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1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

 

Naziv organa:    Šport Maribor, družba za upravljanje s športnimi objekti d. o. o. 
Kratki naziv organa:   Šport Maribor d. o. o. 
Naslov:     Koresova ulica 7, 2000 Maribor 

Telefon:    02 320 78 10 | 02 320 78 14 

Fax:     02 320 78 38 

E-pošta:    info@sportmaribor.si  

Matična številka:   3388042000  

ID za DDV:    SI10663924  

TRR številka:    IBAN SI56 3500 1000 2230 039, BKS BANK AG 

 Šifra dejavnosti:   93.110 (obratovanje športnih objektov) 
Zakoniti zastopnik:   Boštjan Tancer, direktor 

Datum prve objave kataloga:  4. 10. 2022 

Datum zadnje spremembe:   / 

Katalog je dostopen na naslovu: www.sport-maribor.si  

Pravna podlaga:   Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) 
     Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA 

 

a) Organigram in podatki o organizaciji organa 

Delovno področje in dejavnosti družbe 

Temeljna dejavnost družbe je upravljanje športnih objektov, za kar je izkazan javni interes.  
Na podlagi sklenjene koncesijske in najemne pogodbe z Mestno občino Maribor ima družba Šport Maribor d. 
o. o. v najemu naslednje športne objekte: 

▪ Dvorana Tabor in Ledna dvorana, 

▪ Kopališče Pristan, 
▪ Kopališče Mariborski otok, 
▪ bivše kopališče Tam, 
▪ Hipodrom Kamnica, 

▪ Atletski stadion Poljane, 

▪ Dvorana za tenis in zunanja igrišča na Taboru in v Ljudskem v, 

▪ Dvorana ŽŠD, 
▪ Nogometna igrišča in zunanje površine za rekreacijo ŠPT, 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
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▪ Stadion Ljudski vrt, 

▪ Dvorana » Lukna«, 
▪ Nogometna igrišča Kovinar in Radvanje, 
▪ Langerjeva vila, 

▪ Skate park, 

▪ Urbana igrišča na Taboru in Ljudskem vrtu. 
 

Predmet koncesijske pogodbe je izvajanje izbirne gospodarske javne službe upravljanja javnih športnih 
objektov v Mestni občini Maribor. Upravljanje javnih športnih objektov v Mestni občini obsega: 

▪ upravljanje javnih športnih objektov in površin za šport v naravi kot so športni centri, športni objekti, 
vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi; 

▪ vzdrževanje javnih športnih objektov in površin za šport v naravi; 
▪ zagotavljanje delovanja javnih športnih objektov in površin za šport v naravi; 
▪ nadzor uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi; 
▪ izvajanje morebitnih drugih aktivnosti, ki so po naravi povezane z izvajanjem predmetne javne 

službe. 
 

Akt o ustanovitvi določa, da lahko poleg izvajanja osnovnih dejavnosti podjetje opravlja tudi druge 
dejavnosti, ki služijo izvajanju osnovnih dejavnosti in se financirajo izključno iz nejavnih virov. 

 

Organizacija družbe 

Poslovodstvo družbe 

Kontaktna oseba: Boštjan TANCER, direktor 

Telefon: 02 320 78 14 

E-pošta: bostjan.tancer@sportmaribor.si 

 

Kontaktna oseba: Tadej MEŽNAR, koordinator 

Telefon: 041 374 522 

E-pošta: tadej.meznar@sportmaribor.si 

 

Marketing 

Kontaktna oseba: Miloš STEVANOVIĆ, vodja (delno) 

Telefon: 031 621 312 

E-pošta: milos.stevanovic@sportmaribor.si 

 

Športna infrastruktura | Ljudski vrt in ostala nogometna igrišča 

Kontaktna oseba: Matej PUNGARTNIK, vodja 

mailto:bostjan.tancer@sportmaribor.si
mailto:tadej.meznar@sportmaribor.si
mailto:milos.stevanovic@sportmaribor.si
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Telefon: 051 357 667 

E-pošta: matej.pungartnik@sportmaribor.si 

 

Športna infrastruktura | Dvorana Tabor in Ledna dvorana 

Kontaktna oseba: Tomi PROSNIK, vodja 

Telefon: 02 320 78 10 

E-pošta: tomi.prosnik@sportmaribor.si 

 

Športna infrastruktura | Kopališče Pristan in Kopališče otok 

Kontaktna oseba: Miloš STEVANOVIĆ, vodja 

Telefon: 031 621 312 

E-pošta: milos.stevanovic@sportmaribor.si 

 

Športna infrastruktura | Športni park Tabor in Športni park Poljane 

Kontaktna oseba: Robert HERGA, vodja 

Telefon: 02 420 72 40 

E-pošta: robert.herga@sportmaribor.si 

 

Vzdrževanje 

Kontaktna oseba: Veljko GRBIĆ, vodja 

Telefon: 031 606 568 

E-pošta: veljko.grbic@sportmaribor.si 

 

Organigram družbe 

 

mailto:matej.pungartnik@sportmaribor.si
mailto:tomi.prosnik@sportmaribor.si
mailto:milos.stevanovic@sportmaribor.si
mailto:robert.herga@sportmaribor.si
mailto:veljko.grbic@sportmaribor.si
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b) Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja 

