
ŠPORT MARIBOR d.o.o.



Tadej MEŽNAR,
direktor

Spoštovani,

Šport Maribor d.o.o. je ustanovljen 9.9.2021, z namenom opravljanja dejavnosti za upravljanje, urejanje in vzdrževanje 
javne športne infrastrukture v lasti ustanoviteljice, Mestne občine Maribor.

Šport ima v Mariboru dolgo tradicijo, saj so nekateri klubi starejši že več kot 100 let. Poleg razvoja športnih panog in klubov 
se je razvijala tudi športna infrastruktura. Ponosno lahko ugotovimo, da smo uvrščeni med najbolj športno razvita mesta v 
Sloveniji in tudi v širšem mednarodnem prostoru.

Šport Maribor d.o.o. upravlja z objekti: dvorano Tabor, Ledno dvorano, teniškim parkom Tabor, nogometnimi igrišči Tabor, 
večnamensko dvorano Tabor, atletskim stadionom Poljane, kopališčem Pristan, kopališčem Mariborski otok, 
hi podromom Kamnica, nogometnim stadionom Ljudski vrt, dvorano Lukna, teniškim parkom Branik, 
nogometnim igriščem Radvanje, nogometnoim i griščem Tezno, nogometnim igriščem Pobrežje, Skate parkom in BMX 
progo Tabor.

V vseh teh objektih potekajo redne vadbe športnih klubov, izvajajo se vsa ligaška tekmovanja vseh selekcij in druga 
mednarodna tekmovanja. Ob športu v objektih gostimo tudi različna podjetja, ki organizirajo športno-zabavna srečanja, 
izvajajo se koncerti in še kaj.

Letno na naših objektih trenira in nas obišče na športnih tekmovanjih, rekreacijskih terminih ter na komercialno zabavnih 
prireditvah skupaj okoli 1.000.000 obiskovalcev.

Naše aktivnosti in dogodke spremljajo tudi mediji. Letno je okoli 15 neposrednih TV prenosov in več kot 200 posnetkov 
prireditev, približno 16 zabavno glasbenih prireditev in preko 1.300 raznih športnih in drugih prireditev. 
Menimo, da z vsemi našimi objekti nudimo pravo priložnost za oglaševanje vaše družbe ali blagovne znamke. V kolikor ste 
že naš oglaševalec, odlično, saj je investicija v oglaševanje na naših objektih zagotovo upravičena. Reklamno oglaševanje 
ob stalni prisotnosti gledalcev v dvorani in pred TV sprejemniki, vam omogočajo nagovarjanje ciljnih skupin, katerim so vaši 
proizvodi ali storitve namenjeni. Če smo vas prepričali in ste se odločili za zakup oglasnega prostora ali le to podalšujete, 
čestitam, pravilno ste se odločili in tako maksimalno poskrbeli za promocijo vaše družbe ali blagovne znamke.

Hvala in vse odlično!
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DVO T BO e odprta vse mesece v letu razen 
meseca julija. Programsko je pokrita z razl nimi 
športnimi panogami ki jih izvajajo klubi ali rekreativci. 

 tradicionalno domujejo v dvorani M IBO
(rokomet  O IBO k M IBO
MESSE košarka) in M Maribor (košarka). Vsi 
štirje klubi tekmujejo v prvi slovenski ligi in se ponašajo z 
odl nimi rezultati. V zgornjih prostorih si lahko ogledate 
tekme in treninge zni tenis) ter

TO kegljanje). V Dvorani Tabor poleg 
športnih dogodkov potekajo tudi vse v je glasbene 
prireditve v Mariboru. Sloves dvorane kot najv je in 
najbolj zasedene je tako opravi n.

