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J avni holding Maribor (JHMB), ki je 
bil ustanovljen septembra 2020, je 
pod skupno streho združil sedem 

podjetij – Energetiko Maribor, Mari-
borski vodovod, Marprom, Nigrad, Po-
grebno podjetje Maribor, Snago in Šport 
Maribor. Skupina JHMB predstavlja 
steber bogate mariborske komunalne 
tradicije, stare tudi že več kot 160 let.

Povezujemo razvojne potenciale 
mesta 

Glavni namen ustanovitve JHMB je bil 
povezati podjetja, ki izvajajo gospodar-
ske javne službe, in optimizirati njihove 
podporne službe za čim boljšo strokov-

no podporo pridruženim podjetjem 
s ciljem, da se lahko slednja posveča-
jo izključno izvajanju in razvoju stori-
tev javnega pomena. Te so namreč eden 
ključnih dejavnikov za kakovost bivanja 
v mestu.

Ustrezno izpolnjevanje temeljnih 
bivanjskih zahtev občanov je predno-
stna naloga Skupine JHMB in kot takšna 
v središču vseh njenih prizadevanj. Ta 
vključujejo tudi družbeno odgovorno 
delovanje in trajnostni razvoj ob zave-
danju pomembnosti varovanja okolja in 
spoštovanju človekovih pravic.

Devetdeset let tradicije združevanja 
mestnih podjetij 

Skupina JHMB je sicer že tretja oblika 
povezovanja mariborskih javnih pod-

jetij pod okriljem skupne družbe; sep-
tembra letos je minilo natanko 90 
let od prve združitve mestnih pod-
jetij z namenom povečanja njihove 
učinkovitosti na podlagi enotnega 
in usklajenega delovanja. V sedanjih 
okoliščinah (energetska kriza, dra-
ginja …) je takšno delovanje še toliko 
pomembnejše.

Petek,  28. oktobra 2022

Skupina JHMB

Skupina JHMB predstavlja steber bogate mariborske 
komunalne tradicije in zaposluje približno 1170 sodelavcev

Vsakodnevno 
izvajanje mestnih 

služb po meri občanov

JAVNI HOLDING MARIBOR

� Oskrba s pitno vodo

�

 

Oskrba z energetskimi plini

�

 

Oskrba s toplotno energijo

� Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode

� Urejanje in čiščenje utrjenih in zelenih javnih površin

� Vzdrževanje občinskih javnih cest in  

prometnih površin, objektov in naprav

� Linijski prevoz v mestnem prometu

� Vzdrževanje in upravljanje  

Avtobusne postaje Maribor

� Prevoz potnikov po žičniških napravah

� Upravljanje mobilnega plačevanja  

parkirnine, parkomatov v belih conah  

in ograjenih parkirišč, odvoz s pajkom

� Upravljanje javnih športnih objektov

� Upravljanje, vzdrževanje in urejanje  

pokopališč ter pogrebne storitve

� 24-urna dežurna pogrebna služba

� Ravnanje s komunalnimi odpadki  

(zbiranje, prevoz, obdelava in odlaganje)

� Urejanje in čiščenje utrjenih in zelenih javnih površin

� Oskrba zapuščenih živali v zavetišču

MARIBORSKI

VODOVOD

Oglasna priloga
Pripravila Barbara Gavez Volčjak
Izdal Večer mediji, d. o. o., oktober 
2022

Fokus Skupina JHMB

Ob drugi obletnici ustanovitve, sep-
tembra 2022, je JHMB zaposloval 95 
sodelavcev, celotna Skupina JHMB 
pa blizu 1170 sodelavcev. V priho-
dnje načrtujemo nadaljnji razvoj in 
rast JHMB – končni cilj njegove usta-
novitve je sinergija znanj, potrebnih 
za razvojni preboj mesta Maribor in 
celotne regije. JHMB z močnimi, 
učinkovitimi in konsolidiranimi 
javnimi podjetji je tisti, ki prevzema 
osrednjo vlogo pri preobrazbi Mari-
bora v sodobno, podnebno nevtral-
no mesto, pri prehodu v zeleno in 
digitalno.

Sinergija znanj

Utrinek s prireditve Skupina JHMB z vami Foto: Arhiv JHMB

Direktor Javnega holdinga Maribor je  
mag. Andrej Rihter Foto: Arhiv JHMB
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Energetika Maribor, d. o. o., Jadranska cesta 28, 2000 Maribor

Prijava napak in težav 24 ur na dan

02 300 88 00

info@energetika-mb.si

www.energetika-mb.si

Z
a blažitev posledic energetske 
krize, ki bo v veliki meri vpli-
vala tudi na stroške za končne 

odjemalce, bodo v določeni meri poskr-
bele EU in posamezne vlade, največ pa 
lahko - upoštevaje priporočila in usme-
ritve iz varčevalnih ukrepov - odjemal-
ci prihranijo sami.

10 praktičnih nasvetov za učinkovito 
rabo toplotne energije

NASVET ŠT. 1: Nastavite pravilno tem-
peraturo stanovanjskih prostorov
Sobna temperatura dnevnega prosto-
ra naj bo vselej čim bliže 20 °C. Vsaka 
stopinja manj prihrani kar 6 odstotkov 
energije, potrebne za ogrevanje. Prosto-
ri, v katerih se zadržujete manj časa, so 
lahko še za kakšno stopinjo hladnejši. 
V prostorih, kjer gospodinjske naprave 
(hladilnik, štedilnik, pomivalni stroj) z 
delovanjem same po sebi ogrevajo pro-
stor, naj bo temperatura okoli 18 °C, v 
spalnici pa je lahko še za kakšno sto-
pinjo nižja. Tudi ponoči lahko v sta-
novanju znižamo temperaturo in 
prihranimo toplotno energijo. Upošte-
vanje teh priporočil naj bo seveda vselej 
podrejeno vašemu udobju in dobremu 
počutju!

NASVET ŠT. 2: Preprečite neželeno zra-
čenje stanovanja
Z zapolnitvijo majhnih vrzeli med okni 
in vrati se boste izognili nehotenemu 
in nenehnemu prezračevanju stano-
vanjskih prostorov, s katerim izgublja-
te veliko toplote. Z nakupom dodatnih 
gumijastih tesnil boste pomembno 
zmanjšali toplotno prevodnost pred-
vsem starejšega stavbnega pohištva.