Pristojna oseba za skupino v holding povezanih družb: Irena BARTOK, strokovni sodelavec I 
Telefon: 02 250 54 22 

E-pošta: irena.bartok@jhmb.si 

 

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa 

Najpomembnejši zakoni 

Zakon o športu (ZŠpo-1) 

Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU) 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) 

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) 

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) 

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) 

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) 

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) 

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 

Zakon o javnih financah (ZJF) 

Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ) 

Zakon o medijih (Zmed) 

Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) 

Zakon o pravdnem postopku (ZPP) 

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) 

Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) 

Zakon o računovodstvu (ZR) 

Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1) 

Zakon o revidiranju (ZRev-2) 

mailto:irena.bartok@jhmb.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6853
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2067
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1973
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1008
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1227
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1455
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1608
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7574
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5975
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO984
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1597
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2550
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5273


KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

 

 

 

 
6 

Zakon o tajnih podatkih (ZTP) 

Zakon o trošarinah (ZTro-1) 

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) 

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) 

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) 

 

Najpomembnejši podzakonski predpisi 

Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah 

Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni 

Pravilnik o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na 
kopališčih 

Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih 

Pravilnik o reševalcih iz vode 

Pravilnik o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter 

zdravniških pregledih reševalcev iz vode 

 

Najpomembnejši predpisi lokalne skupnosti 

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor (MUV 11/12; 13/12; 11/13; 12/14; 
25/14; 15/17; 9/18; 2/20; 3/21; 8/21) 

 

Predpisi, direktive in uredbe EU 

/ 

 

d) Strateški programski dokumenti in pomembnejša poročila, mnenja stališča in analize 

Nacionalni program športa v RS 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2133
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6655
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2984
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12329
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4426
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4426
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7995
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10471
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3146
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3146
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NACP24
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e) Katalog upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov, ki jih vodi organ 

Poročilo o izterjavah za obdobje od 30. 4. 2021 do 26. 9. 2022. 

 

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ 

Evidence o obisku kopališč. 

 

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ 

/ 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Kot informacija javnega značaja se po 4. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (UL RS 
51/06 — UPB2, 23/14, 50/14, 19/15, 102/15 in 7/18) šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega 
področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega 

dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih 

oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu zakona omenjenih izjem, so te informacije pravnim ali 

fizičnim osebam prosto dostopne. V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. 
člena zakona, je zakonodajalec predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v 
kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta. Podrobnejšo vsebina 
delnega dostopa je urejena z Uredbo o posredovanju  in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS 
24/16), ki jo je izdala Vlada RS. Uredba v 19. členu določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz 
dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče na kopiji fizično odstraniti, prečrtati, 
trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma v kopiji zbrisati, 

kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V 
kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne 
informacije ni mogoče izločiti. 

Dostop prek spleta 

Informacije javnega značaja so dostopne na spletnem naslovu www.sportmaribor.si. 

Dostop po pošti ali elektronski pošti 

Dostop do informacij javnega značaja je načeloma predviden na podlagi pisnega zaprosila, ki ga oseba lahko 

odda po pošti na naslov organa Šport Maribor, d. o. o., Koresova ulica 7, 2000 Maribor ali po elektronski 

pošti na naslov info@sportmaribor.si. 

http://www.sportmaribor.si/
mailto:info@sportmaribor.si
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Fizični oz. osebni in telefonski dostop 

Fizični oziroma osebni dostop je možen v okviru uradnih ur za stranke od ponedeljka do petka med 8. in 15. 

uro. 

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami 

Informacije javnega značaja so dostopne na podlagi pisnega ali ustnega zaprosila, možen je dostop z 

invalidskim vozičkom ali preko ogleda vsebin spletne strani organa. 

Delni dostop 

Delni dostop do informacij javnega značaja se izvaja s prekrivanjem delov dokumentov, ki vsebujejo podatke 
nejavnega značaja. 

 

4. STROŠKOVNIK ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, 
ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis) v skladu z 
določili Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. 

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za 

posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne 
zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode 
izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. 

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne 
uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, 
lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih 
informacij. 

Na podlagi 16. in 17. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS 
24/16) velja za posredovanje informacij javnega značaja naslednji cenik: 

• ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4: 0,06 € 

• ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3: 0,13 € 

• ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata: 1,25 € 

• ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4: 0,63 € 

• ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3: 1,25 € 

• ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata: 2,50 € 

• elektronski zapis na eni zgoščenki CD: 2,09 € 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
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• elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R: 2,92 € 

• elektronski zapis na enem USB ključku: cena, po kateri je USB ključek nabavljen 

• pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 € 

• pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 € 

• poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z veljavnim cenikom za poštne storitve 

*Vse cene so brez DDV-ja. 

Organ ob posredovanju informacij prosilcu izda račun. Materialnih stroškov posredovanja informacij javnega 
značaja, ki ne presežejo vrednosti 20 € z vključenim DDV-jem, organ ne zaračunava. 
DDV se obračuna ob izstavitvi računa, skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, 
veljavnimi na dan izstavitve računa. 

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

/ 

 

 

 