Letno število obiskovalcev: 241.336

DVORANA
TABOR
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DVORANA TABOR

Pozicija A
Velikost:  
Cena: 

Pozicija B
Velikost:  
Cena: 

Pozicija C
Velikost:  
Cena:

Pozicija D
Velikost:  
Cena:
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L DVO e odprta od septembra do maja. Poleg 
rekreacije in disko drsanja na ledni ploskvi potekajo v 
dvorani številne aktivnosti mariborskih klubov in šol. e 
vrsto let uspešno deluje H LIS I ki s svojo moško in 

nsko ekipo posegajo v vrh slovenskega hokeja. Zraven 
hokeja imajo v svojih vrstah sekcijo hokejski-drsalni klub
ki se ukvarja z umetnostnim drsanjem. Pred leti se je 
ustanovil Ledenko - klub ki se ukvarja s kegljanjem na 
ledu. Vse v  je tudi drugih dogodkov ki niso povezani 
z ledom - koncerti (Piše se let sindikalna dru nja in 
drugi so v dvorani postali stalnica.

Letno število obiskovalcev: 265.885

LEDNA
DVORANA



Pozicija A

Pozicija C

Pozicija B

VHOD

B A

C

LEDNA DVORANA

Pozicija A
Velikost: 
Cena: 

Pozicija B
Velikost:  
Cena: 

Pozicija C
Velikost:  
Cena:
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OP LI E P IST  je odprto od septembra do junija. V 
kopal u se zdru ujejo razli ne panoge vodnih športov ki 
jih vodijo P Branik in Plavalno društvo Maribor (plavanje)
kademski vaterpolo klub Branik Maribor (vaterpolo)

Potapljaško društvo Maribor Potapljaški klub Pro dive in 
portno društvo H2O te Društvo vodne košarke ter 

Triatlon klub Maribor (triatl lubi dosegajo odmevne 
rezultate na d avnem in mednarodnem prizo u.

zelo priljubljeno tudi med šolami in 
rekreativci. V olimpijskem in  srednjem bazenu potekajo 
tak av zgoja 
srednjih šol in univerze. Vsako leto pa je v porastu tudi 
rekreacijsko plavanje.

Letno število obiskovalcev: 132.701

PRISTAN



Pozicija A

Pozicija B

Pozicija CPozicija D

VHOD

GARDEROBE

BAZENC

A, B

BAZEN

BAZEN

D

D

D

Pozicija A
Velikost:  
Cena: 

Pozicija B
Velikost:  
Cena: 

Pozicija C
Velikost:  
Cena: 

Pozicija D
Velikost:  
Cena: 
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reza vsem 
zahtevam Evropske nogometne zveze za igranje mednarodnih 
tek r. Stadion ima 12.702 
pokri v oveniji. 
Stadion je eden najsodobnejših stadiono a
se igrajo tekme najvišjega evropskega klubskega r
kakor tudi reprez

renovi stadion 
nima v ke steze. Dodatna vr
namakalni sistem in talno ogrev
kakov rejšo vegetacijo travnate površine. 

Letno število obiskovalcev: 176.000

NOGOMETNI
STADION
LJUDSKI VRT



Pozicija C

Pozicija A

Pozicija A

Pozicija B
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NOGOMETNI STADION LJUDSKI VRT

Pozicija A
Velikost:  
Cena: 

Pozicija B
Velikost:  
Cena: 

Pozicija C
LED oglaševanje
Cena: 
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Letno število obiskovalcev: 141.000

portna dvorana Ljudski vrt “Lukna” je športna dvorana z eno 
najv jih talnih površin v d avi. Površina ig a meri 1.525 m2. 
Višina dvorane je 14 m. Dvorano je mo no pregraditi na dve 
košarkarski ali 4 odbojkarska ig ig  za badminton
na ig a za namizni tenis ali površine za borilne športe. 
apaciteta tribun je 2.100 + 500 sed v. Dvorana ima 8 

garderob in prostore za uradne osebe na tekmov ing 
kontrolo ovinarje in TV prenose. Dvorana je namenjena šolski 
športni vzgoji v srednjih šol športni vadbi in tekmovanjem 
v rokomet košark ki voranskemu nogometu
badmint iznem tenis rilnih športih in športno 
ritm ni gimnastiki. V dvorani se organizirajo tudi kulturne in 
zabavne prireditve. Dvorana je bila zgrajena leta 2006. 