NASVET ŠT. 3: Ogrevajte prostore po 
potrebi
Ogrevajte prostore le takrat, ko jih re-
snično potrebujete. Če vas dva dni ne 

bo doma, ogrevajte stanovanje na 15 
°C. Termostatske ventile lahko ob daljši 
odsotnosti od doma nastavite na pozi-
cijo varovanja pred zmrzaljo. Prihranek 
je mogoč tudi pri ogrevanju sanitarne 
vode. Priporočamo, naj temperatura sa-
nitarne vode ne bo višja od 60 °C.

NASVET ŠT. 4: Izberite kakovostne ter-
mostatske ventile
Termostatski ventili za vzdrževanje 
želene temperature samodejno regu-
lirajo potrebno dovajanje toplote v 
prostor, in to tudi takrat, ko sonce sije 
neposredno v prostor. Z uporabo ter-
mostatskih ventilov boste privarčevali 
od 4 do 8 odstotkov energije, potrebne 
za ogrevanje. Pri termostatskih venti-
lih bodite pozorni tudi na to, da jih ne 
zakrivajo zavese, saj bodo samo tako 
delovali pravilno. Strošek nakupa ka-
kovostnega termostatskega ventila se 
vam bo povrnil že po dveh ogrevalnih 
sezonah.

NASVET ŠT. 5: Redno pregledujte in 
vzdržujte ogrevalne sisteme

V prostorih, ki jih ne ogrevate, morajo 
biti cevi centralnega sistema izolirane. 
Prav tako v ogrevalnem sistemu oziro-
ma inštalacijah za ogrevanje ne sme biti 
zraka, ki poslabša oddajanje toplote. Z 
rednimi pregledi in pravilnim vzdr-
ževanjem ogrevalnih sistemov boste 
optimizirali porabo energije in z njo 
povezane stroške. Preglede in vzdrže-
valna dela naj vselej opravljajo le za to 
usposobljeni strokovnjaki.

NASVET ŠT. 6: Ne odpirajte oken na 
preklop
Ob odpiranju oken na preklop mečete 
denar dobesedno skozi okno. Če želite 
stanovanje prezračiti, popolnoma od-
prite okna in ustvarite prepih. V času, 
ko so okna odprta, s termostatskim 

ventilom prekinite ogrevanje. Po dese-
tih minutah okna zaprite.

NASVET ŠT. 7: Ponoči zagrnite zavese, 
spustite rolete in žaluzije
Ob hladnih nočeh se skozi okna izgubi 
veliko toplote. S spuščenimi roletami 
oziroma žaluzijami zmanjšamo toplo-
tne izgube za več kot 20 odstotkov, z za-
grnitvijo zaves pa bodo toplotne izgube 
manjše še za dodatnih 10 odstotkov.

NASVET ŠT. 8: Uporaba dodatnih elek-
tričnih grelnikov
Uporabljajte dodatne električne grelni-
ke samo v nujnih primerih.

NASVET ŠT. 9: Sprostite prostor pred 
radiatorji
Pomembno je, da toploti pustite prosto 
pot v prostor. Če pred radiator postavite 

kose pohištva, se bo toplota zadrževa-
la ob radiatorju, to pa povzroči pregre-
vanje radiatorja in s tem neučinkovito 
ogrevanje prostora. S pravilno posta-
vitvijo pohištvenih elementov lahko 
privarčujemo kar do 5 odstotkov stro-
škov za ogrevanje. Kot zanimivost: tudi 
zavese, ki visijo prek radiatorjev, pre-
prečujejo toploti prosto pot v prostor, 
zato odgrnite tudi te.

NASVET ŠT. 10: Izognite se toplotnim 
mostovom
Z dodatno izolacijo zidu za radiator-
jem boste zmanjšali uhajanje toplote 
skozi steno za kar 6 odstotkov. Pri po-
manjkanju prostora lahko na steno za 
radiator namestite 5 mm debele stiro-
porne plošče, ki so oblečene v alumini-
jasto folijo. Tovrstna investicija se vam 
bo povrnila najkasneje po dveh do treh 
ogrevalnih sezonah.

Ob tem pa je treba poudariti, da 
Energetika Maribor že leta izvaja vse 
ukrepe učinkovite rabe energije, kar jo 
je leta 2020 tudi uvrstilo v vrh energet-
sko najučinkovitejših podjetij v Slove-
niji. Vidne prihranke primarne energije 
lahko dosežemo le, če se bomo vsi do-
sledno držali vseh priporočil in ukre-
pov.

Cel svet se spopada z vsesplošno draginjo, ekstremne 
razmere pa vladajo predvsem na področju cen 
energentov, ki dosegajo enormne razsežnosti

V času energetske 
krize lahko veliko 

naredimo sami

ENERGETIKA MARIBOR Z uporabo termostatskih ventilov boste 
privarčevali od 4 do 8 odstotkov energije. 

Foto:Depositphotos

Zatesnite majhne vrzeli pri oknih in vratih.
Foto: Depositphotos

Upoštevaje 
priporočila in 
usmeritve iz 
varčevalnih ukrepov 
lahko odjemalci 
največ prihranijo 
sami
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V KOPALNICI
• Namesto kopanja v kadi raje uporabimo tuš in si po možnosti skrajšajmo čas 
tuširanja.
• Pri kopanju v kadi uporabimo najmanjšo možno količino vode in zaprimo 
odtok, še preden pričnemo natakati vodo.
• Preverimo, ali splakovalnik v stranišču morda pušča, in če je star, ga zame-
njajmo z varčnejšim.
• Med umivanjem zob pipo zaprimo, saj lahko tako prihranimo do 18 litrov 
vode na minuto. V štiričlanski družini lahko tako prihranimo do 900 litrov 
vode na teden.
• Zaprimo pipo med britjem, saj lahko tako prihranimo do 450 litrov vode na 
teden.
• Med šamponiranjem zaprimo pipo in tako prihranimo do 250 litrov vode na 
teden.
• Popravimo puščajoče pipe in jih po vsaki uporabi dobro zaprimo.
• Pri nakupu pralnega stroja bodimo pozorni na porabo vode, saj so razlike med 
aparati lahko precejšnje.

V KUHINJI
• Če kupujemo nov pomivalni stroj, izberimo varčnega.
• Pomivalni stroj uporabimo šele takrat, ko je zares poln.
• Zelenjavo in sadje operimo v skledi z vodo in ne pod tekočo vodo.

NA VRTU ALI DVORIŠČU
• Za zalivanje vrta uporabimo deževnico ali vodo, s katero smo umili sadje ali 
zelenjavo.
• Vrt zalivajmo redkeje in takrat močneje, da rastline razvijejo močan kore-
ninski sistem.
• Dvorišča ne čistimo z vodo, raje ga temeljito pometimo.

