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1 UVOD

1.1 Predstavitev podjetja
Javno podjetje Marprom je bilo ustanovljeno leta 2011 z namenom opravljanja varnega in udobnega mestne-
ga potniškega prometa na območju celotne občine Maribor. Po ustanovitvi junija 2011 je Marprom dobro 
leto dni deloval kot javni gospodarski zavod, julija 2012 pa je bil s spremembo odloka preoblikovan v Javno 
podjetje za mestni potniški promet Marprom d.o.o. (v nadaljevanju Marprom). 

Ob izvajanju mestnega potniškega prometa in drugih vrst avtobusnih prevozov ter servisnega vzdrževanja 
vozil je Marprom v preteklosti pridobival še dodatne dejavnosti; tako je oktobra 2014 pod okrilje Marpro-
ma prešlo upravljanje pohorskih žičnic, januarja 2017 pa je prejel 15-letno koncesijo za upravljanje žičnic 
na Mariborskem Pohorju, smučišč in spremljevalnih objektov. Novembra 2017 je prevzel upravljanje štirih 
ograjenih parkirišč v Mariboru in začel izvajati nadzor nad plačevanjem parkirnine v belih conah, kjer je bila 
obenem uvedena možnost plačevanja preko mobilnega telefona. Dejavnosti v belih conah je maja 2020 
zaokrožil z upravljanjem s parkirnimi avtomati, sočasno pa je na Marprom prešla še javna služba odvoza in 
hrambe nepravilno parkiranih ter zapuščenih vozil.

Ob stalnem izboljševanju kakovosti avtobusnega prometa in posodabljanju voznega parka je od pridobitve 
dolgoročne koncesije za upravljanje žičnic in smučišč velik del prizadevanj Marproma namenjen tudi poso-
dobitvi športne in turistične infrastrukture na Pohorju. Prav tako med glavnimi usmeritvami za prihodnje 
ostajajo omogočanje trajnostne mobilnosti in skrb za okolje, zagotavljanje urejenih delovnih pogojev in 
socialne varnosti zaposlenih ter vključevanje družbene odgovornosti na vsa področja delovanja.

Z uresničevanjem začrtane strategije razvoja želi Marprom postati kakovosten in zanesljiv izvajalec mestne-
ga potniškega prometa v Mariboru. Obenem pa opravljati tudi vse ostale storitve v skladu s pričakovanji 
uporabnikov in s tem upravičiti njihovo zaupanje.  
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1.1.1 Osnovni podatki o podjetju

Polni naziv podjetja: Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d.o.o.

Skrajšani naziv podjetja: Javno podjetje Marprom d.o.o.

Naslov in sedež: Mlinska ulica 1, 2000 Maribor

Matična številka: 3992071000

Davčna številka: 92859976

ID za DDV: SI92859976

Standardna klasifikacija: 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet

Dejavnosti: H 49.392 Obratovanje žičnic

R 93.292 Dejavnost smučarskih centrov

52.100 Obratovanje parkirišč

Lastništvo: Javni holding Maribor, d. o. o., Zagrebška ul. 30 2000 Maribor

Direktor: Bernard Majhenič

Telefon: +386 59 180 481

Faks: +386 59 180 480

E-pošta: info@marprom.si, info@visitpohorje.si

Spletna stran:    www.marprom.si, www.visitpohorje.si

Transakcijski račun: IBAN SI56 3000 00008995 913 – Sberbank d.d.

Osnovni kapital: 1.557.200 EUR

Vpis v register: Podjetje je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vložno številko Srg. 2011/22798

Prejeti certifikati: OHSAS 18001:2007, polni certifikat Družini prijazno podjetje
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V EUR 2016 2017 2018 2019 2020

Skupni letni prihodki 10.307.755 11.684.162 14.059.713 15.194.290 13.701.954

Čisti prihodki od prodaje 5.193.973 6.359.124 7.727.468 7.846.284 5.407.116

Vrednost aktive 4.700.295 5.287.455 5.649.797 11.390.467 11.703.655

Čisti dobiček obračunskega obdobja 10.059 11.140 4.232   

Izguba poslovnega leta    401.635 132.471

Kratkoročna sredstva (konec leta) 2.087.874 2.145.508 2.279.049 2.382.156 3.376.644

Kratkoročne obveznosti (konec leta) 2.430.076 2.958.602 3.090.885 4.921.670 4.530.491

Kapital (konec leta) 356.851 350.437 821.632 424.864 981.964

Zaloge (konec leta) 52.886 76.912 90.022 122.009 138.417

Denarna sredstva (konec leta) 241.743 223.472 177.401 78.676 540.593

Celotne obveznosti (konec leta) 4.700.295 5.287.455 5.649.797 11.390.467 11.703.655

ZAPOSLENI 2016 2017 2018 2019 2020

Število zaposlenih (konec leta) 244 283 280 284 275

Povprečno število zaposlenih iz ur 208,71 244,23 268,32 269,33 266,52

PODROČJE PROMETA 2016 2017 2018 2019 2020

Prevoženi skupni kilometri 3.338.483 3.607.837 3.741.325 3.787.933 2.555.747

Prevoženi kilometri JMPP 3.013.965 3.168.975 3.369.963 3.507.229 2.366.115

Povprečna starost vozil 8,20 5,70 5,80 6,8 7,4

Prepeljani potniki 3.932.356 3.932.214 3.958.039 3.998.502 1.979.577

PODROČJE OBRATOVANJA ŽIČNIŠKIH NAPRAV IN SMUČIŠČ 2016 2017 2018 2019 2020

Število dni smučarske sezone 117 111 133 107 85

Število smučarjev 59.001 88.596 151.337 140.079 96.073

Število ostalih obiskovalcev 88.203 116.766 162.751 173.754 127.188

Obratovalne ure vseh žičniških naprav 9.096 9.888 10.924 8.642 8.392

KAZALNIKI 2016 2017 2018 2019 2020

Stopnja lastniškosti financiranja 0,08 0,07 0,15 0,04 0,08

Stopnja dolgoročnosti financiranja 0,46 0,40 0,40 0,52 0,50

Stopnja kratkoročnega financiranja 0,54  0,60 0,48 0,50

Stopnja osnovnosti investiranja 0,48 0,52 0,50 0,74 0,67

Stopnja dolgoročnosti investiranja 0,49 0,56 0,53 0,76 0,69

Kapitalska pokritost osnovnih sredstev 0,16 0,13 0,29 0,05 0,13

Gospodarnost poslovanja 1 1,01 1,01 0,99 1,00

Celotna gospodarnost poslovanja 1 1,00 1,00 0,90 0,99

Dodana vrednost na zaposlenega 22.664,47 24.820,34 25.549,96 32.935,68 33.124,89

Čista donosnost sredstev (ROA) 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,02

Čista donosnost kapitala (ROE) 0,03 0,03 0,01 -0,64 -0,19

Koeficient tekoče likvidnosti 0,86 0,73 0,74 0,48 0,75

Koeficient pospešene likvidnosti 0,84 0,70 0,71 0,46 0,71

koeficient absolutne likvidnosti 0,10 0,08 0,03 0,02 0,12

Kazalnik finančnega vzvoda 13,17 15,09 6,88 26,81 11,92
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1.1.2 Dejavnost podjetja

Marprom kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo izvaja linijski prevoz v mestnem prometu. Poleg 
tega opravlja tudi izbirno lokalno gospodarsko javno službo prevoza potnikov po žičniških napravah in 
upravlja s prometnim delom Avtobusne postaje Maribor. Prav tako Marprom izvaja še druge dejavnosti, ki ne 
predstavljajo gospodarskih javnih služb, so pa pomembne za poslovanje podjetja in opravljanje gospodar-
skih javnih služb ter zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produktivnost zaposlenih.

Marprom opravlja svoje dejavnosti na območju MO Maribor. Podjetje je po Uredbi o uvedbi in uporabi 
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) registrirano za:

33.12 Popravila strojev in naprav

33.140 Popravila električnih naprav

33.20 Montaža industrijskih strojev in naprav

45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil

47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo

47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili

47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet

49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet

49.392 Obratovanje žičnic

52.10 Pomožne dejavnosti v kopenskem prometu

52.100 Skladiščenje

52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu

52.100 Obratovanje parkirišč

52.100 Obratovanje garaž

52.100 Obratovanje kolesarnic

52.100 Počitniške prikolice, shranjevanje izven sezone

55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

55.300 Dejavnost avtokampov, taborov

56.101 Restavracije in gostilne

56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati

56.104 Začasni gostinski obrati

56.300 Strežba pijač

63.990 Drugo informiranje

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.200 Parkirišča, dajanje v najem

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

79.110 Dejavnost potovalnih agencij

77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup

77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup

77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje

93.110 Obratovanje športnih objektov

93.190 Druge športne dejavnosti

93.292 Dejavnost smučarskih centrov

93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Javno podjetje lahko za ustanoviteljico izvaja naloge na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
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1.1.3 Organi vodenja, organizacijska struktura

Direktor

Poslovanje in delo podjetja vodi direktor. Direktor vodi posle podjetja in ga zastopa. Odgovoren je za 
zakonitost svojega dela. Direktor zastopa podjetje pri sklepanju pogodb in drugih poslov posamično in 
neomejeno.

Direktorja podjetja imenuje ali odpokliče nadzorni svet na predlog župana – pod pogoji, na način in po 
postopku, določenem z aktom o ustanovitvi. Direktorja se imenuje za štiri leta. Ista oseba je lahko po prete-
ku mandata ponovno imenovana na mesto direktorja.

Nadzorni svet Marproma je na 2. seji, ki je potekala 20. 2. 2017, imenoval Bernarda Majheniča za direktorja 
za mandatno obdobje štirih let.

Nadzorni svet

Družbenik – ustanovitelj

Edini družbenik Marproma je bila do 1. 9. 2020 MO Maribor (100 % lastništvo). Z 2. 9. 2020 je edini družbenik 
Marproma postal Javni holding Maribor d.o.o. Ustanovitelj mora vse odločitve vpisovati v knjigo sklepov, ki 
jo mora potrditi notar pred vpisom prvega sklepa. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega 
učinka.

1.2 Izjava o upravljanju
V skladu z določbo petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) Marprom kot del 
Letnega poročila podaja naslednjo izjavo:

IZJAVA O UPRAVLJANJU
Poslovodstvo Marproma izjavlja, da je bilo v obdobju poslovnega leta 2020 upravljanje družbe skladno z 
zakoni, Odlokom o statusnem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavoda za mestni potniški 
promet v Javno podjetje Marprom d.o.o. (v nadaljevanju Akta o ustanovitvi), in drugimi veljavnimi predpisi.

Poslovodstvo Marproma v skladu s 60. a členom ZGD-1 izjavlja, da je letno poročilo z vsemi sestavnimi deli, 
vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljeno in objavljeno v skladu z ZGD-1 in s Slovenskimi računo-
vodskimi standardi.

V skladu s petim odstavkom 70. člena ZGD-1, ki določa minimalne vsebine izjave o upravljanju, podajamo 
naslednja pojasnila:

Kodeks upravljanja

Marprom je skupaj z nadzornim svetom dne 21. 3. 2019 soglasno pristopil h Kodeksu upravljanja za nejavne 
družbe, ki so ga izdali Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
Združenje nadzornikov Slovenije.

Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s 
postopkom računovodskega poročanja

Sistem notranjih kontrol je opredeljen kot sestav računovodskih in drugih kontrol, vključno z organizacij-
skim ustrojem, metodami in s postopki, ki jih vzpostavi vodstvo v sklopu svojih ciljev z namenom, da si z 
njimi pomaga pri gospodarnem, učinkovitem in uspešnem izvajanju dejavnosti. 

Notranje kontrole v Marpromu imajo pomembno vlogo pri odkrivanju in preprečevanju goljufij ter zaščiti 
tako premoženja kot ugleda družbe. Namen notranjih kontrol je zagotoviti učinkovitost in uspešnost delo-
vanja, pravilnost, popolnost in resničnost računovodskega poročanja ter skladnost z veljavnimi zakoni in 
drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi, kar poskušamo doseči predvsem z zagotavljanjem in izvajanjem 
naslednjih ukrepov in notranjih kontrol:

• oblikovanje učinkovite in transparentne organizacijske strukture;
• oblikovanje jasnih in poenotenih računovodskih usmeritev ter njihova dosledna uporaba;
•  kontrola popolnosti zajemanja podatkov, ki obsega preverjanje, ali so vsi poslovni dogodki nesporni, 

ali so odobreni s strani pooblaščene osebe, ali so vsi poslovni dogodki pravočasno knjiženi, v pravilnih 
zneskih in na pravilne konte;

•  kontrola pravilnosti računovodskih podatkov, v okvir katere sodita preverjanje mesečnih uskladitev 
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prometa in stanj med pomožnimi knjigami, analitičnimi evidencami in glavno knjigo ter kontrola 
izvajanja letnega popisa (inventure) stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov in uskladitev stanj po 
knjigah z dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom;

•  kontrola razmejitev dolžnosti in odgovornosti, ki obsega ločevanje izvajanja nalog, na primer 
evidentiranja poslovnih dogodkov od upravljanja s finančnimi sredstvi družbe (npr. plačila).

Menimo, da nam sistem notranjih kontrol v vseh pomembnih pogledih daje ustrezna zagotovila za doseganje 
ciljev na področjih skladnosti poslovanja z zakoni, s predpisi, sprejetimi notranjimi akti družbe in z drugimi 
navodili; uspešnega poslovanja in zagotavljanja kakovostnih storitev; varovanja sredstev pred izgubo zaradi 
malomarnosti, zlorab, slabega upravljanja, napak, poneverb in drugih nepravilnosti; razvijanja in ohranjanja 
zanesljivih računovodskih in drugih podatkov ter pravilnosti prikazovanja le-teh v računovodskih poročilih 
in uporabe enotne metodologije dela, vključno z enotno predpisanimi obrazci in dokumenti.

Nadzor nad delovanjem notranjih kontrol izvajamo z vodstvenim nadzorom, revizijskimi pregledi, revizijo 
računovodskih izkazov in drugimi neodvisnimi presojami.

Marprom ima z namenom zagotavljanja transparentnosti, učinkovitosti in odgovornega poslovanja 
vzpostavljen delujoč sistem notranjih kontrol in upravljanja s tveganji preko organizacijske strukture druž-
be, standarda varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 in internih aktov družbe z natančno izdelanim 
sistemom poročanja po posameznih organizacijskih enotah.

Sistem notranjih kontrol je podprt s sistemom kontrol informacijske tehnologije, s katerim se med dru-
gim zagotavljajo ustrezne omejitve in nadzor nad omrežjem ter natančno, ažurno in popolno obdelovanje 
podatkov.

S sistemom notranjih kontrol v družbi načrtno in sistematično uporabljamo postopke in metode, ki s svojim 
delovanjem zagotavljajo točnost, zanesljivost in popolnost podatkov in informacij ter pravilno in pošteno 
izdelavo računovodskih izkazov. Prav tako preprečujejo in odkrivajo napake v sistemu ter zagotavljajo spo-
štovanje zakonov in drugih predpisov, aktov organov upravljanja in sistemskih predpisov družbe.

Podatki o delovanju ustanoviteljice Marproma in njene ključne pristojnosti do 1. 9. 2020

Ustanoviteljica Marproma je Mestna občina (MO) Maribor. Pravice ustanoviteljice izvršuje Mestni svet MO 
Maribor. Za izvrševanje pravic lahko mestni svet s sklepom pooblasti župana MO Maribor.

Ustanoviteljica mora vse odločitve vpisovati v knjigo sklepov, ki jo mora potrditi notar pred vpisom prvega 
sklepa. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.

V skladu z  Aktom o ustanovitvi ima ustanoviteljica naslednje pristojnosti:
•  določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti podjetja in zagotavljanje ter uporabo javnih dobrin;
•  odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izvajanjem gospodarskih 

javnih služb;
•  odloča o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, razen tistih, ki so imenovani in odpoklicani 

v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju;
•  odloča o višini plačil članom nadzornega sveta;
•  daje soglasje k temeljnim poslovnim politikam in sprejema poslovni načrt ter razvojne programe 

podjetja;
•  odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja; 
•  odloča o uveljavljanju zahtevkov podjetja proti direktorju v zvezi s povračilom škode, ki je nastala kot 

posledica kršitve njegovih nalog;
•  odloča o zastopanju podjetja v sodnih postopkih proti direktorju;
•  odloča o zadolževanju in dajanju poroštev podjetja, o prometu z nepremičninami in investicijah, ki niso 

bile potrjene v finančnem načrtu;
•  daje soglasje k pravnim poslom v povezavi z nakupom in s prodajo osnovnih sredstev podjetja, katerih 

vrednost presega 50.000,00 EUR;
•  odloča o pokrivanju izgube in razdelitvi dobička ter uporabi bilančnega dobička;
•  odloča o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala; 
•  odloča o statusnih spremembah ali prenehanju podjetja;
•  odloča o spremembah in dopolnitvah tega odloka;
•  odloča o drugih zadevah, za katere tako določata zakon o gospodarskih javnih službah in zakon o 

gospodarskih družbah.

Podatki o delovanju ustanovitelja Marproma in njegove ključne pristojnosti od 2. 9. 2020

Ustanovitelj Marproma je Javni holding Maribor, d. o. o. Posebne ustanoviteljske pravice po Zakonu o 
gospodarskih javnih službah uresničuje MO Maribor.
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Pristojnosti ustanovitelja so:
•  odloča o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, razen tistih, ki so imenovani in odpoklicani 

v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju;
•  odloča o višini plačil članom nadzornega sveta;
•  daje soglasje k temeljnim poslovnim politikam in sprejema poslovni načrt ter razvojne programe 

javnega podjetja;
•  odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja; 
•  odloča o uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju v zvezi s povračilom škode, ki je 

nastala kot posledica kršitve njegovih nalog;
•  odloča o zastopanju javnega podjetja v sodnih postopkih proti direktorju;
•  odloča o zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja, o prometu z nepremičninami in investicijah, 

ki niso bile potrjene v finančnem načrtu;
•  daje soglasje k pravnim poslom v zvezi z nakupom in prodajo osnovnih sredstev javnega podjetja, 

katerih vrednost presega 50.000,00 EUR (petdeset tisoč evrov 00/100);
•  se seznani z letnim poročilom in odloča o uporabi bilančnega dobička;
•  odloča o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala;
•  odloča o statusnih spremembah ali prenehanju javnega podjetja;
•  odloča o spremembah in dopolnitvah tega akta;
•  odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon o gospodarskih družbah.

Posebne ustanoviteljske pravice po Zakonu o gospodarskih javnih službah izvršuje MO Maribor, predvsem pa:
•  določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb javnega podjetja in 

zagotavljanje ter uporabo javnih dobrin;
•  odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izvajanjem gospodarskih 

javnih služb.

Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja

Poslovanje in delo podjetja vodi direktor. Ta vodi posle podjetja in ga zastopa. Direktor je odgovoren za 
zakonitost svojega dela. Direktor zastopa podjetje pri sklepanju pogodb in drugih poslov posamično in 
neomejeno. Pri sklepanju pravnih poslov, ki se nanašajo na nakup in prodajo osnovnih sredstev podjetja, 
katerih vrednost presega 50.000,00 EUR, mora direktor pridobiti predhodno soglasje ustanoviteljice, ki je 
pogoj za veljavnost pravnega posla.

Pristojnosti direktorja so tudi:
•  organiziranje in vodenje delovnega procesa;
•  izdelava temeljne poslovne politike in poslovnega načrta ter razvojnih programov podjetja, ki jih 

predlaga v mnenje nadzornemu svetu in sprejem ustanoviteljici;
•  sestava letnega poročila z vsemi računovodskimi izkazi in drugimi sestavnimi deli, vključno s predlogom 

uporabe bilančnega dobička;
•  sprejem akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter kadrovskega načrta in izvajanje kadrovske 

politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti;
•  sprejem drugih splošnih aktov podjetja;
•  imenovanje vodilnih delavcev;
•  sklepanje pogodb z zaposlenimi delavci in odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z 

zakonom, s kolektivno pogodbo in splošnimi akti podjetja;
•  določanje nalog zaposlenim v podjetju in nadzor njihovega izvajanja;
•  izvrševanje sklepov nadzornega sveta in ustanoviteljice;
•  izdelava poročila o poslovanju na zahtevo nadzornega sveta in ustanoviteljice;
•  obveščanje nadzornega sveta in ustanoviteljice;
•  predlaganje sprejema sklepov nadzornemu svetu in ustanoviteljici;
•  izvajanje nalog, ki jih določa zakon v razmerjih do ustanoviteljice, in odločanje o drugih zadevah v 

skladu s splošnimi akti podjetja.

Direktorja podjetja imenuje ali odpokliče nadzorni svet na predlog župana, pod pogoji, na način in po 
postopku, določenimi z Aktom o ustanovitvi.

Direktorja se imenuje za štiri leta. Ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno imenovana na mesto 
direktorja.

MARPROM - LETNO POROČILO 2020 - UVOD

– 10 –



Podatki o sestavi in delovanju organov nadzora

Nadzorni svet šteje šest članov. Štiri člane imenuje in odpokliče Mestni svet MO Maribor na predlog župana, 
dva člana (kot predstavnika delavcev) pa sta imenovana in odpoklicana v skladu z zakonom, ki ureja sode-
lovanje delavcev pri upravljanju. Član nadzornega sveta mora izpolnjevati pogoje, določene z zakonom.

Član nadzornega sveta ne more biti oseba, ki opravlja funkcije, katere kot nezdružljive določa zakon, ki 
ureja integriteto in preprečevanje korupcije, ter zakon, ki ureja gospodarske družbe. Nadzorni svet izvoli 
izmed svojih članov predsednika. Predsednik nadzornega sveta zastopa podjetje v razmerju do direktorja 
podjetja in ustanoviteljice, če za posamezen primer ni določeno drugače. Predsednik sklicuje in vodi seje 
ter podpisuje zapisnike in sprejete sklepe.

