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90 LET
POVEZOVANJA
MESTNIH
PODJETIJ IN
2 LETI JHMB
SKUPINA JHMB SE JE
PREDSTAVILA UPORABNIKOM
Javni holding Maribor (JHMB) je
2. septembra, ob drugi obletnici
ustanovitve, skupaj s povezanimi
podjetji na Glavnem trgu izpeljal
dogodek »Skupina JHMB z vami«.
Na njem smo predstavili javnosti različne dejavnosti skupine, z
družabnim programom pa poskrbeli za pester utrip na trgu v središču mesta.

Razstava je vzbudila veliko zanimanja.

Dogodek, namenjen uporabnikom
storitev podjetij iz Skupine JHMB,
sta na Glavnem trgu odprla župan
Mestne občine Maribor Saša Arsenovič in direktor JHMB mag. Andrej
Rihter. Direktorica Pokrajinskega
arhiva Maribor Nina Gostenčnik
pa je otvorila razstavo ob 90. obletnici povezovanja prvih mariborskih mestnih podjetij, ki je časovno
sovpadlo z drugo obletnico JHMB.
Razstava zanimivih arhivskih fotografij – na Glavnem trgu je bila na
ogled do 15. septembra, med 12.
in 21. septembrom pa je gostovala
še v Europarku – je obiskovalcem
razkrila, katera mariborska podjetja so se povezala prva in katere
dejavnosti so izvajala. Med temi
so že bile nekatere, ki sodijo tudi v
okvir današnje Skupine JHMB.
Naznanitev in promocija zimske sezone na Pohorju.

POVEZANI
Javni holding Maribor, ki je v zgodovini
mestnih podjetij že tretja oblika njihovega združevanja, je svoj drugi rojstni
dan obeležil s pozitivnimi rezultati. Letos je Skupina JHMB do začetka septembra ustvarila 74,5 milijona evrov
prihodkov in 71,9 milijona odhodkov,
kar je odličen poslovni izid, presežek pa tudi »rezerva« za
zadnji kvartal, ko pričakujemo še večje pritiske na stroške
naših podjetij.

Direktorji podjetij iz Skupine JHMB.

Na dogodku Skupina JHMB z vami
smo si prizadevali za dvig prepoznavnosti storitev, obenem pa
uporabnikom teh izkazali zahvalo z
zanimivimi vsebinami, s koristnimi
nasveti in privlačnimi nagradami.
Obiskovalci so si lahko na Glavnem
trgu, kjer jih je pričakalo tudi snežno
doživetje, ogledali vozila in stroje, s
katerimi podjetja iz Skupine JHMB
opravljajo svoje dejavnosti, zavrteli
kolo sreče, se pomerili v športnih
igrah, posladkali s palačinkami itd.
Dogodek je zaokrožilo še odprtje
odštevalnika OFEM (Olimpijski festival evropske mladine), ki v mestu predstavlja osrednjo informativ-

no točko OFEM.
»Verjamemo, da smo z bogatimi
vsebinami, ki smo jih pripravili za
obiskovalce dogodka, pustili v javnosti pozitiven vtis. Pri tem nam
bodo vse na dogodku pridobljene
povratne informacije in odzivi občanov zelo dobre iztočnice za naše
nadaljnje delo in razvoj celotne
skupine. Vanjo povezana podjetja
se v tem času ob opravljanju svojih
rednih dejavnosti posvečajo tudi
raznim infrastrukturnim projektom, s katerimi izboljšujejo kakovost storitev za uporabnike,« je
poudaril Andrej Rihter.

Ta poleg osnovnih dejavnostih izvajajo vrsto projektov, ki
sledijo skupni razvojni viziji mesta. Ob boljši usklajenosti na
vseh področjih pa delovanje v Skupini JHMB prinaša še druge prednosti. Kot uspešno lahko izpostavimo skupno naročilo za električno energijo, letos zakupljeno po povprečni
ceni 0,27 evra na kilovatno uro, medtem ko so bile cene na
borzi jeseni skoraj dvakrat višje.
Kot družbeno odgovorno podjetje smo letos prvič objavili
tudi skupen razpis za sponzorstva in donacije; pri tem smo
oblikovali tri glavne stebre – humanitarnost, šport in kulturo – ter v okviru teh podelili sredstva za številne projekte, ki
vplivajo na življenje občanov.
Doseženi rezultati ne nazadnje potrjujejo, kar nas je naučila
že 90-letna zgodovina povezovanja mestnih podjetij – da
je učinkovito le enotno in usklajeno delovanje. To še zlasti
velja v sedanjih okoliščinah (energetska kriza, draginja …),
zato bomo z njim nadaljevali tudi v prihodnje, ko bomo skupaj z Mestno občino Maribor še naprej izboljševali kakovost
življenja v mestu.
Mag. Andrej Rihter,
direktor JHMB

PRVI SKUPNI IZLET SODELAVCEV
JHMB ODLIČNO USPEL
Skupina 30 sodelavcev Javnega holdinga
Maribor se je 17. septembra podala na izlet v Goriška brda, organiziran pod okriljem
Sindikata JHMB. Na celodnevnem potepanju po skrajnem zahodu države s(m)o se
med drugim ustavili na Trgu Evrope v Novi
Gorici, si ogledali Solkanski most čez Sočo,
na hribu Sabotin spoznali sistem kavern in
strelskih jarkov iz 1. svetovne vojne, ki ga je
slikovito predstavil lokalni vodnik, ter obiskali vas Gonjače z razglednim stolpom. Sledili sta še degustacija vrhunskih briških vin
in za zaključek skupna večerja na turistični
kmetiji v Vipavski dolini. »Prvi skupni izlet s
poudarkom na spoznavanju zgodovine in lokalnih dobrot je odlično uspel navkljub dežju
v dopoldanskih urah. Vsem udeležencem se
zahvaljujem za prijetno in veselo druženje,
zahvala pa gre tudi vodstvu podjetja za podporo pri finančnem delu izvedbe izleta,« je
povedala Renata Pajtler, predsednica Sindikata JHMB.

3000 m2
NOVIH IGRALNIH
POVRŠIN V MARIBORU
Na Mestni občini Maribor se zavedamo problematike pomanjkanja javnih urbanih površin za igro, šport in rekreacijo za vse starostne in ciljne skupine, med drugim tudi za
starejše in osebe s posebnimi potrebami.
Zavedamo se pomena gibanja, rekreacije,
igre, druženja in zdravega življenjskega sloga, zato želimo vzpostaviti dovolj tovrstnih
javnih površin glede na gostoto prebivalstva v posameznem kraju.
S pomočjo Javnega holdinga Maribor in drugih donatorjev se bomo samo letos lahko
razveselili petnajstih novih igrišč v mestu in
na Mariborskem Pohorju. Pomembno vlogo
je pri tem odigral prav JHMB, ki je doniral
igrala za štiri lokacije, in sicer pri nogometnem igrišču v Dogošah, nogometnem igrišču na Pobrežju, veslaškem klubu v Brester-

nici in sedežu objekta Mestne četrti Brezje.
Nova igrišča, ki so zasnovana premišljeno,
niso namenjena samo otrokom, temveč
nekatera tudi starejšim in gibalno oviranim.
Večina igrišč ima namreč tudi igralo, prilagojeno gibalno oviranim otrokom.
Cilj, ki ga na MOM zasledujemo pri postavljanju novih igrišč, je celovita urejenost, torej tako z igrali kot urbano opremo. Igrišča
opremljamo z igrali, ki so uporabna za vse
ciljne skupine in zagotavljajo razvoj motoričnih sposobnosti, so certificirana, inovativna
in trajnostna. Pri načrtovanju igrišč in izbiri
lokacij vključujemo ciljne skupine otrok, mladostnikov, društva, strokovne službe, želje
mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter
upamo, da bodo čim bolje prepoznana in jih
bodo občani uporabljali čim pogosteje.