Nasveti za varčevanje s pitno vodo

V 
Mariborskem vodovodu osta-
jamo zvesti svojemu osnov-
nemu poslanstvu, da svoje 

uporabnike v sistemu 16 občin oskr-
bujemo z zdravo pitno vodo. Podneb-
ne spremembe, inovativni dosežki in 
spoštovanje vrednot ter interesov na 
drugi strani nas postavljajo pred izzive, 
ki jih vidimo v trajnostni politiki de-
lovanja.

Zagotavljanje kakovosti pitne vode

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi z 
rednim izvajanjem notranjega nadzo-
ra nad kakovostjo vode v sodelovanju 
s certificiranim laboratorijem zagota-
vljamo kvaliteto vode, varno za zdrav-
je ljudi pred škodljivimi učinki zaradi 
kakršnihkoli onesnaženj. Dnevno je-
mljemo vzorce pitne vode in analizira-

Ni samoumevno, da si lahko kadarkoli natočimo kozarec 
vode iz pipe in ga brez pomisleka popijemo. Voda je skrb 
vseh nas in prav je, da začnemo sprejemati odgovornejše 

odločitve

Pijemo zdravo in 
kakovostno pitno 

vodo

MARIBORSKI VODOVOD Vodo iz pipe lahko pri nas popijemo brez 
pomisleka za zdravje.  

Foto: Mariborski vodovod

Vodomer vgradi, zapečati, kontrolira, 
popisuje in zamenjuje upravljavec.  

Foto: Mariborski vodovod

mo njihove mikrobiološke in kemične 
parametre. Na naši spletni strani so do-
stopni vsi rezultati analiz.

Pitna voda je dragocena,  
zato pazimo nanjo

Pitna voda je zelo dragocena, čeprav 
se tega morda sploh ne zavedamo. Zdi 
se nam samoumevno, da si lahko ka-
darkoli natočimo kozarec sveže vode 
iz pipe in ga brez pomisleka ali skrbi 
za zdravje popijemo. Vendar ni povsem 
tako, zato je skrb za vodo naloga vseh 
in je prav, da začnemo sprejemati od-
govornejše odločitve.

Če ugotovite, da vodomer beleži 
porabo, ne da bi porabljali vodo, 
pomeni, da vam voda nekje na inter-
nem vodovodnem omrežju izteka. 
Morda je okvara na napeljavi, med 
vodomerom in objektom, voda lahko 
izteka iz WC-kotlička, iz pokvarjene 
pipe ... Kadar se to zgodi, je treba poi-
skati monterja vodovodnih naprav, da 
vam napako odpravi. Da bi se izogni-

li povečani porabi, vam svetujemo, da 
do odprave napake zaprete ventil pri 
vodomeru.

Kaj je vodovodni priključek

Vodovodni priključek je spojni vod od 
vodovodnega omrežja do obračunskega 
vodomera in je last uporabnika. Izved-
bo priključka, vgradnjo vodomera in 
navezavo na javno vodovodno omrež-
je opravi Mariborski vodovod. Priklju-
ček se izvede na stroške lastnika. Na 
trasi izvedbe vodovodnega priključka 
niso dovoljeni izgradnja podzemnih 
ali nadzemnih objektov, sajenje dreves, 
postavitev barak, garaž, kanalskih 
jaškov, preostalih komunalnih vodov 
ali drugih podzemnih instalacij. Lastni 
vodni viri (vodnjak, zajetje) zaradi me-
šanja vode in ogrožanja kakovosti vode 
ter posledično zdravja uporabnikov ne 
smejo biti povezani z inštalacijo, ki se 
napaja iz javnega sistema.

Vodomer in odčitavanje porabe vode

Vodomer vgradi, zapečati, kontrolira, 
popisuje in zamenjuje upravljavec, Ma-
riborski vodovod. Zamenjava vodome-
ra se opravi v zakonsko predpisanem 
roku. Prijavo stanja porabe lahko opra-
vijo uporabniki:

• po telefonu 02/320 77 00 do za-
dnjega delovnega dne v mesecu;

• preko spletne aplikacije Moja voda 
na dlani;

• preko portala komunala.info;
• po elektronski pošti info@mb-vo-

dovod.si do zadnjega dne v mesecu.
Za prijavo stanja so potrebni podat-

ki uporabnika: ime in priimek, naslov 
in številka priključka ter stanje števca.

Dnevno analiziramo 
mikrobiološke in 
kemične parametre

Mariborski vodovod, d. o. o., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor

02 320 77 00 | 02 320 77 03 | 02 320 77 05

info@mb-vodovod.si

www.mb.vodovod.si

Dežurna služba (po 15. uri, med vikendi in prazniki): 080 19 51
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Ena od novosti, ki jih Marprom pripravlja za potnike, je 
mobilna aplikacija za sodobno načrtovanje poti z avto-
busi mestnega prometa. Aplikacija za pametne telefo-
ne bo ponujala dostop do podatkov o vožnjah mestnih 
avtobusov na vseh točkah poti v realnem času in spre-
mljanje položaja vozila na izbrani liniji.
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Za posebne priložnosti Marprom 
organizira tudi občasne prevoze. 
Varno in udobno vas s turističnimi 
avtobusi odpelje na potovanja, izlete, 
praznovanja ali zabave. Za vse infor-
macije je na voljo komercialna služba 
po telefonu 059 180 485 ali e-pošti 
komerciala@marprom.si. Z veseljem 
pripravijo ponudbo po vaši meri.

Krožna kabinska žičnica na Mariborskem Pohorju obratuje vse leto in ponuja 
cenovno zelo ugoden prevoz na nadmorsko višino 1040 metrov. V gondolske 
kabine lahko brez težav vstopajo tudi gibalno ovirane osebe na invalidskih vo-
zičkih. Prav tako lahko potnike v gondoli spremljajo psi (brez doplačila).

Izleti, praznovanja, 
zabave …

Mobilna aplikacija za načrtovanje poti

Cenovno ugoden prevoz z gondolo

S
odoben vozni park s potnikom 
in okolju prijaznimi avtobusi je 
eden ključnih pogojev za kako-

vosten mestni potniški promet, zato 
Javno podjetje Marprom in Mestna 
občina Maribor (MOM) vlagata veliko 
truda v posodobitev avtobusne flote. 
Junija letos je MOM predala v upravlja-
nje Marpromu dva 12 metrov dolga av-
tobusa na električni pogon, ki vozita 
na liniji št. 6. Septembra pa je Mar-
prom prevzel še osemmetrski električ-
ni avtobus in ga razporedil na linijo št. 
8, ki je speljana skozi mestno jedro in 
je prva zelena linija, saj na njej vozijo 
samo električni avtobusi.