Mandat članov nadzornega sveta podjetja traja štiri leta. Po poteku mandata opravlja  nadzorni svet pod-
jetja svojo funkcijo do imenovanja novega nadzornega sveta. Mandat članov nadzornega sveta začne teči 
s prvo konstitutivno sejo nadzornega sveta. Ista oseba je lahko ponovno imenovana za člana nadzornega 
sveta. Za dolžnost skrbnega ravnanja in odgovornost članov nadzornega sveta se smiselno uporabljajo 
določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Nadzorni svet je pristojen, da:
•  nadzira vodenje poslov podjetja;
•  pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo podjetja;
•  pripravlja predloge za ustanoviteljico in izvršuje njene sklepe;
•  imenuje in odpokliče direktorja;
•  daje navodila in smernice za delo direktorju;
•  obravnava načelna vprašanja o poslovanju podjetja in poteku poslov, daje mnenje k temeljnim 

poslovnim politikam in poslovnemu načrtu ter razvojnemu programu podjetja;
•  daje mnenje k odločitvi direktorja o odpisu terjatev nad 2.000,00 EUR do posameznega poslovnega 

partnerja podjetja;
•  daje mnenje k odločitvi direktorja o nakupu in prodaji osnovnih sredstev podjetja, katerih vrednost 

presega 50.000,00 EUR;
•  sprejema poslovnik o svojem delu;
•  spremlja rentabilnost poslovanja podjetja, njegova gospodarska gibanja in opravlja druge zadeve, ki se 

nanašajo na poslovanje podjetja, o čemer obvešča ustanoviteljico; 
•  obravnava poročila zunanjih revizijskih in inšpekcijskih organov ter na osnovi ugotovitev daje mnenje na 

predlagane ukrepe s strani direktorja; 
•  obravnava poročila popisne komisije za popis sredstev;
•  potrjuje cene podjetja, ki ne spadajo med obvezne ali izbirne gospodarske javne službe in ki niso 

določene v tarifnih pravilnikih;
•  preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložil direktor; 

o ugotovitvah preveritve iz prejšnjega stavka mora sestaviti pisno poročilo za ustanoviteljico; v poročilu 
mora navesti, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje podjetja med poslovnim letom; če je k 
letnemu poročilu priloženo tudi revizorjevo poročilo, mora nadzorni svet v svojem poročilu zavzeti 
stališče do njega; na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi kakšne 
pripombe k letnemu poročilu in ali letno poročilo potrjuje; če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je to 
sprejeto;

•  od direktorja lahko zahteva poročila tudi o vseh vprašanjih, pomembnih za poslovanje podjetja.

Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča 
ustanoviteljico. Nadzorni svet je dolžan izvesti naloge iz svoje pristojnosti, ki mu jih naloži ustanoviteljica.
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1.3 Poročilo uprave
Odloki in ukrepi, ki so bili na državni ali lokalni ravni sprejeti za zajezitev širjenja virusa 
covid-19, so močno krojili delovanje Marproma v letu 2020. Tako smo 15. marca prvič od 
ustanovitve podjetja in v novejši zgodovini Maribora doživeli, da je obstal kompleten mestni 
avtobusni promet, večina zaposlenih voznikov in ostalih sodelavcev pa je bila takrat napote-
na na čakanje na domu. Podobno se je zatem ponovilo še sredi novembra.

Hkrati z zaustavitvijo mestnega avtobusnega prometa, ki jo je narekoval odlok Vlade RS, smo 
15. marca tudi zaprli blagajno in informacije na Avtobusni postaji (AP) Maribor. Le dan zatem 
je prenehala obratovati še krožna kabinska žičnica na Mariborskem Pohorju, obenem pa smo 
zaprli smučišča, Bike park Pohorje in blagajne na območju Pohorja.

Zaradi vseh omenjenih ukrepov je bilo v času epidemije od 16. marca parkiranje na parkirnih 
mestih v mariborskih belih conah brezplačno. Tako je ostalo do ponovnega začetka delovanja 
javnega potniškega prometa, ki smo ga dočakali 10. maja. V vmesnem času podjetje zaradi 
prekinitve dejavnosti ni ustvarjalo praktično nobenih prihodkov.

Po vnovični vzpostavitvi je mestni avtobusni promet v Mariboru deloval v okrnjenem obsegu, 
že približno pol leta pozneje pa je zaradi širjenja koronavirusa znova obstal. Od 16. novembra 
namreč po vladnem odloku delovanje javnega potniškega prometa začasno ni bilo dovolje-
no, kar je veljalo tudi za krožno kabinsko žičnico. Posledično smo takrat zaprli tudi blagajni na 
AP v Maribor in spodnji postaji Pohorske vzpenjače ter Bike park Pohorje. 

Medtem smo na parkiriščih v belih conah imetnikom določenih avtobusnih vozovnic omo-
gočili brezplačno parkiranje. Do tega so bili po odloku, potrjenem na mariborskem mestnem 
svetu, upravičeni imetniki mesečnih avtobusnih vozovnic za november, letnih vozovnic in 
kuponskih vozovnic, ki so bile v novembru redno koriščene. Skupno smo jim izdali blizu 200 
potrdil za brezplačno parkiranje v belih conah, ki so nato veljale vse do 15. decembra, ko so 
spet začeli voziti mestni avtobusi. 

Tik pred koncem leta 2020 je Marprom doletela še ena zaustavitev: odlok vlade je s 24. 
decembrom prepovedal obratovanje vseh žičniških naprav. Z omenjenim dnem smo tako 
na Mariborskem Pohorju in Arehu, čeprav so bile snežne razmere dobre, morali zapreti vsa 
smučišča. Prepoved obratovanja je za žičnice veljala do konca leta 2020. 

Ob prekinitvah na vseh področjih, od mestnega potniškega prometa, glavne avtobusne 
postaje, javnih parkirišč do Pohorja, je podjetje veliko večino zaposlenih napotilo na čakanje 
na delo. Največ je bilo hkrati na čakanju 244 zaposlenih, ob koncu leta 2020 pa je število 
zaposlenih na polnem ali polovičnem čakanju znašalo okoli 50. 
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V letu 2020 se je število potnikov v mariborskem mestnem avtobusnem prometu zaradi 
razmer in ukrepov, povezanih s koronavirusom, skoraj prepolovilo. Podobno se je v času 
epidemije zgodilo pri uporabnikih javnih parkirišč in obiskovalcih Pohorja, posledično pa so 
upadli tudi prihodki na vseh glavnih področjih delovanja podjetja.

Na ravni celotnega podjetja nas je v letu 2020 v primerjavi z letom prej doletel izpad pri-
hodkov v višini 2,4 milijona EUR. Ta izpad smo delno pokrili z državno pomočjo, ki smo 
je v letu 2020 prejeli za 2,2 milijona EUR; pri tem je šlo za subvencije za plače, povrnitev 
stroškov za žičnice in nadomestilo za mestni promet.

Bernard Majhenič

direktor
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1.4  Poročilo o delu nadzornega sveta
V skladu s 13. členom Odloka o statusnem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarske-
ga zavoda za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom d.o.o. (Medobčinski uradni 
vestnik št. 16/2018), so organi javnega podjetja ustanoviteljica, nadzorni svet in direktor. Nad-
zorni svet šteje 6 članov, od tega so 4 člani bili imenovani s strani Mestne občine Maribor, 2 
člana pa sta predstavnika delavcev. 

Dne 20. 02. 2017 je bila konstitutivna seja Nadzornega sveta Javnega podjetja Marprom d.o.o. 
Nadzorni svet Javnega podjetja Marprom d.o.o. se konstituira v skladu s 15. členom Odloka 
o statusnem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavoda za mestni potniški 
promet v Javno podjetje Marprom d.o.o. (Medobčinski uradni vestnik št. 29/2016). 

Mestni svet Mestne občine Maribor je na 16. dopisni seji, ki je potekala od 10. do 13. februarja 
2017 do 14. ure, sprejel sklep o imenovanju Franca Slavinca, Matjaža Krevlja, Bojana Strajnarja 
in Željka Vogrina za člane v nadzorni svet Javnega podjetja Marpom d.o.o. za dobo 4 let.

Svet delavcev je na svoji seji dne 10. 2. 2017 za predstavnika delavcev v nadzorni svet soglas-
no izvolil Borisa Seliča in podaljšal mandat Stanislavu Brumnu.

Podlaga za konstituiranje članov Nadzornega sveta Javnega podjetja Marprom d.o.o. so sklep 
Mestnega sveta Mestne občine Maribor o imenovanju štirih članov v nadzorni svet Javnega 
podjetja Marprom d.o.o. (št. 10003-37/2012-20) z dne 13. 2. 2017 in sklepa Sveta delavcev 
Javnega podjetja Marprom d.o.o. z dne 10. 2. 2017.

Z dnem konstituiranja nadzornega sveta prične teči mandat vsem članom nadzornega sveta.

Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji 37. redni seji dne 21. 06. 2018 odpoklical dose-
danjega člana Nadzornega sveta Matjaža Krevlja in hkrati imenovala novega člana Nadzor-
nega sveta Danijela Purnata. Podlaga za vpis spremembe je sklep Mestnega sveta Mestne 
občine Maribor št. 10003-37/2012-33 z dne 22. 6. 2018.

Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji 7. redni seji 9. septembra 2019 odpoklical z 10. 
septembrom 2019 s funkcije članov kot predstavnikov Mestne občine Maribor v nadzornem 
svetu podjetja vse dosedanje člane nadzornega sveta in jih nadomestil z imenovanjem nado-
mestnih članov do izteka mandata. Nadomestni člani kot predstavniki Mestne občine Maribor 
v nadzornem svetu podjetja so od 10. septembra 2019 Matej Pavlič, Danijela Drekonja, Matej 
Obu in Bernard Memon. Podlaga za vpis spremembe je sklep Mestnega sveta Mestne občine 
Maribor št. 10003-37/2012-51 z dne 10. 9. 2019.
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V letu 2020 se je Nadzorni svet Javnega podjetja Marprom d.o.o. sestal na treh rednih 
sejah, eni izredni seji in izvedel 1 korespondenčno sejo. Na teh sejah smo:

•  predsednik nadzornega svetaobravnavali poslovni načrt za leto 2020;
•  predsednik nadzornega svetasprejeli letno poročilo za leto 2019;
•  predsednik nadzornega svetaobravnavali ukrepe v zvezi s covid-19 in vpliv na finančni 

položaj družbe (likvidnost) ter na poslovni izid 2020;
•  sproti obravnavali mesečna finančna poročila.

Matej Pavlič

predsednik nadzornega sveta
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1.5 Pomembni poslovni dogodki v letu 2020
Na glavni avtobusni postaji zaživela mestna blagajna

Na AP Maribor je po odločitvi MO Maribor oziroma mestnega sveta 8. februarja začela delovati mestna 
blagajna. Ta je na razpolago ves čas, ko je odprta blagajna na glavni avtobusni postaji. Na mestni blagajni 
lahko občani Maribora brez provizije plačujejo plačilne naloge Energetike Maribor, Mariborskega vodovoda, 
Nigrada, Plinarne Maribor, Pogrebnega podjetja Maribor, Snage in Energije plus. Prav tako pa tudi globe za 
kršitve predpisov občine Maribor, najemnine za vrtičke in grobnine. 

Gasilci pol leta gostovali na glavni avtobusni postaji 

Zaradi zaprtja Koroške ceste je na AP Maribor pol leta gostovalo Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Mari-
bor - mesto, ki je svoja vozila in določeno opremo 12. februarja preselilo na tri avtobusne perone – št. 1, 2, 
in 3. Tako so bile posledično potrebne določene prerazporeditve mestnih in medkrajevnih avtobusov na 
peronih AP. Začasna ureditev je trajala do 10. avgusta, ko smo po vrnitvi PGD Maribor - mesto na matično 
lokacijo na AP vzpostavili običajen prometni režim.

Z marcem uveljavili nov cenik avtobusnih vozovnic 

V mariborskem mestnem potniškem prometu je v skladu s sklepom mestnega sveta 1. marca začel velja-
ti nov cenik. S tem se je cena osnovne vozovnice za 1 vožnjo, kupljene v predprodaji, z dotedanjih 0,80 
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evra povišala na 1 evro, obenem pa je prišlo do sprememb tudi pri vozovnicah za več voženj in mesečnih 
vozovnicah. 

Avtobusna vozovnica za 10 voženj za odrasle od začetka marca stane 8 evrov. Poleg tega nov cenik mestne-
ga potniškega prometa ne vključuje več vozovnic z dvema, šestimi in dvajsetimi vožnjami ter posebne 
vozovnice za minibus. Pri mesečnih avtobusnih vozovnicah se je cena osnovne mesečne 1. marca povišala na 
30 evrov, mesečna za starejše občane pa od takrat stane 18 evrov. Cena šolske mesečne za osnovnošolce, 
dijake in študente s stalnim prebivališčem v MO Maribor je ostala 16 evrov, medtem ko za druge po novem 
znaša 18 evrov. Cena letne vozovnice za OŠ/dijake/študente je bila za imetnike s stalnim prebivališčem v 
MO Maribor zaokrožena na 160 evrov, za druge pa povišana na 180 evrov.

Marca predprodaja novih sezonskih smučarskih vozovnic

Od 1. do 31. marca smo izpeljali super predprodajo sezonskih smučarskih vozovnic za zimo 2020/2021, ki so 
bile takrat naprodaj po najnižjih cenah – 370 evrov za odrasle, 310 za mladino, študente in seniorje ter 210 
evrov za otroke in invalide. Pri tem smo imetnikom takrat še aktualnih sezonskih vozovnic ob nakupu novih 
v času super predprodaje priznali še dodatnih 10 odstotkov popusta. 

Predprodaja se je zatem nadaljevala v jesenskem času, ob koncu v drugi polovici oktobra pa smo smučar-
jem ponudili tudi novo enotno sezonsko vozovnico, ki je vključevala tri sosednja pohorska smučišča: Mari-
borsko Pohorje, Kope in Ribniško Pohorje. Ta skupaj obsegajo preko 50 kilometrov različnih smučarskih 
prog, sezonska smučarska vozovnica »3 za 1« pa je predstavljala enega od prvih konkretnejših korakov pri 
sodelovanju pohorskih smučišč.

 

10 %
DODATNI 
POPUST  

ZA VSE IMETNIKE  

VELJAVNIH SEZONSKIH  
VOZOVNIC 

Super predprodaja  
sezonskih smučarskih vozovnic  
za sezono 2020/21 na daljavo.
AKCIJA VELJA DO 31. 3. 2020
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Uspelo zimsko druženje s kolegi iz LPP na Arehu

Tradicionalno letno srečanje s kolegi iz Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) je bilo v letu 2020, ko 
je bil v vlogi domačina in gostitelja Marprom, zimsko obarvano. Potekalo je 7. marca na Arehu, kjer smo 
pripravili zimski dan s pestrim programom, ki je postregel z različnimi športnimi aktivnostmi, kulinaričnim 
in družabnim delom. 

Na srečanju se je zbralo okrog 65 zaposlenih v LPP in Marpromu; po prihodu gostov na Areh se je dogajanje 
začelo z veleslalomsko preizkušnjo na Cojzarici, na kateri so med vratci merili moči zaposleni iz obeh pod-
jetij. Zatem so bili na vrsti zabavni spusti s pležuhi in spretnostna preizkušnja na skupinski smučki, na koncu 
pa še XXL nogomet na snegu. Sledilo je živahno druženje (ob glasbeni spremljavi po izbiri DJ-ja) na terasi 
koče Cojza, kjer smo se tudi okrepčali z malico in kosilom.

Testiranje dveh električnih avtobusov

Na mestni liniji 6 Vzpenjača je v prvi polovici junija testno vozil avtobus znamke Mercedes eCitaro s popol-
noma električnim pogonom. Za testiranje tega okolju prijaznega mestnega avtobusa smo linijo 6 izbrali 
predvsem zato, ker v prihodnje načrtujemo, da postane »zelena« linija, kjer bodo vozili samo električni 
avtobusi. 
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V drugi polovici avgusta je nato na mestnih ulicah in cestah testno vozil še avtobus VERO na 100-odstotni ele-
ktrični pogon, izdelan v podjetju TAM-Europe. Potniki so ga lahko spoznali na linijah 6 Vzpenjača in 1 Tezno. 

Septembra podaljšanje avtobusne linije 2 do Hoč

Ob začetku novega šolskega leta, 1. septembra, smo uvedli novost na avtobusni liniji 2 Betnavska–Razvanje: 
njeno traso smo ob določenih odhodih podaljšali do Botaničnega vrta v Hočah. Na podaljšani trasi te linije, 
dolgi približno 1,2 kilometra, avtobusi od takrat ob delavnikih in sobotah opravijo šest voženj dnevno, ob 
nedeljah pa štiri vožnje. Za podaljšanje avtobusne linije 2 do Botaničnega vrta Univerze v Mariboru je MO 
Maribor predhodno dosegla dogovor z občino Hoče - Slivnica in Ministrstvom za infrastrukturo. 
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Aktivnosti na Evropskem tednu mobilnosti

Na pragu jeseni je Marprom sodeloval na Evropskem tednu mobilnosti (ETM), ki je potekal od 16. do 22. sep-
tembra in je imel poudarek na potovanjih z manj onesnaževanja. V sklopu ETM 2020 smo na Glavnem trgu 
skupaj s Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru predstavili 
manjši električni avtobus Feniksbus, ki sicer vozi na mestni liniji 8. Prav tako smo na naši informacijski točki 
delili letake z navodili za varno uporabo mestnega potniškega prometa v času koronavirusa in zaščitne 
maske, ki so na avtobusu že nekaj časa obvezne. 

V pester program ETM je bilo vključeno tudi novo mini električno vozilo Maister; na stojnici MO Maribor na 
Glavnem trgu smo predvsem starejše ljudi seznanjali z možnostjo brezplačnega prevoza z Maistrom, ki je 
na razpolago v območju za pešce in delu starega mestnega jedra. Ob tej priložnosti je MO Maribor skupaj 
z invalidskimi organizacijami tudi pripravila posebno zloženko o Maistru, prilagojeno slabovidnim ljudem, in 
vizitko z osnovnimi podatki v braillovi pisavi.

Na Pohorju tako poletni kot zimski športni vikend

Med prizorišči jubilejnega 30. Športnega vikenda Maribora, ki ga je Športna zveza Maribor v sodelovanju s 
partnerji organizirala 19. in 20. septembra, je bilo znova tudi Mariborsko Pohorje. Na njem so v sklopu ome-
njenega vikenda potekali olimpijski pohod, kolesarska tura z električnimi kolesi in brezplačna šola gorskega 
kolesarjenja. 
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Zatem je Športna zveza Maribor 19. in 20. decembra pripravila še  4. Zimski športni vikend, ki bo ponudil 
ugodno smuko na Pohorju. V okviru te prireditve je bilo namreč prvih 200 smučarskih vozovnic naprodaj 
po enotni subvencionirani ceni 10 evrov. 
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2 POSLOVNO POROČILO

2.1 Vizija, poslanstvo in strategija
Vizija Marproma je postati kakovosten in zanesljiv izvajalec javnega potniškega prometa, ki vsem potnikom 
ponuja učinkovito, varno, udobno in okolju prijazno možnost prevoza. Prav tako pa opravlja vse ostale 
dejavnosti v skladu s pričakovanji uporabnikov. 

Tem zagotavljamo celovito rešitev mobilnosti na različnih področjih – mestni avtobusni promet, parkirišča, 
Pohorje. Na slednjem s posodabljanjem turistične infrastrukture in v sodelovanju z ostalimi partnerji izbolj-
šujemo podobo in prepoznavnost pohorskega turizma, ki mu želimo povrniti nekdanji sloves.

Med ključnimi cilji velja izpostaviti:
• omogočanje trajnostne mobilnosti; 
• odgovornost za okolje;
• nenehno izboljševanje kakovosti storitev;
• skrb za partnerski odnos do strank; 
• posodobitev turistične infrastrukture na Pohorju;
• skrb za urejene delovne pogoje in zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih.

2.2 Izvajanje dejavnosti podjetja

2.2.1 Izvajanje gospodarskih javnih služb

2.2.1.1 Mestni potniški promet

Področje prometne operative zajema različne dejavnosti:
•  prevoz potnikov znotraj gospodarske javne službe linijskega prevoza v mestnem prometu;
•  prevoz potnikov na integriranih linijah posebnega linijskega prevoza na območju Mestne občine 

Maribor;
•  prevoz potnikov na klic v javnem mestnem prometu;
•  linijski prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu; 
•  posebni linijski prevoz potnikov;
•  občasni prevoz potnikov; 
•  storitve Avtobusne postaje Maribor. 
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Najpomembnejši dogodki znotraj področja prometne operative v letu 2020:
•  kriza po pojavu koronavirusa in omejitev izvajanja prevoza v skladu z ukrepi, ki jih sprejela vlada z 

namenom preprečevanja okužbe s SARS-CoV-2;
•  izvajanje javnega mestnega potniškega prometa (JMPP) v zmanjšanem obsegu – zaradi ukrepov vlade 

smo morali od 15. marca do 10. maja in od 16. novembra do 14. decembra popolnoma ustaviti JMPP, v 
vmesnem času pa je deloval v okrnjenem obsegu;

•  redna izobraževanja voznega osebja po programu Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve 
temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu;

•  usposabljanje voznega in prometnega osebja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom;
•  nadaljevanje aktivnosti pri posodobitvi sistema za obveščanje potnikov v realnem času RTPI;
•  nadaljevanje aktivnosti pri izdelavi mobilne aplikacije, namenjene uporabnikom za načrtovanje 

potovanja; 
•  dvig kakovosti storitve brezplačnega prevoza potnikov na klic znotraj ožjega mestnega središča 

(območja za pešce);   
•  nadaljevanje mednarodnega poslovno-tehničnega sodelovanje med prevozniki Arriva CRO, Globtour – 

Međugorje, Goran d.o.o. in Marprom;
•  nadaljevanje sodelovanja z Zavodom RS za zaposlovanje pri programu usposabljanja voznega osebja za 

lastne potrebe;  
•  nadaljevanje obnove in revitalizacije objekta AP Maribor;
•  zmanjšan obseg opravljanja posebnega linijskega prevoza potnikov za občini Duplek in Hoče - Slivnica 

(šolskega prevoza) – od planiranih 190 dni šolskih prevozov v letu 2020 je bilo zaradi omejitev 
realiziranih 112 dni oziroma 58,95 %;

•  zmanjšan obseg obratovanja šestih linij integriranega posebnega linijskega prevoza potnikov na 
območju MO Maribor zaradi omejitve izvajanja prevoza potnikov; 

•  ohromljeno opravljanje občasnih prevozov potnikov na domačem in mednarodnem trgu storitev;
•  zaprtje Koroške ceste za promet in aktivnosti za reorganizacijo mreže linij JMPP.   

