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OFEM 2023 Maribor
Olimpijski festival evropske mladine 
23. – 29. julij 2023
angleško (EYOF – European Youth Olympic Festival)

▪ Mednarodno uveljavljen in prepoznaven športni festival z več kot 30-letno tradicijo.

▪ Največji več panožni športni dogodek za najuspešnejše mlade športnike (14 – 18 let).

▪ Poteka pod okriljem Evropskih olimpijskih komitejev v skladu z olimpijskimi običaji.

▪ Na festivalu sodeluje 50 držav evropskega kontinenta in se odvija vsaki dve leti.

▪ Pomemben mejnik v zgodovini športnih prireditev v Mariboru in Sloveniji.

▪ Organizacijsko največji športni dogodek v Sloveniji.
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OFEM 2023 Maribor
v številkah
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Sodelujoči 
▪ + 3.600 udeležencev iz 48-ih različnih držav,
▪ + 1.000 predstavnikov raznih delegacij (MOK, EOK, NOK), medijev, drugo osebje,
▪ med 700 in 800 prostovoljcev,
▪ + 800 profesionalnih športnih delavcev,
▪ + 5.000 obiskovalcev (družine, podporniki…).

Nastanitve za udeležence
▪ + 3.300 zasedenih postelj v študentskih in dijaških domovih,
▪ + 300 dodatnih postelj v nastanitvenih kapacitetah na Pohorju,
▪ + 500 hotelskih postelj samo za uradne predstavnike NOK-ov in mednarodnih zvez,
▪ + 500 namestitev za prostovoljce,
▪ + 500 drugih namestitev samo za potrebe dogodka.  



FOKSI - MASKOTA OFEM 2023

FOKSI je živahen in domiselno zvit lisjak, ki s svojo 
dobro voljo in nagajivostjo razveseljuje in spodbuja 
naše športnice in športnike, kakor tudi obiskovalce.
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ŠPORTNE DISCIPLINE OFEM 2023
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IZVEDENE URADNE TESTNE
PRIREDITVE
S testnimi prireditvami smo že v letu 2022 pospešili športni utrip mesta!

Izvedeni testni dogodki v letu 2022: 

14. maj: Tekmovanje v rolkanju „Best Foot Forward“

25. junij: Državno prvenstvo v gorskem kolesarstvu – „Cross - Country“ 

26. junij: Državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu – cestna dirka

26. junij: „One-Year-To-Go“ dogodek | predstavitev OFEM himne, 

27. – 29. junij: Pripravljalni turnir mladinske rokometne reprezentance

16. julij:  Državno prvenstvo v košarki 3x3

19. – 21. avgust:  Pripravljalni turnir na svetovno prvenstvo v odbojki

5. – 9. september: WTF ITF mednarodni teniški turnir

Prisotnost na številnih drugih športnih in kulturnih dogodkih v letu 2022/23. 
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ŠPORTNA PRIZORIŠČA
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NASTANITVE
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Športniki in spremljevalno osebje 

• Vsi študentski in dijaški domovi (osrednja olimpijska vas – študentski 

kampus Gosposvetska)

• Apartmaji na Pohorju

Predstavniki olimpijskih komitejev, predstavniki športnih federacij, sodniki, 

novinarji

• Hoteli v mestu Maribor

Ostali obiskovalci 

Hoteli v mestu Maribor in zunaj mesta 

Prostovoljci

• Okoliški kraji mesta Maribor (Ptuj, Ruše…) 



NASTANITVE
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AVL #2 Tyrševa dom. (SD 1) Tyrševa ulica 23

