
                                                
  
 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

Naziv družbe:    ARRIVA ŠTAJERSKA d. d. 

Naslov:    Meljska cesta 97, 2000 Maribor 

Matična številka:    5263433 

Identifikacijska št. za DDV  SI31727077 

Kontaktni podatki: Tel:  + 386 (0)1 547 11 80  

 Faks:  + 386 (0)1 547 11 92  

 e-pošta: info@arriva.si 

Odgovorna oseba:    Bo Erik Stig Karlsson, predsednik uprave 

 

Datum prve objave kataloga:  30.03.2017 

Datum zadnje objave kataloga: 30.03.2017 

Spletni naslov kataloga:   http://arriva.si/naslovna/arriva-slovenija/druzbe-skupine-arriva-

slovenija/arriva-stajerska/ 

Druge oblike kataloga:   V tiskani obliki katalog lahko naročite pri uradni osebi pristojni 

za posredovanje informacij javnega značaja 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI in INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, s katerimi razpolaga 

2 a.  Opis in dejavnost družbe 

Družba je nastala s preoblikovanjem podjetja Certus, najstarejšega avtobusnega podjetja v 
Sloveniji, ki je v letu 2006 praznovalo 80. letnico obstoja. Družba je nekaj časa poslovala pod 
imenom Veolia Transport, pod današnjim imenom pa posluje od 19. 06. 2013. 
Družba Arriva Štajerska je glavni prevoznik za javni cestni potniški promet na področju 
severovzhodne Slovenije.  
 
Glavna dejavnost podjetja je javni prevoz potnikov v mestnem prometu, naseljih mestnega značaja, 
primestnih naseljih, prevoz potnikov v medkrajevnem in mednarodnem prometu, organiziranje in 
izvedba potovanj, izletov, ekskurzij in drugih oblik turističnih aranžmajev doma in na tujem. 
 
Družba Arriva Štajerska je del Skupine Arriva Slovenija, ki je največja skupina avtobusnih podjetij v 
Sloveniji s sedežem v Kranju.  
Arriva Slovenija je del mednarodne skupina Arriva, ki  je prisotna v 14 evropskih državah s sedežem 
v Veliki Britaniji. Skupina Arriva je del Deutsche Bahn AG, vodilnega ponudnika prevoznih in 
logističnih storitev, in je kot divizija Deutsche Bahna odgovorna za rast in razvoj na področju 
regionalnih potniških prevozov izven Nemčije.  
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2 b. Organigram in podatki o organizaciji družbe 

     

Glavna dejavnost družbe Arriva Štajerska se izvaja na področju Maribora, ter v poslovnih enotah na 
Ptuju in v Slovenski Bistrici.  
 
Podjetje posluje tudi v Ormožu, Ljutomeru, Lenartu, Gornji Radgoni in Oplotnici (storitve avtobusnih 
postaj in turističnih agencij). 
 
Svoje avtobuse vzdržuje v servisnih delavnicah v Mariboru in na Ptuju. 
 
Družba je kot del Skupine Arriva Slovenija vodena pod enotnim vodstvom, ki ga predstavljajo 
direktorji in vodje posameznih področij, kot so navedeni v nadaljevnaju.  
 
 

2 c.  Vodstvo družbe in skupine Arriva Slovenija ter njihovi kontaktni podatki: 
 

 

Enota Kontaktna oseba E - naslov 

Direktor Bo Karlsson bo.karlsson@arriva.si 

Finančna direktorica Mojca Hočevar mojca.hocevar@arriva.si 

Direktor tehnike Borut Smogavec borut.smogavec@arriva.si 

Kadrovski direktor Aljaž Vuk aljaz.vuk@arriva.si 

Vodja komerciale in operative Iztok Štrukelj Iztok.strukelj@arriva.si 

Regijski vodja nabave Iztok Fras Iztok.fras@arriva.si 

Vodja inform. in komun. tehnologij Tomaž Medja tomaz.medja@arriva.si 

Vodja marketinga in komunikacije Monika Bukovec monika.bukovec@arriva.si 

 

 

2 č. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 

Ime:  Meta Goričan, univ. dipl. ekonomistka 

Telefon: 04 20 13 120 

Naslov:  Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj 

e-naslov: meta.gorican@arriva.si 

 

 

2 d. Seznam zakonov, podzakonskih aktov  in predpisov z delovnega področja družbe 

• Pravno informacijski sistem republike Slovenije:   

www.pisrs.si/  

• Zakon o gospodarskih družbah:       

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291  

mailto:Iztok.fras@arriva.si
mailto:Tomaz.medja@arriva.si
http://www.pisrs.si/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291


                                                
  
 

• Zakon o gospodarskih javnih službah:  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO272  

• Zakon o prevozih v cestnem prometu: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4236  

• Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu:  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3743  

• Evropski register predpisov: 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl  

• Uredba 181/2011 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6355  

• Zakon o javnem naročanju: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086 

 

OPOZORILO: Za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni pripomoček, ne 

jamčimo odškodninsko ali kako drugače. 

 

Predpisi lokalnih skupnosti: 

• Mestna občina Ptuj je Portalu javnih naročil dne 4. 11. 2015 pod oznako NMV7069/2015 

objavila javno naročilo »Izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu v Mestni občini 

Ptuj« v obdobju 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. V skupni ponudbi sta bili izbrani družbi Arriva 

Štajerska in Arriva Dolenjska in Primorska: 

www.ptuj.si/API/download.php?fid=11912 

• Objava javnega naročila za Izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu v Mestni 

občini Ptuj, za obdobje od predvidoma 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017, na obstoječi liniji »Mestno 

jedro«: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=192065  

  

 

2 e. Seznam strateških in programskih dokumentov 

• Javna naročila: 

http://arriva.si/javna-narocila/  

 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO POSAMEZNIH SKLOPOV INFORMACIJ 

Družba je po določilih Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in Uredbe o 

posredovanju informacij javnega značaja kot izvajalec javne službe dolžna pripraviti katalog 

informacij javnega značaja. S pripravo kataloga omogočamo uporabnikom uresničevanje njihovih 

pravic  vpogleda v  informacije javnega značaja, s katerimi razpolagamo kot izvajalci javnih služb. 
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Informacija javnega značaja po določilih ZDIJZ je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa 

(družbe), 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. 

 

Prednost pri posredovanju informacij javnega značaja se daje objavi v elektronski obliki, ki jo 

uporabnik lahko natisne, omogočen pa mora biti tudi izpis v fizični obliki. 

 

Prosilcem na podlagi ustne ali pisne zahteve, omogočamo dostop do informacij javnega značaja. 

Pisna zahteva se vloži na obrazcu, ki je dostopen tudi na spletni strani Informacijskega pooblaščenca 

https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/ . 

 

Na naslovu  Informacijskega  pooblaščenca https://www.ip-rs.si najdete še druga pojasnila o 

izvrševanju pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja. 

 

Stroški za posredovanje informacij javnega značaja se obračunavajo v skladu z uredbo o 

posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, dostopno tudi na spletni strani:  

https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/koliko-stane/ . 

 

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Do objave kataloga družba ni prejela zahtev za dostop do informacij javnega značaja.   

 

 

       Odgovorna oseba družbe: 

       Predsednik uprave 

       Bo Karlsson 
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