Zaposleni – promet

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v prometni operativi 175 zaposlenih, in sicer 159,5 voznika, 3,5 koordinatorja 
voznega parka, 2 planerja, 3 vhodni dispečerji, 4 kontrolorji, 2 vodji oddelka in 1 direktor področja prometne 
operative, zaposlen v upravi družbe.

Tabelarični pregled zaposlenih v prometni operativi na dan 31. 12. 2020

Delovno mesto Število

Direktor področja 1

Vodja oddelka 2

Voznik »D« kategorije – nedoločen delovni čas 149,5

Voznik »D« kategorije – delo po pogodbi 4

Voznik »B« kategorije 6

Koordinator voznega parka  3,5

Planer 2

Kontrolor 4

Vhodni dispečer 3

Skupaj 175

V letu 2020 smo z Zavodom RS za zaposlovanje, OE Maribor, ki brezposelnim osebam pod določenimi 
pogoji financira pridobitev izpita D kategorije, nadaljevali sodelovanje pri programu usposabljanja voznega 
osebja (pridobitev izpita D kategorije in kode 95) za lastne potrebe. Po sprejetju vladnih ukrepov za prepre-
čevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 je bil program začasno ustavljen in preložen v leto 2021. 
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Vozni park – avtobusi 

V letu 2020 (1. 1.–31. 12.) je podjetje v povprečju uporabljalo 75,8 vozila, ob koncu leta na dan 31. 12. pa je 
razpolagalo s 75-imi vozili. Z razpoložljivim voznim parkom smo v letu 2020 izvajali prevoze na 21-ih linijah 
JMPP, prevoz na klic znotraj ožjega mestnega jedra, prevoz šolskih otrok v občinah Duplek in Hoče - Slivni-
ca ter prevoz potnikov znotraj MO Maribor na šestih integriranih linijah posebnega linijskega prometa. 

Zaradi ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 smo prevoz potnikov izvaja-
li v manjšem obsegu od planiranega. Iz ekonomskih razlogov ni obratovala mednarodna sezonska linija 
Maribor–Ljubljana–Pulj. 

V letnem planu 2020 ni bila predvidena nabava novih vozil oziroma obnova voznega parka. Kljub temu je 
bilo junija s strani MO Maribor nabavljeno zaprto mini električno vozilo za potrebe prevoza na klic v ožjem 
mestnem središču. Za tovrstni prevoz v poletnih mesecih pa je Marprom nabavili eno odprto mini vozilo na 
električni pogon.  

Podjetje je v sklopu projekta LIFE CARE4CLIMATE imelo v testni uporabi mini električno vozilo znamke 
Iveco Feniksbus, namenjeno prevozu potnikov v ožjem mestnem jedru.

Marprom je skupaj z MO Maribor in Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze 
v Mariboru v letu 2020 nadaljeval s projektom reorganizacije linij JMPP. 

Tehnična brezhibnost knjigovodskega voznega parka (Kti) v letu 2020 je znašala 0,879. 

Avtodnevi voznega parka 2020

ADi Koledarski avtodnevi 27.459

ADti Avtodnevi tehnične brezhibnosti 24.141

ADtn Avtodnevi vozil v okvari 3.318

Kti Kazalec tehnične brezhibnosti 0,879

Ktn Kazalec vozil v okvari 0,121

Ktid Kazalec izkoriščenja teh. brezhibnih vozil za delo 0,482

Struktura voznega parka po znamkah vozil na dan 31. 12. 2020
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Grafični pregled vozil po okoljskih standardih na dan 31. 12. 2020

Struktura voznega parka glede na pogonska goriva v % na dan 31. 12. 2020

Knjigovodsko stanje voznega parka na dan 31. 12. 2020 je zajemalo 75 vozil (100 %); od tega je bilo za 
izvajanje gospodarske javne službe linijskega prevoza v mestnem prometu namenjenih 58 vozil (77,33 % 
voznega parka), za opravljanje prevoza na klic 3 vozila (4 %), za integrirane linije JMPP v MO Maribor 6 
vozil (8 %) in za izvajanje ostalega mednarodnega, posebnega linijskega ter občasnega prevoza potnikov 
8 vozil (10,67 %).
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Starostna struktura voznega parka

Povprečna starost vozil na dan 31. 12. 2020 je bila 7,4 leta. Najvišja starost vozila je znašala 20 let, najmanjša 
pa 0,5 leta.

Grafični prikaz trenda starosti voznega parka za obdobje 2012–2020

Zastavljeni cilji v letu 2021:
•  šolanje voznikov iz varne vožnje in ekonomične porabe goriva;
•  uvajanje električnih vozil v JMPP;  
•  prerazporeditev vozil na linijah JMPP glede na velikost (dolžine 8,5–15 m);
•  prerazporeditev vozil na linijah JMPP glede na kapaciteto (26–128 mest);
•  reorganizacija linij JMPP;
•  dvig frekvence (dostopnosti) na linijah JMPP;
•  povečati obseg prevoza na klic znotraj ožjega mestnega jedra.

Grafični pregled strukture voznega parka po starosti in številu na dan 31. 12. 2020
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Število opravljenih kilometrov

V letu 2020 je Marprom opravljal prevoz potnikov v skladu s sprejetimi odloki o začasni prepovedi in ome-
jevanju izvajanja javnega prevoza, posebnega in občasnega prevoza potnikov v RS. S temi odloki je vlada 
začasno v določenih terminih na ozemlju RS prepovedala izvajanje prevoza potnikov v notranjem in medna-
rodnem prometu z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19.

Podjetje je v skladu z omenjenimi odloki in s Higienskimi priporočili za preprečevanje širjenja okužbe z 
virusom SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdravje izvajalo prevoz potnikov na 21-ih linijah JMPP 
in na integriranih linijah znotraj MO Maribor, pa tudi posebni linijski prevoz v občinah Duplek in Hoče - Sliv-
nica ter občasni prevoz. V obdobju 1. 1.–31. 12. 2020 je bilo opravljenih skupno 2,56 milijona kilometrov, kar 
predstavlja 66,77 % skupno planiranih 3,83 milijona kilometrov.

Tabelarični pregled prevoženih skupnih km po vrsti prevoza v letu 2020

Vrsta prevoza Število kilometrov Odstotek

Javni mestni potniški promet 2.366.115 92,58 %

Integrirane linije JMPP 49.942 1,95 %

Prevoz na klic 21.259 0,83 %

Posebni linijski prevoz 77.722 3,04 %

Mednarodni prevoz 0 0,00 %

Občasni prevozi 40.709 1,59 %

Skupaj 3.787.933 100,00 %

Za leto 2021 ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje in obvladovanje epidemije covida-19 načrtujemo, da 
bomo prevozili skupno 3,672 milijona km. Od tega 3,330 mio km (90,70 %) v JMPP, 0,100 mio km (2,72 %)  
na integriranih linijah JMPP, 0,003 mio km (0,08 %) ob posebnih dogodkih, pomembnih za MO Maribor, 
0,042 mio km (1,14 %) v prevozu na klic, 0,084 mio km (2,29 %) v občasnem prevozu in 0,113 mio km (3,07 %)  
v posebnem linijskem prometu.

Grafični prikaz števila prepeljanih km po mesecih v letu 2020
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Prepeljani potniki v JMPP

Leto 2020 je bilo izredno zahtevno tudi za javni mestni potniški promet (JMPP). V tem smo imeli popolno 
prepoved obratovanja od 16. marca do vključno 10. maja. Vse do 1. septembra smo delovali po počitniških 
oz. delno dopolnjenih voznih redih, prilagojenih glede na razmere zaradi epidemije. Zadihali smo komaj 
septembra, vendar ne za dolgo. Že konec oktobra so nas doletele nove omejitve, v času od 16. novembra 
do vključno 14. decembra pa je veljala vnovična prepoved obratovanja JMPP. Tako je ta v letu 2020 miroval 
skupno kar 85 dni. 

Število prepeljanih potnikov je padlo za dobro polovico na 1.979.577. Kakršnekoli primerjave z letom poprej 
so zelo nehvaležne oz. nesmiselne, saj so na število in strukturo potnikov vplivali predvsem dejavniki, ki so 
bili posledica predpisanih ukrepov s strani vlade, in ne navade oz. želje uporabnikov. Smo pa v decembru 
2020 našim potnikom olajšali nakup Marpromovih avtobusnih vozovnic s pomočjo spletne in mobilne apli-
kacije. To je imelo neposreden vpliv tudi na zmanjšanje nakupov vozovnic direktno na avtobusih in s tem 
hkrati pripomoglo k delni razbremenitvi voznikov.

Grafični pregled števila potnikov v letu 2020

Grafični prikaz potnikov po vrstah vozovnic za leto 2020

Starost Moški Ženske Skupaj %

Do 25 let 6 4 10 3,57

25–30 let 5 6 11 3,93

30–35 let 19 8 27 9,64

35–40 let 14 8 22 7,86

40–45 let 27 5 32 11,43

45–50 let 42 12 54 19,29

50–55 let 41 11 52 18,57

Nad 55 let 65 7 72  25,71

Skupaj 219 61 280 100
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Študentsko delo

Opravljenih je bilo skupno 4438 ur. Študenti so opravljali sezonska dela kot vsa pretekla leta na Pohorju 
(blagajna, strežniki na žičniških napravah, urejanje prog Bike parka) in na glavni avtobusni postaji v času pro-
daje dijaških in študentskih vozovnic (avgust–september). Vendar je bil obseg teh del bistveno spremenjen. 
V primerjavi z letom poprej je bila namreč opravljena le slaba tretjina ur – na Pohorju v začetku leta pred 
epidemijo in na blagajnah avtobusne postaje zgolj za zagon prodaje dijaških vozovnic za novo šolsko leto. 

Praktično izobraževanje

Praktično izobraževanje kontinuirano omogočamo dijakom in študentom že vse od naše ustanovitve. V 
letu 2020 so izobraževanje opravljali: dva dijaka Tehniškega šolskega centra Maribor, ki se izobražujeta 
za poklic avtoserviserja, dva dijaka Srednje prometne šole in trije študenti Višje prometne šole. Opra-
vljenih je bilo 1592 ur.

Pritožbe uporabnikov

V Marpromu smo v letu 2020 prejeli in obravnavali skupno 249 pritožb, kar v povprečju znaša 0,7 pritožbe 
na dan. Največ smo jih zabeležili v juniju. V povezavi z opravljanjem mestnega potniškega prometa smo 
prejeli tudi 16 različnih pohval.

Promocijske aktivnosti

Glede na problematiko koronavirusa so bile v letu 2020 promocijske aktivnosti omejene oziroma usmerjene 
predvsem v osveščanje o varni uporabi JMPP. Skozi leto smo tako pripravljali različna obvestila (plakate, 
nalepke, slike za digitalne medije), s katerimi smo potnike pozivali k spoštovanju zaščitnih ukrepov v JMPP, 
kot so uporaba obraznih mask, vzdrževanje varnostne razdalje, razkuževanje rok itd. Prav tako smo jih 
redno obveščali o vseh spremembah in novostih v JMPP, večinoma preko sporočil za javnost in digitalnih 
platform – spletna stran, Facebook, elektronski zasloni na mestnih avtobusih … 

Poleg tega smo v letu 2020 skupaj z MO Maribor okrepili promocijo brezplačnega prevoza z električnim 
mini vozilom Maister – »vožnjo na klic«. Tako smo pripravili novo vizitko z osnovnimi podatki o Maistru, ki 
smo jo nato razdelili po različnih točkah v mestu, kot so gostinski lokali v starem mestnem jedru, trgovine, 
trafike, Turistično informacijski center in drugi poslovni prostori. Pred koncem leta smo nato izpeljali še 
promocijsko kampanjo za novo spletno in mobilno aplikacijo za prodajo avtobusnih vozovnic, pri čemer 
smo uporabili izključno lastne obvestilne in oglasne površine.

2.2.1.2 Avtobusna postaja Maribor

V letu 2020 smo na Avtobusni postaji (AP) Maribor beležili skupno 102.344 postajnih dogodkov (prihodi, 
odhodi, tranzit) medkrajevnih in mednarodnih avtobusov. Delež dogodkov mednarodnega linijskega pro-
meta je 6,7 % , medkrajevnega pa 93,3 %.
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Zabeležili smo upad vseh dogodkov za okoli 30 %, na mednarodni ravni pa zmanjšanje prometa glede na 
leto prej za kar dve tretjini. Število parkiranj turističnih avtobusov je bilo izjemo majhno (20 parkiranj), prav 
tako oskrba avtodomov (36 postankov).

Revitalizacija in posodobitev objekta AP Maribor

Na objektu Avtobusne postaje (AP) Maribor smo v letu 2020 opravili različna posodobitvena dela, kot so 
pleskanje, čiščenje, obnova strehe, tesnitev steklenih delov strehe, prenova klopi in še druga vzdrževalna 
dela. Prav tako smo v letu 2020 prešli na ločevanje odpadkov in v ta namen na prometnem delu AP names-
tili betonske ločevalne koše.

Glede na predpise Zdravstvenega inšpektorata smo na zunanjih peronih namestili opozorilne table, ki 
obveščajo o prepovedi kajenja, saj gre na omenjenih peronih za več kot 50 % pokritega prostora. Obenem 
smo poostrili nadzor in vanj vključili zaposlene v notranji kontrolni službi ter varnostnika, ki so nadzorovali 
in vljudnostno opominjali čakajoče potnike, da je kajenje na tem mestu prepovedano. 
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AP v času ukrepov zaradi koronavirusa

S 15. marcem je bil zaradi širjenja novega virusa covid-19 ustavljen javni potniški promet, kar je privedlo tudi 
do zaprtja AP. Onemogočeno je bilo vsakršno poslovanje, vključno s prodajo vozovnic. Po pojavu novega 
koronavirusa smo zaradi upoštevanja določenih zaščitnih ukrepov na hojnici namestili opozorila za vzdrže-
vanje predpisane medsebojne razdalje 1,5 metra in uporabo zaščitne maske. 

Zaradi vladnih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, še zlasti spomladanske ter jesenske zaustavitve 
celotnega javnega potniškega prometa (JPP), lahko govorimo o velikem izpadu dohodkov. JPP namreč za 
poslovanje AP predstavlja osnovni del prihodka.  

Več projektov za leto 2021

Kljub temu izpadu želimo v letu 2021 izpeljati različna investicijska in vzdrževalna dela ter projekte. To 
so predvsem zamenjava zastarele centralne električne omarice, namestitev nove peronske razsvetljave, 
sanacija pohodne površine iz kamna, zamenjava preostalih dotrajanih drsnih vrat na prehodu s hojnice na 
peronski del ter obnova vozniške sobe in prostora za prodajo vozovnic – blagajne.

2.2.1.3 Parkirišča in mobilno plačevanje parkirnine ter odvoz vozil s pajkom

V letu 2020 je bilo s pomočjo mobilnega telefona opravljenih 249.995 plačil parkirnine v belih conah, od 
tega 65 % preko aplikacije in 35 % s poslanim sporočilom SMS. Pri opravljanju nadzora smo neplačnikom 
izdali 23.535 obvestil nadzornikov, pri čemer jih je 77 % poravnalo celodnevno parkirnino, preostale primere 
pa smo predali v nadaljnjo obravnavo Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu Maribor.

Mobilno plačevanje parkirnin za Mariborčane brezplačno

Za uporabnike parkirišč v mariborski beli coni je marca začelo veljati, da lahko parkirnino preko aplikaci-
je EasyPark ali s sporočilom SMS ponovno plačujejo brez provizije. S tem smo negotovinsko plačevanje 
cenovno znova izenačili z gotovinskim na parkomatu. Pričakujemo, da bo tako še hitreje naraščalo število 
uporabnikov, ki se odločajo za sodoben način plačevanja parkirnine.

Uporabniki, ki parkirajo na občinskih parkiriščih na območju MO Maribor, lahko od 9. marca izbirajo med 
dvema možnostma.

•  Paket Lokalni: okrnjena verzija aplikacije je za uporabnika brezplačna in deluje samo na območju MO 
Maribor. Uporabnik preko aplikacije plača znesek parkirnine glede na čas parkiranja, uporabe te storitve 
pa ne.

•  Paket Standard: omogoča polno funkcionalnost aplikacije EasyPark, ki zajema plačevanje parkiranja 
povsod po Sloveniji in v tujini, kjer uporabljajo isto aplikacijo, ter dodatne storitve (polnilne postaje za 
električna vozila, parkiranje v garažnih hišah …). V tem paketu uporabnik sam krije stroške storitve, ki 
mu jih zaračuna EasyPark.
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Zaokrožili dejavnosti na področju parkirišč

Javna služba odvoza in hrambe nepravilno parkiranih ter zapuščenih vozil v Mariboru je sredi maja prešla 
pod okrilje Marproma. Sočasno s storitvijo odvoza s »pajkom« smo prevzeli še upravljanje s parkirnimi 
avtomati v belih conah, oboje pa je zaokrožilo dejavnosti podjetja na področju javnih parkirišč.

Za odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v Mariboru, ki ga odrejajo medobčinski redarji, je v preteklosti 
skrbelo podjetje Nigrad; po prehodu na Marprom je strošek odvoza, ki ga morajo poravnati lastniki avto-
mobilov, ostal nespremenjen – natanko 100 evrov. Je pa novost, da »pajek« avtomobile od 18. maja odvaža 
na parkirišče v Mlinski ulici, tik ob glavni avtobusni postaji. Tam so nameščeni na posebej ograjenem in 
varovanem delu parkirišča, od koder jih lahko lastniki odpeljejo po plačilu stroška odvoza. 

Ob odvozu s »pajkom« je Marprom sredi maja dobil v upravljanje še 59 parkirnih avtomatov v belih conah, 
kjer od novembra 2017 že izvaja nadzor nad plačevanjem parkirnin. Na omenjenih parkomatih – njihovo 
vzdrževanje je bilo do sedaj v domeni Nigrada – lahko vozniki, ki parkirajo v beli coni, opravijo plačilo 
parkirnine z gotovino (s kovanci).

S prenosom opisanih dejavnosti na Marprom so bile javne storitve na področju parkiranja celovito urejene 
pod okriljem enega podjetja, kar bo po pričakovanjih izboljšalo njihovo učinkovitost. Podlaga za prenos so 
bile spremembe več občinskih odlokov, ki se nanašajo na odvoz in hrambo nepravilno parkiranih vozil ter na 
upravljanje prometne opreme, namenjene mirujočemu prometu. Mestni svet je te spremembe potrdil januarja.
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Promocijske aktivnosti

V letu 2020 smo izdelali novo informacijsko zloženko, ki opisuje vse možnosti parkiranja na javnih parkirnih 
površinah v MO Maribor. Vanjo so vključene tudi osnovne informacije o odvozu nepravilno parkiranih in 
zapuščenih avtomobilov in možnosti njihovega prevzema. Zloženke delimo voznikom, ki nimajo pravilno 
poravnane parkirnine, dostopne pa so tudi na vseh informacijskih točkah Marproma.  

V novih plačljivih belih conah smo namestili informacijske stebričke, ki služijo obveščanju javnosti o mož-
nosti mobilnega plačila parkirnine. S tem smo jih seznanjali tudi na ostalih lastnih oglasnih površinah (mestni 
avtobusi, gondola, plakatna mesta, spletni mediji, družbena omrežja). 

2.2.1.4 Krožna kabinska žičnica

V letu 2020 se je zaradi ukrepov preprečevanja širitve virusa covid-19 prvič po izgradnji obstoječe krožne 
kabinske žičnice (leta 2009) zgodilo, da je naprava daljši čas stala. Prav tako smo zaradi zaprtja hotelskih in 
apartmajskih namestitev na Pohorju ter posledičnega izostanka tujih gostov prilagodili vozni red žičnice, ki 
sicer deluje kot javna gospodarska služba. 

Zaradi sprejetih ukrepov v letu 2020 smo zabeležili padec števila prepeljanih potnikov za dobrih 30 % glede 
na leto prej, kar velja tako za zimski kot poletni čas. V strukturi potnikov so 35 % prevozov opravili smučarji 

Plačljiva bela cona
Parkirišča v belih conah v Mariboru so plačljiva ob 
delavnikih med 8. in 19. uro. Cena parkiranja je 
navedena na obvestilnih tablah in parkomatih v belih 
conah. Do 10 začetnih minut parkiranja v belih conah  
v Mariboru je brezplačnih.