AVL #2 Tyrševa dom. (SD 2) Pri parku 7

AVL #2 Tyrševa dom. (SD 3) Tyrševa ulica 30

AVL #2 Tyrševa dom. (SD 16 - depand.) Pri parku 5

dom Antona Martina Slomška Vrbanska cesta 30

AVL #3 Lent dom (SD 8) Ob bregu 22

AVL #3 Lent dom (SD 9) Ob bregu 22

AVL #3 Lent dom (SD 10) Ob bregu 22

AVL #3 Lent dom (SD 11) Ob bregu 22

AVL #3 Lent dom (SD 12) Ob bregu 22

dom Antona Skale Majcigerjeva ulica 37

Appartment Videc Hočko Pohorje 127, 2208 Hočko Pohorje

Appartment Bolfenk Hočko Pohorje 127, 2208 Hočko Pohorje

Student home Drava Smetanova ulica 71

Student dom - SD 13 Smetanova ulica 67

Student Home Prometna (DD Prometna) Preradovičeva ulica 32

Student home - Hostel M Iztokova ulica 22

AVL #1 Gosposvetska dom. (SD 4) Gosposvetska cesta 87

AVL #1 Gosposvetska dom. (SD 5) Gosposvetska cesta 85

AVL #1 Gosposvetska dom. (SD 6) Gosposvetska cesta 87a

AVL #1 Gosposvetska dom. (SD 7) Gosposvetska cesta 83a

AVL #1 Gosposvetska dom. (SD 15 - app.) Koroška cesta 158

AVL #1 Gosposvetska S.Home. (DD 1) Gosposvetska cesta 89

Student dom - Quadro (Q) Gorkega ulica 45

Student home - Lizike Jančar Ob železnici 30



OLIMPIJSKA VAS (Štuk)
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PREVOZI
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▪ Vzpostavili bomo učinkovit prevozni sistem. Potrebnih bo 

cca. 40 dodatnih avtobusov za zadostitev logističnih potreb.

▪ Akreditirane osebe brezplačno uporabljajo javni prevoz v 

času dogodka.

▪ Javni prevoz za prostovoljce bo brezplačen najmanj 14 dni 

pred začetkom dogodka.



DRUGE OBLIKE PREVOZA
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▪ M-BAJK
Uporaba M-bajka za vse udeležence.

▪ PEŠPOTI
Poskusili bomo prepričati ljudi, da hodijo peš. Mesto bo opremljeno        
z orientacijskimi tablami.  

▪ EKOLOŠKA MOBILNOST
Zavzemamo se za ekološko mobilnost.



PROSTOVOLJSTVO
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▪ Za organizacijo dogodka potrebujemo med 700 - 800 prostovoljcev - največja 

prostovoljska aktivnost v zgodovini slovenskih športnih dogodkov,

▪ Naš cilj je izbrati zagnano in motivirano ekipo prostovoljcev ter jim zagotoviti enkratno in 

nepozabno izkušnjo,

▪ Prostovoljec lahko postane vsak, ki bo na dan podpisa dogovora o prostovoljstvu (maja 

2023) dopolnil 16 let. 
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OTVORITVENA IN ZAKLJUČNA SLOVESTNOST 

Za nekatere mlade športnike je to prvo tekmovanje, kjer tekmujejo pod 

zastavo z olimpijskimi krogi in prvo, kjer so deležni takšne pozornosti in 

protokola.

Otvoritvena slovesnost

• Stadion Ljudski vrt s prenosom v živo, ki se prične z mimohodom vseh 

udeležencev (+3600 posameznikov). 

• Kulturno umetniški program, z uradnimi govorniki (predsednik EOK, 

predstavnika države in mesta), dvigom zastave in prižigom olimpijskega 

ognja. 

Zaključna slovesnost

• Na Trgu Svobode, s kratkim uradnim programom (predaja zastave 

naslednjem organizatorju) in zabava za vse udeležence. 



SPREMLJEVALNI PROGRAM
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Številni spremljevalni dogodki v mestu.

• 5 območji v mestu z različno tematiko :

o „FUN ZONE“ – Trg svobode 

o „RELAX ZONE“ – Mestni park 

o „GREEN ZONE“ – Kopališče Mariborski otok 

o „SPORT PRESENTATION ZONE“ – Glavni trg  

o „CHILL OUT ZONE“  - Območje Olimpijske vasi

• Obogatitev festivala.

• Aktivno vključevanje lokalne javnosti.

