
2.a Podatki o o nt na

Naziv organa: zavod za turizem Maribor, javni zavod
Zavod za turizem Maribor
Tkalski prehod 4, 2000 Maribor
Telefon: +386 (0) 2 234 66 00
Faks: +386 (0) Z 234 66 23
e- naslov: zd(amaribor.si
spletni naslov: www.visitmaribor.si
Matifna Stevilka: 1526022
ID za DDV: 5170464600
Podradun odprt pri: UIP Slovenska
0727060337 40727

Bistrica, 5t

Svet Zavoda za turizem Maribor: Neva Pipan (predsednica), Melita
Petelin (namestnica predsednice), Teja Lovrec, Aleksandra Koielj
Dra6, Zeliko Voqrin, Natasa Janaar

Nadzorni organ:

Odqovorna uradna oseba: Jure STRUC, direktor
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnie spremembe: t. 7 . 2027
Katalog je dostopen na
spletnem naslovu:

www.visitmaribor.si

tiskana oblika na sedeiu ZavodaDruqe oblike kataloqa

Kratek opis delovnega
podrodja organa:

Na podlagi 3. dlena Zakona o zavodih (Ur, l. RS, 5t. 12191, 55192,73193,
66193, 4519 -odl. US, 8/96, 31/00, 36/00 in t27106 ter 13., 14. in 1s.
dlena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS 5t. 13/18) in 23.
ilena Statuta Mestne oHine Maribor (MUV, it.10/2011, 8/74, in L2179),
je sprejel Mestni svet Mestne obaine Maribor na 15. redni seji, dne 7.
septembra 2020 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Maribor
(MUv 2212020).

Osnovna dejavnost zavoda je izvajanje javne sluibe, ki je v javnem
interesu:

L sodelovanje pri pripravi strateikih dokumentov ter natrtovanje in
izvedba strate5kih razvojnih nafrtov v turistianem obmoaju
ustanoviteljice in turistiani destinaciji;

2. sodelovanje in povezovanje v medobdinska, reguska ter
mednarodna strateika partnerswa na podrotju turizma;

3. izvajanje informacijsko turistidne dejavnosti, ki vkljufuje:
4. informiranje turistov, vkljuino s turisti s posebnimi potrebami,
5. zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev
6. urejanje in vzdrZevanje turistifne signalizacije;
7. nairtovanje, razvoj, trzenje in upravljanje integralnih turistidnih

proizvodov na ravni turistif nega obmodja ustanoviteljice;
8. usklajevanje ter povezovanje programov kulturnih in Sportnih

ustanov, festivalov, turistiani druitev in njihovih zvezt
ponudnikov turistiinih storitev ter drugih organizacU.

9. financiranje delovanja turistiinih druitev;
I 0. promocija turizma turistianega obmodja ustanoviteuice;g
ll. oblikovanje, organizacija, izvajanje in promocij prireditev in

dogodkov v interesu mesta ter;
12. izvajanje lokalne turistiane vodniSke sluZbe.
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Katalog informacij javnega znaEaia Zavoda za turizem Maribor

1. Osnovni oodatki o kataloqu

2006

2, o tnt s katerimi



zavod za turizem Maribor
Sedei zavoda ie: Tkalski orehod 4 , 2O0O Maribor
Telefon: +386 (O)2 234 66 O0
Faks: +386 (O)2 234 66 23
Elektronska poita; zzt@maribor.si
Internet: www.vistitmaribor.si

I. UPRAVA
direktor javnega zavoda
Jure STRUC
Tkalski prehod 4, 2000 Maribor
Telefon: +386 (0)Z 234 66 18, elektronska po5ta:
jure.struc@maribor.si

Strokovni sodelavec za javna narotila in urejanje poslovne
dokumentaciie:,
DaTJa JEMERSIC
Telefon: +386 (0)Z 234 66 04, elektronska poita: darja.jemersic@maribor.si

II. PRO'EKTNO VODSTVO:
Vodja podrotja za informiranje in pospeievanje prodaje:
Simona PINTERIC
Telefon: +386 (O)2 234 66 20, elektronska po5ta: simona.pinteric@maribor.si

Svetovalec za odnose z javnostmi in spletno informiranje:
MoniKa ]URISIC HLEVNJAK
Telefon: +386 (O)2 234 66 21, elektronska poita:
monika.hlevnjak@maribor.si

Svetovalec za regionalno usklajevanje:
Vesna HORVAT
Telefon: +386 (0)2 234 66 05, elektronska poita:
vesna. horvat@maribor.si

Turistitni informator:
Maja KOCMUT
Telefon: +386 (O)2 234 66 06
elektronska poita: maja.kocmut@maribor.si

III. TURISTICNO INFORMACIJKSA CENTRA

TuristiEno informaciiski center Maribor
Partizanska c. 5 a, 2OOO Maribor
Telefon: + 386 (O)2 23 46 611
Faks: + 386 (O)2 23 46 613
Elektronska 5ta: tic@maribor.si
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Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot

Analitik- delorno mesto za projekte
NINA PETRIC
Telefon: +386 (O)2234 66 07, elektronska poita: nina.petric@maribor.si

Turistiani informator I- Svetovalec za oblikovanje in izvedbo turistiinih
prireditev
Mojca TOPLAK
Telefon: +386 (O)2 234 66 00, elektronska poita:
tajniswozztm@maribor.si in motoplak@maribor.si



Internet: www.vistitmaribor.si
Turistiani informator:
NataSa JAN.AR
Telefon: +386 (O)Z 234 66 10, elektronska poBta:

natasa jancar@maribor.si

Turistiini informator:
Mojca PETEK
Telefon: +386 (0)2 234 66 Ll,
elektronska po6ta: mojca.petek@maribor.si

HiSa Stare trte
Voja5ni5ka 8, 2OO0 Maribor
Telefon: +386 (O)2 251 51 OO

Faks: +386 (O)2 23 46 603
Elektronska posta: stara-trta@maribor.si
Internet: www.vistitmaribor,si

Turistiani informator - vodja Hise Stare trte:
Tina HEINRIH
Telefon: +386 (0)2 251 51 00, eleKronska pogta: tina.heinrih@maribor.si

Turistidni informator:
UrSka BEZAK
Telefon: +386 (0)2 251 51 00, elektronska poita: urska.bezjak@maribor.si

Turistidni informator:
Katja BAJC
Telefon: +386 (0)2 251 51 00, elektronska poita: katja.bajc@maribor.si

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: direktor javnega zavoda :

lure STRUC
Tkalski prehod 4, 2000 N4aribor,
telefon: +386 (0)2 234 66 18,
faks: +385 (0)Z 234 66 23,
elektronska poita:
jure.struc@maribor.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega
podroEja organa (preko driavnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Drzavni predpisi http//za konodaja. gov.si/ i/rps kazala. html
Predpisi lokalnih skupnosti Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Maribor

(Mestni svet Mestne obdine Maribor, MUV 2212020);
Odlok o spremembah in dopolniwah odloka o turistifni in
promocuski taksi v Mestni obdini lYaribor (l'4UV 15178,71L9)
Odlok o pogojih opravljanja dejavnosti lokalnih turistidnih
vodnikov v lt4estni obdini Maribor (Mestni svet lt4Olt4, 2002);
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Turistiani informatori
Adriana KIDRI. PLO.
Telefon: +386 (0)Z 234 66 11, elektronska po5ta:
adriana.kidric@maribor.si

Turistiani informator - pomodnica vodje Hise Stare trte :

Doroteja MAUKO
Telefon: +386 (0)2 251 51 00 in 02 234 66 22, eleltronska poita:
doroteja.mauko@maribor.si



Odlok o pogojih opravljanja dejavnosti lokalnih turistifnih
vodnikov v l4estni obdini Maribor (Mestni svet MOM, 2004)

Predpisi EU http://europa.eu/eu-law/treaties/index si. htm
2.d Seznam predlogov predpisov (preko driavnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov http ://www.vlada.si/delo_vlade/preciscena_besedila_predpisov/

http://www.dz-
rs.si/wps/portal/home/deloDZ/zakonodaia/preciscena BesedilaZakonov

2.e Seznam strateikih in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateikih in
programskih dokumentov

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS 5t. 13/18),
Strategija trajnostnega razvoja in trzenja turistifne destinacue
Maribor za obdobie 2022 - zozT
Strateqiia slovenskeqa turizma 2022 - 2078

2,f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Postopek o odloaanju o zahtevi za dostop do informacij javnega znataja
Vsi postopki na podlagi Zakona o varsWu osebnih podatkov

2.9 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Register lokalnih turistidnih vodnikov na turistiinem obmoaju Mestne

obtine Maribor

2.i Najpomembnejii vsebinski sklopi drugih informacij javnega znaiaja oziroma seznam
posameznih dokumentov
Sklopi informacij - sledijo
razilenjenemu opisu
delovnega podrotja
organa

1. Informacue o javnih financah in javnih narodilih
- dokumentarno gradivo v zvezi z javnimi naroiili (razpisna
dokumentacija , zbiranje ponudb, ...)
- dokumentarno gradivo v zvezi z javnimi financami (npr,
raaunovodske listine)
2. Razne oblike tiskanih informac[
- razlifno promocijsko gradivo v obliki broiur, plakatov, letakov,
turistianih zemljevidov, turistidnih razglednice,...
3. podatki o pomembnejiih dogodkih, odloiiwah in novostih na
Zavodu
Podatki so objavljeni na spletni strani: www.visitmaribor.si na kateri
je tudi objavljen KUZ.
4. Informacije o tloveSkih virih
- dokumentirano gradivo o zaposlovanju
- dokumenti o strokovnem izobraievanju (npr. izobraZevanje
turistiinih vodnikov,...)

Opis dostopa do posameznih
sklopov informacij:

Uporabnik za brskanje po spletni strani: www.visitmaribor.si
potrebuje brskalnik Explorer ali Mozilla.

Uporabnik lahko pridobi informacije:
- v pisni obliki kot odgovor na pisno vprasanje na naslov:

ZaYod za turizem Maribor
Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

- osebno na sedeiu Zavoda:
pon., tor., det. od 8.00 do 16.00
sreda od 8.00 do 17.00
petek od 8.00 do 15.00
- na spletni strani: www.visitmaribor.si
- na e- naslovu: zzt@maribor.si.
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3, oprs NACTNA DosropA Do DRUGTH TNFoRMACTJ tavNEGA ZNAaAJA



Dostop za liudi s posebnimi potrebami:
V pripravi je posredovanje informacij javnega znaiaja preko spletne strani
Zavoda, ki bodo dostopne ljudem s posebnimi potrebami.

Uporabniki se lahko zglasuo osebno na zavodu, kjer jim informacijo
na njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazloiimo.
Informacije lahko dobijo tudi po telefonu.

Delni dostop:
Informacije javnega znataja so v skladu z zakonom o dostopu
informacU javnega znadaja dostopne pravnim in fizianim osebam.
Povezava na stroikovnik:
Pooblaidenec lahko , de bi bil dostop do ve{ega obsega
dokumentov povezan z vetjimi materialnimi stroiki, zaraduna le. Te
skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega znaiaja (uradni list RS, 5t. 76105, 1t9107,95111,2412076
in njegove vsakokratne spremembe.
Od 8. 5. 2016 zaane veuati cenik v skladu z 19. dlenom Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja
(http://www.pisrs.si/Pis.web/preqledPredpisa?id=URED3688).

Seznam najpogosteje
zahtevanih informacij oziroma
tematskih sklopov (samodejno
generiran seznam, ki ga
doloda povpraievanje po
posamezni informaciii)

Statistidni podatki (5t. notitev, it. obiskovalcev na
prireditvah...)
Poslovna porodila in finandni nadrti
Cenik turistitnih vodenj

l4atibot, L6. 5. 2OZZ lure STRUC,
irektor

Zovod

Morr
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4. SEZNAU NAJpocosrErE ZAHTEVANIH DoxuMENTov JAVNEGA ZNAiAJA

1.

2.
3.