MOŽNOSTI PLAČEVANJA

PARKOMATI

Na parkirnih avtomatih lahko opravite plačilo parkirnine 
s kovanci ali z vrednostnimi karticami, ki so na voljo na 
blagajni Avtobusne postaje Maribor. V določenih conah 
parkomati omogočajo tudi plačilo z mesečno kartico. 

Najmanjša časovna enota za plačilo na parkomatu je  
1 ura, pri čemer so v veljavi tri različne cene parkiranja 
za 1 uro: 0,50 €, 0,80 € in 1,50 €. 

Po plačilu parkirnine s kovanci parkirni avtomati ne 
vračajo denarja. Prav tako ne sprejemajo bančnih kartic.

Vse morebitne težave pri uporabi oziroma delovanju 
parkirnih avtomatov nam sporočite preko telefona ali 
e-pošte. V primeru nedelovanja izbranega parkomata 
je treba uporabiti sosednji parkomat ali možnost 
mobilnega plačila.

MOBILNO PLAČEVANJE

V belih conah v Mariboru se oznake občinskih con 
in območne kode za mobilno plačevanje med seboj 
razlikujejo. Za mobilno 
plačevanje preko 
sporočil SMS ali 
aplikacije EasyPark so 
za parkirišča v belih 
conah glede na ceno 
parkiranja določene  
tri območne kode: 311, 
312, 313. Navedene so 
na obvestilnih tablah 
in parkomatih v belih 
conah. Območna koda 
311 velja za Slomškov 
trg, 312 za središče 
mesta in Lent, 313 pa 
za Železniško postajo 
in desni breg Drave za 
železniškimi tiri.

Aplikacija EasyPark

Za plačevanje preko aplikacije EasyPark si morate 
to najprej namestiti na mobilni telefon. Za tovrstno 
plačevanje lahko uporabite plačilne kartice ali ga 
opravite preko računa PayPal. Območno kodo lahko 
vpišete ročno, prav tako pa vam lahko telefon sam 
določi lokacijo vozila na podlagi GPS sistema.

Pred potekom nastavljenega časa parkiranja vas 
aplikacija obvesti o poteku parkirnine in možnosti 
podaljšanja.

Najmanjša časovna enota za plačilo je 1 ura; nad 1 uro 
EasyPark obračunava parkiranje po dejanskih minutah. 

Naložite si aplikacijo EasyPark, ki je dostopna na 
povezavi www.easypark.si/sl, parkirajte in plačajte 
preko telefona.

Pri plačilu preko aplikacije EasyPark lahko izbirate med 
različnima paketoma.

Paket Lokalni: okrnjena verzija aplikacije je za uporabnika 
brezplačna in deluje samo na območju Maribora. 
Uporabnik preko aplikacije plača znesek parkirnine glede 
na čas parkiranja, uporabe te storitve pa ne.

Paket Standard: omogoča polno funkcionalnost 
aplikacije EasyPark, ki zajema plačevanje parkiranja 
povsod po Sloveniji in v tujini, kjer uporabljajo isto 
aplikacijo, ter dodatne storitve (polnilne postaje za 
električna vozila, parkiranje v garažnih hišah …). V tem 
paketu uporabnik sam krije stroške storitve, ki mu 
jih zaračuna EasyPark (minimalno 0,10 € oziroma 15 
odstotkov od vrednosti parkirnine. Strošek provizije bo 
zaokrožen na 0,10 €).

Paket Standard vam omogoča plačevanje parkirnine 
v preko 2000 mestih po Evropi, od tega tudi v več 
slovenskih mestih.

Plačevanje s sporočilom SMS

Pri plačevanju s sporočilom SMS vanj vnesite ustrezno 
območno kodo, registrsko oznako vozila in želeni 
čas parkiranja. Pri sestavljanju sporočila SMS vpišite 
celotno registrsko oznako vozila (tudi krajevno 
oznako) brez presledkov. Pred časom parkiranja 
uporabite znak #.

Primer:

Približno 10 minut pred iztekom parkiranja boste 
prejeli obvestilo o poteku parkirnine in možnosti 
podaljšanja. Čas parkiranja podaljšate s pošiljanjem 
ponovnega sporočila. Najmanjša časovna enota za 
plačilo preko sporočila SMS je 1 ura. Uporaba storitve  
je brezplačna.

Ograjena parkirišča
Marprom upravlja parkirišča z zapornicami na štirih 
lokacijah v Mariboru, kjer je skupno 437 parkirnih mest.
• Rakušev trg – 86 parkirnih mest
• Loška ulica – 120 parkirnih mest
• Mlinska ulica – 69 parkirnih mest
• Sodna ulica/Ulica talcev – 142 parkirnih mest

Parkiranje na navedenih parkiriščih z zapornicami je 
plačljivo ob delavnikih med 6. in 22. uro; enotna cena 
parkiranja znaša 1,20 €/uro. Najmanjša časovna enota 
za plačilo je 1 ura, plačilo pa je na avtomatski blagajni 
možno z gotovino ali s plačilnimi karticami. Izguba 
parkirnega listka se zaračuna 20 €.

Možen je tudi mesečni najem parkirišča, ki omogoča 
neomejeno parkiranje. Vrednost mesečnega najema  
je odvisna od pogodbenega obdobja in znaša: 
• 1–6 mesecev: 65 € mesečno
• 7–12 mesecev: 58,50 € mesečno
• 12 mesecev ali več: 55,25 € mesečno

Enostavno  
brez kovancev!

Podaljševanje  
parkirnine na daljavo!

Najbolj razširjena 
aplikacija v Evropi!

031 20 90 20

312 MBAB123 #1

POŠLJI

Pošljite OBMOČNO KODO [presledek] 
celotno REGISTRSKO OZNAKO [presledek] 
#ČAS PARKIRANJA na 031 20 90 20.

Primer za 1 uro parkiranja:
312   MBAB123   #1

Parkirnina začne veljati, ko dobite SMS-potrdilo.

# in čas parkiranja
Registrska oznaka brez presledkov
Ustrezna območna koda

Informacije in podpora 
uporabnikom

PARKOMATI
T: 080 13 50
E: parking@marprom.si

MOBILNO PLAČEVANJE
M: +386 (0)30 333 457
E: parking@marprom.si

OGRAJENA PARKIRIŠČA
Od ponedeljka do petka od 7.00 do 18.00
T: 030 708 016
Od ponedeljka do petka od 18.00 do 7.00 in ob 
sobotah, nedeljah in praznikih
T: 02 300 00 50
E: parking@marprom.si

ODVOZ NEPRAVILNO PARKIRANIH VOZIL – PAJEK 
T: 02 235 02 27
M: +386 (0)41 309 710
E: parking@marprom.si

Javna 
parkirišča 
v Mariboru

Obvestilo nadzornika parkirišč
Ob nadzoru preverimo, ali je v avtomobilu na vidnem 
mestu za vetrobranskim steklom parkirni listek oz. 
dovolilnica ali je bila parkirnina poravnana preko 
mobilne naprave. Nadzornik na parkirnem listku ali 
v programu na svoji mobilni napravi preveri, ali je 
parkirnina plačana in za kako dolgo. Če parkirnina ni 
plačana, neplačniku na vozilo namesti »OBVESTILO 
NADZORNIKA« in ga v njem pozove k plačilu 
celodnevne parkirnine v višini 16,50 €. Če voznik 
zneska ne poravna v osmih dneh, dokumentacijo 
predamo Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu 
Maribor v nadaljnjo obravnavo.

Odvoz nepravilno parkiranih vozil
Odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov odrejajo 
medobčinski redarji, posebno vozilo »pajek« pa 
avtomobile odvaža na parkirišče v Mlinski ulici 1 
v Mariboru. Tam so nameščeni na ograjenem in 
varovanem delu parkirišča, od koder jih lahko lastniki 
odpeljete po plačilu stroška odvoza v višini 100 €; 
24 ur po odstranitvi avtomobila se začne dodatno 
obračunavati še ležarina v višini 5 €/dan. 
V primerih, ko je medobčinski redar že izdal odredbo 
za odvoz, a pajek s kraja prekrška še ni speljal, je 
možno poravnati polovični znesek – 50 €.
Čas prevzema avtomobila: 24 ur/dan vse dni v tednu.
Aktualni seznam odpeljanih vozil najdete na spletni 
strani marprom.si.
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in 15 % prevozov kolesarji.

Po tem, ko je vlada s svojim odlokom prepovedala obratovanje žičniških naprav, smo 16. marca takoj pristo-
pili k rednim spomladanskim vzdrževalnim delom. Pred poletjem je nato prišla na vrsto zamenjava glavnega 
ležaja na pogonskem kolesu na zgornji postaji, ki smo jo skupaj z ekipo proizvajalca žičnice, podjetja Leitner 
iz Italije, uspešno opravili med 15. in 18. junijem. V času od 26. do 29. oktobra in od 2. do 6. novembra pa 
smo na krožni kabinski žičnici izvedli še redni jesenski remont. Z naštetimi deli smo zagotovili njeno varno 
obratovanje skozi vse leto. 

Promocijske aktivnosti

Promocijske aktivnosti so bile omejene predvsem na osveščanje o varni uporabi krožne kabinske žičnice. Skozi 
leto smo tako pripravljali različna obvestila (plakate, nalepke, slike za digitalne medije), s katerimi smo potni-
ke pozivali k spoštovanju zaščitnih ukrepov, kot so uporaba obraznih mask, vzdrževanje varnostne razdalje, 
razkuževanje rok itd. Prav tako smo jih redno obveščali o vseh spremembah voznih redov, večinoma preko 
sporočil za javnost in digitalnih platform – spletna stran, Facebook, elektronski zasloni na mestnih avtobusih …

2.2.2 Izvajanje tržnih dejavnosti

2.2.2.1 Tržni prevozi

Na opravljanje tržnih prevozov je v letu 2020 močno vplival pojav koronavirusa; zaradi tega je bil obseg 
tržnih prevozov manjši kot običajno.  

Pogodbeni šolski prevozi

Šolske prevoze izven območja MO Maribor opravljamo v občini Hoče - Slivnica za Osnovno šolo Hoče. 
Pogodba je sklenjena do 30. junija 2023. Te prevoze izvajamo s tremi vozili.

V občini Duplek (OŠ Korena) smo prevoz že v letu 2017 oddali v podizvajanje zaradi pomanjkanja voznega ose-
bja, in sicer do 24. junija 2020. Zaradi epidemije covida-19 je bila pogodba podaljšana za obdobje enega leta.

Od predvidenih 190 šolskih dni obratovanja je bilo kot posledica organiziranosti pouka na daljavo realizira-
nih zgolj 112 dni. 

Čez poletje dve avtobusni liniji na Pohorje 

Na območju Pohorja smo med 4. julijem in 30. avgustom ob vikendih in praznikih opravljali prevoz na dveh 
poletnih avtobusnih linijah: eni na relaciji Ruše–Areh–Bellevue–Botanični vrt in drugi Botanični vrt–Hoče–
Bellevue–Areh–Ruše. Minibusa na teh linijah sta bila opremljena s prikolico za kolesa, cena enosmerne 
vozovnice pa bila 3 evre za odrasle in 1 evro za otroke (6–15 let), medtem ko je bil transport koles brezpla-
čen. V poletni sezoni sta minibusa iz Ruš in Hoč ob sobotah, nedeljah in praznikih na Pohorje opravila pet 
voženj dnevno; pri tem sta v letu 2020 zaradi pojava koronavirusa prepeljala občutno manj potnikov kot v 
predhodnih letih. Prevoz z njima sta sofinancirali občini Ruše in Hoče - Slivnica. 
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Smučarski avtobus Bellevue–Areh 

V času smučarske sezone smo zagotovili tudi avtobusno povezavo med Bellevuejem in Arehom. Ta pre-
voz, ki je del ponudbe smučarskega centra, je pozimi imetnikom veljavnih smučarskih vozovnic na razpo-
lago brezplačno.

2.2.2.2 Smučišča, zasneževanje in vzdrževanje prog

Področje žičnic in smučišč je, podobno kot ostala, doletelo skrajšanje sezone zaradi koronaukrepov. Tako 
smo zimsko sezono 2019/2020 predčasno zaključili 16. marca, ko smo zaradi vladnih ukrepov zaprli smučišča 
in zaustavili žičnice. Sezono, ki so jo zaznamovali slabši zimski pogoji, smo tako skrajšali za vsaj dva tedna, 
pri čemer je v času zaprtja zapadlo dvakrat več snega kot celo sezono. Poleg tega smo zaradi ukrepov za 
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zajezitev koronavirusa 24. decembra že drugič v letu 2020 zaprli smučišča – tokrat praktično na višku sezone, 
saj je čas po božiču do novega leta izredno pomemben za ustvarjanje prihodka iz dejavnosti smučišč.

Dodaten udarec za smučarski center Mariborsko Pohorje je povzročila selitev Zlate lisice sredi februarja – 
na začetku šolskih počitnic – v Kranjsko goro, čeprav so snežne razmere takrat omogočale izvrstno smuko. 

Zimsko sezono 2020/2021 smo začeli 12. decembra, ko smo najhitreje doslej zagnali tudi šestsedežnico 
Pisker na areškem delu, medtem ko smo na mariborskem sektorju takrat vključili sedežnico Sleme ter otro-
ška trakova Bejbika 1 in 2. V letu 2020 smo zabeležili 96.000 smučarjev, kar je za 40 % manj kot leta 2019, 
žičnice pa so prepeljale skupno 1.109.650 smučarjev, kar je 32 % manj kot v letu prej.

Tekom poletja smo kljub koronaukrepom uspeli opraviti najnujnejša vzdrževalna dela na terenih in opremi, 
prav tako smo v začetku leta 2020 najeli nov teptalni stroj, namenjen tudi urejanju tekaških prog. Za ureje-
nost teh smo v času pretekle zimske sezone prejeli obilo pohval. 
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Pred zimsko sezono 2020/2021 smo z zasneževanjem pohorskih smučišč začeli v novembru; snežne topove 
smo najprej vključili 20. novembra na progi Pisker, že dober teden prej pa smo zagnali tako imenovano 
tovarno snega, nameščeno v izteku Snežnega stadiona. Na najdaljšem areškem smučišču Pisker (dolgem 
blizu 2 kilometra) smo imeli v začetku decembra že dovolj snega za ureditev proge. 

Ob tem so začetek smučarske sezone spremljali tudi ukrepi, sprejeti zaradi pojava koronavirusa. Med dru-
gim obvezno nošenje obrazne maske v vrsti ob vstopu na trak in sedežnici ter med prevozom, razkuževanje 
rok in ohranjanje zadostne medsebojne razdalje. 

Promocijske aktivnosti

V letu 2020 smo še naprej krepili našo blagovno znamko Visit Pohorje, pod katero razvijamo in tržimo 
pohorski turizem. Aktivnosti smo usmerili predvsem v nadaljnje izboljšanje njene prepoznavnosti v doma-
čem in tudi širšem okolju. Trženjske aktivnosti skozi blagovno znamko Visit Pohorje smo razdelili na dva 
segmenta:

• zimski turizem in smučarska sezona; 
• Bike park Pohorje.
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Pri promociji Pohorja smo še naprej sodelovali z našimi vrhunskimi smučarji, predvsem z Boštjanom Kline-
tom in Klemnom Kosijem. Z njuno pomočjo smo blagovno znamko Vist Pohorje predstavljali tudi v tujini. 

Aktivno promocijo smo izpeljali tudi za vsa prodajna obdobja novih smučarskih vozovnic, vključno s pov-
sem novo vozovnico »3 za 1« Mariborsko Pohorje–Kope–Ribniško Pohorje.

2.2.2.3 Kolesarski park Pohorje

V letu 2020 je Bike Park Pohorje po razrešitvi dolgov iz stečaja Športnega centra Pohorje ponovno pristopil 
k skupni vozovnici v okviru združenja evropskih kolesarskih parkov Gravity card. Vendar so ukrepi zaradi 
koronavirusa preprečili številčnejši obisk tujih gostov, zato žal tudi ni bilo pričakovanega učinka na prihodke.

Tekom leta sta bili dokončno urejeni progi za manj zahtevne kolesarske spuste, namenjeni predvsem druži-
nam (Family line in Flow).

Kolesarski park na Mariborskem Pohorju je bil med 15. in 18. oktobrom 2020 prizorišče kar dveh tekem 
svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu v disciplini spust. Zaradi zaščitnih ukrepov, s katerimi smo varo-
vali zdravje tekmovalcev, organizacijske ekipe, obiskovalcev in naključnih mimoidočih, je v času uradnih 
treningov in tekem pod in na Pohorju veljal poseben režim. Na tekmah se je pomerilo blizu 135 kolesarjev s 
petih kontinentov, tekmovalce pa je v Mariboru spremljalo še dvakrat toliko osebja, kar je ob spoštovanju 
strogih zaščitnih ukrepov zaradi koronavirusa pomenilo izjemen organizacijski zalogaj.

ENOTNA SEZONSKA VOZOVNICA 
Pohorje - Kope - Ribnica

Predprodaja velja do konca oktobra 2020.
Več informacij na spletnih straneh smučarskih centrov.

Odrasli: 550 €
Mladina/seniorji: 465 €
Otroci: 310 €
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Zato smo bili še toliko bolj veseli številnih pohval, ki smo jih prejeli za organizacijo mednarodne prireditve. 
Od te smo tokrat upoštevaje močno otežene okoliščine pričakovali pozitivne učinke predvsem pri promociji 
gorskega kolesarstva na Pohorju in ocenjujemo, da smo jih tudi dosegli. Ob neposrednem prenosu tekem 
na TV Slovenija in platformi Red Bull Live TV so o dogajanju več dni poročali praktično vsi domači mediji 
in tudi nekateri tuji. Tako je bil dogodek medijsko zelo odmeven in verjamemo, da je prispeval k povečanju 
prepoznavnosti Maribora in Pohorja.

2.3 Upravljanje s kadri
Na dan 31. 12. 2020 je bilo v podjetju skupno 275 zaposlenih. Od tega je bilo 61 žensk, kar predstavlja 22,18 
% vseh zaposlenih, in 214 moških, kar predstavlja 77,82 % vseh zaposlenih.

Starost Moški Ženske Skupaj %

Do 25 let 3 4 7 2,55

25–30 let 8 4 12 4,36

30–35 let 18 5 23 8,36

35–40 let 12 5 17 6,18

40–45 let 23 8 31 11,27

45–50 let 42 10 52 18,91

50–55 let 36 16 52 18,91

Nad 55 let 72 9 81  29,46

Skupaj 214 61 275 100

Pri ženskah je bila povprečna starost 44 let, pri moških pa 48 let.

Pregled zaposlenih po starosti in spolu

 

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v podjetju 253 zaposlenih za nedoločen čas in 20 zaposlenih za določen čas 
zaradi opravljanja sezonskega dela in povečanega obsega dela.

Nedoločen čas Določen čas Porodniška Skupaj

253 20 2 275

Odsotnost z dela

Odsotnosti z dela se nanašajo na izostajanje zaposlenih zaradi čakanja na delo, boleznin, poškodb pri delu 
in izven njega, nege družinskega člana, krvodajalstva itd.

Moški Ženske
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Razlog odsotnosti z dela Število ur Odstotek

Boleznina 19.841 10,62

Izolacija 663 0,36

Poškodba pri delu 3.325 1,78

Poškodba izven dela 3.552 1,90

Spremstvo in nega 1.220 0,65

Krvodajalstvo 80 0,04

Porodniški dopust 1.536 0,82

Očetovski dopust 400 0,22

Čakanje na delo 156.153 83,61

Skupaj 186.770 100,00

Največje število ur odsotnosti z dela v letu 2020 je bilo zaradi koriščenja ukrepa čakanja na delo, in sicer 
156.153 ur.  

V letu 2020 sta 2 delavki koristili porodniški dopust, 4 zaposleni pa so uveljavili pravico do koriščenja 
očetovskega dopusta. 

Izobraževanje

V letu 2020 je bilo 135 zaposlenih na rednem strokovnem izobraževanju za poklicne voznike, ki ga izvaja 
zavod Formula Maribor.

Na redno usposabljanje iz varstva pri delu in požarnega varstva je bilo v letu 2020 napotenih 38 zaposlenih. 

V letu 2020 je bilo 36 zaposlenih udeleženih na tečaju varne vožnje, ki je potekal na poligonu na Vranskem.

Zdravniški pregledi

V letu 2020 je bilo na redni obdobni zdravniški pregled napotenih 53 zaposlenih, na predhodni preventivni 
zdravniški pregled pa 46 kandidatov. 

Invalidi

V podjetju je 6 zaposlenih, ki imajo priznano stopnjo invalidnosti 3. kategorije, in 2 zaposlena s stopnjo 
invalidnosti 2. kategorije. 

Tako je bilo v podjetju na dan 31. 12. 2020 zaposlenih skupno 8 invalidov, kar predstavlja 2,91 % vseh 
zaposlenih.

Na dan III. kategorije II. kategorije % glede na št. Zaposlenih 

31. 12. 2015 7 2 4,64

31. 12. 2016 9 2 4,51

31. 12. 2017 9 2 3,89

31. 12. 2018 9 2 3,93

31. 12. 2019 9 2 3,87

31. 12. 2020 6 2 2,91

2.4 Nabava in javna naročila
Marprom vodi postopke v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja. 

V letu 2020 je bilo izvedenih skupno 16 postopkov javnih naročil; od tega so bili na splošnem področju trije 
postopki namenjeni oddaji naročil za storitve in dva postopka oddaji blaga. 