LOKACIJE NOVIH IGRAL V LETU 2022
• Občinska ulica, MČ Studenci

• Mestni park, MČ Center

• Trg Dušana Kvedra, MČ Nova vas

• NK Pobrežje, MOM, MČ Pobrežje

• Schreinerjev trg, MČ Tabor

• Sedež MČ Brezje, Brezje - Dogoše - Zrkovci

• MOM, sedež MČ Tezno

• NK Dogoše, MČ Brezje - Dogoše - Zrkovci

• Teniški klub Branik, MČ Koroška vrata

• Veslaški klub Dravske elektrarne Maribor,
KS Bresternica - Gaj

• Nadgrajeno košarkarsko igrišče, KS Pekre
• 3 igrišča v okviru participatvnega proračuna,
KS Limbuš

• Mariborsko Pohorje, skupaj z RRA Podravje
– Maribor

ZA VEČ
OTROŠKEGA
SMEHA IN
DOBRE VOLJE V
VSEH KOTIČKIH
MARIBORA
Zadnja leta Maribor
raste, odkriva moč
svojih ambicij, da
obnovi zaupanje v
svoje sposobnosti in spet upa sanjati. Tako kot ste
verjetno včasih sanjali oziroma sanjate
starši, skrbniki, otroci, mladostniki, starejši in gibalno ovirani, da bi imeli v bližini svojega doma sodobno, novo, motorično primerno igrišče in igrala. Veliko
mestnih četrti in krajevnih skupnosti do
sedaj sploh še ni imelo javnih, ves čas
dostopnih zunanjih igral, ali pa so bila
ta zastarela. Zato smo aktivno pristopili
k pripravi in izvedbi čim večjega števila
zunanjih igrišč za otroke in mlade, letos
smo jim dodali tudi igrala in naprave za
gibalno ovirane in starejše, saj se trudimo ustvarjati povezane prostore druženja vseh generacij.
Samo letos smo, tudi s pomočjo Javnega holdinga Maribor, ki je zagotovil
sredstva za štiri igrišča, postavili kar
petnajst novih zunanjih igrišč. Skupaj z
JHMB in ostalimi partnerji smo v dveh
letih ustvarili 25 novih igrišč, igral, prostorov z vadbenimi napravami za občane in občanke mesta Maribor. Zunanja
igrišča sedaj omogočajo aktivno druženje otrok, veliko dobre volje in smeha,
ustvarjajo prostor za druženje in utrjujejo medgeneracijske skupnosti.
Aleksander Saša Arsenovič,
župan
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ZAKLJUČEK EVROPSKEGA
PROJEKTA URGE

STI IN IZZIVI SISTEMOV
KEGA OGREVANJA
aljinskega ogrevanja imajo velii tako za naše okolje in podnene uporabnike:
, zanesljiva, konkurenčna oskrm in toploto;
naprav vse leto, izraba toplote
oizvodnje; Projekt URGE, pri katerem je sodelovalo
tudi Javno podjetje Nigrad in ga je sofinanplivi na okolje, kakovost bivanja
cirala Evropska komisija v okviru programa
URBACT, se je avgusta iztekel. V tem proe rabe energije;
jektu je 9 evropskih mest skupaj razvijalo
deleža obnovljivih
virov pristop
ener- k vključevanju načel
najsodobnejši
krožnega gospodarstva v gradbeni sektor.
je shranjevanja
To so energije;
Kopenhagen (Danska), Kavala (Grčija),
ja.
München (Nemčija), OesteCIM (Portugalska), Prato (Italija), Riga (Latvija), Utrecht
(Nizozemska) in Maribor oziroma Nigrad kot
industrijski partner projekta.
Namen tega je bil doseči vpliv na gradbeništvo na lokalni ravni, in sicer z mednarodno
izmenjavo dobrih praks in znanj, ter vzpostaviti lokalno mrežo zainteresiranih deležnikov
za sooblikovanje lokalnega akcijskega načrta.
Omenjena mreža se imenuje URBACT Local
Group (ULG). Nigrad je skupaj z lokalno skupino URBACT opredelil glavne teme pri vključevanju krožnih načel v gradbeništvo, ki jih že ali
jih še bo uporabljal na lokalni ravni.
Predloge, ideje in pobude, ki so jih člani ULG
s sodelujočimi eksperti podali v času trajanja
projekta, je Nigrad vključil v Integrativni akcijski načrt – Integrated action plan (IAP). Ta
dokument opredeljuje ukrepe, ki jih je treba
izvesti, postavlja časovne okvire, odgovornosti za izvajanje, stroške, vire financiranja,
kazalnike in oceno tveganja za predlagane
ukrepe. IAP obsega naslednje segmente:
predstavitev Maribora in Nigrada, izzive, vizijo in cilje, s katerimi se sooča Nigrad na področju krožnega gospodarstva v gradbeništvu,
aktivnosti s predvidenim časom in odgovornostmi, vire in analizo tveganja ter Nigradov

prikaz primera krožnega gospodarstva – klopce s stojalom za kolesa. Vodstvo Nigrada je
pripravljen načrt IAP sprejelo.
Ob izteku projekta je Nigrad izvedel še zaključno srečanje ULG v Dogošah, kjer ima demonstracijske objekte za dejavnosti krožnega gospodarstva v gradbeništvu. Na srečanju
je z udeleženci delil izkušnje iz različnih projektov EU na to temo in jih seznanil z nalogami, ki jih bo Nigrad na osnovi pripravljenega
IAP še izvajal v naslednjih treh letih.
V času projekta je mednarodni konzorcij
izdelal več dokumentov s področja krožnega
gradbeništva, ki so bili predstavljeni na sklepnem dogodku v Utrechtu: od različnih študij

primerov, intervjujev z eksperti do tematskih
poročil. Te vsebine so zbrane v treh e-knjigah na spletni strani projekta. Na dogodku
v Utrechtu je bilo obelodanjeno tudi Finalno
poročilo (Final Network Report). Koordinatorji
ULG partnerjev projekta pa so podpisali Priporočila mreže URGE za spodbujanje krožnega gospodarstva v gradbeništvu na lokalni
ravni.
Partnerji projekta so z njegovo izvedbo in sodelovanjem konzorcija zelo zadovoljni. Predstavniki sekretariata URBACT so rezultate
projekta pohvalili kot ene najboljših v zadnjem času in izrazili veliko podporo predlaganim rešitvam.

VČASIH STA SAMO
DVE ROKI PREMALO
Borut Novak – Borcy je na Nigradu zaposlen
že od avgusta 1991. Kot sodelavec iz izkušene generacije je bil priča mnogim premikom podjetja in v njem, tudi selitvi iz Strme
ulice, zaradi narave svojega dela pa pozna
prav vsak kotiček Nigradove poslovne stavbe in širše okolice.
»Res je, območje mojega dela je precej široko, delal sem že na parkiriščih, v unimogu, s
pajkom, na semaforjih, javni razsvetljavi itn.,
vmes pa sem se tudi izobraževal in postal komunalni inženir. Kot vzdrževalec moram imeti pod kontrolo, kot ste dejali, sleherni kotiček
vseh Nigradovih območij, ki se ne začnejo in
končajo na Zagrebški cesti 30 v Mariboru.
Dela torej ne zmanjka, a ker so odnosi v podjetju na vseh nivojih okej, vsak dan končam z
dobrim občutkom.«
Velikokrat smo vas videli tudi v sprejemnici,
sploh v času Ivekove odsotnosti. Kaj je torej
bolje – dinamični telefonski pogovori ali akcija daleč od uradnega telefona na terenu?

