeljeno na enote gospodarjenja. Te so: upravljanje in vzdrževanje
prometnih površin; upravljanje in vzdrževanje
kanalizacijskega
omrežja;
upravljanje
in
vzdrževanje javne razsvetljave ter prometne
signalizacije; gospodarjenje z javnimi parkirnimi
površinami.
Plinarna Maribor, d. d.
Plinarna Maribor ima podeljene koncesije za
izvajanje izbirne gospodarske javne službe
operaterja distribucijskega sistema za distribucijo zemeljskega plina v 8 lokalnih skupnostih, in
sicer : Hoče-Slivnica do leta 2025, Ruše do leta
2026, Maribor do leta 2027, Šentilj do leta 2041,
Selnica do leta 2041, Miklavž do leta 2042,
Rače-Fram do leta 2042, Starše do leta 2043.
V Mestni občini Maribor je plinovodno omrežje v
lasti občine in ga ima Plinarna Maribor v najemu
in upravljanju. V vseh ostalih občinah je Plinarna
Maribor tudi lastnica plinovodnega omrežja.
100-odstotni lastnik Plinarne Maribor je družba
Istrabenz plini, d. o. o.
Pogrebno podjetje Maribor, d. d.
Osnovne dejavnosti Pogrebnega podjetja
Maribor so izvajanje pogrebov, upepeljevanje,
kamnoseštvo, cvetličarstvo, vrtnarstvo in upravljanje pokopališč.
V skladu s koncesijsko pogodbo je Mestna
občina Maribor družbi podelila koncesijo za
izvajanje dejavnost upepeljevanja. Podeljena je
za dobo 20 let od dograditve objekta upepeljevalnice. Mestna občina Maribor je leta 2006
neposredno prenesla koncesijo za opravljanje
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gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč Pobrežje in Dobrava, oddajanje
prostorov za grobove v najem in pogrebnih
storitev na pokopališču v izvajanje koncesionarju
Pogrebnemu podjetju Maribor do leta 2016.
Lastniki delnic podjetja so Mestna občina
Maribor (60 %), ABC naložbe (32,14 %) ter delavci (7,46 %).
Snaga, d. o. o.
Snaga opravlja gospodarske javne službe na
področju upravljanja z odpadki, ureja javne in

zelene površine, skrbi za urejene javne toaletne
prostore, vzdržuje zaprta odlagališča ter oskrbuje zavržene in zapuščene živali.
Družbeniki podjetja Snaga so občine Maribor,
Hoče-Slivnica, Ruše, Miklavž na Dravskem polju,
Starše, Lovrenc na Pohorju, Rače-Fram, Selnica
ob Dravi, Duplek, Pesnica in Kungota.
Največji delež med družbeniki ima Mestna
občina Maribor (94,5 %). Ostale občine imajo
manj kot 2-odstotni delež.
Prebrskala in strnila Lucija

Kontakti mariborskih javnih služb:
Subjekt

Številka 1

MO Maribor: hišna centrala
Elektro Maribor
>> splošne informacije
Energija plus
Mariborski vodovod
Plinarna Maribor
Energetika Maribor
Snaga Maribor
>> Centrala
>> Ekofon
>> Info pisarna
Nigrad Maribor
Prijava napak:

02 22 01 000

>> javna razsvetljava - desni breg
>> javna razsvetljava - levi breg
>> javna razsvetljava - dežurstvo
>> izpadi semaforjev (24 ur)
>> kanalizacija (24 ur)
>> ceste (24 ur)
>> zimska služba
Medobčinsko redarstvo
>> dežurni redar
Medobčinske inšpekcijske službe
Medobčinski urad za varstvo
okolja in ohranjanje narave

031 389 995
031 641 451
041 619 598
041 619 598
031 316 050
031 585 022
02 450 03 85
02 220 15 27

02 228 43 00
02 300 88 00

Številka 2
(brezplačna)
080 21 05
080 21 01
080 21 15
080 19 51
080 12 48

02 620 58 00
080 72 97
02 620 58 75
02 450 03 00

080 13 50

080 22 01
02 220 15 16
02 220 14 44

Izdaja glasila je podprta
s sredstvi finančnega
mehanizma
EGP 2009 -2014.