Na infrastrukturnem področju je bilo izvedenih 10 postopkov za dobavo blaga in en postopek za oddajo 
storitev.
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Javna naročila (2020) Blago Storitve Gradnje Skupaj

Splošno področje 2 3 0 5

Infrastrukturno področje 10 1 0 11

Skupaj 12 4 0 16

2.5 Raziskave in razvoj
V mestnem potniškem prometu v Mariboru smo tik pred koncem leta uvedli novost na področju prodaje 
vozovnic: od 17. decembra je vozovnice za mestne avtobuse moč kupiti tudi preko mobilne ali spletne aplika-
cije. Obe uporabnikom ponujata nakup enkratnih voženj in polnjenje obstoječih kartic Marprom z različnimi 
vozovnicami. Ob nakupu enkratnih vozovnic v mobilni aplikaciji kupci za vsako vožnjo prejmejo kodo QR, ki jo 
nato na avtobusu prikažejo na mobilnem telefonu in prislonijo k čitalniku vozovnic. Mobilna aplikacija Marprom 
Shop je dostopna v trgovinah Google Play in App Store, spletna aplikacija pa na strani www.marprom.si.

Enostaven in varen 
nakup avtobusnih 
vozovnic 

Mobilna in spletna aplikacija

Z novo enostavno možnostjo nakupa vozovnic na daljavo želimo v Mariboru uporabo mestnega avtobusne-
ga prometa še bolj približati potnikom. Prav tako smo s tem z vidika pojava koronavirusa zagotovili varno 
brezstično možnost kupovanja vozovnic in tudi njihovega koriščenja na avtobusu.

Pridobitev certifikata ISO 45001:2018

V podjetju si prizadevamo za doseganje varnostne kulture, ki celovito obvladuje zahtevo po varnem in učin-
kovitem delovnem okolju. Načrtujemo nadgradnjo obstoječega certifikata OHSAS 18001:2007 s pridobitvijo 
certifikata ISO 45001:2018. Slednji vsebinsko dopolnjuje že obstoječo prakso na način širitve komunikacije 
in sodelovanja med zaposlenimi na področju sistemske ureditve varnosti in zdravja pri delu. Vzpostaviti se 
morajo poslovni procesi, ki na različne načine vključujejo zaposlene v aktivnosti načrtovanja, realizacije in 
vrednotenja ukrepov za izboljševanje sistema varnosti in zdravja pri delu. 

Poleg ohranjanja in nadgrajevanja aktivnosti na področju pridobljenih certifikatov si bomo v podjetju priza-
devali za pridobitev dodatnih, ki sledijo strateškim usmeritvam razvoja podjetja.  

2.6 Družbena odgovornost
Ohranitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje

Marprom je imetnik polnega certifikata »Družini prijazno podjetje« (DPP). Skrb za zaposlene, družbo in 
okolje so trdno implementirani v vsakodnevno poslovanje podjetja. V letu 2020 smo bili deležni posebne 
zahvale za širjenje kulture družini prijaznega podjetja v Sloveniji kot eno izmed podjetij, ki so v postopek 
certificiranja vključena več kot 7 let.
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Od ukrepov, ki smo jih doslej izvajali 
pod okriljem projekta DPP, so bili zelo 
priljubljeni druženje med zaposlenimi, 
ponudba za prosti čas, korporativno 
prostovoljstvo in novoletno obdaro-
vanje otrok. Slednje je bilo glede na 
okoliščine, povezane z epidemijo nale-
zljive bolezni covid-19, izvedeno na 
način pošiljanja daril po pošti, medtem 
ko so aktivnosti družabnega značaja 
ostale v ozadju in bodo ponovno reali-
zirane, ko bodo razmere to dopuščale. 
Zaposleni so bili deležni tudi ukrepa 
obdaritve novorojenca in pozornosti ob 
njihovih pomembnih dogodkih. 

Glede na dosedanje uspešno izvaja-
nje tega projekta in njegove pozitivne 
učinke, kot so krepitev medsebojnih 
odnosov, sprostitev zaposlenih, boljše 
delovno ozračje, povečanje pripadnosti 
podjetju in medgeneracijsko povezo-
vanje, si bomo  v podjetju prizadevali 
ohraniti certifikat DPP tudi v prihodnje. 
Pri tem načrtujemo še nove ukrepe, 
ki bodo v skladu z danimi možnostmi 
dodatno okrepili področje usklajeva-
nja poklicnega in družinskega življenja 
zaposlenih.

Pridobitev certifikata Družbeno 
odgovoren delodajalec

V Marpromu načrtujemo vključitev 
v postopek pridobitve pristopnega 
certifikata »Družbeno odgovoren delo-
dajalec« s pomočjo sredstev iz Evrop-
skega socialnega sklada. Pridobitev 
tega certifikata predstavlja revizorski 
in svetovalno-analitični postopek, osre-
dotočen na ocenjevanje in svetovanje 
delodajalcem, katera orodja uporabljati 
za boljše upravljanje na področju zapo-
slenih, s poudarkom na različnih vidikih 
certifikata: 

•  izvajanje aktivnosti za družbeno 
odgovornost in trajnostni razvoj; 

•  usklajevanje poklicnega, družinskega 
in zasebnega življenja; 

•  medgeneracijsko sodelovanje; 
•  pomen zdravja na delovnem mestu.

Skozi predpisan postopek podjetje določi in uresniči izbrane cilje in ukrepe iz posameznega področja certi-
fikata oziroma jih lahko obravnava tudi celovito.

Program Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

V okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« so bila v letu 2020 
predvidena različna izobraževanja delavcev, starejših od 45 let. Program ukrepov za učinkovito upravljanje 
starejših zaposlenih je vključeval vsebine na temo zdravega življenjskega sloga in razvoja ter pridobitve 
kompetenc za uspešno in kakovostno opravljanje dela. Za voznike, ki so izpolnjevali starostni kriterij, je bil 
organiziran intenziven tečaj varne vožnje na vadbenem poligonu AMZS Center varne vožnje na Vranskem. 
Predvideni učinki takšnega tečaja so varna, ekonomičnejša, samozavestnejša in zanesljivejša vožnja, prav 
tako pa tudi izboljšanje ravnanja voznikov v ekstremnih oziroma nevarnih situacijah v prometu. 
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Pojavnost epidemije in z njo povezani ukrepi so bistveno vplivali na dinamiko in možnost realizacije načrto-
vanih terminov varne vožnje, niso pa preprečili zadovoljstva tistih, ki so se tečaja udeležili. 

Projekt zaposlovanja brezposelnih oseb

V letu 2020 se je nadaljevalo sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje, območno enoto Maribor. S ciljem 
zapolniti kadrovske potrebe je bila nekaterim napotenim brezposelnim osebam ponujena možnost zapo-
slitve po predhodni uspešni prekvalifikaciji na delovnem mestu voznik. Tudi na področju prevoza potnikov 
z žičniškimi napravami je nekaj oseb uspešno opravilo potrebno izobraževanje in tako pridobilo možnost 
zaposlitve v našem podjetju za potrebe izvedbe smučarske sezone.

2.7 Investicije
Za opravljanje brezplačnega prevoza po območju za pešce in delu starega mestnega jedra, za kar smo imeli 
sprva na razpolago en električni avtomobil Maister, smo v letu 2020 nabavili še drugo takšno vozilo. Za 
njegov nakup je MO Maribor pridobila denar iz Eko sklada, v promet pa smo ga vključili 29. junija. Prevoz z 
dodatnim mini vozilom, ki je tako kot prvo opremljeno tudi z defibrilatorjem (tega so donirale Mariborske 
lekarne Maribor), lahko potniki naročijo s klicem na že poznano telefonsko številko 030 700 035. Pri tem 
smo dvema stalnima zaprtima avtomobiloma na električni pogon v poletni sezoni dodali še eno odprto mini 
vozilo Maister. Že tretje tovrstno električno vozilo, ki je nekoliko manjše od predhodnih, je do konca poletja 
krožilo po ožjem središču mesta ob suhem vremenu.
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Novo specialno vozilo pajek 

Ob začetku izvajanja javne službe odvoza in hrambe nepravilno parkiranih ter zapuščenih vozil  in upravlja-
nja s parkirnimi avtomati v belih conah smo v Marpromu v letu 2020 izpeljali različne naložbe za nemoteno 
delovanje teh služb. Med drugim smo od predhodnega izvajalca odkupili staro vozilo pajek in poskrbeli 
za ograditev parkirišč za odpeljane avtomobile (nepravilno parkirane in zapuščene). Prav tako smo izpe-
ljali postopek javnega naročila za poslovni najem (operativni leasing) novega specialnega vozila pajek; v 
sklopu tega smo najeli vozilo proizvajalca Iveco, ki je bilo predhodno nadgrajeno z mehanizmom za vleko 
avtomobilov.

Na Pohorju brez večjih naložb

Na področjih upravljanja krožne kabinske žičnice, ostalih žičnic in smučišč ter Bike parka Pohorje v letu 
2020 nismo izvedli nobene večje investicije. Ukrepi zaradi covida-19 so namreč poleg slabših zimskih raz-
mer v sezoni 2019/2020 še dodatno zamrznili vse aktivnosti v posodabljanju infrastrukture in opreme. 

2.8 Obvladovanje tveganj
V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju pod-
jetij (ZFPPIPP) Marprom upošteva pravila skrbnega finančnega poslovanja, spremlja in obvladuje tveganja, 
ki jim je izpostavljen pri svojem poslovanju.

Podjetje je izpostavljeno različnim tveganjem, ki so razkrita v spodnji preglednici. Kazalniki, ki se nanašajo 
na finančna tveganja, so razkriti med ostalimi kazalniki v poglavju osnovni podatki o podjetju.
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VRSTA TVEGANJA OPIS TVEGANJA METODOLOGIJA OBVLADOVANJ TVEGANJA POMEMBNOST 
TVEGANJA

Likvidnostno tveganje Likvidnostno tveganje in tveganje v zvezi z denarnim tokom 
sta povezana s primanjkljajem razpoložljivih finančnih virov 
in s tem z nezmožnostjo podjetja, da v roku poravna svoje 
obveznosti.

Zaradi zagotavljanja nemotene plačilne sposobnosti družbe se v njej 
konstantno planirajo denarni tokovi, in sicer na tedenski, mesečni in letni 
ravni, ter sproti usklajujejo s predstavniki lastnika, z namenom optimalnega 
poslovanja z denarnimi sredstvi. Prav tako se po potrebi najemajo kratkoroč-
ni krediti oz. limiti na računu.

VISOKA                                      

Kreditno tveganje Tveganje neplačila s strani kupcev in s tem povezani odpisi 
terjatev.

Izterljivost terjatev se rešuje s sprotnim opominjanjem dolžnikov, izvajanjem 
pobotov, vlaganjem izvršb in tožbami ter preverjanem bonitet partnerjev. 
Prav tako ob večjih dobavah in izvedbah storitev zahtevamo instrumente 
zavarovanja.

NIZKA

Valutno tveganje Tveganje, povezano s tujimi plačilnimi sredstvi. Valutno 
tveganje ni znano vnaprej in nastane zaradi izpostavljenosti 
gibanju mednarodnih tečajev.

Valutnemu tveganju so najbolj izpostavljena uvozna in izvozna podjetja, saj 
se lahko devizni tečaji zelo spreminjajo. Izpostavljenost tem tveganjem je 
nizka, saj imamo takih poslov zelo malo.

NIZKA

Obrestno tveganje Tveganje neugodnega gibanja obrestne mere, na eni strani za 
dvig obrestne mere pri posojilih, na drugi strani pa za padec 
obrestne mere, če se denarna sredstva posodijo.

Tveganje je povezano z zadolževanjem pri bankah, ki je v zadnjem letu 
poraslo. Krediti so najeti po fiksni marži in pribitku EURIBOR. Zadnja 
leta je EURIBOR na zelo nizki ravni, zaenkrat še ni izgledov za večjo rast 
le-teh. Tveganja obvladujemo z rednimi odplačili kreditnih obveznosti in 
primerjanjem obrestnih mer pred najemom kreditov.

SREDNJA

Tržno (investicijsko tveganje) To tveganje nastaja zaradi sprememb v cenah dobrin. Na to tveganje vpliva npr. cena surovin kot npr. nafte. Vpliva na odločitve 
uporabnikov glede uporabe storitev.

VISOKA                                      

Tveganje nesolventnosti Tveganje nesolventnosti pomeni trajno oz. dlje časa trajajočo 
plačilno nesposobnost podjetja

Za zagotavljenje plačilne sposobnosti pdojetja se redno planirajo denarni 
tokovi in usklajujejo z lastnikom. Redno se analizirajo in  spremljajo terjatve 
do kupcev in se skrbi za redno izterjavo. Na strani dobaviteljev se posluje s 
čim daljšimi plačilnimi roki, kjer je to možno.

VISOKA                                      

Regulatorno tveganje Izhaja iz sprememb zakonodaje in vpliva na poslovni rezultat 
podjetja.

Obvladujemo ga na način, da sodelujemo s pristojnimi organi v procesu 
priprave aktov.

NIZKA

Cenovno (nabavno) tveganje Izhaja iz negotovega gibanja cen osnovnih surovin in materialov, 
ki so pomembni za poslovanje družbe (predvsem gorivo).

Služba za javna naročila izvaja javna naročila, postopke s pogajanji itd. NIZKA

Tehnološko-operativno tveganje Varnost in zanesljivost prevozov je ena od glavnih usmeritev 
podjetja.

Za obvladovanje tega tveganja se podjetje poslužuje rednega vzdrže-
vanja voznega parka in žičniških naprav ter postopnega posodabljanja 
infrastrukture.

VISOKA                                      

Storitveno-tehnično tveganje Tveganje sposobnosti storitvenih procesov: 
 a) na osnovi planov; 
 b) z neustrezno izvedbo storitev naredimo škodo podjetju 
(reklamacije, nezadovoljstvo potnikov); 
 c) z neustreznim rokovanjem povzročimo okvaro ali škodo na 
opremi ali voznemu parku (prevoznem sredstvu); 
 d) z nepazljivostjo in neustreznim delovanjem tvegamo 
poškodbe zaposlenih; 
 e) z nepravilno vožnjo povečamo porabo energentov in 
obrabo gum ter avtobusov.

Tveganje zmanjšujemo: 
 a) planiranje je uravnoteženo; merila kakovovsti so jasna in standardizirana 
– dopuščati čim manj odstopanj; vsa odstopanja so vnaprej usklajena z 
notranjimi ali zunanjimi deležniki; prenos znanja med zaposlenimi; 
 b, c, d, e) vsi zaposleni so ustrezno seznanjeni z navodili za delo, o varnem 
delu; kartice in dokumentacija prevoznih sredstev morajo biti na videnem 
mestu; izvajajo se preventivni pregledi in vzdržujejo vsi zapisi; izvajajo se 
redni zdravstevni pregledi; zaposleni morajo biti seznanjeni v primeru izre-
dnih dogodkov (požar, poškodbe pri delu, poplave, druge vrste nesreč ...); 
vsi vozniki so seznanjeni z vidikom možne prekomerne porabe energentov in 
obrabe gum; izvajajo se periodična izobraževanja za zmanjšanje porabe.

VISOKA                                      

Tveganje v zvezi s kadri Fluktuacija zaposlenih                                                                                                               
Zaradi zunanjih in notranjih dejavnikov ter ne nazadnje potreb 
trga dela lahko pride do povečane fluktuacije zaposlenih. 
Težave nastanejo, če gre pri tem za ključna ali tudi vodilna 
delovna mesta.

Ukrepi za zmanjšanje fluktuacije v podjetju se kažejo v potrebi po nenehnem 
izobraževanju in usposabljanju zaposlenih, skrbi za delovno okolje in splošno 
zadovoljstvo zaposlenih ter spodbujanju pripadnosti k družbi. 
V povezavi z navedenim so se v družbi že uvedli naslednji sistemi: sistem 
nagrajevanja zaposlenih z namenom doseganja večje učinkovitosti in 
motiviranosti, sistem inovativne dejavnosti, projekt promocije zdravja na 
delovnem mestu. 

NIZKA

Iskanje in zaposlovanje kadrov – deficitarni poklici                                                                 
Na specifičnih delovnih mestih, predvsem na mestu voznika 
avtobusa, se vedno iščejo kadri.

Ukrepi za preprečevanje in minimiziranje tovrstnih tveganj se odražajo 
v izvajanju aktivnega zaposlovanja in prekvalifikacij ter z eksternim in 
internim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih.

SREDNJA

Zavarovalno tveganje Pogoji zavarovanja premoženja se urejajo in zagotavljajo 
obvladovanje ter upravljanje nevarnosti, njenih posledic in 
nevarnostnih virov, ki pomembno vplivajo na ohranjanje 
gospodarske moči, rasti in prihodka. Zavarovanje zagotavlja 
finančno nadomestilo za škodo na premoženju in splošno 
odgovornost podjetja.

V okviru zavarovalnega tveganja ima družba zavarovane posamezne rizike, 
ki nastajajo pri poslovanju, in sicer iz naslova premoženjskega zavarovanja 
kot tudi zavarovanja odgovornosti.

NIZKA

Informacijsko tveganje To tveganje zajema potencialno škodo zaradi nedelovanja 
strojne ali tudi programske opreme. Tak zastoj ali okvara bi 
onemogočala normalno delovanje celotnega poslovnega 
sistema, vključno s podatkovno bazo. Škoda, ki bi bila 
povzročena, je popolna izguba podatkov, zastoj izvedbe javne 
službe, morebitna materialna škoda na voznem parku.

Delovanje programske in strojne opreme nadzoruje IT. Ta služba je podpora 
ostalim procesom v družbi.

NIZKA
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3.1 Poročilo neodvisnega revizorja
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 

 

LASTNIKOM DRUŽBE  
Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor 

 

Poročilo o reviziji računovodskih izkazov 

 

Mnenje s pridržki 

Revidirali smo računovodske izkaze Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 
Maribor (v nadaljevanju tudi “družba“), ki vključujejo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in drugega vseobsegajočega 
donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih 
usmeritev in druge pojasnjevalne informacije.  

Razen glede učinkov zadev, ki so opisane v odstavku Podlaga za mnenje s pridržki, računovodski izkazi po našem mnenju 
v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe Javno podjetje za mestni potniški promet 
Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, na dan 31. decembra 2020 ter njeno finančno uspešnost in denarne 
tokove  za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju tudi “SRS”).  
 

Podlaga za mnenje s pridržki 
Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor izkazuje v izvenbilančni evidenci vrednost potencialnih zahtevkov iz 
naslova prispevkov za benifikacijo voznikov v višini 903.711 EUR. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v primeru 
drugega avtobusnega prevoznika v letu 2019 izdalo sodbo iz katere izhaja, da je podjetje dolžno pristopiti k poklicnemu 
zavarovanju. Za znesek potencialnih zahtevkov iz naslova prispevkov za benifikacijo voznikov je previsoko izkazan znesek 
lastniškega kapitala na dan 31.12. 2020. 

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (MSR) in Uredbo (EU) št. 537/2014 Evropskega 
parlamenta in sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zadevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa 
(Uredba). Naše odgovornosti na podlagi teh pravil so opisane v tem poročilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za 
revizijo računovodskih izkazov našega poročila. V skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal 
Odbor za mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi zahtevami, ki se 
nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od družbe in da smo izpolnili vse 
druge etične zahteve v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA. Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi 
zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje. 

 

Ključne revizijske zadeve 

Ključne revizijske zadeve so tiste, ki so po naši strokovni presoji najpomembnejše pri reviziji računovodskih izkazov 
tekočega obdobja. Te zadeve smo upoštevali pri reviziji računovodskih izkazov kot celote ter pri oblikovanju našega 
mnenja o teh računovodskih izkazih in o teh zadevah ne izražamo ločenega mnenja. 

 
Pripoznavanje prihodkov od prodaje v računovodskih 
izkazih 
V letu, končanem 31.12.2020, družba v izkazu 
poslovnega izida izkazuje prihodke od prodaje v znesku 
5.407.116 EUR in druge prihodke povezane s poslovnimi 
učinki v znesku 8.181.668 EUR. 

N       
             Revizijski postopki v zvezi s ključno revizijsko               

zadevo: 
- Preverili smo zasnovo in implemantacijo 

notranjih kontrol v zvezi s pripoznavanjem 
prihodkov z vidika ustreznosti evidentiranja; 
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Kot je pojasnjeno v poglavju računovodske usmeritve, 
točka 3.3.11 Prihodki, se prihodki od prodaje pripoznajo 
v skladu s SRS 15, ko pride do prenosa obvladovanja na 
kupca.  
Prihodki od prodaje so eden pomembnejših pokazateljev 
uspešnosti poslovanja družbe. Zaradi pomembnosti 
postavke v računovodskih izkazih, ter tveganja v zvezi z 
ustreznostjo evidentiranja prihodkov, smo to področje 
opredelili kot ključno zadevo. 

- Preverili smo učinkovitost delovanja 
identificiranih notranjih kontrol, za katere smo 
ocenili, da so z vidika revizije pomembne; 

- Na podlagi izbranega vzorca smo preverili 
ustreznost pripoznanih prihodkov. 

 

 
 
Poudarjanje zadeve  
Opozarjamo na pojasnilo k računovodskim izkazom 4) Predpostavka delujočega podjetja k računovodskim izkazom, ki 
pojasnjuje, da kratkoročne obveznosti presegajo kratkoročna sredstva za 1.154 tisoč EUR. V letu 2021 je družba že 
pričela z ukrepi za izboljšanje likvidnosti in kapitalske ustreznosti, kamor štejemo dokapitalizacijo z avtobusi, ter po 
potrebi zagotovitev poroštva za bančna posojila in tudi zagotovitev likvidnostnih sredstev, oboje s strani Javnega 
Holdinga Maribor.  

Zadeva je podrobneje pojasnjena v točki 4 Predpostavka delujočega podjetja. Naše mnenje v povezati s to zadevo ni 
prilagojeno. 