Z vsem naštetim smo v Mariboru 
zapeljali na pot urbane elektromobil-
nosti, ki pomeni prihodnost trajno-
stno usmerjenega javnega potniškega 
prometa v našem mestu. Kljub temu 
je zelo pomembna pridobitev za Mar-

prom tudi sedem novih 12 metrov 
dolgih avtobusov z varčnimi dizel-
skimi motorji najvišjega okoljskega 
standarda euro 6 in s skoraj ničnimi 

emisijami CO2. Z njimi je namreč iz-
boljšal zanesljivost in standard prevo-

V Mariboru smo zapeljali na pot urbane 
elektromobilnosti, ki pomeni prihodnost trajnostno 

usmerjenega javnega potniškega prometa v našem mestu

Prevoz po mestu 
tudi z električnimi 

avtobusi

MARPROM Prevzem novih Marpromovih avtobusov 
Foto: Marprom

zov, povprečno starost voznega parka 
pa oktobra, ko jih je začel uporabljati, 
znižal na 6,9 leta.

Podporne storitve za uporabnike in 
prodaja

Marprom zagotavlja podporne storitve 
svojim uporabnikom na lokaciji glavne 
avtobusne postaje v Mlinski ulici 1. Tam 
so ob prodaji vseh avtobusnih vozov-
nic na razpolago informacije o voznih 
redih in različnih storitvah podjetja. 
Blagajna AP Maribor je odprta vse dni 
v letu – ob delavnikih med 6. in 22. 
uro ter ob vikendih med 8. in 20. uro. 
Občani MOM lahko pri blagajni opravi-

jo tudi plačilo položnic podjetij iz Sku-
pine JHMB brez provizije.

V okviru Marpromove prodaje 
poteka še nakup subvencioniranih vo-
zovnic IJPP za dijake in študente. Vse 
navedene vozovnice je mogoče kupiti 
tudi preko spletne in mobilne aplika-
cije; s tem se izognete dodatni poti in 
morebitni gneči na prodajnih mestih. 
Nakup vozovnic v predprodaji je bistve-
no cenejši kot pri vozniku v avtobusu.

Brezplačni prevozi

Upokojencem, imetnikom evropske 
invalidske kartice, vojnim veteranom 
in starejšim od 65 let je zagotovljen 

brezplačen prevoz z mestnimi avto-
busi na podlagi vozovnice Slovenija. 
Pogoj za njeno pridobitev je, da ime-
tnik ni zaposlen. Navedena vozovni-
ca omogoča tudi brezplačno uporabo 
medkrajevnih avtobusov in vlakov po 
vsej Sloveniji.

Ob dnevu reformacije in dnevu spo-
mina na mrtve, 31. oktobra in 1. no-
vembra 2022, bo prevoz z mestnimi 
avtobusi na linijah št. 3 in 12 za potnike 
brezplačen. Po potrebi bo Marprom na 
obeh linijah proti  mariborskim poko-
pališčem zagotovil še dodatne avtobuse.

Električni avtobus na liniji št. 6  
Foto: Marko Pigac

Linija št. 8 je speljana 
skozi mestno jedro in 
je prva zelena linija, 
saj na njej vozijo 
samo električni 
avtobusi 

Javno podjetje Marprom, d. o. o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor

info@marprom.si | parking@marprom.si | info@visitpohorje.si

www.marprom.si

Informacije/Avtobusna postaja Maribor: 059 180 482

Parkirišča – ograjena: 030 708 016

Parkirišča – bele cone: 030 333 457

Pohorska vzpenjača: 083 88 99 99

Delovni čas blagajne/informacije AP Maribor

6.00–22.00 (pon.–pet.)

8.00–20.00 (sob., ned., praznik)
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Javno podjetje Nigrad, d. o. o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor

02 45 00 300

info@nigrad.si

www.nigrad.si

Dežurne številke

24 ur/dan:

Stanje na cestah: 031 585 022

Izpadi ali nepravilno delovanje semaforjev: 041 619 598

Izven rednega delovnega časa (po 15. uri):

Dežurstvo kanalizacija: 031 316 050, 041 338 414

Dežurstvo javna razsvetljava: 041 619 598

Med udeleženci v prometu na območju MOM posta-
ja vse bolj priljubljena Nigradova spletna aplikacija 
Cestne zapore, s katero je mogoče v realnem času preve-
riti stanje na mariborskih cestah. Kje vse se izvaja delo 
na cestah in kje vse je predvideno, preverite na zapore.
nigrad.si. Sproti so vneseni podatki o popolnih zaporah 
z obvozi, polovičnih zaporah in intervencijah, ob kliku 
na ikono pa se uporabniku prikažejo informacije o izva-
jalcu in predvidenem trajanju cestne zapore.

Aplikacija Cestne zapore

K
analizacija ni sistem vodov za odvajanje odpadkov, 
zato lahko ta škodljiva praksa privede do nepravil-
nega delovanja ali celo poškodb tako notranjega kot 

zunanjega kanalizacijskega sistema.
Z naslednjimi vrsticami želimo spodbuditi k odgovorne-

mu ravnanju z odpadki, zato predstavljamo najpogostejše 
skupine odpadkov, ki končajo v kanalizaciji, morali pa bi v 
ustreznih posodah za odpadke.

Mokri WC-robčki vse večji sovražnik kanalizacije

Pri vzdrževanju kanalizacijskega omrežja je zaznati vse več 
težav, ki jih povzroča neustrezna odstranitev mokrih WC-
-robčkov. Slednji se po sestavi namreč bistveno razlikujejo 
od klasičnega toaletnega papirja, ki se v kanalizaciji popol-
noma razgradi.

Uporabnikom zato svetujemo, da se pred uporabo dobro 
poučijo o izdelku, še preden ga kupijo, saj vsi mokri robčki
• a) niso primerni za v WC-školjko (niso razgradljivi, njihovo 
metanje v školjko je prepovedano),
• b) je treba biti previden v količini zavrženih razgradljivih 
robčkov, saj je predpisano najvišje število, na kar moramo 
biti pozorni.