DVORANA
LJUDSKI VRT



Pozicija A

Pozicija B

Pozicija C

ZAHOD

VZHOD

  

VHOD

A

A A

A

AA
B

ŠPORTNA DVORANA LJUDSKI VRT “LUKNA”

Pozicija A
Velikost:  

 
Cena: 

Pozicija B
KAZENSKI PROSTOR 
Cena: 

RAKETA  
Cena: 

KAPA RAKETE 
Cena: 

 
Cena: 

 
Cena: 

Pozicija C
 

Cena: 
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TLETS I ST  POL  se zaradi svoje geografske 
lege in kakovostne steze odlikuje po dobrih pogojih za 
trening vseh disciplin atletike tekov etov in skokov. 
e eden redkih stadionov v Sloveniji ki je namenjen 

izklju no atletiki. a njem se vsako leto poleg mnogih 
treningov organizira pribli no 30 razl nih tekmovanj. 
Treninge na atletskem stadionu Poljane izv
Poljane i D ajerska. a stadionu so dnevno v 
dopoldanskem asu prisotne šole ki izvajajo telesno 
vzgojo in športne dneve.
Stadion je odprt tudi širši javnosti ki se zaradi 
ozav anja o zdravem na nu ljenja dalje bolj 
ukvarja s tekom.

ATLETSKI
STADION
POLJANE



Pozicija A

Pozicija B

Pozicija D Pozicija C

D

D

A,B

C

Pozicija A
Velikost:  
Cena: 

Pozicija B
Velikost:  
Cena: 

Pozicija C
Velikost:  
Cena: 

Pozicija D
Velikost:  
Cena: 

ATLETSKI STADION POLJANE
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HIPODROM KAMNICA - Konjeništvo ima v mestu Maribor 
zelo dolgo tradicijo. Prve kasaške konjske dirke v Mariboru 
je takrat organiziralo kasaško društvo Marburger Renn-
Verein 9. septembra 1883 na Tezenskem dirkališču. S svojim 
delovanjem je društvo kot del športnega in družabnega 
življenja močno vplivalo na razvoj športne kulture v mestu.
Na hipodromu so dobri pogoji za kasaški šport, saj je bila 
obnovljena kasaška steza dimenzij 14m x 800m po kateri 
lahko konji brezskrbno tečejo. Za jahače je urejeno jahališče 
z namakalnim sistemom, ki omogoča dobro vadbo.

Letno število obiskovalcev: 17.660

HIPODROM
KAMNICA



Pozicija A

Pozicija B

Pozicija C
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VH
O
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HIPODROM KAMNICA

Pozicija A
Velikost:  
Cena: 

Pozicija B
Velikost:  
Cena: 

Pozicija C
Velikost: 
Cena: 



IG I Z  - Tenis  leta in leta velja za zelo 
priljubljen šport v Mariboru. nazadnje velja omeniti
da na tem kompleksu  vrsto let poteka eden v jih 
turnirjev v Sloveniji – Infond Open Maribor ki poskrbi za 
polne tribune. Ob tem turnirju poteka še veliko manjših 
turnirjev ivoju d avnega prvenstva v razl nih 
kategorijah. Omeniti velja aiffeisen open - mednarodni 
turnir do 14/16 let pod okriljem Tennis Europe ter turnir 

adenska Open - mladinski turnir pod okriljem ITF.
Ig a niso namenjena le tekmovalnemu tenisu ampak 
tudi rekreaciji. a voljo je v je število ig  ki so v 
poletnih mesecih polno zasedena z rekreativnimi igralci.

TENIS



Pozicija A

Pozicija B

Pozicija C
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TENIŠKI PARK TABOR

Pozicija A
Velikost:  
Cena:

Pozicija B
Velikost:  
Cena:

Pozicija C
Velikost:  
Cena:



M IBO S I OTO edinstven tip r nega otoka pri nas  v 
neposredni bl ni naselja amnic ki je od sred a Maribora v smeri 
oroške oddaljeno pribl no 5 kilometrov. 