 

Druge informacije 

Druge informacije obsegajo informacije v letnem poročilu, razen računovodskih izkazov in revizorjevega poročila o njih. 
Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo.  

Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije in o njih ne izražamo nobene oblike zagotovila 
ali sklepa. 

Naša odgovornost v povezavi z opravljeno revizijo računovodskih izkazov je druge informacije prebrati in pri tem 
presoditi, ali so pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali našim poznavanjem, 
pridobljenih pri revidiranju, oziroma ali se kako drugače kažejo kot pomembno napačne. Prav tako ocenimo, ali so druge 
informacije v vseh pomembnih pogledih pripravljene v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi, predvsem, ali so z njimi 
skladne z vidika uradnih zahtev in postopka za pripravo drugih informacij v kontekstu pomembnosti, torej ali lahko 
kakršnakoli neskladnost s temi zahtevami vpliva na presoje, ki temeljijo na drugih informacijah.  

Na podlagi opravljenih postopkov in v obsegu, v katerem to lahko ocenimo, poročamo o naslednjem: 

- druge informacije, ki opisujejo dejstva, ki so predstavljana tudi v računovodskih izkazih, so v vseh pomembnih 
pogledih skladne z računovodskimi izkazi. 

- druge informacije so pripravljene v skladu z veljavno zakonodajo oziroma predpisi. 

Poleg tega smo dolžni na podlagi našega znanja in razumevanja družbe, ki smo ju pridobili med revizijo, poročati tudi o 
tem, ali druge informacije vsebujejo kakršne koli pomembno napačne navedbe dejstev. Na podlagi izvedenih postopkov 
v povezavi z drugimi informacijami, ki smo jih pridobili, pomembno napačnih navedb dejstev nismo zaznali.  

Odgovornost poslovodstva, upravnega odbora in revizijske komisije za računovodske izkaze 

Poslovodstvo je  odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu z SRS in za takšen 
notranjih nadzor, ki je po mnenju poslovodstva potreben za pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno 
napačne navedbe zaradi prevare ali napake. 

Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov družbe odgovorno za oceno njene sposobnosti, da nadaljuje kot 
delujoče podjetje, za razkritje zadev, povezanih z delujočim podjetjem in uporabo predpostavke delujočega podjetje kot 
podlago za računovodenje, razen če namerava poslovodstvo družbo likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge 
realne možnosti, kot da napravi eno ali drugo. 
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Pristojni za upravljanje so odgovorni za nadzor nad procesom računovodskega poročanja v družbi in za potrditev 
revidiranega letnega poročila.  

 

Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov 

Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali so računovodski izkazi kot celota brez pomembno napačne 
navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je 
visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu z MSR in Uredbo, vedno odkrila 
pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za 
pomembne, če je upravičeno pričakovati, da posamič ali skupaj vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete 
na podlagi teh računovodskih izkazov. 

Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno 
nezaupljivost. Prav tako: 

- prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi zaradi napake 
ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena tveganja ter pridobivamo 
zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili 
pomembno napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko 
vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjim 
kontrolam; 

- opravimo postopke preverjanja in razumevanja notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z namenom 
oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o 
učinkovitosti notranjih kontrol družbe; 

- presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen ter z njimi 
povezanih razkritij poslovodstva; 

- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov in okoliščin, ki 
zbujajo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti 
poslovodske uporabe predpostavke delujočega podjetja kot podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o 
obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v 
računovodskih izkazih ali, če so taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na 
revizijskih dokazih, pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poročila. Vendar kasnejši dogodki ali okoliščine 
lahko povzročijo prenehanje organizacije kot delujočega podjetja; 

- ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov vključno z razkritji, in ali 
računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena predstavitev; 

 
Pristojne za upravljanje med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja in pomembnih revizijskih 
ugotovitvah, vključno s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo revizijo. 
 

Pristojnim za upravljanje prav tako posredujemo izjavo o skladnosti z nezavezujočimi se etičnimi zahtevami glede 
neodvisnosti in jih obvestimo o vseh razmerjih in drugih zadevah, za katere bi lahko upravičeno pomislili, da lahko 
okrnijo našo neodvisnost, in, če je to primerno, o vseh varovalih, ki so s tem povezano. 

Med zadevami, o katerih obveščamo pristojne za upravljanje, izberemo tiste, ki so z vidika revizije računovodskih izkazov 
za tekoče obdobje najpomembnejše, torej predstavljajo ključne revizijske zadeve. Omenjene zadeve opišemo v 
revizorjevem poročilu, razen če zakonska ali regulatorna določila prepovedujejo javno razkrivanja takšnih zadev oz. če 
v primeru redkih izrednih okoliščin ugotovimo, da o takšni zadevi v našem poročilu ne bi smeli poročati, ker bi lahko 
neugodne posledice upravičeno pretehtale koristi takšnega razkritja, ki so v javnem interesu. 
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Druge poročevalske obveznosti v skladu z Uredbo EU št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 

V skladu s členom 10(2) Uredbe (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v našem poročilu neodvisnega 
revizorja navajamo naslednje informacije, ki so zahtevane poleg zahtev mednarodnih standardov revidiranja: 

Imenovanje revizorja in trajanje posla 

V letu 2019 smo bili imenovali za zakonitega revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021. Celotno neprekinjeno 
obdobje, v katerem smo bili imenovani za zakonitega revizorja družbe znaša tri leta. 

Skladnost z dodatnim poročilom revizijski komisiji 

Potrjujemo, da je naše revizijsko mnenje o računovodskih izkazih v tem poročilu skladno z dodatnim poročilom revizijski 
komisiji družbe, ki smo ga izdali isti dan kot revizijsko poročilo, v skladu s členom 11 Uredbe (EU) št. 537/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta. 

Opravljanje nerevizijskih storitev 

Za revidirano družbo nismo opravili nobenih prepovedanih nerevizijskih storitev iz člena 5 (1) Uredbe (EU) št. 537/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta. Izjavljamo, da smo bili pri reviziji neodvisni.  

Poleg obvezne revizije nismo za revidirano družbo opravljali nobenih drugih storitev, ki ne bi bile razkrite v letnem 
poročilu. 

V imenu revizijske družbe Resni d.o.o. je za opravljeno revizijo odgovoren Vid Plohl. 

 

 

              Vid Plohl 

V Ljubljani, dne 26.8.2021                     pooblaščen revizor 

                       

RESNI d.o.o.                                                                

Parmova ul. 45, 1000 Ljubljana 



3.2 Izjava odgovornosti poslovodstva
Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze za poslovno leto, končano na dan 31. decembra 2020, in to 
potrjuje s svojim podpisom.

Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računo-
vodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja 
in da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja Javnega podjetja Marprom 
d.o.o. in izidov njegovega poslovanja za leto 2020.

Poslovodstvo je odgovorno tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zava-
rovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi, skupaj s pojasnili, izdelani na 
podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe in v skladu z veljavno zakonodajo ter s slovenskimi 
računovodskimi standardi.

Poslovodstvo je odgovorno za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premoženja 
družbe, in za preprečevanje ter odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti. 

Davčne oblasti lahko po letu, v katerem je bilo treba odmeriti davek, preverijo poslovanje družbe, kar lah-
ko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova 
DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Uprava Marproma ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko povzročile 
morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.

Kraj in datum odobritve letnega poročila:

Maribor, 24. 8. 2021

Direktor:

Bernard Majhenič

3.3 Računovodske usmeritve
Računovodski izkazi in tabele so sestavljeni v EUR. Obravnavano poslovno leto 2020 je enako koledarske-
mu letu.

Izbrana različica bilance stanja je opisana v SRS 20.4, različica izkaza poslovnega izida je opredeljena v 
SRS 21.6 kot različica I., različica izkaza denarnih tokov je opredeljena v SRS 22.9 in sestavljena po posredni 
metodi. Podatki za izkaz denarnih tokov izhajajo iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida ter dodatnih 
računovodskih podatkov.

3.3.1 Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva
Za vrednotenje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev uporabljamo metodo vrednotenja po 
nabavni vrednosti.

Neopredmetena sredstva s končnimi dobami koristnosti, ki so evidentirane v poslovnih knjigah, so dolgo-
ročne premoženjske pravice. 

Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri ustvarjanju pro-
izvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene, in se bo po pričakovanjih 
uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju.

V dejansko nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva so zajeti njegova nakupna cena in vsi 
stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njihovi usposobitvi za nameravano uporabo.

Ocenjujemo, da so izkazane vrednosti najmanj na ravni nadomestljive vrednosti, zato slabitve niso potrebne.

Poznejši izdatki v povezavi s sredstvi in z izdatki zamenjave oziroma dodelave nekega osnovnega sredstva 
se pripoznajo v knjigovodski vrednosti sredstev, če obstaja verjetnost, da bodo pritekale prihodnje gospo-
darske koristi iz tega naslova. Vsi ostali izdatki (tekočih vzdrževanj itd.) se pripoznajo v poslovnem izidu kot 
strošek, ko nastanejo.

Marprom vsa osnovna sredstva vrednoti po modelu nabavne vrednosti.
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Amortizacija je obračunana po stopnjah, ki so določene za posamezno osnovno sredstvo. Uporabljene 
amortizacijske stopnje so podane v spodnji preglednici.

Gradbeni objekti, deli gradbenih objektov 3–10  %

Oprema, vozila, mehanizacija 6,67–50 %

Računalniki in računalniška oprema 20–50 %

Druga vlaganja 10 %

3.3.2 Amortiziranje
Amortizacija osnovnih sredstev se izvaja na podlagi metode enakomernega časovnega amortiziranja. 
Obračun amortizacije sredstva se prične s prvim dnem meseca, ki sledi mesecu, v katerem je sredstvo 
usposobljeno za uporabo.

3.3.3 Zaloge
Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni 
ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški 
nabave. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste.

Poraba materiala se vrednostno izkazuje po metodi drsečih tehtanih povprečnih cen. Med zalogami materi-
ala izkazujemo zalogo rezervnih delov za vzdrževanje voznega parka in žičniških naprav. 

3.3.4 Terjatve
Terjatve se v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi 
plačane. 

Terjatve se glede na zapadlost v plačilo razčlenjujejo na dolgoročne in kratkoročne. Kratkoročne terjatve se 
praviloma udejanjijo v letu dni. Vse druge terjatve se štejejo kot dolgoročne.  

Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane oziroma ne bodo poravnane v celotnem znesku, 
je treba šteti kot dvomljive; če se zaradi njih začne sodni postopek, pa kot sporne. Če je stališče pravnih 
strokovnjakov, da so terjatve, ki so vodene preko sodišča, iztožljive, se popravek vrednosti ne oblikuje.

Družba enkrat letno presoja odplačno vrednost terjatev in po potrebi oblikuje popravke vrednosti terjatev 
v breme prevrednotovalnih odhodkov. 

Za oblikovanje popravka vrednosti terjatve se uporablja neposredna metoda popravka vrednosti posame-
zne terjatve. 

Terjatve za odložene davke družba pripozna, če je verjetno, da bo na voljo obdavčljivi dobiček, v breme 
katerega bo možno izrabiti odbitne začasne razlike.

Terjatve, izražene v tuji valuti, se preračunajo v domačo valuto v evre po tečajnici Banke Slovenije – refe-
renčni tečaji ECB, veljaven na dan bilance stanja. 

3.3.5 Finančne naložbe 
Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in kratkoročne 
finančne naložbe. Dolgoročne finančne naložbe so tiste, ki jih namerava imeti družba v posesti v obdobju, 
daljšem od leta dni, in ne v posesti za trgovanje. 

Finančne naložbe družbe so pri začetnem pripoznanju razporejene na: 
• finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti preko poslovnega izida; 
• finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo; 
• finančne naložbe v posojila; 
• za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. 

Tiste dolgoročne finančne naložbe, ki zapadejo v plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja, se v bilanci 
stanja prenesejo med kratkoročne finančne naložbe. 

Pri obračunavanju običajnega nakupa finančnega sredstva se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja tako 
finančno sredstvo pripozna z upoštevanjem datuma poravnave. Enako velja za obračunavanje običajne 
prodaje finančnega sredstva. 

Pripoznano finančno sredstvo, ki je finančna naložba, mora družba ob začetnem pripoznanju izmeriti po 
pošteni vrednosti. Začetni vrednosti je treba prišteti stroške posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali 
izdaje finančnega sredstva. 
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Poštena vrednost je cena, ki velja na organiziranem trgu, ali poštena vrednost, ki se ugotavlja v skladu z 
modeli merjenja po SRS 16. Če poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, se finančna naložba meri 
po nabavni vrednosti. 

Finančne naložbe v odvisne družbe in pridružene družbe se merijo in obračunavajo po nabavni vrednosti. 

Po začetnem pripoznanju je treba izmeriti finančna sredstva in tudi izpeljane finančne inštrumente, ki so 
finančna sredstva po pošteni vrednosti brez odštetja stroškov posla, ki se utegnejo pojaviti ob prodaji ali 
drugačni odtujitvi, razen: 

• finančnih naložb v posojila, ki se izmerijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti; 
•  finančnih naložb v posesti do zapadlosti v plačilo, ki se izmerijo po odplačni vrednosti po metodi 

efektivnih obresti; 
•  finančnih naložb v kapitalske inštrumente, za katere ni objavljena cena na delujočem trgu in katerih 

poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, ter v izpeljane finančne inštrumente, ki so povezani 
s takimi finančnimi naložbami in jih je treba poravnati z njimi; take finančne naložbe se izmerijo po 
nabavni vrednosti. 

Marprom za finančne naložbe, ki niso razvrščene v finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti, 
preveri na vsak dan bilance stanja, ali obstaja kakršenkoli dokaz o njihovi oslabljenosti. Če obstajajo nep-
ristranski dokazi, da je nastala izguba zaradi oslabitve, mora družba oceniti, v kakšni velikosti je treba v bre-
me prevrednotovalnih finančnih odhodkov oblikovati popravek njene začetno izkazane vrednosti oziroma 
izvesti delni ali celotni odpis finančne naložbe neposredno v breme prevrednotovalnih finančnih odhodkov.

Razliko med knjigovodsko vrednostjo finančne naložbe in sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih 
denarnih tokov, diskontiranih po trenutni tržni donosnosti, se pripozna kot prevrednotovalni finančni odho-
dek. Takšnih izgub zaradi oslabitve ni dovoljeno razveljaviti.

3.3.6 Kratkoročne aktivne in pasivne časovne razmejitve
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke in krat-
koročno nezaračunane prihodke, ki se izkazujejo posebej. Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zaje-
majo kratkoročno vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in kratkoročno odložene prihodke, ki se 
izkazujejo posebej.

Časovne razmejitve, ki se bodo uporabljale v letu dni, se opredelijo kot kratkoročne, tiste, ki se bodo upora-
bljale v daljšem časovnem obdobju, pa se opredelijo kot dolgoročne. 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz prejetih dotacij za osnovna sredstva in ostala brezplačno prejeta 
osnovna sredstva se črpajo za obračunano amortizacijo teh osnovnih sredstev v dobro drugih poslovnih 
prihodkov, in sicer v sorazmernem deležu, v katerem je bilo osnovno sredstvo financirano z dotacijo ali 
donacijo.

3.3.7 Kapital
Celotni kapital izraža lastniško financiranje podjetja in njegovo obveznost do lastnikov. Opredeljen je z 
zneski, ki so jih lastniki vložili v podjetje kot osnovni kapital, s povečanji in zmanjšanji kapitala iz naslova 
uspešnosti poslovanja in s kapitalskimi rezervami.

Kapital podjetja se razčlenjuje na vpoklicani kapital, rezerve iz dobička (zakonske rezerve in  druge rezerve 
iz dobička), rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, preneseni čisti dobiček in čisti dobi-
ček/izgubo poslovnega leta.

3.3.8 Obveznosti
Kratkoročne in dolgoročne obveznosti se na začetku ovrednotijo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin ob 
njihovem nastanku.

Pri obveznostih se ločeno izkazujejo kratkoročne finančne obveznosti in kratkoročne poslovne obvezno-
sti. Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti so dobljena posojila ter dolgoročni poslovni najemi v 
skladu s spremenjenim SRS 1 o najemih. Kratkoročne poslovne obveznosti so dobljeni predujmi in varščine 
od kupcev, obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini, obveznosti za nezaračunano blago in storitve, obve-
znosti do delavcev, obveznosti do državnih institucij in druge obveznosti.

Dolgoročni in kratkoročni dolgovi, izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo 
valuto.
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3.3.9 Rezervacije
Družba pripozna rezervacijo, če obveza izpolnjuje pogoje za pripoznanje rezervacije:

•  ali obstaja zaradi preteklega dogodka sedanja obveza (pravna ali posredna); 
•  je verjetno, to je bolj možno kot ne, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki 

omogočajo pritekanje gospodarskih koristi;
•  je mogoče znesek obveze zanesljivo izmeriti. 

Bolj možno kot ne pomeni, da obstaja verjetnost, večja od 50 %, da obveza organizacije obstaja. Če je bolj 
možno kot ne, da sedanja obveza ne obstaja, organizacija razkrije pogojno obveznost. 

Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov zbrati zneske, ki bodo v priho-
dnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov. 

Pri oblikovanju rezervacij se predpostavlja dosledna razsodnost glede verjetnosti tako prihodnjih stroškov 
kakor prihodnje izgube (v primerih kočljivih pogodb). Pri ocenjevanju negotovosti se upoštevajo mnenja 
strokovnjakov. 

3.3.10 Zunajbilančna sredstva
Zunajbilančna sredstva nimajo neposrednega učinka na velikost in sestavo sredstev in obveznosti do nji-
hovih virov ter prihodke in odhodke, so pa vir informacij o poslovanju. Za razvidovanje na zunajbilančnih 
kontih veljajo enaka knjigovodska načela kot na bilančnih kontih.

3.3.11 Prihodki
Podjetje razčlenjuje prihodke v skladu s SRS 2016 na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. 

a) Poslovni prihodki

Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki.

Prihodki se priznavajo na osnovi izdanih faktur in prodaje na blagajni na podlagi prodajnih cen, zmanjšanih 
za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje. Prihodki od prodaje se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, 
da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob nastanku.

Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, pre-
mije in podobni prihodki.

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopred-
metenih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko vrednostjo.

b) Finančni prihodki

Finančni prihodki obsegajo prihodke iz obresti od danih posojil. Pojavljajo se v povezavi s finančnimi nalož-
bami in tudi poslovnimi terjatvami v obliki obračunanih obresti.

3.3.12 Odhodki
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke.

a) Poslovni odhodki

Poslovne odhodke predstavljajo vsi stroški, nastali v poslovnem letu, evidentirani po naravnih vrstah, kot so 
stroški materiala, storitev in dela, odpisi vrednosti, amortizacija, rezervacije in drugi stroški. 

b) Finančni odhodki

Finančni odhodki so odhodki iz finančnih obveznosti in poslovnih obveznosti. Med odhodki za financiranje 
so zajeti predvsem stroški obresti od posojil, prejetih od bank, stroški obresti od dolgoročnih najemov v 
skladu s spremenjenimi SRS 1 in stroški obresti iz obveznosti do dobaviteljev ter finančni odhodki iz oslabi-
tve in odpisov finančnih naložb.

3.4 Računovodski izkazi
Marprom vodi poslovne evidence (razvide) in računovodstvo na podlagi določil Zakona o gospodarskih 
družbah in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih. 

3.4.1 Bilanca stanja
V nadaljevanju prikazujemo bilanco stanja, katere postavke nato analiziramo.
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 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

 SREDSTVA (002+032+053) 1 11.703.655 11.390.467

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031) 2 8.126.969 8.666.232

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009) 3 604.245 349.123

1. Neopredmetena sredstva (005 do 008) 4 331.303 128.155

 a) Dolgoročne premoženjske pravice 5 331.303 128.155

 b) Dobro ime 6 0 0

 c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 7 0 0

 č) Druga neopredmetena sredstva 8 0 0

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 9 272.941 220.967

II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017) 10 7.454.236 8.261.344

1. Zemljišča 11 229.584 240.593

2. Zgradbe 12 1.177.221 1.392.933

3. Proizvajalne naprave in stroji 13 0 0

4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva 14 5.985.792 6.577.839

5. Biološka sredstva 15 0 0

6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 16 61.639 49.979

7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 17 0 0

III. Naložbene nepremičnine 18 0 0

IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024) 19 23.665 23.637

1. Dolgoročne finančne naložbe razen posojil (021 do 023) 20 10.000 10.000

 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 21 10.000 10.000

 b) Druge delnice in deleži 22 0 0

 c) Druge dolgoročne finančne naložbe 23 0 0

2. Dolgoročna posojila (025+026) 24 13.665 13.637

 a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 25 0 0

 b) Druga dolgoročna posojila 26 13.665 13.637

V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030) 27 0 0

1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 28 0 0

2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 29 0 0

3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 30 0 0

VI. Odložene terjatve za davek 31 44.824 32.128

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052) 32 3.376.644 2.382.156

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 33 2.169 0

II. Zaloge (035 do 039) 34 138.417 122.009

1. Material 35 138.417 122.009

2. Nedokončana proizvodnja 36 0 0

3. Proizvodi 37 0 0

4. Trgovsko blago 38 0 0

5. Predujmi za zaloge 39 0 0

III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045) 40 0 0

1. Kratkoročne finančne naložbe razen posojil (042 do 044) 41 0 0

 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 42 0 0

 b) Druge delnice in deleži 43 0 0

 c) Druge kratkoročne finančne naložbe 44 0 0

2. Kratkoročna posojila (046+047) 45 0 0

 a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 46 0 0

 b) Druga kratkoročna posojila 47 0 0
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 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051) 48 2.695.465 2.181.471

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 49 8.377 5.790

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 50 1.390.863 1.879.432

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 51 1.296.224 296.248

V. Denarna sredstva 52 540.593 78.676

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 53 200.042 342.079

 Zunajbilančna sredstva 54 5.275.927 5.437.822

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095) 55 11.703.655 11.390.467

A. KAPITAL (057+060+061+067+301+068-069+070-071) 56 981.964 424.864

I. Vpoklicani kapital (058-059) 57 1.557.200 800.000

1. Osnovni kapital 58 1.557.200 800.000

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 59 0 0

II. Kapitalske rezerve 60 0 0

III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066) 61 0 0

1. Zakonske rezerve 62 0 0

2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 63 0 0

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 64 0 0

4. Statutarne rezerve 65 0 0

5. Druge rezerve iz dobička 66 0 0

IV. Revalorizacijske rezerve 67 0 0

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 301 -143.656 -76.027

VI. Preneseni čisti dobiček 68 0 0

VII. Prenesena čista izguba 69 299.109 0

VIII. Čisti dobiček poslovnega leta 70 0 0

IX. Čista izguba poslovnega leta 71 132.471 299.109

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074) 72 542.794 431.490

1. Rezervacije 73 517.639 384.002

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 74 25.155 47.488

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084) 75 4.341.699 5.092.898

I. Dolgoročne finančne obveznosti (077 do 079) 76 4.341.699 5.092.898

1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 77 0 0

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 78 1.398.500 1.462.100

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 79 2.943.199 3.630.799

II. Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083) 80 0 0

1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 81 0 0

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 82 0 0

3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 83 0 0

III. Odložene obveznosti za davek 84 0 0

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091) 85 4.530.491 4.921.670

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 86 0 0

II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090) 87 1.897.297 2.217.359

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 88 0 0

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 89 381.600 452.006

3. Druge kratkoročne finančne obveznosti 90 1.515.697 1.765.353

III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094) 91 2.633.194 2.704.312

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 92 876 769

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 93 1.835.591 1.967.454

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 94 796.727 736.089

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 95 1.306.707 519.544

  Zunajbilančne obveznosti 96 5.275.927 5.437.822
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3.4.2 Izkaz poslovnega izida
V nadaljevanju prikazujemo izkaz poslovnega izida, katerega postavke nato analiziramo.