»Akcija je pravzaprav oboje; ko nas kdo pokliče, nas načeloma na pokliče samo zato, da
bi nam zaželel dober dan, ravno nasprotno
– takrat moramo stisniti zobe, prisluhniti in
pomagati, kljub temu, da smo tisti prvi filter in
se ljudje po domače rečeno na nas 'spucajo'. Z
vidika vzdrževanja je zgodba sicer precej drugačna, ampak dinamike tudi tam ne manjka,
saj je vedno nekaj, ali na dvorišču ali v pisarnah, sodelavci Nigrada in holdinga se vsakodnevno obračajo name. Včasih sta samo
dve roki premalo.«
Zadnje čase je veliko govora o energetski
krizi in nujnih prihrankih. Kaj lahko naredimo v službi, da jo lažje prebrodimo?
»Tudi v službi bi morali ravnati tako, kot ravnamo doma. Skrbno. Odgovorno. Če doma ne
gorijo vse luči, tudi v službi ne rabijo goreti,
zračiti je treba preudarno. Po končanem delu
ugasniti vse porabnike električne energije …
Skratka, bodimo dobri gospodarji, kot smo
doma.«

Borut Novak, komunalni inženir

AVTOMOBILI ŠE DOLGO NE
BODO VOZILI BREZ VOZNIKA

Matjaž Kotnik, voznik avtobusa
Pri delu voznika avtobusa je ob obvladanju vožnje zelo pomemben ustrezen odnos
do potnikov. »Marprom ima veliko dobrih
voznikov. Smo povezan kolektiv, kjer se
razumemo in si pomagamo med seboj,« je
povedal Matjaž Kotnik, voznik v podjetju
Marprom, ki je prejel že kar nekaj pohval
potnikov.
Kot voznik avtobusa ste se zaposlili v letu
2016, kaj vas je pripeljalo v Marprom?
»Že od nekdaj se zanimam za avtobuse. Čeprav sem prej opravljal drugačna dela, so bila
povezana z vozili. V preteklosti sem delal kot

cenilec pri zavarovalnici in ob tem občasno
vozil pri zasebnem prevozniku. Moja kariera
se je začela v TAM-u pri razvoju zglobnega in
turističnega avtobusa. Takrat sem tudi naredil izpit za voznika avtobusa, ki ga imam že
35 let. Pred prihodom v Marprom sem bil še
dve leti v Arrivi vodja servisa.«

sede za volan avtobusa, polnega potnikov,
nosi zelo veliko odgovornost. Prepričan sem,
da avtomobili še dolgo ne bodo vozili samostojno.«

Na mestne avtobuse v Mariboru vstopi do
14.000 potnikov dnevno. Kakšen je vaš recept za dober odnos z njimi?

»Morali bi spremeniti proge, povezati en konec Maribora z drugim, in nekje določiti stičiščno točko, kjer se vse proge križajo. Vozne
rede pa naravnati tako, da ko prideš z enim
avtobusom tja, greš lahko z drugim takoj naprej. Ob tem pozdravljam zapiranje mestnega jedra, razen za taksije in avtobuse.«

»Voznik sem tako na mestnih kot posebnih
linijah in nimam težav s potniki. Vsak voznik
ima svoje prijeme, zagotovo pa mora biti urejen in vljuden, saj je tudi predstavnik mesta.
Če potnik ob vstopu pozdravi, mu vsekakor
odzdravi, morda ga celo pozdravi prvi, spregovori kakšno prijazno besedo, tudi nasmeh ne škodi. Zelo pomembno je obnašanje
voznika na posebnih, turističnih vožnjah, kjer
mora prisluhniti strankam, dogovarja pa se
samo z vodjo izleta.«
Voznikov na splošno primanjkuje, kako bi
mladim približali ta poklic?
»To je odvisno od politike. V avtomobilizmu
se vse glasneje govori, da bodo avtomobili v
prihodnosti vozili brez voznika. Zakaj bi mladi
izbrali poklic, ki ni perspektiven in je ob tem
še podcenjen? V branži bi bilo treba urediti razmere in plače. Ne nazadnje voznik, ko

Kaj bi morali storiti, da na avtobuse privabimo več potnikov?

V VOZNI PARK MARPROMA PRIPELJALI
SEDEM NOVIH AVTOBUSOV
V vozni park mestnega potniškega
prometa je Javno podjetje Marprom oktobra vključilo 7 novih 12
metrov dolgih avtobusov znamke
Iveco. Gre za nizkopodne avtobuse
z učinkovitimi in varčnimi dizelskimi motorji najvišjega okoljskega
standarda euro 6, ki predstavljajo
pomembno pridobitev, saj zagotavljajo večjo zanesljivost in kakovost mestnega avtobusnega prometa. Zmogljivost vsakega vozila
je blizu 80 potnikov.
Mariborski mestni avtobusi ob
delavnikih prepeljejo skupno do
14.000 potnikov dnevno, njihovo
zadovoljstvo s storitvijo pa je eden
od glavnih ciljev Marproma, pri čemer za njegovo doseganje potrebuje tudi ustrezen vozni park. Naložba
v sodobne avtobuse podjetju in
mestu prinaša različne koristi, kot

so zagotavljanje boljših delovnih
pogojev voznikov, dvig obratovalne sposobnosti, znižanje stroškov
vzdrževanja, povečanje konkurenčnosti javnega prevoza, zmanjšanje
škodljivih vplivov izpušnih plinov in
hrupa …
Z novimi avtobusi, ki imajo skoraj
nične emisije CO₂, se je povprečna
starost voznega parka mestnega
potniškega prometa oktobra znižala na 6,9 leta. Ob tem bo Marprom
skupaj z Mestno občino Maribor še
naprej intenzivno posodabljal avtobusno floto tudi z vozili na električni
pogon. Prav tako v prihodnje načrtuje še druge novosti za potnike;
ena od teh je nova mobilna aplikacija, ki bo ponujala sodoben pristop
do načrtovanja prevoza z avtobusi
mestnega potniškega prometa.

Nove avtobuse (šest od sedmih) je Marprom prevzel 18. oktobra na lokaciji delavnic.

OB NADALJEVANJU KOLESARSKE SEZONE PRIPRAVE
NA ZIMO IN NOVE NALOŽBE
Na Pohorju, kjer še traja sezona v kolesarskem parku, so
hkrati že v teku pripravljalna dela na prihajajočo zimsko
sezono. V okviru razširitve smučišča na območju Špelcinega loga (med spodnjo postajo nekdanje vlečnice Habakuk in Trikotno jaso) je tam po lanski sečnji dreves Marprom letos poleti opravil izravnavo terena, v načrtu pa
ima še ureditev zasneževanja. Razširjena proga Špelcin
log, ki je pomembna tako z vidika rezervne tekmovalne
proge kot izboljšanja pogojev za rekreativno smuko, bo
glavna novost v letošnji zimski sezoni. Začetek te je planiran v prvi polovici decembra.

V naslednjem letu pa se obeta večja posodobitev infrastrukture na Pohorju; Marprom je namreč letos poleti
pridobil 5.967.641 evrov sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt Modernizacija žičniških naprav in izgradnja outdoor centra Maribor
– Areh. Celotna vrednost tega projekta, ki vključuje izgradnjo vmesne postaje krožne kabinske žičnice in nove
štirisedežnice Ruška ter ureditev novih kolesarskih prog,
gibalnih parkov in steze za gorske gokarte, je 7,5 milijona
evrov. Razliko med pridobljenimi sredstvi MGRT in vrednostjo projekta bo Marprom zagotovil s pomočjo MOM
in z lastnimi sredstvi. Pričetek gradnje vmesne postaje je
načrtovan novembra letos.