Zaradi neustrezne odstranitve odpadkov v straniščno 

Pa vendar v njej in nato v kanalizaciji konča 
veliko odpadkov, ki tja nikakor ne spadajo

WC-školjka 
ni koš za 

smeti

NIGRAD

Kanalizacija ni namenjena odstranjevanju 
odpadkov. Foto: Nigrad

Težave, ki jih povzročajo neustrezni mokri robčki, če jih odvržemo v  
WC-školjko:
• ustavljajo in prekinjajo delovanje kanalizacijskih cevi (zamašitev);
• povzročajo zastoje na manjših črpališčih, ki niso namenjena prečrpavanju 
odpadkov;
• povzročajo motnje na rešetkah in grabljah, saj se zaradi svoje sestave ne raz-
gradijo – odstranjevati jih je treba ročno, kar je zelo zamudno in zahtevno;
• motijo in upočasnjujejo delovanje čistilnih naprav.

Morda niste vedeli

Čajne vrečke,  
kavna usedlina,  
ostanki hrane

Zdravila

�
 rjava posoda 

za biološke 
odpadke ali 

kompost

lekarne  
in zbirni 
centri

� �

V STRANIŠČNO  
ŠKOLJKO NIKAKOR  

NE MEČEMO

V STRANIŠČNO  
ŠKOLJKO NIKAKOR  

NE MEČEMO

Žvečilni gumiji, 
cigaretni ogorki, 
pesek iz mačjih 

stranišč

Barve, olja, laki, 
razredčila

�
črna posoda 

za komunalne 
odpadke

 zabojniki  
za zbiranje  
nevarnih 
snovi ali 

zbirni centri

� �

V STRANIŠČNO  
ŠKOLJKO NIKAKOR  

NE MEČEMO

Zaščitne maske, 
rokavice, plenice, 

damski vložki 

Vairane 
paličice, čisilne 

blazinice

�� �

črna posoda 
za komunalne 

odpadke

črna posoda 
za komunalne 

odpadke

"Padavinsko odpadno vodo, ki odteka 
s strehe objekta, mora lastnik objekta od-
vajati neposredno ali posredno v vode, 
kadar je to tehnično izvedljivo, razen če 
to vodo uporabi kot dodatni vir vode za 
namene, pri katerih ni treba zagotoviti 
kakovosti za pitno vodo, na primer spla-
kovanje stranišč, pranje perila ali zaliva-
nje, in se za tako uporabljeno padavinsko 
odpadno vodo zagotovi izvedba ukrepov 
iz prejšnjega člena."

"Lastnik nepremičnine mora stori-
ti vse potrebno, da meteorne padavine 
z njegove zgradbe ne odtekajo oziroma 
ne padajo na tujo nepremičnino."

Za vsa vprašanja v zvezi z javno 
kanalizacijo smo vam na voljo na  
kanalizacija@nigrad.si.

školjko opravijo sodelavci družbe Nigrad iz Skupine JHMB 
letno okoli 400 intervencij zaradi zamašitev interne kana-
lizacije (kanalizacija v hiši ali bloku), kar uporabnikom pov-
zroči na leto za približno 60.000 evrov stroškov; podoben 
znesek za popravila javnega omrežja pokrije tudi izvajalec 
javne službe.

Vpliv padavin in neurij na stabilnost  
kanalizacijskega sistema

Občasne težave v delovanju kanalizacijskega sistema ob 
obilnejših padavinah še zmeraj povzročajo zaledne in pa-
davinske vode, ki niso ustrezno preusmerjene bodisi v po-
nikanje bodisi v zbiralnike deževnice, ampak se z utrjenih 
površin stekajo v kanalizacijo ali na tuje nepremičnine. Po-
plave v objektih, ki smo jim priča že vse od leta 2016, so v 
pretežni meri posledica preobremenjenosti sistema zaradi 
neupoštevanja zakonodajnih predpisov, ki urejajo podro-
čje stabilnega odvajanja odpadne vode. Zato izvajalec javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske od-
padne vode ponovno poziva vse uporabnike, ki tega še niso 
storili, k izločitvi zalednih in odpadnih vod iz sistema javne 
kanalizacije.

Zbir zakonodajnih ukrepov za stabilno odvajanje  
odpadne vode

Stabilna odvodnja odpadnih vod je predpisana z naslednjimi 
zakonodajnimi ukrepi:
• 1. Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (4. 
odstavek 24. člena; Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 
44/22 – ZVO-2);
• 2. Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda 
v vode in javno kanalizacijo (17. člen; Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 
98/15, 44/22 – ZVO-2 in 75/22);
• 3. Stvarnopravnim zakonikom (87. člen; Ur. l. RS, št. 87/02 in 
91/13).
Nekaj členov, ki govorijo o odvajanju odpadne vode:

"Pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji ali vzdrževanju 
objektov v aglomeraciji mora biti zagotovljeno, da se pred-
vidijo in izvajajo ukrepi za zmanjševanje količin padavinske 
odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo."
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U
stvarjanje mesta spomina je 
misel, ki nas vodi v aktivno-
stih razvoja pokopališč. Na 

Pobrežju med najpomembnejšimi in-
vesticijami izpostavljamo večnamenski 
pokopališki kompleks, v katerem poteka 
tudi izvedba investicije v novo ureditev 
sanitarij za obiskovalce, ki bodo v arhi-
tekturnem smislu prilagojene in prijazne 
tudi dostopu invalidov. Na pokopališču 
Dobrava, ki je mlajše mariborsko po-
kopališče in katerega posebnost so še 
vedno travnati grobovi in s cipresami 
ločena grobna polja, načrtujemo zame-
njavo grmovnic po celotnem pokopali-
šču. Obnova bo potekala postopoma, po 
projektu hortikulturne ureditve.

Obe pokopališči ponujata možnost za 
raziskovanje ter razumevanje zgodovi-
ne, kulture in arhitekture mesta in tako 
tvorita pomemben del naše kulturne de-
diščine. Tako pokopališče Pobrežje kot 
pokopališče Dobrava, katerih upravlja-
vec je Pogrebno podjetje Maribor, sta 
uradno priznani kot evropsko pomemb-
ni pokopališči, kar pozitivno vpliva na 
njuno prepoznavnost doma in v tujini.

Naj bo dan spomina na mrtve do 
okolja kar se da prijazen

Po dveh letih, ko so za pokopališča ve-
ljali posebni ukrepi in priporočila, bo 
pokopališča znova obiskalo večtisoče 
ljudi. Ob tem obiskovalce pozivamo 
tudi k odgovornemu ravnanju z od-
padki, saj plastika, izdelki za enkra-
tno uporabo in nepotrebna embalaža 
ustvarjajo vedno večje kupe odpadkov. 
Zlasti sveče, ki jih prižigamo na grobo-
vih, so za naše okolje zelo obremenju-
joče.