• Aktivno vključevanje gostinskih in turističnih 

ponudnikov.

V času poteka festivala bo mesto preoblečeno v barve OFEM in bo utripalo v 
športno-kulturnem ritmu, za katerega bo poskrbel atraktiven in pester 

spremljevalni program. 
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IZJEMEN POTENCIAL
Mesto – Regija – Država 

▪ Festival z obiskovalci različnih generacij ponuja 
edinstveno priložnost za razvoj mesta, regije in 
države.

▪ Neposredna promocija izvrstne slovenske kulinarike 
lokalnih ponudnikov.

▪ Edinstvena priložnost za razvoj športnega turizma ter 
ostalih področij turizma.

Ustvariti želimo ambient, ki bo obiskovalcem omogočal 
spoznavanje mesta in kulture na zabaven in sproščujoč način, 

hkrati pa omogočal prijetno medgeneracijsko interakcijo 
udeležencev različnih narodnosti in kultur. 



▪ 30.000 ustvarjenih nočitev v času dogodka.

▪ Promocija Maribora kot destinacije za družinski oddih, city break in outdoor
aktivnosti.

▪ Ker gre za dogodek za mlade, je ogromen turistični in s turizmom povezan potencial v 
njihovem spremstvu.

▪ Priložnost za promocijo slovenske kulinarike in štajerskih vin.

▪ Dvig prihodkov turističnih deležnikov, ki so povezani s turizmom, pa tudi s širšo 
potrošnjo.
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IZJEMEN POTENCIAL
Gostinstvo in turizem



▪ Presežimo „klasično ponudbo“ in izkoristimo priložnost za inovativnost. 

▪ Priprava „OFEM ponudbe“ v gostinstvu (zdravi obroki, zdravi napitki,…).

▪ Ustvarimo „OFEM image“, ki bo pritegnil obiskovalce. 

▪ OFEM CGP. Uporaba OFEM barv, logotipov, maskote pri gostinski in 
turistični ponudbi in objektih.
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IZJEMEN POTENCIAL
Gostinstvo in turizem

• 5.000
Št. obiskovalcev



NEPOSREDNI UČINKI – Tujci                                                         
Ocena celotnih pričakovanih prihodkov tujcev (lastni preračun) 
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POZITIVNI UČINKI
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KORISTI

21



22


	Diapozitiv 1
	Diapozitiv 2: Naslov
	Diapozitiv 3: OFEM 2023 Maribor Olimpijski festival evropske mladine  23. – 29. julij 2023 angleško (EYOF – European Youth Olympic Festival) 
	Diapozitiv 4: OFEM 2023 Maribor v številkah 
	Diapozitiv 5: FOKSI - MASKOTA OFEM 2023
	Diapozitiv 6: ŠPORTNE DISCIPLINE OFEM 2023 
	Diapozitiv 7: IZVEDENE URADNE TESTNE                                                 PRIREDITVE 
	Diapozitiv 8: ŠPORTNA PRIZORIŠČA 
	Diapozitiv 9: NASTANITVE
	Diapozitiv 10: NASTANITVE
	Diapozitiv 11: OLIMPIJSKA VAS (Štuk) 
	Diapozitiv 12: PREVOZI
	Diapozitiv 13: DRUGE OBLIKE PREVOZA
	Diapozitiv 14: PROSTOVOLJSTVO
	Diapozitiv 15: OTVORITVENA IN ZAKLJUČNA SLOVESTNOST  
	Diapozitiv 16: SPREMLJEVALNI PROGRAM 
	Diapozitiv 17
	Diapozitiv 18: IZJEMEN POTENCIAL Gostinstvo in turizem
	Diapozitiv 19: IZJEMEN POTENCIAL Gostinstvo in turizem
	Diapozitiv 20: NEPOSREDNI UČINKI – Tujci                                                         Ocena celotnih pričakovanih prihodkov tujcev (lastni preračun) 
	Diapozitiv 21: POZITIVNI UČINKI
	Diapozitiv 22: KORISTI
	Diapozitiv 23