 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118) 110 5.407.116 7.846.284

I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114) 111 5.365.113 7.695.818

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 112 5.138.232 7.400.336

2. Čisti prihodki od najemnin 113 203.983 232.507

3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 114 22.898 62.976

II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117) 115 3.952 103.831

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 116 3.952 103.831

2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 117 0 0

III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120) 118 38.052 46.634

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 119 38.052 46.634

2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 120 0 0

B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 121 0 0

C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 122 0 0

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 123 0 101.356

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 124 8.181.668 7.234.186

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 92.104 6.247

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA  (110+121-122+123+124+125) 126 13.680.889 15.188.073

G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148) 127 13.705.256 15.414.539

I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134) 128 4.801.519 6.169.272

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 0 0

2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133) 130 1.974.854 2.710.066

 a) stroški materiala 131 0 0

 b) stroški energije 132 1.334.992 1.997.641

 c) drugi stroški materiala 133 639.862 712.424

3. Stroški storitev (135 do 138) 134 2.826.664 3.459.206

 a) transportne storitve 135 353 2.606

 b) najemnine 136 222.917 208.859

 c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 137 22.361 32.365

 č) drugi stroški storitev 138 2.581.033 3.215.376

II. Stroški dela  (140 do 143) 139 6.845.208 6.947.242

1. Stroški plač 140 4.751.020 5.151.826

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 491.108 524.741

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 345.054 373.908

4. Drugi stroški dela 143 1.258.025 896.767

III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 2.007.606 2.149.790

1. Amortizacija 145 1.957.205 2.126.944

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 146 8.513 8

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 41.888 22.838

IV. Drugi poslovni odhodki (149+150) 148 50.924 148.235

1. Rezervacije 149 0 41.987

2. Drugi stroški 150 50.924 106.248

H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) 151 0 0

I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126) 152 24.367 226.466

J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 1.024 2.364

 Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.) 154 0 2.364
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 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

I. Finančni prihodki iz deležev (156 do 159) 155 0 0

1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 156 0 0

2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 157 0 0

3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 158 0 0

4. Finančni prihodki iz drugih naložb 159 0 0

II. Finančni prihodki iz danih posojil (161+162) 160 488 50

1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 161 0 0

2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 162 488 50

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165) 163 536 2.314

1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 164 0 0

2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 165 536 2.314

K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 140.560 173.134

 Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.) 167 0 0

I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 168 0 0

II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173) 169 136.288 162.678

1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 170 0 0

2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 171 40.324 40.597

3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic 172 0 0

4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 173 95.965 122.081

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177) 174 4.272 10.456

1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 175 0 0

2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 176 1.385 1.414

3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 177 2.886 9.042

L. DRUGI PRIHODKI (179+180) 178 20.041 3.853

I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki 179 0 0

II. Ostali prihodki 180 20.041 3.853

M. DRUGI ODHODKI 181 273 15.980

N. CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181) 182 0 0

O. CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181) 183 144.134 409.362

P. DAVEK IZ DOBIČKA 184 1.033 0

R. ODLOŽENI DAVKI 185 -12.695 -7.727

S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185) 186 0 0

Š. ČISTA  IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-182+185) 187 132.471 401.635

 POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki) 188 266,52 269,33

 ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12
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3.4.3 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

 Znesek (v EUR)

 2020 2019

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -132.471 -401.635

20. Spremembe revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS   

21. Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti   

22. Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini (vplivov sprememb deviznih tečajev)   

23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa -67.629 -34.586

24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja -200.100 -436.221

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja je negativen v višini –200.100 EUR. Le-ta se je glede 
na negativen čisti poslovni izid obračunskega obdobja povečal za 67.629 EUR, kolikor znaša aktuarski pri-
manjkljaj za odpravnine ob upokojitvi, evidentiran na postavki kapitala kot negativne rezerve, nastale zaradi 
vrednotenja po pošteni vrednosti.

3.4.4 Izkaz denarnih tokov

 Znesek (v EUR)

 2020 2019

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU   

a) Postavke izkaza poslovnega izida 2.108.235 1.871.075

 Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 13.701.465 15.019.560

 Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -11.592.197 -13.148.485

 Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -1.033 0

b)
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) 
poslovnih postavk bilance stanja

165.329 63.554

 Začetne manj končne poslovne terjatve -555.881 -196.183

 Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve 63.651 -12.348

 Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0 0

 Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo -2.169 0

 Začetne manj končne zaloge -16.408 -31.987

 Končni manj začetni poslovni dolgovi -71.118 109.322

 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 747.254 194.750

 Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0 0

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a+b) 2.273.564 1.934.629

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU   

a) Prejemki pri investiranju 378.895 13.910

 Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje 488 50

 Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 0

 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 378.407 4.113

 Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 0

 Prejemki od odtujitve  finančnih naložb 0 9.747
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 Znesek (v EUR)

 2020 2019

b) Izdatki pri investiranju -79.151 -129.530

 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -1.166 -10.177

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -77.985 -105.715

 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 0

 Izdatki za pridobitev finančnih naložb 0 -13.638

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a+b) 299.744 -115.620

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

a) Prejemki pri financiranju 402.822 4.036.886

 Prejemki od vplačanega kapitala   

 Prejemki od povečanja finančnih obveznosti 402.822 4.036.886

b) b) Izdatki pri financiranju -2.514.212 -5.954.620

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -136.289 -162.678

 Izdatki za vračila kapitala 0 0

 Izdatki za odplačila finančnih obveznosti -2.377.923 -5.791.942

 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0 0

c) c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a+b) -2.111.390 -1.917.734

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) 540.594 78.676

x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac+Bc+Cc) 461.918 -98.725

y) Začetno stanje denarnih sredstev 78.676 177.401

3.4.5 zkaz gibanja kapitala

 Znesek (v EUR)

Sestavine kapitala po vrstah Tekočega leta Prejšnjega leta

Osnovni kapital – kapitalska vloga 1.557.200 800.000

Rezerve iz dobička – druge rezerve iz dobička 0 0

Zakonske rezerve 0 0

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti (aktuarski dobički/izgube) -143.656 -76.027

Preneseni čisti dobiček 0 0

Prenesena čista izguba  -299.109 0

Čisti dobiček/izguba poslovnega leta -132.471 -299.109

KAPITAL 981.964 424.864
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Izkaz gibanja kapitala od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz dobička
Rezerve, 

nastale 
zaradi 

vredno-
tenja po 
pošteni 

vrednosti

Preneseni čisti poslovni 
izid

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

Skupaj
Osnovni 

kapital
Zakonske 

rezerve
Statutarne 

rezerve

Druge 
rezerve iz 

dobička

Prene-
seni čisti 
dobiček

Prenesena 
čista 

izguba

Čisti 
dobiček 

poslovne-
ga leta

Čista 
izguba 

poslovne-
ga leta

A1. Končno stanje 31. 12. 2019 800.000  0  0  0  0  (76.027) 0  0  0  (299.109) 424.864  

a) Preračuni za nazaj 0  

b) Prilagoditve za nazaj 0  

A2. Začetno stanje 1. 1. 2020 800.000  0  0  0  0  (76.027) 0  0  0  (299.109) 424.864  

B1.
Spremembe lastniškega 
kapitala – transakcije z lastniki

757.200  0  0  0  0  0  0  0  0  0  757.200  

B2.
Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja

0  0  0  0  0  (67.629) 0  0  0  (132.471) (200.100)

a) Vnos čistega poslovnega izida (132.471) (132.471)

č)
Druge sestavine vseobsegajo-
čega donosa poročevalskega 
obdobja

(67.629) (67.629)

B3. Spremembe v kapitalu 0  0  0  0  0  0  0  (299.109) 299.109  0  

a)

Razporeditev preostalega dela 
čistega dobička primerjalnega 
poročevalskega obdobja na 
druge sestavine kapitala

0  

b)

Razporeditev dela 
čistega dobička poročevalskega 
obdobja na druge sestavine 
kapitala po sklepu organov 
vodenja in nadzora

(299.109) 299.109  0  

č)
Poravnava izgube kot odbitne 
sestavine kapitala

0  

f) Druge spremembe v kapitalu 0  

C. Končno stanje 31. 12. 2020 1.557.200  0  0  0  0  (143.656) 0  (299.109) 0  (132.471) 981.964  
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Izkaz gibanja kapitala od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz dobička

Revalo-
rizacijske 

rezerve

Rezerve, 
nastale 

zaradi 
vredno-
tenja po 
pošteni 

vrednosti

Preneseni čisti poslovni 
izid

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

Skupaj
Osnovni 

kapital
Zakonske 

rezerve

Statu-
tarne 

rezerve

Druge 
rezerve iz 

dobička

Prene-
seni čisti 
dobiček

Prenese-
na čista 
izguba

Čisti 
dobiček 

poslovne-
ga leta

Čista 
izguba 

poslovne-
ga leta

A1 Končno stanje 31. 12. 2018 800.000  0  4.028  0  22.018  0  (48.362) 39.927  0  4.020  0  821.632  

a) Preračuni za nazaj 39.454  39.454  

b) Prilagoditve za nazaj 0  

A2. Začetno stanje 1. 1. 2019 800.000  0  4.028  0  22.018  0  (48.362) 79.381  0  4.020  0  861.085  

B1.
Spremembe lastniškega kapitala 
– transakcije z lastniki

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

B2.
Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja

0  0  0  0  0  0  (34.586) 0  0  0  (401.635) (436.221)

a) Vnos čistega poslovnega izida (401.635) (401.635)

č)
Druge sestavine vseobsegajo-
čega donosa poročevalskega 
obdobja

(34.586) (34.586)

B3. Spremembe v kapitalu 0  0  (4.028) 0  (22.018) 0  6.921  (79.380) 0  (4.020) 102.526  (0)

a)

Razporeditev preostalega dela 
čistega dobička primerjalnega 
poročevalskega obdobja na 
druge sestavine kapitala

4.020  (4.020) 0  

b)

Razporeditev dela čistega 
dobička poročevalskega obdobja 
na druge sestavine kapitala 
po sklepu organov vodenja in 
nadzora

0  

č)
Poravnava izgube kot odbitne 
sestavine kapitala

(4.028) (22.018) (76.480) 102.526  (0)

f) Druge spremembe v kapitalu 6.921  (6.921) 0  

C. Končno stanje 31. 12. 2019 800.000  0  (0) 0  0  0  (76.027) 0  0  0  (299.109) 424.864  
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3.4.6 Izkaz bilančnega dobička/izgube
Podatki iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube za leto 2020.

 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

A. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 200 0 0

B. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA 201 132.471 401.635

C. PRENESENI DOBIČEK 202 0 76.480

Č. PRENESENA IZGUBA 203 299.109 0

D. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV 204 0 0

E. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA (206 do 209) 205 0 26.046

1. zmanjšanje zakonskih rezerv 206 0 4.028

2. zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže 207 0 0

3. zmanjšanje statutarnih rezerv 208 0 0

4. zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 209 0 22.018

F. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA (211 do 214) 210 0 0

1. povečanje zakonskih rezerv 211 0 0

2. povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže 212 0 0

3. povečanje statutarnih rezerv 213 0 0

4. povečanje drugih rezerv iz dobička 214 0 0

G. DOLGOROČNO ODLOŽENI STR. RAZVIJANJA NA BILANČNI PRESEČNI DAN 302 0 0

H. BILANČNI DOBIČEK (200-201+202-203+205-210-302) 215 0 0

I. BILANČNA IZGUBA (201-200-202+203-204-205+210+302) 216 431.580 299.109

Čista izguba poslovnega leta 2020 znaša 132.471 EUR, prenesena izguba iz leta 2019 pa znaša 299.109 EUR. 

Skupaj znaša bilančna izguba 431.580 in ostaja nepokrita.

3.4.7 Predlog razdelitve bilančnega dobička oziroma pokrivanja 
izgube
Čista izguba poslovnega leta znaša 132.471,44 EUR, prenesena izguba iz leta 2019 pa znaša 299.108,74 
EUR. Skupaj znaša bilančna izguba 431.580,18 EUR in ostaja nepokrita.

3.5 Pojasnila k računovodskim izkazom
V nadaljevanju podajamo dodatna pojasnila k računovodskim izkazom na podlagi določil 69. člena Zakona 
o gospodarskih družbah.

3.5.1 Pojasnila k bilanci stanja
Bilanca stanja kot temeljni računovodski izkaz prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev in v 
osnovi kategorije razčlenjuje glede na njihovo ročnost.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami izkazujemo vrednosti programske opreme in licenc. Prevladu-
je programska oprema za sistem za evidentiranje vozovnic na smučišču v skupnem znesku 78.919,57 EUR.

V skladu s spremembo SRS o najemih od 1. 1. 2019 se v izkazu gibanja neopredmetenih sredstev izkazuje 
tudi pravica do uporabe neopredmetenega sredstva na osnovi pogodb o dolgoročnih najemih programske 
opreme, ki se nanaša predvsem na prodajo vozovnic mestnega prometa. Skupna vrednost pravice do upo-
rabe te opreme je 252.383,61 EUR.
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Podjetje ima iz naslova pravic do uporabe sredstev dolgoročne finančne obveznosti v višini 308.664,41 
EUR, od tega zapadejo v plačilo v letu 2021 v znesku 105.734,73 EUR. 

Skupna vrednost navedene programske opreme in pravice do uporabe opreme je 331.303,18 EUR, kar je 
razvidno iz tabele v nadaljevanju.

Znesek (v EUR)

 31. 12. 2020 31. 12. 2019

Dolgoročne premoženjske pravice 331.303 128.155

od tega pravica do uporabe sredstva 252.384 18.733

SKUPAJ NEOPREDMETENA SREDSTVA 331.303 128.155

SKUPAJ NEOPREDMETENA SREDSTVA, ZA KATERA JE PRIPOZNANA PRAVICA DO UPORABE SREDSTVA 252.384 18.733

Med dolgoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo vračunane prihodke iz naslova oblikovanih 
rezervacij do MO Maribor za zaposlene za odpravnine in jubilejne nagrade, ki so upravičen strošek subven-
cioniranja dejavnosti izvajanja gospodarske javne službe in jih MO Maribor tudi poravnava preko obračunov 
subvencij. Znesek te postavke je 272.941,34 EUR.

Gibanje navedenih sredstev je razvidno iz spodnje preglednice.

Izkaz gibanja neopredmetenih sredstev, gibanja pravice do uporabe neopredmetenega sredstva in gibanja dolgoročnih AČR 

Znesek (v EUR)

Dolgoročne premož 
pravice

Pravica do uporabe 
neopr. sredstva Dolg. AČR Skupaj NS

Nabavna vrednost

31. decembra 2019 213.647 63.693 220.967 498.307 

Prilagoditve – preračun stanja 1. 1. 2019 - - - - 

1. januarja 2020 213.647 63.693 220.967 498.307 

Pridobitve 1.166 261.301 78.386 340.852 

Prenos z investicij v teku - - - - 

Prenos na kratkoročne AČR (26.412) (26.412)

Odtujitve (630) (63.693) - (64.323)

31. decembra 2020 214.182 261.301 272.942 748.424 

Nabrani popravek vrednosti

31. decembra 2019 104.225 44.960 - 149.184 

Prilagoditve – preračun stanja 1. 1. 2019 - - - - 

1. januarja 2020 104.225 44.960 - 149.184 

Amortizacija v letu 31.668 27.650 - 59.318 

Pridobitve - - - - 

Odtujitve (630) (63.693) - (64.323)

31. decembra 2020 135.263 8.917 - 144.180 

31. decembra 2019 109.422 18.733 220.967 349.123 

1. januarja 2020 109.422 18.733 220.967 349.123 

31. decembra 2020 78.920 252.384 272.942 604.245 
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Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva iz izkaza gibanja opredmetenih osnovnih sredstev so v lasti podjetja. 
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi so izkazani objekt s pripadajočim zemljiščem za potrebe delavnic 
mestnega potniškega prometa, zemljišča in gradbeni inženirski objekti za dejavnosti na Pohorju, nabavljeni 
rabljeni avtobusi in oprema za avtobuse, oprema za pripravo smučišč, pisarniška oprema, računalniška 
oprema, birotehnična oprema. 

Izkaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev:

Znesek (v EUR)

Zemljišča Zgradbe

Oprema in 
nadomestni 

deli
Drobni 

inventar

Vlaganja 
v tuja 

osnovna 
sredstva

OS v 
pridobivanju

Pravica do uporabe

Skupaj
Oprema 

(Promet)
Oprema 

(Parkirišča)
Oprema 

(Pohorje)

Nabavna vrednost

31. decembra 2019 240.593 1.378.451 2.127.313 24.989 240.845 49.979 4.786.093 163.306 2.203.231 11.214.801 

Stanje 1. 1. 2019 – preračun - - - - - - - - - 

1. januarja 2020 240.593 1.378.451 2.127.313 24.989 240.845 49.979 4.786.093 163.306 2.203.231 11.214.801 

Pridobitve - - 835.185 - 4.467 14.245 656.759 - 1.510.656 

Prenos z investicij v teku - - - - - (2.585) - - - (2.585)

Odtujitve (11.008) (128.422) (70.273) (296) - - (719.246) - (109.841) (1.039.088)

Oslabitve - - - - - - - - - 

Prevrednotenje na pošteno vrednost - - - - - - - - - - 

31. decembra 2020 229.584 1.250.029 2.892.226 24.693 245.312 61.639 4.723.606 163.306 2.093.389 11.683.784 

Nabrani popravek vrednosti

31. decembra 2019 - 206.682 1.052.876 23.245 19.681 - 1.387.464 50.248 213.261 2.953.457 

Stanje 1. 1. 2020 - preračun - - - - - - - - - 

1. januarja 2020 - 206.682 1.052.876 23.245 19.681 - 1.387.464 50.248 213.261 2.953.457 

Amortizacija v letu - 75.729 336.634 - 24.375 - 1.168.295 50.248 242.605 1.897.886 

Pridobitve - - - - - - - - 

Odtujitve - (8.348) (41.957) (296) - - (572.322) - (622.924)

Oslabitve, odpis DI - - - 1.128 - - - 1.128 

Prevrednotenje na pošteno vrednost - - - - - - - - 

31. decembra 2020 - 274.063 1.347.554 24.076 44.056 - 1.983.436 100.496 455.866 4.229.547 

Neodpisana vrednost

31. decembra 2019 240.593 1.171.769 1.074.437 1.745 221.164 49.979 3.398.630 113.058 1.989.969 8.261.344 

1. januarja 2020 240.593 1.171.769 1.074.437 1.745 221.164 49.979 3.398.630 113.058 1.989.969 8.261.344 

31. decembra 2020 229.584 975.966 1.544.672 617 201.255 61.639 2.740.170 62.810 1.637.523 7.454.237 

Iz izkaza gibanja opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno, da se je vrednost pod postavko Oprema in 
nadomestni deli povečala za 835.185 EUR; glavnino predstavlja pridobitev avtobusov s strani MO Maribor v 
višini 757.200 EUR (na podlagi dokapitalizacije), ob tem pa še nabava rabljenega avtobusa za 25.000 EUR 
in treh tovornih vozil ter opreme.

Postavke zemljišča, zgradbe, oprema in nadomestni deli so se zmanjšale, predvsem zaradi prodaje nepre-
mičnin na območju črpališča Arena, skupaj s pripadajočo opremo za zasneževanje v znesku 169.153 EUR. 
Delno pa so se zmanjšale zaradi izločitve po predlogu  inventurne komisije. 
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Družba na dan sestavitve bilance izkazuje 782.000 EUR dolgoročnih finančnih obveznosti iz naslova posojil 
za nakup delavnic mestnega potniškega prometa, 261.433 EUR iz naslova nakupa opreme na Pohorju in 
736.667 EUR za refinanciranje investicij na Pohorju.