Mariborski otok je bil leta 1951 zavarovan kot naravna znamenitost
v letu 1992 pa še kot naravni spomenik. 

e edino obstoj  letno kopal  v Maribor ki se vsako leto 
bolj polni. Velja omeniti da je bilo leta 2008 v sezoni le 12.000 
obiskovalcev kar pa je kopal  prešlo v upravljanje portnim 
objektom Maribor ga vsako leto ob cca. 33.000 obiskovalcev.

a kopal u je obiskovalcem vedno na voljo pester animacijski 
progr ki se odvija tako v vodi kot tudi na suhem. ez celotno 
kopalno sezono se odvijajo tematski vikendi in dva velika 
dogodka – “Vikend zabave”. opal  dnevno ob  cca. 800 
ljudi v vro h poletnih dneh pa tudi  2.000 ljudi.

Letno število obiskovalcev: 33.000

MARIBORSKI
OTOK



Pozicija A

Pozicija B

Pozicija D Pozicija C

VHOD
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D
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Pozicija A
Velikost:  
Cena: 

Pozicija B
Velikost:  
Cena: 

Pozicija C
Velikost: abina - viši x do ina 4 m 
Cena: 

Pozicija D
Velikost:  
Cena: 

Letno število obiskovalcev: 165.701
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KOPALIŠČE MARIBORSKI OTOK



T IG I B  TI - V ji del športnega 
parka Tabor pokrivajo zelene površine in nogometna ig a. Prav 
zaradi velikosti je v zadnjih letih pri nas poiskalo prostor za vadbo 
kar nekaj novo ustanovljenih klubov.  tradicionalno domuje 
pri nas n ar. Poleg njega pa v športnem parku redno 
vadijo še nski nogometni klub Maribor Generals Maribor - klub 
ameriškega nogometa in ltimate frisbee Maribor.

portni park Tabor pokrivajo tudi ig enjena ukvarjanju 
s športi z ogo. Sestavljajo ga ig a za košarko ko in 

lahko športni navdušenci vse do polno  u vajo ob igranju. a 
košarkaškem delu vsako leto poteka d avno prvenstvo v ul ni 
košarki edte ko se na nogometnem odvijajo številni poletni 
futsal turnirji.

NOGOMETNA

URBANA ŠPORTI



Pozicija A

Pozicija B

Pozicija C
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VHOD

VHOD

DVORANA

DVORANA

C

C

CC

C

B

A

Pozicija A, B in C
Velikost:  
Cena: 



Vsi športni objekti stojijo v samem centru mesta. Z razvojem cestne 
infrastrukture so skoraj vse glavne cestne povezave speljane mimo 
naših objektov. Poleg športnih in glasbenih u itkov ki jih lahko do ivite 
pri nas lahko tako zadovoljite tudi vaše poslovne interese. 

Z oglaševanjem na zunanjih mestih ograj boste z vašo blagovno 
znamko v mestu prisotni 24 ur na dan. 

V nadaljevanju vam predstavljamo še nekaj dodatnih mo nosti za 
vašo promocijo.

DODATNE

OGLAŠEVANJA



Pozicija B

Pozicija CPozicija DPozicija E

Pozicija A
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Pozicija A - Engelsova ulica, Koresova ulica
Velikost: 12 m2 
Cena: 

Pozicija B -
Velikost: 12 m2 
Cena: 

Pozicija C - Hipodrom Kamnica
Velikost:  
Cena: 

Pozicija D - Garderobe, vsi objekti
Velikost:  
Cena: 

Pozicija E - 
Cena: 
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Zakup na objektih velja za 12 mesecev  stroški izdelave transparentov in oglasov 
o.

Ugodnosti pri zakupu:
• 5-8 objektih vam pripada 30 % popust
• 2-4 objektih 20 % popust
• vse cene so brez DDV
• ostale promocijske aktivnosti na objektih po dogovoru

Marketing:
m. +386 (0)31 621-312 
e. marketing@sportmaribor.si 
w. www.sportmaribor.si

UGODNOSTI PRI ZAKUPU



 
oresova ulica 7
2000 Maribor

+386 (0)2 320 78 10
www.sportmaribor.si

ŠPORT MARIBOR d.o.o.