Zato poskrbimo, da odpadke, ki jih 
povzročimo pri obisku pokopališč in 
urejanju grobov, odložimo v njim na-
menjene zabojnike. Da bi se izognili 
mešanju z drugimi odpadki, so zaboj-
niki barvno razpoznavni, nalepke na 
njih pa opozarjajo, kaj lahko odložimo 
vanje.

Naj bosta spomin in dobra misel 
na pokojne pomembnejša od prižiga-
nja sveč. Poskrbimo za zeleni odtis in 
raje prižgimo virtualno svečo (https://
pp-mb.si/prizig-svece.aspx).

Pomembno je pravočasno sporočanje 
sprememb

Želimo vas seznaniti, kako zelo po-
membno je, da nas najemniki pravo-
časno obvestijo o vsaki spremembi 
podatkov. S tem se spoštujejo določi-

la najemne pogodbe, obenem pa se le 
tako lahko položnice dostavijo na pravi 
naslov, najemniki pa se tako izogne-
jo neljubim zapletom. Če najemnina 
za grobno mesto ni plačana za obdobje 
najmanj treh let, smo namreč primora-
ni ravnati skladno z veljavnimi predpi-
si, kar pomeni, da se lahko grobno mesto 
tudi odvzame.

Najemnik lahko v pogodbi imenuje 
pravnega naslednika. Če ta ni imenovan, 
se morajo dediči med seboj dogovoriti o 
prevzemu groba, prednostno pravico 
pri tem ima plačnik pogreba. Novi na-

jemnik po smrti najemnika vstopi v vse 
njegove pravice, samostojno odloča o 
grobnem mestu, brez njegovega soglasja 
pokopi niso možni. Pravnega nasledni-
ka ali druge spremembe podatkov lahko 
sporoči najemnik pisno ali ustno v poko-
pališki pisarni.

Med prazniki bo povečano varovanje 
na pokopališčih

Čeprav je na pokopališčih za varnost 
ves čas dobro poskrbljeno, saj skrbimo 

za dosledno zaklepanje obeh poko-
pališč zunaj delovnega časa ter redne 
obhode varnostne in mestne redarske 
službe, zaznavamo, da se v času pra-
znikov, ko je na pokopališčih večtisoče 
obiskovalcev, pojavljajo manjše tatvi-
ne (nagrobna oprema, sveče, aranž-
maji in posajene rastline), kar sicer 
globoko obsojamo, saj takšna dejanja 
ne sodijo na ta posebni kraj spomina. 
Na praznične dni, na prehodu iz 31. ok-
tobra na 1. november, bosta obe poko-
pališči odprti ves čas, zato bomo na 
obeh še povečali prisotnost fizičnega 
varovanja. Varnostniki in mestni re-
darji bodo opravili več dnevnih ob-
hodov pred pokopališči in na njih ter 
skladno s svojimi pooblastili izvajali 
nadzor, hkrati pa s svojo prisotnostjo 
zmanjšali tudi možnost kraj in drugih 
kaznivih dejanj.

Ali potrebujete pomoč pri urejanju 
grobnega mesta?

Grobno mesto je lahko urejeno na raz-
lične načine, odvisno od naših čustev, 
želja in okusa. Pomembno je, da se ure-
janja lotimo sistematično in načrtno, 
saj bomo le tako lahko grobno mesto 
skozi leta ohranjali lepo in urejeno.

Na osnovi svojih dolgoletnih izku-
šenj pomagamo in svetujemo stran-
kam izbrati ustrezen nasad, okrasne 
elemente in spomenik. Naša ponud-
ba zajema tudi individualno oskrbo 
grobov, ki vključuje svetovanje, ure-
ditev nasada in menjavo peska, zali-
vanje, košnjo trave in skrb za okrasne 
rastline. Poskrbeli bomo, da bo vaše 
grobno mesto vedno urejeno. Naše iz-
kušene cvetličarke v cvetličarni Arali-
ja na pokopališču Pobrežje in v kiosku 
na pokopališču Dobrava pa vam lahko 
pripravijo unikatne izdelke iz dnevno 
svežega cvetja.

Bliža se dan spomina na preminule svojce in prijatelje, 
ko številni ljudje obiščejo grobove svojih bližnjih, prižgejo 

sveče in prinesejo cvetje. Na ta čas se v Pogrebnem 
podjetju Maribor še posebej pripravimo

Ustvarjamo mesto 
spomina

POGREBNO PODJETJE MARIBOR

Ob dnevu spomina na mrtve vas 
vabimo tudi na žalno slovesnost, 
ki bo izvedena 1. novembra ob 10. 

uri na osrednjem komemorativnem 
prostoru partizanskega grobišča na 
pobreškem pokopališču in zatem še 
na grobišču padlim v prvi svetovni 
vojni.

Vabilo na slovesnost

Obe pokopališči tvorita pomemben del 
naše kulturne dediščine.  

Foto: Pogrebno podjetje Maribor

V cvetličarni Aralija vam pripravijo unikatne izdelke iz dnevno svežega cvetja. Foto: Pogrebno podjetje Maribor

Pogrebno podjetje Maribor, d. o. o., Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor

02 480 01 33

info@pp-mb.si

www.pp-mb.si

24-urna dežurna služba | 041 622 979

Organizacija pogreba | 02 480 01 33 ali pogrebi@pp-mb.si

Pokopališka pisarna Pobrežje | 02 480 01 32

Pokopališka pisarna Dobrava | 02 629 53 94

Cvetličarna Aralija - Pobrežje | 02 480 01 30 ali aralija@pp-mb.si

Cvetličarna Aralija - Dobrava | 02 629 53 96 ali aralijadobrava@pp-mb.si

Delovni čas pokopališča na Pobrežju in Dobravi

Poletni čas: 1. april–30. september | med 7. in 22. uro

Zimski čas: 1. oktober–31. marec | med 7. in 20. uro
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V 
Javnem podjetju Snaga si pri-
zadevamo za korektno sode-
lovanje s svojimi uporabniki, 

saj se zavedamo, da le v sodelovanju z 
njimi lahko gradimo na njihovem za-
dovoljstvu in odgovornem odnosu do 
odpadkov in našega okolja. Z veseljem 
vam bomo bomo prisluhnili in z vami 
delili koristne informacije, kako izbolj-
šati okolje.

