"Vselej si prizadevaj po najboljših močeh.
In tvoje srce se nikoli ne bo utrudilo ali postaralo ..."
(Sergio Bambaren)

Ob jubileju Plinarne Maribor

Kot vsak velik dosežek, je tudi visoka obletnica Plinarne Maribor
razlog za ponos in veselje, a hkrati velik izziv in odgovornost. V prvi
vrsti odgovornost do vseh naših odjemalcev; preko 25.000 jih je, ki
jim vsakodnevno zagotavljamo preskrbo z varnim, okolju prijaznim
energentom. Obletnica prinaša veliko odgovornost tudi do naših
partnerjev, tako na lokalni kot na državni in mednarodni ravni, in do prav
vseh zaposlenih, ki so zaslužni za razvoj in uspeh podjetja. In nenazadnje
odgovornost do okolja in izziv, kako svojo vizijo uspešno uresničevati
tudi v prihodnje, hkrati pa se prilagajati vse bolj turbulentnim razmeram
na trgu in v svetu nasploh.
Milan Curk,
direktor Plinarne Maribor d.o.o.
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Začetki poslovanja današnje Plinarne Maribor
segajo v leto 1869. Takrat je Georg Graff,
podjetnik z Bavarske, od tedanjih mestnih
oblasti pridobil koncesijo za ureditev
in gospodarsko izkoriščanje razsvetljave
na plin v Mariboru.

Podjetje je kmalu začelo proizvajati plin in
postopno graditi sistem plinske razsvetljave.
V Mariboru so že leta 1870 zagorele prve
plinske svetilke. Letna zmogljivost
prvih naprav za proizvodnjo mestnega plina
je bila 350.000 m3.

Po letu 1888 je omenjeno družbo kupilo
podjetje iz Ausburga, ki je začelo graditi
plinsko razsvetljavo v središču Maribora.

7. oktober 2009 ∑ slovesno praznovanje na Bohovi

Da je 140 let za Plinarno Maribor zares častitljiv jubilej, je dokazalo okoli
tristo gostov, ki so se odzvali povabilu, da nazdravijo enemu najstarejših
mariborskih podjetij. Slovesno praznovanje je potekalo na lokaciji
skladiščno-distribucijskega centra na Bohovi. Vabilu na slavnostno
obeležitev obletnice se je odzval tudi predsednik države dr. Danilo Türk.
Ta je takoj za direktorjem Plinarne Maribor Milanom Curkom zbrane
tudi pozdravil in podjetju čestital ob tako velikem prazniku. »Rojstni
dan« je zaznamoval tudi nastop slovenskega koncertnega zbora Carmina
Slovenica, ki deluje že več kot 40 let, za seboj pa ima vrsto nastopov
tudi na svetovnih odrih. Ob svojem prazniku so se v Plinarni Maribor
odločili tudi za dobrodelno gesto. Direktor podjetja je Pokrajinskemu
arhivu Maribor za ohranitev pisne kulturne dediščine podaril bon v
vrednosti 3.000 EUR. Svoj delež za dobrobit lokalne skupnosti pa so
prispevali tudi lastniki Plinarne Maribor, Istrabenz plini, ki so z donacijo
v vrednosti 3.000 EUR toplino podarili tistim, ki jo najbolj potrebujejo;
predstavnikom mariborske Varne hiše, ki deluje v okviru Centra za
socialno delo Maribor.
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Uporaba plina se je razširila tudi na desni breg
Drave. Vse pogosteje so ga začeli uporabljati
v gospodinjstvu za kuhanje in razsvetljavo,
v industriji pa kot gorivo in pogonsko gorivo
za plinske motorje.

V tem obdobju je v plinarni delovala manjša
elektrarna z dvema plinskima motorjema, ki
sta z električnim tokom oskrbovala sodišče,
gledališče in nekaj gospodinjstev.

Leta 1928 je bila opuščena plinska
razsvetljava, mestni plin pa je ostal v industriji,
obrti in gospodinjstvu.