PROMOCIJA ELEKTROMOBILNOSTI
NA GLAVNEM TRGU
Med 16. in 22. septembrom se je na različnih lokacijah v MOM odvijal Evropski teden
mobilnosti, kjer je sklepni dan sodeloval
tudi Marprom. Na dan brez avtomobila
(22. 9.) je z namenom promocije e-mobilnosti na Glavnem trgu pripravil predstavitev avtobusa na električni pogon in mini
električnega vozila Maister. Poleg tega je
obiskovalce seznanjal z mobilno aplikacijo
Marprom shop, ki omogoča brezstično kupovanje in uporabo avtobusnih vozovnic.
Z začetkom ETM je zaživela tudi pilotna avtobusna linija št. 22 po sistemu P + R (park
& ride) med parkiriščem pred trgovskim
centrom E.Leclerc in postajališčem Modna
hiša, z vmesnima postankoma pri trgovskih
centrih Obi in Europark. Prevoz na tej liniji,
kjer je vozil nov manjši avtobus na električni
pogon, so lahko potniki preizkusili brezplačno do konca septembra.

MOJSTRICA CVETJA IN
CVETLIČARKA Z NAVDIHOM
Prepoznavna, zanesljiva in vestna sodelavka Marinka Cvetko dela v Cvetličarni Aralija že 43 let.
Začela je pri rosnih petnajstih letih in bila najprej
tri leta vajenka, nato pa vztrajala v Araliji kot cvetličarka in mojstrica še nadaljnjih dobrih 40 let.
Kaj vas je spodbudilo, da postanete cvetličarka?
»Zelo rada sem kreativna in rada ustvarjam. Uživam
pri delu z ljudmi, ko jim lahko pomagam in svetujem.«
Kako poteka vaše vsakodnevno delo, kaj vas najbolj motivira?
»V vsakodnevno delo, to je predvsem žalno floristiko, enakovredno vključujemo še druge segmente cvetličarstva in vrtnarstva, od urejanja grobov,
parkov, nasadov in drugih prostorov do aranžiranja
in priprave šopkov za svečane priložnosti. Osebno
so mi največji izziv še vedno poroke, torej poročni
aranžmaji in poročni šopki.«
Ste na kateri vaš izdelek še posebej ponosni?
»Cvetličarke iz Aralije smo še posebej ponosne na
nagrado za najboljši poročnik šopek, ki smo jo prejele na sejmu Flora.«
Slogan »Aralija mojstri cvetja« je zelo prepoznaven, kaj pravzaprav pomeni?
»Naš slogan 'Aralija mojstri cvetja' v prvi vrsti odraža
najvišji nivo storitev, saj je mojstrski naziv največ, kar
je moč doseči v tej obrti. Cvetje pa se nanaša tako na
cvetličarske kot vrtnarske storitve.«

Marinka Cvetko, cvetličarka

POT EVROPSKIH
POKOPALIŠČ S
PRIZNANJEM INŠTITUTA
KULTURNIH POTI EVROPE
Mednarodni projekt Pot evropskih pokopališč, ki ga kot predsedujoči član Združenja
evropsko pomembnih pokopališč (ASCE)
vodi Pogrebno podjetje Maribor, je dobitnik prestižnega priznanja Najboljše prakse
kulturnih poti Evrope. Omenjeni projekt je
prejel nagrado Svetovne turistične organizacije za inovativen pristop.
Med pomembne kulturne poti Evrope se uvršča tudi Pot evropskih pokopališč (European
Cemeteries Route), mednarodni projekt, ki
je zaživel leta 2010 pod okriljem združenja
ASCE. Danes je vanj vključenih preko 70 pokopališč iz 24 evropskih držav, za obiskovalce
zanimivih kot turistične točke, ki izpričujejo
bogato kulturno dediščino. Napisi, simboli in
arhitektura pokopališč pripovedujejo zgodbe o ljudeh, odsevajo družbene spremembe
skozi čas in predstavljajo muzej na prostem,
kjer lahko spoznavamo jezik, običaje in vezi
med prebivalci.

Komisija, ki so jo sestavljali predstavniki ministrstev 37 držav, je med več kot 40 uradnimi
certificiranimi kulturnimi potmi podelila nagrado tudi projektu Šole na pokopališčih, ki je
(v okviru mednarodnega projekta) zasnovan
prav na mariborskih pokopališčih. Pogrebno podjetje Maribor ga je pilotsko razvijalo
preko različnih aktivnosti; Kulturni dnevi na
pokopališču, Obujamo legende in Šola šoli v
spomin so trije izmed najbolj inovativnih načinov, ki so jih povzeli tudi drugi člani ASCE z
vse Evrope. Tako je nastala izmenjava praks,
ki je prerasla v skupen projekt Schools on cemeteries. Ta je bil letos glavna tematika Tedna evropskih pokopališč v okviru združenja
ASCE.
Pokopališča so s tem projektom hkrati postala predmet raziskovanja in razvoja v visokošolskih programih. Manager poti evropskih
pokopališč, mag. Dušan Vrban, prav na osno-

vi tega projekta že nekaj let na višješolskih in
univerzitetnih študijih razvija programe turističnega razvoja na osnovi pokopališč. Predstavljanje pokopališč kot družabnih omrežij
za mlajše, izvora turističnih zgodb, podlage za
razvoj turističnih izdelkov ali izziva za digitalno komuniciranje tako odpira nova poglavja v
raziskovanju potencialov in razvoju turizma.
Kot je ob prejemu nagrade na letnem forumu
povedala predsednica združenja ASCE mag.
Lidija Pliberšek, gre za »odmevno priznanje
Združenju evropsko pomembnih pokopališč,
da je delo s šolami izredno pomembno za
ohranjanje kulturne dediščine in ozaveščanje mladih o evropskih vrednotah ter medkulturnem sodelovanju. Na lokalni ravni sta
spodbujanje in razvoj tovrstnih projektov
ključnega pomena za mirno, razumevajočo in
vzdržno prihodnost družbe.«

Z ODPADKI NA POKOPALIŠČIH
RAVNAJMO ODGOVORNO
Ob dnevu spomina na preminule svojce in
prijatelje številni ljudje obiščejo njihove grobove, prinašajo sveče in cvetje. Na ta čas se
v Pogrebnem podjetju Maribor še posebej
pripravimo. Po dveh letih, ko so zaradi covida-19 veljali posebni ukrepi za pokopališča,
jih bo letos znova obiskalo več tisoč ljudi. Ob
tem obiskovalce pozivamo k ustreznemu
ravnanju z odpadki, saj plastika, odvečna
embalaža in drugi izdelki za enkratno uporabo ustvarjajo vse večje kupe odpadkov.
Zlasti sveče, ki jih prižigamo na grobovih, so
za okolje zelo obremenjujoče. Zato poskrbimo, da odpadke, ki jih povzročimo pri obisku pokopališč in urejanju grobov, odložimo
v temu namenjene zabojnike. V izogib mešanju z drugimi odpadki so zabojniki barvno
razpoznavni, nalepke na njih pa opozarjajo,
kaj lahko odlagamo vanje.

RAZISKAVE OMREŽJA ZAHTEVAJO
VELIKO ZNANJA IN SPRETNOSTI
Marko Hecl, po poklicu inženir informatike, je svojo karierno pot v podjetju Mariborski vodovod pričel pred devetimi leti
kot monter vodomerov. »Z željo po novih
izzivih sem kot inženir informatike hitro
poprijel tudi za delo programiranja vodomerov za daljinsko odčitavanje, ki jih
vgrajujemo našim uporabnikom,« je povedal.
Katere so trenutno vaše glavne zadolžitve
v Mariborskem vodovodu?
»Želja po novem znanju me je kmalu popeljala v oddelek Omrežja. Danes opravljam
dela pri raziskavah vodovodnega omrežja,
izvajam tlačne preskuse novozgrajenih cevovodov in občasno programiram module
za daljinsko odčitavanje kontrolnih vodomerov, s katerimi po posameznih conah dnevno odčitavamo in spremljamo porabo vode.
Velikokrat sem tudi prisoten pri popravilih
vodovodnih cevi in hišnih priključkov.«

Kako v praksi potekajo raziskave vodovodnega omrežja in zakaj so pomembne?
»Delo raziskovalca-monterja omrežja je
zelo dinamično, zanimivo in zahteva veliko potrpljenja, znanja in spretnosti. Zajema tako lociranje kot mikrolociranje mesta
okvare oziroma puščanja cevovodov, pri
čemer uporabljamo razna specialna orodja,
kot so ročna slušalka, mini geofon, geofon
za mikrolociranje in korelator. Z raziskavami omrežja zmanjšujemo porabo izgubljene
vode in posledično tudi energije za izgubljeno načrpano vodo. Prav tako s tem uporabnikom zagotavljamo stalnost in varnost
oskrbe s pitno vodo.«
Geofon za mikrolociranje omogoča najbolj natančno določitev mesta okvare na vodovodni cevi. Ima možnost
shranjevanja šumov, s katerimi lahko kasneje na računalniku analiziramo in točno določimo mesto okvare. Nanj
je možno priklopiti tudi tri vrste sond – za mehke in trde
terene ter za iskanje s plinom. Aparat z gumijasto kapo
na dnu je brezžično povezan z ekranom in s slušalkami.