ZBIRNO MESTO je prostor na zasebni 
površini gospodinjstev oziroma v sme-
tarniku večstanovanjskega objekta. Na 
zbirnem mestu gospodinjstva ločeno 
zbirajo:
• biološke odpadke – v rjavi posodi ali v 
kompostniku na svojem vrtu;
• mešano odpadno embalažo – v rume-
nih vrečah (velja za gospodinjstva v in-
dividualni poselitvi);
• mešane komunalne odpadke (ostale 
odpadke) – v črnih posodah.

NOVOST – od poletja 2021 Snaga posto-
pno uvaja zbiranje papirja in kartonske 
embalaže (posoda z modrim pokro-
vom) ter steklene embalaže (posoda z 
zelenim pokrovom) na zbirnih mestih 
gospodinjstev. Predvidoma do konca 
leta 2026 bodo v sistem vključena vsa 
gospodinjstva v vseh občinah, kjer 

Javno podjetje Snaga, ki skrbi za ravnanje z odpadki, 
uporabnikom ponuja različne načine odgovornega odnosa 

do odpadkov s ciljem zagotavljanja varstva okolja in da 
odpadki postanejo koristne surovine

Možnosti 
odgovornega 

ravnanja z odpadki

SNAGA

Snaga izvaja gospodarsko javno službo. 
Snaga si prizadeva za skrbno ločevanje 
odpadkov (surovin) in v ta namen že 
od začetka leta 2021 izvaja redne sveto-
valne nadzore pri uporabnikih, s ciljem 
nadzora in svetovanja uporabnikom pri 
pravilnem razvrščanju odpadkov.

EKOLOŠKI OTOK ali ZBIRALNICA je 
prostor v naselju, ki je opremljen z za-

bojniki za ločeno zbiranje:
• papirja in kartonske embalaže – za-
bojnik z modrim ali rdečim pokrovom;
• mešane odpadne embalaže – zabojnik 
z rumenim pokrovom;
• steklene embalaže – zabojnik z zele-
nim ali belim pokrovom.

NOVOST – v središču mesta je MO 
Maribor vzpostavila štiri podzemne 

ODPADNI

PAPIR

ODPADNA

EMBALAŽA

STEKLENA 

EMBALAŽA

BIOLOŠKI

ODPADKI

MEŠANI

ODPADKI

ODPADNI

PAPIR

STEKLENA 

EMBALAŽA

ODPADNA 

EMBALAŽA

NOVOST

Javno podjetje Snaga, d. o. o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor

02 620 58 00

info@snaga-mb.si

www.snaga-mb.si

Informacijska pisarna: 02 620 58 75

Uradne ure informacijske pisarne:

8.00–14.00 (pon.–pet.)

Odgovorno ravnajmo z odpadki in jih puščajmo na za njih predvidenih mestih; 
izboljšajmo njihovo ločeno zbiranje in tako poskrbimo, da postanejo neprecen-
ljive surovine za nadaljnjo predelavo. Še pred tem pa razmislimo o svojih rav-
nanjih in delujmo trajnostno. Ne kupujmo, česar ne potrebujemo; nakupujmo 
premišljeno; izmenjajmo ali podarjajmo stvari, ki jih sami več ne potrebujemo 
– enkratno je namreč stvari uporabljati večkratno. V Snagi v okviru svojih de-
javnosti izvajamo tudi različne oblike ozaveščanja, s katerimi želimo predvsem 
pri mladih spodbujati trajnosten način življenja.

Spodbujamo okolje, v katerem bodo srečni 
otroci postali srečni odrasli

zbiralnice od načrtovanih 18, ki pri-
spevajo k zmanjšanju števila zabojni-
kov in boljši urbanistični urejenosti; v 
podzemnih zbiralnicah je omogočena 
oddaja papirja in kartonske embala-
že, steklene embalaže, mešane odpa-
dne embalaže, bioloških odpadkov in 
mešanih komunalnih odpadkov. Ši-
ritev lokacij podzemnih zbiralnic je 
predvidena skladno s prenovo preo-
stale infrastrukture v središču mesta. 
Na dvanajstih lokacijah v posameznih 
naseljih Maribora so vzpostavljene 
ulične zbiralnice za ločeno zbiranje 
odpadnega jedilnega olja, s čimer želi 
Snaga približati ločeno zbiranje odpa-
dnega jedilnega olja svojim uporab-
nikom, ki so v ta namen prejeli tudi 
kuhinjske zbirne posodice za njegovo 
zbiranje; zaznan pozitivni odziv upo-
rabnikov nakazuje na smiselnost širi-
tve takšnega načina zbiranja.

ZBIRNI CENTER je ograjen prostor, 
namenjen ločenemu zbiranju različ-
nih vrst odpadkov, v katerega lahko 
občani prinašajo odpadke med de-
lovnim časom zbirnega centra. Zbirni 
center je opremljen s kesoni, posoda-
mi in zabojniki za ločeno zbiranje pa-
pirja in kartonske embalaže, stekla in 
steklene embalaže, različnih vrst od-
padne embalaže, lesa, plastike, kovin, 
folij, zelenega vrtnega odpada, kosov-
nih odpadkov, električne in elektronske 
opreme, oblačil, tekstila, odpadnega je-
dilnega olja, nevarnih odpadkov, grad-
benih odpadkov.

NOVOST – v zbirnem centru Kungo-
ta in v zbirnih centrih Lahova in Pli-
narniška v Mariboru je urejena tudi 
posebna zbiralnica za ločeno zbiranje 
odpadnega jedilnega olja. V obeh zbir-
nih centrih v Mariboru je znotraj centra 
urejen kotiček za zbiranje še uporabnih 
električnih in elektronskih aparatov. V 
zbirnem centru Lahova je urejen tudi 
kotiček ponovne uporabe, v katerem 
lahko občani predajo različne manjše, 
še uporabne predmete, ki niso dotraja-
li. Snaga namerava takšne kotičke ure-
diti tudi v vseh zbirnih centrih zunaj 
mestne občine, saj pomembno prispe-
vajo k zmanjševanju količine in ponov-
ni uporabi odpadkov.

PREMIČNA ZBIRALNICA ZA ZBIRA-
NJE NEVARNIH ODPADKOV je name-
njena brezplačni oddaji različnih vrst 
nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 
(zdravila, škropiva, barve, laki, topila, 
razredčila, akumulatorji, baterije, koz-
metika, motorna olja). Akcijsko zbiranje 
s premično zbiralnico poteka dvakrat 
na leto (spomladi in jeseni) v MO Ma-
ribor in enkrat na leto v preostalih ob-
činah.