Slavnostni govornik ∑ predsednik države dr. Danilo Türk

Danes živimo v začetnem delu postindustrijske dobe, v katerem sta
ravnotežje in povezovanje najpomembnejši vodili tehnološkega in
družbenega razvoja nasploh. Danes je nujno tudi dobro povezovanje med
različnimi viri energije, kar je ena od nalog našega energetskega razvoja
in energetske prihodnosti. Najpomembnejša dimenzija tega vprašanja je
povezovanje vseh človeških dejavnosti v skrbi za uravnotežen trajnostni
razvoj in za varstvo okolja. Če je bil pred 140 leti plin tisto, kar je
prineslo novo kvaliteto v urbano življenje v te kraje, moramo vedeti, da je
danes povezovanje tisto, kar zagotavlja novo kvaliteto našega življenja in
boljšo prihodnost.
dr. Danilo Türk,
predsednik Republike Slovenije

3

1939

1945

1952

Moderna vertikalna komorna peč je bila
zgrajena za proizvodnjo mestnega plina
leta 1939. Istega leta smo razširili plinsko
omrežje na 42 km.

Oskrba s plinom je v zmanjšanem obsegu in
s krajšimi prekinitvami potekala tudi med prvo
in drugo svetovno vojno. S polno paro smo
ponovno začeli delovati leta 1945.

Leta 1952 smo obnovili komorne peči.
Po posodobitvi je bila tedanja plinarna
sposobna proizvesti dva milijona m3
mestnega plina na leto.

Družbena odgovornost
Ob jubileju sta tako Plinarna Maribor kot njen lastnik Istrabenz plini še
enkrat pokazali, da sta družbeno odgovorni podjetji, močno povezani
z lokalno skupnostjo. Plinarna Maribor je donacijo v višini 3.000 EUR
namenila Pokrajinskemu arhivu Maribor za ohranitev pisne kulturne
dediščine, Istrabenz plini pa so z enako donacijo podarili toplino
predstavnikom mariborske Varne hiše.

Od leve: Milan Curk, direktor Plinarne Maribor, Leopold Mikec Avberšek, pomočnik
direktorice Pokrajinskega arhiva Maribor, Brigita Peršak, vodja Varne hiše Maribor, Jožef
Tivadar, direktor Centra za socialno delo Maribor in Zorko A. Cerkvenik, predsednik uprave
Istrabenz plini.
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Leta 1968 je plinarna zamenjala tehnologijo
pridobivanja plina s sodobnejšo metodo.
Utekočinjeni naftni plin je omogočil distribucijo
plina v tlačnih posodah. Zato se je uporaba
plina lahko razširila zunaj komunalno
zaključenih območij. Prodajati so ga začeli na
Koroškem, v Podravju in Pomurju.

Utekočinjeni naftni plin je kot surovino
za proizvodnjo mestnega plina 1976
zamenjal zemeljski plin.

Leta 1977 so bile zgrajene naprave za
proizvodnjo mešanega plina. To je bil začetek
proizvodnje in distribucije mešanega plina.

Priznanje ob 140-letnici
Podjetje Geoplin Ljubljana je Plinarni Maribor ob 140-letnici delovanja
podelilo kristalno priznanje. Iz rok direktorja podjetja Geoplin Ljubljana
mag. Alojza Stane ga je prevzel direktor Plinarne Maribor Milan Curk.

Milan Curk, direktor Plinarne Maribor, in mag. Alojz Stana, direktor podjetja
Geoplin Ljubljana.
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1987

Zgradili smo nov, sodoben in varnejši sistem
oskrbe z zemeljskim plinom po plinovodni
mreži. Zato lahko to obdobje označimo kot
začetek oskrbe z zemeljskim plinom v široki
potrošnji mesta Maribor.

Leta 1985 smo začeli graditi omrežje
zemeljskega plina in oskrbo razširili v Ruše in
Bistrico pri Rušah.

Plinarna Maribor je leta 1987 za mesto Ptuj
zakupila ustrezne količine zemeljskega plina
in začela graditi omrežje na območju
Mestne občine Ptuj. Istega leta je
bila dokončana tudi izgradnja I. faze
distribucijskega centra utekočinjenega
naftnega plina v Bohovi pri Mariboru.

Povezanost z Istrabenz plini

Z razvojem in posodabljanjem poslovanja na vseh poslovnih funkcijah in
vsled sinergij v skupini Istrabenz Plini je bilo poslovanje Plinarne Maribor
vseskozi pozitivno in z leti vse boljše. Plinarna Maribor, ki že 140 let
uspešno oskrbuje mesto, okolico in celotno severovzhodno Slovenijo
s plinsko energijo, lahko to s sodobno infrastrukturo, znanjem ter
možnostjo zagotavljanja energenta opravlja uspešno tudi naprej.
Zorko A. Cerkvenik,
predsednik uprave Istrabenz plini
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Zgrajena je bila sodobna črpalka
za točenje avtoplina.

V Bohovi je bila zgrajena sodobna polnilnica
jeklenk za utekočinjeni naftni plin.

V Mariboru je po 123 letih proizvodnjo in
distribucijo mestnega plina v celoti zamenjala
distribucija sodobnejšega in varnejšega
zemeljskega plina.

Jeklenka Plindom ∑ rumena je modra izbira
Ob 140. obletnici Plinarne Maribor sta družbi Istrabenz plini in Plinarna
Maribor na slovenski trg lansirali novo blagovno znamko Plindom.
Predstavljena jeklenka je prvi izdelek nove produktne blagovne znamke,
ki bo povezovala izdelke in storitve, vezane na utekočinjen naftni plin.
Jeklenka Plindom je edina jeklenka z ergonomskim dvojnim ročajem, s
plastično matico in z zaščitnim ovojem pri nas.
Prvo jeklenko Plindom je ob svojem obisku ob 140-letnici Plinarne
Maribor s polnilnega vretena prevzel predsednik dr. Danilo Türk.

Zorko A. Cerkvenik, predsednik uprave Istrabenz plini, dr. Danilo Türk, predsednik države,
in Milan Curk, direktor Plinarne Maribor ob prevzemu prve jeklenke Plindom.
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1999

Po vseh predhodnih aktivnostih lastninskega
preoblikovanja je Plinarna Maribor od 31. 12.
1996 vpisana v sodni register kot delniška
družba. Istega leta je Plinarna Maribor
podpisala koncesijsko pogodbo za
distribucijo zemeljskega plina z Občino Ruše
za obdobje 20 let.

Aprila 1997 je Plinarna Maribor sklenila
koncesijsko pogodbo z Mestno občino Maribor
za obdobje 5 let.

Plinarna Maribor, d. d., je pridobila certifikat
kakovosti po zahtevi standarda SIST ISO 9001.

Ustvarjamo toplino ∑ danes in za jutri
Plinarna Maribor je eno najstarejših mariborskih podjetij. Svoj razvoj že
od vsega začetka gradimo na odličnih storitvah in zanesljivih, strokovno
usposobljenih zaposlenih, ki so, skupaj z nenehnimi tehnološkimi
izboljšavami ter odgovornim ravnanjem do okolja - tako naravnega kot
družbenega -, ključni za dobre odnose z odjemalci. Plinarna Maribor
zaposluje 96 sodelavcev in ima sklenjeno koncesijo za distribucijo
zemeljskega plina z Mestno občino Maribor ter sedmimi okoliškimi
občinami, kar skupno pomeni preko 250 km plinovodnega omrežja.
Beležimo 23.000 odjemalcev zemeljskega plina in 4.500 odjemalcev
utekočinjenega naftnega plina v plinohramih. Do leta 2015 načrtujemo
širitve omrežja zemeljskega plina v skladu s koncesijskimi pogodbami.

Rezervoarji za utekočinjen naftni plin v skladiščno-distribucijskem centru na Bohovi.
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Večinski lastniški delež Plinarne Maribor je
prešel v last podjetja Istrabenz plini.

1. oktobra 2001 so se podjetja Istragas,
Celjski plini in Europlin Trbovlje združila v
podjetje Istrabenz plini, ki skupaj s Plinarno
Maribor predstavlja celotno plinsko dejavnost v
Skupini Istrabenz.

Mestna občina Maribor je 2. 4. 2002 sprejela
odlok o podaljšanju koncesije Plinarni
Maribor za distribucijo zemeljskega plina na
svojem območju za obdobje 10 let. Okoljsko
ozaveščenost Plinarne Maribor potrjuje tudi
certifikat za sistem ravnanja z okoljem po ISO
14001, ki ga je to leto pridobila.

Vključevanje v lokalno skupnost

Ob častitljivem jubileju velja izpostaviti velik
projekt Plinarne Maribor, ko je leta 1993 po 123
letih proizvodnjo in distribucijo mestnega plina
v celoti zamenjala distribucija sodobnejšega in
varnejšega zemeljskega plina. Mestna občina
Maribor in Plinarna Maribor še naprej z roko v
roki zreta v prihodnost s podpisano koncesijsko
pogodbo.

"Omrežili" smo pretežni del območja občine,
gospodarstvu pa omogočili cenejši energetski vir.
S tem smo pomembno razbremenili tudi naše
okolje. Ob jubileju Plinarni Maribor izrekam
zahvalo za sodelovanje in čestitke. Pa tudi
željo, da bi bilo sodelovanje v prihajajočem,
novem obdobju prav tako dobro: v korist ljudi,
gospodarstva, okolja ...!