Korelator je naprava za mikrolociranje napake na cevovodih, ki se najbolj obnese na trdih materialih. Če z
geofonom ne moremo določiti točnega mesta okvare,
se poslužimo korelatorja. Ta ima sonde, ki jih nastavimo po določenih predelih, kjer čez noč, ko ni zunanjega hrupa, merijo moč šuma. Sonde nato odčitamo in
zelo natančno določimo mesto napake na cevovodih.
Mini geofon uporabljamo na podoben način kot slušalko,
a je z njim moč natančneje ugotoviti mesto iztoka vode.
Ima kovinsko palico z magnetom in ekranom, kjer je mogoče spremljati koncentracijo hrupnosti, ter brezžično povezane slušalke za poslušanje moči šuma. Najbolj uporaben je pri ugotavljanju napak na hišnih priključkih.

Marko Hecl, inženir informatike

Ročna slušalka za odkrivanje iztokov se uporablja na
ventilih cevovoda. Narejena je iz kovine, ki ima na vrhu
plastično kapico, kamor se prenaša zvok iztoka vode.
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SAMOOSKRBNE SONČNE ELEKTRARNE
NA JAVNIH OBJEKTIH MOM

aposlenih:

:
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Mestna občina Maribor bo v sodelovanju s
podjetjem Energija in okolje (v 100-odstotni
lasti Energetike Maribor) s projektom Samooskrbne sončne elektrarne prispevala k
uvajanju obnovljivih virov energije na funkcionalnih površinah in objektih javnih zgradb v
mestu. S tem bomo pripomogli k energetski
samooskrbi z električno energijo na območju
TI IN IZZIVI
SISTEMOV
MOM
z minimalnimi posegi v naravo.
EGA OGREVANJA
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mesta. Predmet projekta je izgradnja osmih
sončnih elektrarn s skupno inštalirano močjo
1.244,1 kWp. Skupna ocenjena proizvodnja iz
vseh naprav bo znašala približno 1.402.395
kWh letno.
Glede na trenutne in pričakovane cene električne energije je umestitev sončnih elektrarn
nujna tako z vidika možnega prihranka pri
letnem strošku električne energije kot doseganja samozadostnosti oziroma samooskrbnosti. Izvedba projekta je načrtovana v drugi
polovici leta 2023, odvisna pa bo predvsem
od pridobitve nepovratnih sredstev in časovnih rokov dobave komponent.
S projektom Samooskrbne sončne elektrarne na javnih objektih MOM želimo začrtati

vodilne smernice razvoja sončnih elektrarn v
Mariboru. Izvedena študija je namreč pokazala, da imajo mariborski javni objekti velik potencial za umestitev sončnih elektrarn – okoli
3,8 MWp oziroma 3700 MWh proizvedene
električne energije letno. Z umestitvijo sončnih elektrarn bi tako dosegli kar 60-odstotno
samozadostnost objektov. Obenem imamo
ob javnih objektih na voljo še ogromno ostalih
prostih površin, med katerimi je zelo zanimivo odlagališče odpadkov Pobrežje, kamor bi
lahko po ocenah postavili sončno elektrarno
moči 10 MWp. V prihodnosti je predvidena tudi nadgradnja projekta z namestitvijo
hranilnikov električne energije in polnilnic za
električne avtomobile. S tem bomo še bolj
optimizirali celoten projekt.

PRISLUHNITI POTREBAM
IN ŽELJAM OBČANOV

rabe energije;
deleža obnovljivih virov ener-

e shranjevanja energije;
a.

Bojan Žerjal, oče petih otrok in vzdrževalec
energetskih naprav s posebnimi pooblastili,
je v Energetiki Maribor zaposlen od 1. januarja 2011. V prostem času najbolj uživa v
plesu, kolesarjenju in jadranju.
Kakšne so vaše delovne zadolžitve v Energetiki Maribor?
»Naloga celotne ekipe sodelavcev našega oddelka je zagotavljanje nemotenega delovanja
vseh naprav, ki so ključne za ogrevanje Mariborčanov preko sistema daljinskega ogrevanja. Gre
za 24-urno službo, za redno nadzorovanje in
vzdrževanje sistema, v vsakem vremenu in vseh
letnih časih. Rešujemo situacije v ekstremnih
razmerah na vročini in vlagi, tudi v podzemnih
jaških, zato je treba biti primerno usposobljen in
vzdrževati psihofizično kondicijo.«
Nekateri med vami delate kot tako imenovane dvoživke; kaj to pravzaprav pomeni?
»'Dvoživke' smo vzdrževalci energetskih
naprav, zaposleni v enakomerni razporeditvi
delovnega časa. Ob odsotnosti upravljalcev
energetskih naprav, ki so zaradi narave dela
v neenakomerni razporeditvi delovnega časa,
jih 'dvoživke' nadomeščamo. Lahko bi rekli, da

smo zaposleni na dveh delovnih mestih hkrati, kar pomeni, da moramo biti usposobljeni za
vse naloge in precej prilagodljivi.«
Ste tudi član nadzornega sveta podjetja in
sindikatov, kar vam daje natančen vpogled
v delovanje ne samo Energetike, temveč
tudi širše. Kje vidite možnosti za razvoj naših javnih podjetij?
»K naštetemu bi dodal še pogled občana, povprečnega prebivalca štajerske regije. In prav
ta pogled je morda premalo vključen v razumevanje delovanja javnih podjetij. Menim, da
bi bilo treba aktivneje skrbeti za povezovanje
z uporabniki naših storitev ter prisluhniti potrebam in željam prebivalcev. Smiselno bi bilo
razmišljati, kako lahko še bolj pomagamo ljudem, zlasti v luči podražitev energentov. Denimo tako, da jih ozaveščamo o učinkovitejši
porabi energije in kako jo lahko prihranijo.«
Kaj vam pomeni, da delate v podjetju, ki
postavlja v ospredje javno dobro, ljudi in ne
dobička?
»Kot najbrž večini zaposlenih, tudi meni zaposlitev pomeni temeljni vir prihodka za vsakdanje življenje. Je pa res, da je delati v takšnem