NAROČNIŠKI SISTEM ZBIRANJA KO-
SOVNIH ODPADKOV temelji na indivi-
dualnem naročanju odvoza kosovnih 
odpadkov iz gospodinjstev. Vsako go-
spodinjstvo je enkrat na leto upraviče-
no do brezplačnega odvoza kosovnih 
odpadkov v količini do 2 m3 (velikost 
običajne prikolice).

Zbirno mesto: kartonsko in drugo embalažo je treba stisniti, preden jo odložimo v zabojnik.

Zbiralnica
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Z
a mlade športnike pomeni 
OFEM prvo srečanje z olimpiz-
mom in nabiranje neprecenlji-

vih izkušenj za nadaljnja tekmovanja na 
poti do olimpijade.

Festival je organiziran vsaki dve leti 
v eni izmed evropskih držav; na OFEM 
2023 v Mariboru, ki bo od 23. do 29. 
julija naslednje leto, bo sodelovalo 48 
držav evropskega kontinenta s pribli-
žno 3600 športniki in spremljevalci ter 
drugimi obiskovalci, ki bodo teden dni 
prebivali v Mariboru in mesto napolnili 
do zadnjega kotička.

OFEM 2023 Maribor vključuje tek-
movanja v naslednjih športnih pa-

nogah: športna gimnastika, atletika, 
cestno kolesarstvo, gorsko kolesarstvo, 
rokomet, judo, plavanje, tenis, odbojka, 
rolkanje in košarka 3 x 3. Pri tem bodo 
tekmovanja v rolkanju, gorskem kole-
sarstvu in košarki 3 x 3 izvedena prvič v 
zgodovini olimpijskega festivala evrop-
ske mladine.

Kako postati prostovoljec/
prostovoljka na OFEM 2023?

Zelo pomemben del pri organizaciji tako 
velikega festivala so zagotovo prosto-
voljci. Cilj je izbrati zagnano in motivi-

Olimpijski festival evropske mladine (OFEM) je z več kot 
30-letno tradicijo največji večpanožni športni dogodek za 

mlade športnike med 14. in 18. letom

Maribor bo gostil 
največji športni 

dogodek za mlade

ŠPORT MARIBOR

Novembra 1972 je na mestu, kjer danes stoji kopališče Pristan, odprlo vrata novo 
"zimsko sanitarno kopališče". In po skoraj 50 letih je kopališče, ki se je po opu-
stitvi sanitarnega dela (javnih kopalnic) v preteklosti razvijalo skupaj s špor-
tnimi klubi in društvi ter prireditvami, še vedno tukaj. Na voljo je tudi vsem 
rekreativcem, ki jih je od letošnjega vnovičnega odprtja srednjega bazena če-
dalje več. Ljubiteljem plavanja in vodnih športov Pristan ponuja različne vodne 
aktivnosti, sproščeno plavanje in treninge. Čakajo vas trije bazeni in čofotalnik 
za najmlajše. S tečajem Naučimo se plavati se v Pristanu prav vsako leto nauči 
plavati od 900 do 1000 prvošolcev.

Kopališče Pristan

Med športnimi dejavnostmi je v Mariboru zelo popularno rekreativno drsa-
nje, ki je na razpolago v Ledni dvorani Tabor. Mariborsko drsališče, neuradno 
odprto novembra 1974, je v dolgoletni zgodovini gostilo tudi vrsto odmevnih 
prireditev (hokejskih tekmovanj). V Ledni dvorani ima svoj dom Hokejsko-dr-
salni klub Maribor – Lisjaki, termini za rekreativno drsanje, ko nas lahko obi-
ščete in se preskusite na ledeni ploskvi, pa so:
• sreda med 17.30 in 19.00;
• petek med 20.30 in 22.00 (disko drsanje);
• sobota med 16.00 in 17.30;
• nedelja med 9.00 in 10.30 ter med 16.30 in 18.00.

Ledna dvorana Tabor

Šport Maribor, d. o. o., Koresova ulica 7, 2000 Maribor

02 320 78 10 | 02 320 78 14

info@sportmaribor.si

www.sport-maribor.si

rano ekipo prostovoljcev ter zagotoviti 
enkratno in nepozabno izkušnjo, ki bo 
tudi v prihodnje spodbudila številne po-
sameznike, da pomagajo pri organizaciji 
športnih dogodkov v Sloveniji.

Informacije, ki jih je treba poznati 
pred prijavo

1. Starostna omejitev

Prostovoljec lahko postane vsak, ki bo 
na dan podpisa dogovora o prostovolj-
stvu (maja 2023) dopolnil 16 let. Za pro-
stovoljce, ki se prijavljajo iz tujine, je 
pogoj za sodelovanje starost 18 let.

2. Osebni razgovor

Vsak prijavljeni kandidat, ki želi posta-
ti član prostovoljske ekipe OFEM 2023 v 
Mariboru, bo povabljen na osebni raz-
govor, kjer se bo predstavil komisiji, or-
ganizacijski odbor pa ga bo seznanil z 
delom in organizacijo dogodka.

3. Izobraževanja in usposabljanja

Za vse izbrane kandidate bodo pred pri-
četkom dogodka organizirana izobra-
ževanja in usposabljanja. Udeležba bo 
obvezna za vse izbrane kandidate in 
bo pogoj za opravljanje prostovoljskega 
dela na OFEM 2023.

4. Ugodnosti za prostovoljce

Ker se zavedamo, da sta dobro počutje 
in zadovoljstvo prostovoljcev izrednega 
pomena, bo vsak upravičen do:
• prostovoljske uniforme;
• brezplačnega javnega prevoza po Ma-
riboru (s predložitvijo prostovoljske 
akreditacije);
• toplega obroka in osvežilnih napitkov 
v času dela;
• zavarovanja za čas sodelovanja na do-
godku;

• usposabljanja za delo na določenem 
področju;
• mentorske podpore in pomoči;
• namestitve v primeru večje oddalje-
nosti od Maribora (več kot 70 km);
• potrdila/certifikata o opravljenem 
delu z navedbo ur in opisom del, ki ga 
bo lahko uporabil kot referenco.
Z vsem i dodat n i m i v pra š a nji  se 
j e  m o g o č e  o b r n i t i  n a  e - n a s l o v  
prostovoljstvo@eyof-maribor.com.
Pridružite se nam že danes:


