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Vizija
• razvoj infrastrukture za šport in rekreacijo

• razvoj tekmovalnega športa

• šport invalidov



84.000 m2 urejenih površin/ 4 športne dvorane/ 20 zunanjih igrišč/ atletski stadion 

Dvorane: odbojka, košarka, rokomet, nogomet, badminton, tenis, namizni tenis, borilni športi, 
gimnastika hokej, curling.
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ŠPORTNI PARK TABOR- športne in večnamenske dvorane 

Dvorana Tabor Ledna dvorana Teniški park Tabor



)

4 nogometna igrišča (60.000 m2 urejenih zelenih površin / košarkarsko igrišče Gorana 
Dragića/ fitnes na prostem

nogomet, tenis, košarka, fitnes, odbojka
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ŠPORTNI PARK TABOR - zunanje površine za šport in rekreacijo

Nogometno igrišče Igrišče Gorana Dragića Fitnes naprave na prostem



1

ŠPORTNI PARK TABOR- Atletski stadion Poljane Maribor

V letu 2023  izgradnja sodobne ogrevalne dvorane.



STADION IN ŠPORTNI KOMPLEKS LJUDSKI VRT

Stadion Ljudski vrt Dvorana Lukna Tenis park Ljudski vrt

Šport: nogomet, tenis, namizni tenis, odbojka, borilni športi, košarka, rokomet, ritmična gimnastika
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KOPALIŠČE PRISTAN KOPALIŠČE MARIBORSKI OTOK

1.875 m2 kopalnih površin 1.902,5 m2 kopalnih površin
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VESLAŠKI CENTER BRESTERNICA 
Veslaški center, telovadnica s 
fitnesom, veslaški hangar in zunanje 
športno igrišče. 
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HIPODROM KAMNICA

dve jahališči in kasaška proga
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SKATE PARK BMX PROGA
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FITNES NAPRAVE NA PROSTEM

2023-2024- izgradnja 4 novih fitnes naprav (projekti Participativnega 
proračuna)

• Magdalenski park
• športni park Tabor
• Schreinerjev trg
• Območja MČ in KS. 
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MARIBORSKO POHORJE
• največje smučarsko središče v Sloveniji
• 42 km smučarskih prog
• 19 različnih žičniških naprav

Šport in rekreacija: smučanje, bordanje, sankanje, spusti s pležuhi, panoramske vožnje z motornimi sanmi, 
pohodništvo, kolesarjenje, adrenalinske vožnje na poletnem sankališču, itd.
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PARTNERSTVO ZA POHORJE IN VLAGANJA MO MARIBOR NA POHORJU

Vlaganja na Pohorju (2019-2022):  12 MIO EVROV 
(MOM+MARPROM+ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR):

• aktivnosti in projekti v okviru Partnerstva za Pohorje (strateški dokumenti, spletna stran Pohorje-
Slovenija,  označitev 7 kolesarskih poti na Pohorju…(2019-2022),

• nakup žičniških naprav (2022),
• Izgradnja srednje postaje krožno kabinske žičnice, sedežnice  Ruška, vzpostavitev novih bike 

parkov in gibalnih parkov za družine… (2022-2023)
• razširitev proge za Zlato Lisico (2021-2022),
• subvencija MOM za delovanje krožno kabinske žičnice (vsako leto),
• ureditev parkirišč ob vznožju Pohorja (2021-2022),
• Izgradnja  igral, Alpinetuma, fototočk, klopi interpretativnih tabel in razgledišča nad Lukejem –

projekt Bolfenška doživetja (2022),
• Podpora mednarodnim in drugim športnim prireditvam (Zlata Lisica, gorsko kolesarjenje..),
• Organizacija dogodkov v cerkvici Sv. Bolfenka (2021 in 2022).
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HVALA ZA VAŠO POZORNOST.