Bojan Žerjal, vzdrževalec energetskih naprav
okolju, kjer prevladujejo pozitivni odnosi in
vrednote, prijetneje. Dober občutek je, ko veš,
da tvoja služba pomaga drugim ljudem. V našem primeru na način, da imajo sokrajani dobesedno topel dom.«
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Območje sistema daljinskega ogrevanja v
MO Maribor.
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ODPADNO JEDILNO OLJE NI ODPADEK,
TEMVEČ KORISTNA SUROVINA
Proizvedeno toploto dobavljamo odje• Vključevanje v koncept krožnega gospomalcem preko distribucijskega omrežja v
darstva.
Odpadno jedilno olje po cvrtju – kam z postavljena avgusta pri igrišču v Malečniku.
skupni dolžini skoraj 40 kilometrov, ki poEnergetika Maribor izvaja gospodarsko
njim? Nikakor ne v straniščno školjko ali Na teh območjih je Snaga tudi razdelila goskriva večji del gosto naseljenega območja
javno službo oskrbe s toplotno energijo
druge odtoke, saj se kot lepilo nalaga na podinjstvom 5,5-litrske posodice za zbiranje
Maribora. Energetika s toplotno energijo
v
MO
Maribor.
V
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–
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Ob tem paka-nuditi
energent
v vsehtudi
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polju pa
je na razpolago
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dišečo svečko.
uporabnikom
zanesljivo
oskrbo s Poprijazno
rablja zemeljski plin. Kot nadomestno gokršna je
bila postavljena
v ZC Kungota.
energijo.
rivo za proizvodnjo toplote v kotlih se lahko
Snaga je z namenom, da ločeno zbiranje od- leg tega je predaja mogoča v okviru akcije
lahko kurilno
padnegauporablja
jedilnegaekstra
olja približa
svojimolje.
upo- zbiranja nevarnih odpadkov.
rabnikom, v okviru projekta EU postavila 13
uličnih zbiralnic za njegovo zbiranje. Prva je V Snagi smo veseli pozitivnih odzivov upobila urejena v Zbirnem centru Kungota že de- rabnikov, ki so jim praktične posodice olajšale
cembra 2021, preostalih 12 pa letos na ob- zbiranje odpadnega jedilnega olja. Ustreza
močju Maribora (v Bresternici, Kamnici, Lim- jim tudi postavitev uličnih zbiralnic, saj jim
bušu, Hrastju, Pekrah, Razvanju, Malečniku, zaradi njihove bližine omogoča sprotno odCelestrini, Zrkovcih in Dogošah). Zadnja je bila dajo olja.

ZAŽIVELA ŽE ČETRTA PODZEMNA
ZBIRALNICA V CENTRU MESTA
Sredi septembra je Snaga v
središču mesta predala v uporabo že četrto podzemno zbiralnico; postavljena je na križišču
Gregorčičeve in Grajske ulice.
Prva podzemna zbiralnica je bila
urejena na Glavnem trgu, druga
na križišču Strossmayerjeve ulice in Koroške ceste ter tretja na
Vojašniški ulici.

Polnilna postaja za vozila
na CNG na Zagrebški
cesti.
Bodimo
modri,
ohranimo

PREDNOSTI IN IZZIVI SISTEMOV
DALJINSKEGA OGREVANJA
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prednosti
tako
za
naše
okolje IN
in podneSTEV ZBIRA PAPIR
bje kot končne uporabnike:
STEKLENO
EMBALAŽO
• trajnostna, zanesljiva,
konkurenčna oskrba
s
hladom
in
toploto;
NA SVOJEM ZBIRNEM
• delovanje naprav vse leto, izraba toplote
MESTU
ves čas proizvodnje;
• pozitivni vplivi na okolje, kakovost bivanja
Snaga je že lansko poletje na pilotnem
in zdravja;
območju mariborske občine – na Te• zmanjšanje rabe energije;
zenski
dobravideleža
in deluobnovljivih
Brezja – vzposta• povečanje
virov enervila
ločeno
zbiranje
papirja
in steklegije;
ne
embalaže shranjevanja
pri 500 gospodinjstvih.
• vključevanje
energije;
Slednja
so v ta namen prejela posode,
• digitalizacija.
ekološki otoki pa so bili umaknjeni s teh
območij. Rezultati takšnega zbiranja so
ugodni, saj je zbrana bolj čista in dosledno ločena frakcija papirja in steklene
embalaže. Prav tako zaradi umika ekoloških otokov ne prihaja do onesnaženj
na teh lokacijah, kar preprečuje razmah
glodavcev in neugodne okoljske vplive.
V letošnjih poletnih mesecih je Snaga
vključila v takšen sistem zbiranja gospodinjstva na novih območjih občine
– na Pobrežju, v Zrkovcih, Dogošah in
delu Brezja, kjer je prejelo posode okrog
2.500 gospodinjstev. Do konca leta pa
jih bo dobilo še 1.400 gospodinjstev na
območju Tezna.
Snaga ima v načrtu, da bodo vsa preostala gospodinjstva v mariborski občini,
ki živijo v individualnih poselitvah, prejela posode za ločeno zbiranje papirja
in steklene embalaže na svojem domu
do leta 2025. Zatem bo v takšen sistem
vključila še gospodinjstva v preostalih
občinah.

zeleno in ostanimo zdravi!

SMO ODLIČEN TIM IN RADI SI
POMAGAMO MED SEBOJ
Damjan Lorber dela v Snagi že dobra štiri leta; od samega začetka je zaposlen v
sortirnici, kjer je sedaj operativni vodja in
tako vodi 27 sodelavcev, med njimi strojnike, komunalne voznike, vzdrževalce in delavce na sortirni liniji. »S sodelavci se zelo
dobro razumemo, večkrat se družimo tudi
v prostem času. Pri delu si pomagamo in
smo odličen tim,« je povedal.
Kakšne so vaše dnevne naloge in kako se
soočate z izzivi pri delu?
»Moje redno delo zajema mesečni plan
obratovanja sortirnice, torej planiranje
sortiranja mešanih komunalnih odpadkov
in odpadne embalaže glede na prevzeme posameznih frakcij. Delo v sortirnici v
primerjavi z mojimi začetki danes teče že
precej bolje, saj smo izvedli več postopkov
optimizacije in vzpostavili boljšo organizacijo dela. Razna vzdrževalna dela opravimo
že pred 6. uro pred zagonom sortirne linije.
Svoje sodelavce redno usmerjam h kakovostnemu delu, ki je pri nas pomembnejše
od količine izvedenega. Kakovostno opravljeno delo nam ne povzroča nepotrebnih dodatnih težav. Občasne izzive pa nam prinaša
delo na višini, saj so določeni elementi sortirne naprave na precejšnjih višinah.«

Ali bi glede na odpadke na sortirni liniji lahko rekli, da občani dobro ločujejo odpadke,
se med njimi znajde tudi kaj nenavadnega?
»Med mešanimi komunalnimi odpadki je
prisotnih veliko bioloških odpadkov, pa tudi
težkih kosov železa, ki lahko poškodujejo
mline, in baterij, ki se lahko ob stisku vnamejo. Med odpadno embalažo nam povzročajo nekaj težav plastenke, v katerih
je še tekočina, saj takšnih sortirna naprava
zaradi postopka izpihovanja ne izloči. Zelo
nenavadna najdba pri delu pa je bil mrtev
piton, ki se je pojavil na sortirni liniji. Očitno
je lastnik poginulo kačo odvrgel kar v črno
posodo za mešane komunalne odpadke.«
Čemu pa posvečate svoj prosti čas, kaj vas
razveseljuje in bogati?
»Veliko mi pomeni družina, imam dva sinova in v družinskem krogu rad preživljam
sleherni trenutek. V posebno veselje mi je
gobarjenje, poznam in nabiram 16 vrst gob.
Doma smo zelo samooskrbni, imamo lastno
zelenjavo in sadje ter iz pridelkov pripravljamo različne vložnine. Že 25 let sem tudi
lovec.«

Damjan Lorber, operativni vodja
sortirnice

DOŽIVELA RAZLIČNA OBDOBJA
Z EDINSTVENE PERSPEKTIVE
Cvetka Simonič je v Športu Maribor oziroma
Dvorani Tabor zaposlena že celih 35 let. Začela je v tej dvorani kot snažilka, zatem je v
gostinstvu takrat še Športnih objektov Maribor doživela Mariborski otok, Hipodrom
Kamnica, Pristan, Ledno dvorano in legendarni All stars caffe v Dvorani Tabor. Zadnji
dve leti z vso skrbnostjo, dinamičnostjo in
dobro voljo bdi nad čistočo Dvorane Tabor
in Ledne dvorane.

Sebastijan Škorc: »Cvetko Simonič
poznam vse od najinih začetkov v
Dvorani Tabor. Dolga leta je delala v
All starsu in zame je bila ena najpozitivnejših oseb, vselej dobre volje. S
Cvetko sva vsak dan pred treningom
poklepetala in pri njej sem popil kavico – točno je vedela, kakšno imam
najraje.«

Ste nepogrešljiva članica kolektiva, ki skrbi
za dobro počutje sodelavcev in uporabnikov dvoran; kaj vas je privedlo k nam?
»Pred 35 leti sem delala v gostilni Štajerc v
tedanjem Gostinskem podjetju Pohorje. Ker
sem imela doma majhni hčerki, sem se preko
znanke iz Dvorane Tabor prijavila na delovno
mesto čistilke. Mislila sem, da bom pri tem
delu več doma. Takrat še nisem vedela, kako
živijo športni objekti, kjer smo praktično 24
ur na dan, 7 dni v tednu, v polnem pogonu.
Zatem sem bila dokaj hitro premeščena v
gostinski del športnih objektov.«

Kako gledate na svoje delo in vlogo v podjetju?
»Iskreno, verjetno preživim več časa v
Dvorani Tabor kot doma, a mi to ni težko.
Ta objekt ima posebno dušo in dolgoletno
tradicijo, ki navdušuje tako športnike, obiskovalce, organizatorje kot umetnike, ki tukaj
z veseljem nastopajo. Prihajam še iz 'stare
šole', ko so nas strogo učili, kako delati in da
je treba na objekt vedno odgovorno paziti.
Predvsem sem ponosna, da bodo tudi moji
vnuki vedeli, da sem bila del zgodovine tega
objekta in se trudila, da ostane ohranjen za
prihodnje generacije.«
Kaj vas najbolj veseli pri vašem delu?
»Veseli me, da sem ob preobrazbi dvorane
še vedno tukaj in da smo jo po zaključku del
predstavili obiskovalcem v najlepši možni
podobi. Prav tako me navdaja s ponosom, da
smo z našimi vrhunskimi športniki, recimo
Sebastijanom Škorcem ali Petrom Možičem,
lahko skupaj rasli in dozoreli. To je svojevrsten občutek. Hkrati pa je vmes že zrasla nova
generacija z Rokom Možičem in ostalimi.«
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Območje sistema daljinskega ogrevanja v
MO Maribor.

Ime podjetja:
Energetika Maribor, d. o. o.
Sedež:
Jadranska cesta 28, Maribor
Število zaposlenih:
60
Direktor:
Alan Perc

DVORANA TABOR DOČAKALA
PREPOTREBNO REKONSTRUKCIJO
PREDNOSTI IN IZZIVI SISTEMOV
Proizvedeno toploto dobavljamo odje• Vključevanje v koncept krožnega gospoDALJINSKEGA OGREVANJA
malcem preko distribucijskega omrežja v
darstva.
Legendarna Dvorana Tabor je v letih 2021 milijona prispevala država in 2 milijona Mest- tev – za kegljanje, atletiko, ju-jitsu, odbojko,
Sistemi daljinskega ogrevanja imajo veliskupni dolžini skoraj 40 kilometrov, ki poEnergetika Maribor izvaja gospodarsko
in 2022 doživela delno rekonstrukcijo. Pre- na občina Maribor.
rokomet, ritmično gimnastiko, namizni tenis,
ko prednosti tako za naše okolje in podnekriva večji del gosto naseljenega območja
javno službo oskrbe s toplotno energijo
novljena dvorana je velika pridobitev za
košarko itd. Tukaj so še številni klubi in zdrubje kot
končne uporabnike:
Maribora. Energetika s toplotno energijo ženja
v MO
Maribor.
V okviru
celotne
Maribor
in celotno
regijo,
predvsem
paposlovne
ma- Slednja
upokojencev,
invalidov, veteranov in
skozi letni program športa vsako leto
•
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oskroskrbuje
več
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in
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–
ta
ob
matičnem
podjetju
vkljuriborske športnike in prihajajoč Olimpijski nameni 330.000 evrov za aktivnosti v Dvora- bolnikov s parkinsonovo
boleznijo,
ki ostajajo
ba saktivni
hladom
in toploto;
360kjer
poslovnih
čuje
še projektno
podjetje
Energija
in okoljeni Tabor,
festival
evropske
mladine
– OFEM
2023.
tudi
v poznejših letih življenja.
domujeodjemalcev.
preko 15 klubov in druš- športno
• delovanje naprav vse leto, izraba toplote
v njegovi
100 %
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in hčerinsko
Na tem
bo Dvorana
Tabor
enegapodjetje
od
ves čas proizvodnje;
VIZIJA IN POSLANSTVO
Moja
energija
v 33,3 % lasti – s kotli in nakrovnih
športov
– gimnastiko.
• pozitivni vplivi na okolje, kakovost bivanja
Utrditi želimo vlogo okolju in uporabpravami za soproizvodnjo toplote in elekDvorano
Tabor
so predali
namenu
leta 1984,
in zdravja;
nikom prijaznega regionalnega podjetja
trične
energije
letno
proizvedemo
več kot
potem97
ko GWh
jo je zgradilo
300
zdru-Z iz• zmanjšanje rabe energije;
za zadovoljevanje energetskih potreb in
toplote in
70organizacij
GWh elektrike.
ženegajemo
delasončnih
s prispevki
in brez posojil.
Zaži• povečanje deleža obnovljivih virov enerzagotavljanje enostavnosti bivanja ter
sprejemnikov
toplote
se kot
vela jeenergent
z otvoritveno
košarkarsko
tekmo,
gije;
pozitivne prihodnosti. Ob tem pa nuditi
v vseh napravah zaenkratkiupojo je igrala reprezentanca SFRJ s takrat naj• vključevanje shranjevanja energije;
uporabnikom zanesljivo oskrbo s prijazno
rablja zemeljski plin. Kot nadomestno goboljšimi košarkarji sveta. V svoji bogati zgo• digitalizacija.
energijo.
rivo za proizvodnjo toplote v kotlih se lahko
dovini je bila Dvorana Tabor več kot le športuporablja
ekstra
lahko
kurilno
olje.
na dvorana, saj so se v njej odvijale različne
odmevne prireditve, tudi koncerti, obiskovali
pa so jo številni ugledni gosti. Povezana je z
mnogimi športnimi uspehi, denimo v moški in
ženski odbojki – v dvorani se je v odbojki kalila družina Možič, najbolj znana odbojkarska
družina v Mariboru in Sloveniji.

Namen rekonstrukcije je bil urediti Dvorano
Tabor po standardih za izvedbo športnih tekmovanj najvišjega nivoja in našim športnikom
zagotoviti sodobne spremljevalne prostore in
garderobe. Hkrati je objekt doživel energetsko sanacijo, ob tem pa dobil še temelje za
vzhodni prizidek, kjer je sedaj lepa in uporabna urbana ploščad.
V sklopu obnove je bilo narejeno več, kot je
bilo sprva načrtovano; urejene so bile sanitarije za obiskovalce, ločen prostor za nujno
medicinsko pomoč, dopinška soba, posebne
garderobe za sodnike in trenerje ter dve sejni
sobi; zamenjana sta bila kanalizacijsko in hidrantno omrežje, nameščeni novi električni
agregat, svetilke in sistem požarne varnosti; osvežena je bila notranjost dvorane, ki je
dobila dva velika semaforja LED, nova tla pri
tribunah in opleske. Vrednost naložbe je znašala okoli 5,2 milijona evrov, pri čemer je 3,2

Peter Možič, odbojka: »Dvorano smo
športniki vzeli za svojo. Vsi smo se trudili, da ostane čim dlje v dobrem stanju,
da je vzdrževana, čista in dejansko smo
se športniki letno dobivali na generalkah, ko smo skupaj urejali dvorano,
obrezovali drevje. Ves čas smo pazili na
objekt, kot da je naš.«

Luka Žvižej, rokomet: »Veseli smo, da
je dvorana doživela delno prenovo, saj
smo s tem dobili nove velike garderobe. Imamo prostore za videoanalizo in
Polnilna postaja za vozila na CNG na Zagrebški cesti.

osveženo notranjost dvorane, kar nam
daje dodaten motiv za nadaljnje uspehe. Nova zunanja podoba pa bo privabila še kakšnega navijača več.«
Sergej Ravnikar, ženska košarka:
»Nove garderobe in spremljevalni prostori so zagotovo velika pridobitev za
naš šport in klub. Pogoji treninga so
občutno boljši, zato smo z narejenim
zelo zadovoljni. Delna rekonstrukcija je
odličen začetek, da v nadaljevanju uredimo še parket in tribune.«
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CILJ JE ŠIRITEV KRVODAJALSTVA
ZNOTRAJ SKUPINE JHMB

TI IN IZZIVI SISTEMOV
EGA OGREVANJA
ljinskega ogrevanja imajo velitako za naše okolje in podnene uporabnike:
zanesljiva, konkurenčna oskrDarovanje krvi je ena od najplemenitejših
m in toploto;
oblik
pomoči
sočloveku. V sodobni menaprav vse
leto,
izraba toplote
dicini
je
kri
nenadomestljiva,
saj pomaga
izvodnje;
pri
zdravljenju
težkih
bolezni,
rešuje živlivi na okolje, kakovost bivanja
ljenja pri večjih operacijah ali nesrečah in
rabe energije;
ne nazadnje tudi pri porodih. Zato je vsak
deleža obnovljivih
enerkrvodajalecvirov
heroj,
ki rešuje življenja. Aktiv
Rdečega križa (RK) v Mariborskem vodovoe shranjevanja
energije;
du se tega
zelo dobro zaveda, saj je v krvoa.
dajalstvu aktiven že 42 let.
Mariborski vodovod v sodelovanju z Območnim združenjem RK Maribor in izvajalcem
– Centrom za transfuzijsko medicino UKC

Maribor – na leto organizira tri krvodajalske
akcije za svoje zaposlene. Poleg tega v znak
zahvale krvodajalcem aktiv pripravi letno
srečanje krvodajalcev, kjer jim tudi podeli
priznanja.
Tako naši sodelavci, družinski člani, sorodniki, prijatelji kot vsi ostali smo dnevno izpostavljeni nevarnostnim v prometu, na delovnih mestih, pri športnih dejavnostih itd. Pri
tem je nepredstavljivo, da bi nekdo izgubil
boj za življenje, ker ne bi bilo pravočasno na
razpolago zadostne količine krvi. Zato mora
skrb za krvodajalstvo postati splošna druž-

bena vrednota vseh, ki lahko pripomoremo
k temu, da vir varne krvi v Sloveniji nikoli ne
usahne.
Družbena odgovornost ter odgovornost do
ljudi in skupnosti sta zlasti v spremenjenih
razmerah, ki jih je ustvarila pojavnost novega koronavirusa, pomembnejši kot kadarkoli prej. Zaradi tega v Aktivu RK Mariborski
vodovod razmišljamo o nadaljnjem razvoju
krvodajalstva, ki ga želimo razširiti tudi na
Javni holding Maribor in vanj povezana podjetja, s čimer bi prispevali k čim bolj zanesljivi
preskrbi s krvjo tudi v prihodnosti.
»Letos imamo v načrtu še tretjo krvodajalsko
akcijo 15. decembra, ko vabimo sodelavce iz
Skupine JHMB, da se je udeležite. S tem bomo
skupaj izkazali humanost v vseh povezanih
podjetjih in kot skupina dokazali, da zmoremo
in da nam je mar,« je poudaril Srdjan Gurbaj,
predsednik Aktiva RK Mariborski vodovod.
Slednji v sistemu krvodajalstva predstavlja
primer dobre prakse med podjetji, so prepričani predstavniki Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor in RKS – OZ Maribor.

Vse informacije
za krvodajalce

JESENSKA NAGRADNA KRIŽANKA
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Podelili bomo
5 privlačnih nagrad

MO NA
GANA
PIJA A

DOMA A
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1. nagrada:
2 vstopnici za koncert Gibonnija

13

1

ZATI JE
AFG.
GENERAL
KAN

VODIK
4

KRAJ V INDIJI

BOGATA
(SINONIM)

RAZLI ICA
ISTEGA
GENA

9

11

LOKALNA
TURISTI NA
ORGANIZACIJA

12

7

IGOR
UMEK

ANDREJ
DETELA

15. RKA

2

KAZNIVO
MITOLO KA DEJANJE
PO AST SAMOGLASNIK
SLOV.PODJ.

BLA ILNIK

VPRA AJ
(ANGL,)

POLJSKA
RASTLINA

KULTURNA
RASTLINA

OTO
RIMELE

6. RKA

3 PALA INKI
PODOBNA
JED

PAMET
KILOGRAM

5

CMERJENJE

ENSKO
IME

DU IK

ITALIJA

8

PODE ELSKO
NASELJE
14

5. nagrada:
2 vstopnici za Akvarij-terarij
Maribor (otroška + odrasla)
Vabljeni, da rešite križanko
in se potegujete za eno
od nagrad.

LANTAN

15

MO ,
KREPKOST,
VNEMA

4. nagrada:
2 vstopnici za Ledno dvorano

ARABSKA
DR AVA

PANIJA

2. nagrada:
kuhinjski kompostnik Bokashi
Organko
3. nagrada:
dva desetaka nakupovalnega
središča Europark

AS (MNO .)

NAPRAVA
ZA
BOJEVANJE

AMPER

KOLI INA,
DELE

6

SLOV. DR .
PODJETJE

10
KOPER

RDE I KRI

Črke posameznih rešitev od številke 1 do 15 vpišite v spodnja oštevilčena polja nagradnega kupona.
Nagradni kupon oddajte v nabiralnik na recepciji podjetja, najkasneje do 7. 11. 2022. Izžrebali bomo 5 zanimivih, praktičnih nagrad.

NAGRADNI KUPON
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Ime in priimek:

Podjetje:
6

1

Dobitniki nagrad, podeljenih za rešitev poletne nagradne križanke

1. nagrada: skodelica za topli
napitek – dobitnik Dušan Mikerevič, Javno podjetje Snaga

2. nagrada: termovka –
dobitnica Jovanka Trivić,
Mariborski vodovod

Dobitnikom želimo, da vam nagrade prinašajo veliko toplih trenutkov.

3. nagrada: copati – dobitnica
Branka Pregl, Pogrebno podjetje
Maribor

NA KAKŠNE NAČINE LAHKO
IZKAŽEMO POKOJNEMU,
DA MISLIMO NANJ?
• Spomnimo se nanj, kadarkoli med
letom in ne samo na 1. november.
• Namesto svečke kupimo cvetlico in jo
položimo na grob ali v vazo.
• Položimo na grob kamenčke, na katere
sami narišemo svečko, plamen ali drug
simbol spomina nanj.
• Prižgemo stekleno svečo – steklo je
možno predelati neštetokrat, brez
večjih obremenitev za okolje.
• Uporabimo »drugo«, okolju prijaznejšo
trendovsko svečo.
• Poskrbimo za zeleni odtis in prižgimo
virtualno svečo.

Več kot

Unikatni izdelki za
vsako priložnost
iz dnevno svežega
cvetja.
• Žalna floristika
• Ureditev in oskrba grobov
• Nagrobne sveče
• Aranžmaji in dekoracija
• Šopki
Cesta XIV. divizije 42a, 2000 Maribor
02/48 00 130
aralija@pp-mb.si
www.cvetlicarna-aralija.com