Franc Kangler
župan Mestne občine Maribor

Vili Rezman
župan Občine Ruše

Čeprav je naše sodelovanje razmeroma kratko,
bi ga označil za zelo uspešnega. V tem času smo
namreč skoraj v celoti in brez zapletov zgradili
in vzpostavili plinovodno omrežje v naši občini.
Upam in verjamem, da bo naše sodelovanje tako
uspešno tudi v prihodnosti.

Dobro poslovno sodelovanje temelji predvsem na
skupnih dolgoročnih ciljih razširitve investicij v
omrežje plinovoda. Ključna predpostavka je načrtovanje gradenj cestne infrastrukture, v katero se
vzporedno vključujejo tudi investicije v izgradnjo
plinovodnega omrežja. S tem tako občina kot Plinarna Maribor skrbita za racionalizacijo stroškov.
Visok jubilej je zgolj dokaz več, da je v tej energiji
bodočnost, da pa so za obstoj in dobro poslovanje zaslužni ljudje, ki z njo upravljajo.

Edvard Čagran
župan Občine Šentilj

Jožef Merkuš
župan Občine Hoče-Slivnica
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2004

2006

Julija 2003 sta Mestna občina Maribor
in Plinarna Maribor podpisali koncesijsko
pogodbo. Leto 2003 pa je za Plinarno Maribor
pomembno tudi zaradi prenove
celostne grafične podobe.
Prenovljena podoba je usklajena z novo
identiteto celotne Skupine Istrabenz.

Pridobitev koncesije v občini Hoče-Slivnica za
20 let in podaljašnje koncesije v MOM do leta
2027 in v občini Ruše do leta 2026.

Pridobitev koncesije v občini Šentilj
v Slovenskih goricah in občini
Selnica ob Dravi za 35 let.

Praznovanje jubileja z meščani Maribora ∑
140 let v našem mestu
Življenje in razvoj Plinarne Maribor sta že od vsega začetka močno
prepletena z življenjem in utripom mesta; že v 19. stoletju smo s plinskimi
svetilkami osvetljevali mestne ulice in trge, danes pa je plin nepogrešljiv
za kuhanje in ogrevanje mnogih gospodinjstev. Zato tudi visoki jubilej
praznujemo skupaj z mestom in njegovimi prebivalci – uporabniki naših
storitev. Z akcijo, naslovljeno '140 let v našem mestu' smo pozvali
prebivalce Maribora in okolice k pošiljanju podob našega mesta.
V dveh mesecih, kolikor je trajala akcija, se je v albumu na spletni
strani www.plinarna-maribor.si/140let nabralo preko 500 fotografij
in razglednic, ki obujajo mnoge znane in nas spominjajo na številne
spregledane ali pozabljene poglede na mesto.

Stari most iz časa, ko so na njem še svetile plinske svetilke.
Poslal Dušan Leskošek.
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2008

2009

Pridobitev koncesije v občini Rače-Fram in
občini Miklavž na Dravskem polju za 35 let.

Pridobitev koncesije v občini Starše za 35 let.

Plinarna Maribor obnovi in posodobi
skladiščno-distribucijski center v Bohovi.

Nazdravljanje uresničenim ciljem in drznim načrtom
Slavnostno vzdušje je gostom jubilejnega dogodka poleg nepogrešljive
torte pričaral svetovno priznan koncertni zbor Carmina Slovenica.
Dekleta, ki so pod taktirko zborovodje Karmine Šilec suvereno zavzela
že vrsto velikih odrov po vsem svetu, tudi naših gostov niso pustila
ravnodušnih.
Na hudomušen sprehod skozi zgodovino in razvoj Plinarne nas je popeljal
priznan dramski igralec Tadej Toš, marsikateri iskriv pogled gostov pa so
zanetile mične hostese, oblečene v prižigalce luči iz starih časov.

Zorko A. Cerkvenik, dr. Danilo Türk in Milan Curk ob razrezu torte za 140. rojstni dan.
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Od leve: Boris Grapulin, direktor Plinarne Maribor (1987-2002), Zorko A. Cerkvenik,
predsednik uprave Istrabenz plini, Milan Curk, direktor Plinarne Maribor, Stanislav Kegl,
direktor Plinarne Maribor (1968-1987), Stanislav Mirt, upokojeni sodelavec Plinarne Maribor.

Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor
www.plinarna-maribor.si
Maribor, oktober 2009