Nepremičnina, kjer izvajamo lastno vzdrževanje voznega parka, je zastavljena s hipoteko v korist banke za 
potrebe najetih dolgoročnih posojil banke v celoti. Oprema v vrednosti 263.305 EUR je zastavljena v korist 
banke za potrebe najetega dolgoročnega posojila za opremo na Pohorju.

Med sredstvi pravice do uporabe izkazujemo opremo, ki se nanaša na najete avtobuse od lastnika in najete 
avtobuse od dobaviteljev na trgu. Skupna vrednost te opreme na dan 31. 12. 2020 znaša 2.740.171 EUR. Pod 
opremo, ki se uporablja pri dejavnosti parkirišč, je mišljena strojna oprema za izvajanje parkirnega sistema. 
Sredstva pravice do uporabe opreme za dejavnosti na Pohorju se nanašajo na zasneževalni sistem, dva 
teptalna stroja in topove ter na dan 31. 12. 2020 znašajo 1.637.523 EUR. Glavnino predstavlja zasneževalni 
sistem v višini 1.093.948 EUR.

POJASNILA PRI OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTVIH ZARADI PRIPOZNAVANJA PRAVICE DO UPO-
RABE SREDSTVA

Skupna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, razvidna iz bilance stanja na dan 31. 12. 2020, znaša 
7.454.236 EUR. V skladu s standardom o najemih, ki je stopil v veljavo z začetkom leta 2019, se najemi po 
pogodbah o dolgoročnih poslovnih najemih evidentirajo med sredstvi kot pravica do uporabe tega sredstva. 
Iz spodnje preglednice je razvidno, da se od skupne vrednosti sredstev, ki znaša bilančno 7.454.236 EUR, 
nanaša na pravico do uporabe sredstva v skladu s pogodbami o dolgoročnih poslovnih najemih 4.440.504 
EUR. Ta pravica do uporabe sredstva se v glavnini nanaša na dolgoročne najeme avtobusov in opreme za 
pripravo smučišč na Pohorju.

Znesek (v EUR)

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Zemljišča 229.584 240.593

od tega pravica do uporabe sredstva  0

Zgradbe 1.177.221 1.392.933

od tega pravica do uporabe sredstva  0

Oprema 5.985.792 6.577.839

od tega pravica do uporabe sredstva 4.440.504 5.501.657

Drugo 61.639 49.979

od tega pravica do uporabe sredstva  0

SKUPAJ VSA SREDSTVA 7.454.236 8.261.344

SKUPAJ SREDSTVA, ZA KATERA JE PRIPOZNANA PRAVICA DO UPORABE SREDSTVA 4.440.504 5.501.657

Odložene terjatve za davek

Podjetje ima oblikovane terjatve za odložene davke iz naslova delno in začasno davčno nepriznanih stro-
škov rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade za zaposlene. 

Ker ni verjetno, da bo v prihodnje na razpolago zadostni obdavčljivi dobiček, nismo pripoznali odloženih 
terjatev za davek iz naslova investicijskih vlaganj, davčno začasno nepriznane amortizacije za sredstva 
(obračunana poslovna amortizacija je višja od davčno priznane) in prevrednotenih terjatev.

Odložene davke smo pripoznali kot vsako leto do sedaj samo iz naslova oblikovanih rezervacij za jubilejne 
nagrade in odpravnine ob upokojitvi.

Znesek (v EUR)

 2020 2019

Odložene terjatve za davek 44.824 32.128

Skupaj 44.824 32.128
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Dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe

Med dolgoročnimi finančnimi naložbami izkazujemo naložbo v inštitut Wcycle Maribor –  Inštitut za krožno 
gospodarstvo.

Med dolgoročnimi posojili izkazujemo depozit, ki je zastavljen pri banki Sberbank d.d. za zavarovanje terja-
tev banke po pogodbi o garancijskem limitu do dne 8. 8. 2023.

Finančne naložbe so pripoznane v poslovnih knjigah po modelu nabavne vrednosti.

Naložbo v Marturo d.o.o. smo zaradi nerealizirane prodaje družbe v letu 2018 zaradi slabega poslovanja 
slabili.

Pregled kratkoročnih finančnih naložb

 

Znesek (v EUR)

 2020 2019

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 40.000 40.000

Kratkoročne finančne naložbe v deleže družb v skupini, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti 40.000 40.000

Dana kratkoročna posojila 0 0

Dani kratkoročni depoziti 0  

Oslabitev vrednosti kratkoročnih finančnih naložb -40.000 -40.000

Skupaj: 0 0

Pregled dolgoročnih finančnih naložb

Znesek (v EUR)

 2020 2019

Dolgoročne finančne naložbe razen posojil 10.000 10.000

Dolgoročne finančne naložbe v deleže družb v skupini, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti 10.000 10.000

Dana dolgoročna posojila 13.665 13.637

Dani dolgoročni depoziti 13.665 13.637

Skupaj: 23.665 23.637

 

Zaloge

Zaloge so bile v skladu s SRS 4.15 vrednotene glede na porabo po metodi drsečih tehtanih povprečnih cen. 
Med zalogami so izkazani rezervni deli za vozni park in žičniške naprave, zaloga goriva za stroje na Pohorju, 
magnetne kartice in zaloga drobnega inventarja.

Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

Po stanju na dan 31. 12. 2020 se je vršil popis zalog v skladiščih in uskladil z dejanskim stanjem.

Pri popisu zaloge materiala – rezervnih delov za avtobuse v skladišču delavnic JMPP – sta bila ugotovljena 
višek določenih rezervnih delov v višini 80,58 EUR in manko v višini 57,44 EUR.

Pri popisu zaloge goriva na dan 31. 12. 2020 je bilo ugotovljenih za 190,99 EUR manka v skladišču cisterne 
Bellevue (Pohorje). Predlog komisije je, da se manko v višini 190,99 EUR knjiži v breme konta 405000 
uskladitev str. materiala in drobnega inventarja – popisne razlike (s plusom).

Čista iztržljiva vrednost zalog je vsaj na ravni knjigovodske vrednosti. Med zalogami materiala (kartice) 
izkazujemo po stanju na dan 31. 12. 2020 napram predhodnemu letu višje vrednosti zaradi novih nabav ob 
koncu leta.
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Struktura zalog

Znesek (v EUR)

 2020 2019

Zaloge surovin in materiala – rezervni deli 35.453 33.155

Zaloga surovin – gorivo 8.916 9.755

Zaloga materiala – kartice 94.049 78.819

Zaloga drobnega inventarja 0 281

Skupaj 138.417 122.009

Kratkoročne poslovne terjatve

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznavanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin ob pred-
postavki, da bodo poplačane. Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vred-
nost presega njihovo pošteno vrednost, to je udenarljivo vrednost. Oslabitev terjatev se v knjigah prikaže 
kot popravek vrednosti terjatev. 

Družba svojih terjatev nima posebej zavarovanih. 

Marprom na dan 31. 12. 2020 izkazuje 1.126.879 EUR terjatev do lastnice, MO Maribor, in terjatev do družbe 
v skupini – odvisne družbe Martura d.o.o. – v višini 8.377 EUR.

Marprom na dan 31. 12. 2020 ne izkazuje terjatev do članov nadzornega sveta. 

Družba ne izkazuje predujmov in posojil članom poslovodstva, članom nadzornega sveta, drugim delavcem 
družbe in zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe.

Glede na predhodno leto so se bistveno povečale terjatve do državnih institucij (ministrstev), predvsem na 
podlagi zahtevkov za subvencije iz naslova ukrepov zaradi epidemije covida-19. Med večjimi so zahtevki za 
povračila fiksnih stroškov 282 tisoč EUR, stroškov za izvajalce mestnega prometa v višini 518 tisoč EUR in 
279 tisoč EUR od Zavoda za zaposlovanje.

Preglednica kratkoročnih poslovnih terjatev

Znesek (v EUR)

Vrste kratkoročnih poslovnih terjatev 2020 2019

Kratkoročne terjatve do kupcev 1.399.241 1.885.223

terjatve do občin – lastnic družbe (MO Maribor) 1.126.879 1.262.194

terjatve do družb v skupini – Martura d.o.o. 8.377 5.790

terjatve do kupcev v državi 318.229 628.794

terjatve do kupcev v tujini 8.341 18.741

popravek vrednosti zaradi spornih in dvomljivih terjatev -62.585 -30.297

Kratkoročne terjatve do drugih 1.296.224 296.248

terjatve do zaposlenih 14.943 14.767

terjatve do državnih inštitucij 1.251.294 136.295

terjatve do banke 4.716 57.616

ostale kratkoročne terjatve 25.271 87.571
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Preglednica terjatev do državnih institucij

Znesek (v EUR)

Vrste kratkoročnih poslovnih terjatev 2020 2019

Terjatve za vstopni DDV 81.841 95.799

Terjatve do ZZZS (boleznine, nega) 17.714 22.618

Terjatve do FURS – trošarine 5.173 11.519

Terjatve do Invalidskega sklada 188 887

Terjatve do Javnega štipendijskega sklada 6.120 0

Ostale terjatve do državnih institucij 4.382 5.472

Skupaj terjatve do državnih institucij 115.417

Terjatve do ZRSZ (čakanje na delo, skrajšani del.čas) 279.619 0

Terjatve do FURS (povračilo za fiksne stroške) 282.466 0

Terjatve do Ministrstva za infrastrukturo (zahtevki za javni prevoz) 518.882 0

Terjatve do Ministrstva za infrastrukturo (zahtevki za področje avtobusne postaje, za šolske prevoze in kombinirana vozila) 54.910 0

Skupaj terjatve do državnih institucij za državne pomoči iz naslova covida-19 1.135.877 0

Skupaj terjatve do državnih institucij 1.251.294 136.295

Roki zapadlosti terjatev do kupcev so razvidni iz naslednje tabele:

Zapadlost odprtih postavk Skupaj Nezapadlo 0-30 dni 31-60 dni 61-90 dni nad 90  dni

Terjatve do kupcev (v EUR) 1.399.241 1.126.956 52.863 4.257 9.064 206.101

Popravke vrednosti spornih in dvomljivih terjatev se oblikuje na podlagi proučitve posamezne terjatve in 
pravnih mnenj.

Med popravki vrednosti spornih in dvomljivih terjatev za kupce izkazujemo terjatve, za katere vodimo 
postopke izvršb preko sodišč, stečajev podjetij zaradi neplačila itd. 

Tabela gibanja popravka vrednosti terjatev do kupcev

Znesek (v EUR)

Začetno stanje popravka vrednosti terjatev 1. 1. 2020 30.297

Poplačila 8.899

Odpisi 1.548

Novo oblikovanje popravka vrednosti terjatev 41.888

DDV od oblikovanih popravkov terjatev 846

Končno stanje popravka vrednosti 31. 12. 2020 62.585

Iz naslova oblikovanja popravkov vrednosti terjatev do kupcev so za leto 2020 izkazani prevrednotovalni 
poslovni odhodki v višini 41.888 EUR. Iz naslova izterjanih terjatev, za katere so bili popravki vrednosti že 
oblikovani v preteklih letih, je družba izkazala prevrednotovalne poslovne prihodke v višini 8.899 EUR.

Največji del kratkoročnih poslovnih terjatev do drugih predstavljajo terjatve za državne pomoči na osnovi 
interventnih zakonov covid-19 v višini  1.135.877 EUR; med njimi so v najvišjem znesku izkazane terjatve do 
Ministrstva za infrastrukturo za odpravljanje posledic na področju mestnega prometa v znesku 518.882 
EUR, nadalje Ministrstva za finance za pokrivanje fiksnih stroškov v višini 282.466 EUR, Zavoda za zapo-
slovanje v višini 279.619 EUR (nadomestilo za čakanje na delo in nadomestilo za skrajšan delovni čas) ter 
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drugi zahtevki (za področje avtobusne postaje, izvajalce šolskih prevozov in kombinirana vozila) v skupnem 
znesku 54.910 EUR.

Vso državno pomoč s strani ZRSZ, FURS in Ministrstva za infrastrukturo je družba prejela do junija 2021, pri 
čemer bo morala polovico povračila za nekrite fiksne stroške (141.233 EUR) vrniti FURS zaradi ponovnega 
izračuna na osnovi dejanskih podatkov. Zato je družba ta del povračila za nekrite fiksne stroške v višini 
141.233 EUR izkazala med kratkoročnimi obveznostmi do državnih institucij (v preglednici Kratkoročne 
poslovne in finančne obveznosti).     

Ostale terjatve do državnih institucij so iz naslova davka na dodano vrednost v višini 81.841 EUR in drugih 
terjatev do ministrstva v višini 4.382 EUR, refundacij v breme ZZZS v višini 17.714 EUR, nagrad za zaposlo-
vanje invalidov v višini 188 EUR, terjatev za trošarine od porabljenega goriva do Finančne uprave Republike 
Slovenije v višini 5.172 EUR in terjatev do Javnega štipendijskega sklada v višini 6.120 EUR. 

Terjatve do zaposlenih so terjatve iz naslova danih menjalnin voznikom, blagajničarkam, dispečerju in za 
parkirišča ter druge terjatve do zaposlenih, na dan 31. 12. 2020 pa znašajo 14.943 EUR.

Terjatve do banke se nanašajo na terjatve iz naslova kreditnih kartic, s katerimi nam poravnavajo svoje 
obveznosti fizične osebe (Nova KBM Activa, Banka Koper, Erste Card, Six payment) in znašajo 4.716 EUR.

V ostalih kratkoročnih terjatvah so zajete terjatve do zavarovalnic iz naslova škodnih primerov v višini 1.350 
EUR, terjatve za dane predujme za storitve v višini 20.764 EUR, terjatve za obresti v višini 3.122 EUR in 
ostale 35 EUR. 

Denarna sredstva

Denarna sredstva izkazujemo v poslovnih knjigah kot denarna sredstva v blagajni (gotovina) in kot dobro-
imetje pri bankah.

Stanje sredstev v blagajni je na dan 31. 12. 2020  znašalo 39.155 EUR in se nanaša na prodajo storitev, plača-
nih z gotovino ob koncu leta 2020 z zamikom pologa na transakcijski račun v prvih dneh leta 2021.   

Podjetje ima odobreno samodejno zadolžitev na transakcijskem računu pri banki Sberbank.

Znesek (v EUR)

 2020 2019

Denarna sredstva v blagajni 39.155 68.162

Dobroimetje pri bankah 501.438 10.515

Skupaj 540.593 78.676

Kratkoročne in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

V okviru kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev izkazujemo kratkoročno odložene stroške zavarovanja, 
služnosti, preiskav oziroma revizij žičniških naprav, strokovne literature, oglaševanja itd. 

Na prejetih računih so bile zaračunane storitve za leti 2020 in 2021, zaradi česar je bilo treba stroške, ki so 
se nanašali na leto 2021, odložiti.

Znesek (v EUR)

 2020 2019

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 186.314 197.651

Kratkoročno nezaračunani prihodki 13.215 144.188

DDV od prejetih  predujmov 513 240

Skupaj 200.042 342.079

Kapital

V letu 2020 je MO Maribor na podlagi sklepa mestnega sveta z dne 22. 06. 2020 dokapitalizirala podjetje v 
skupni višini 757.200,00 EUR s stvarnim vložkom, ki v naravi predstavlja pet avtobusov. Vpis dokapitalizacije 
v sodni register št. Srg 2020/22221 je bil izveden 12. 08. 2020.  MO Maribor je bila do 1. 9. 2020 100-odstotna 
imetnica lastniškega deleža podjetja, z 2. 9. 2020 pa je Marprom prešel pod okrilje Javnega holdinga Maribor.
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Podjetje je v letu 2020 na osnovi aktuarskega izračuna pripoznalo aktuarski primanjkljaj kot negativne 
rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti v višini 67.629 EUR, ki pomeni povečanje izgube 
podjetja. Skupaj s pripoznanim primanjkljajem iz leta 2019 v višini 76.027 EUR negativne rezerve, nastale 
zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, na dan 31. 12. 2020 znašajo 143.656 EUR. 

Ugotovljena izguba tekočega leta 2020 v izkazu poslovnega izida v višini 132.471 EUR  je ostala nepokrita. 
Prenesena izguba znaša 299.109 EUR in predstavlja dejansko čisto izgubo leta 2019, ki ostaja nepokrita.

Kapital podjetja znaša 981.964 EUR. 

Znesek (v EUR)

Sestavine kapitala po vrstah 2020 2019

Osnovni kapital – kapitalska vloga 1.557.200 800.000

Rezerve iz dobička – druge rezerve iz dobička 0 0

Zakonske rezerve 0 0

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti (aktuarski dobički/izgube) -143.656 -76.027

Preneseni čisti dobiček 0 0

Prenesena čista izguba  -299.109 0

Čista dobiček/izguba poslovnega leta -132.471 -299.109

KAPITAL 981.964 424.864

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade je podjetje oblikovalo v skladu s SRS 10 in z 
MSRP 19 za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih 
poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno. Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov 
oziroma odhodkov zbrati zneske, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma 
odhodkov. 

Med drugimi rezervacijami iz naslova vnaprej vračunanih stroškov so izkazani stroški 3 vloženih tožb vozni-
kov iz naslova neplačanega prispevka za bonifikacijo. 

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo brezplačno pridobljena sredstva. Vred-
nost teh sredstev se zmanjšuje v skladu z obračunano amortizacijo.

Znesek (v EUR)

2020 2019

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 471.827 338.190

Rezervacije za pokrivanje prihodnjih stroškov oziroma odhodkov zaradi razgradnje in ponovne vzpostavitve prvotnega stanja 3.825 3.825

Druge rezervacije iz naslova vnaprej vračunanih stroškov 41.987 41.987

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 25.155 47.488

Skupaj 542.794 431.490
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Prikaz gibanja rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade v letu 2020

Znesek (v EUR)

Jubilejne nagrade Odpravnine ob upokojitvi Skupaj

Obveznosti na dan 31. 12. 2019 48.218,70 289.971,80 338.190,50

Stroški tekočega službovanja 10.745,29 66.847,70 77.592,99

Stroški preteklega službovanja 0,00 0,00 0,00

Stroški obresti 364,51 2.111,25 2.475,76

Izplačila zaslužkov -1.379,00 -18.672,78 -20.051,78

Aktuarski dobički/izgube zaradi:   0,00

spremembe finančnih predpostavk 1.450,92 24.940,41 26.391,33

spremembe demografskih predpostavk 4.223,07 26.005,14 30.228,21

izkustvenih odstopanj 316,21 16.683,88 17.000,09

Obveznosti na dan 31. 12. 2020 63.939,70 407.887,40 471.827,10

Izračun rezervacije je opravil pooblaščeni aktuar na podlagi statističnih podatkov o starosti in fluktuaciji 
zaposlenih ter veljavnih aktov, ki so osnova za izplačilo odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad.

Predpostavke, uporabljene pri aktuarskem izračunu

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so bile izračunane na osnovi naslednjih predpostavk:
•  verjetnost smrtnosti (SLO2007, selekcijski faktor za aktivno populacijo 75 %);
•  verjetnost invalidnosti;
•  upokojevanje v skladu z modelom na osnovi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-

2, Uradni list RS 96/2012);
•  fluktuacija kadrov (ocena družbe);

•  5 % v intervalu do 40 let;
•  2 % v intervalu od 41 do 50 let;
•  1 % v intervalu od 51 do 60 let;
•  0 % v intervalu od 61 let;
•  diskontna stopnja 0,3475 % (Markit iBoxx € Corporates AA 10+, EOD-31. 12. 2020);
•  rast plač v Republiki Sloveniji 3,5 %;
•  rast plač v podjetju 2,5 %;
•  prispevna stopnja delodajalca 16,1 % (v primeru izplačil, višjih od zneskov, ki jih določa Uredba o davčni 

obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS, 140/2006, 76/2008);
•  rast zneskov iz Uredbe 0,25 %.

Na dan 31. 12. 2020 se je stanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade v primerjavi s predhodnim 
letom povečalo za 133.637 EUR. Povečanje se kaže zaradi starostne strukture zaposlenih, spremembe 
višine dohodka in obračuna rezervacij na osnovi dejanskih plač. Velik vpliv je imelo tudi znižanje stopnje 
donosnosti visoko kvalitetnih podjetniških obveznic, izdanih v valuti, v kateri so izražene obveznosti (EUR 
Indeks Markit iBoxx € Corporates AA 10+ iz 0,7782 % na dan 31. 12. 2019 na 0,3475 % na dan 31. 12. 2020).

Prikaz gibanja rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v letu 2020

Znesek (v EUR)

31. 12. 2020 Oblikovanje (+)/ odprava (-) Črpanje 31. 12. 2019

Rezervacije iz naslova vnaprej vračunanih stroškov 41.987 0 0 41.987

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 471.827 153.688 20.051 338.190

Rezervacije za pokrivanje prihodnjih stroškov 3.825 0 0 3.825

Prejete dotacije – OS 25.155 0 20.914 46.069

Dolg. pasivne časovne razmejitve – ostalo 0 0 1.419 1.419

Skupaj rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 542.794 153.688 42.384 431.490
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Kratkoročne poslovne in finančne obveznosti

Kratkoročne poslovne obveznosti so ovrednotene z zneski iz ustreznih listin ob njihovem nastanku. Mar-
prom na dan 31. 12. 2020 izkazuje 41.064 EUR kratkoročnih obveznosti do MO Maribor in 876 EUR do 
družbe v skupini – Marture d.o.o.

Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi do dobaviteljev so izkazane tudi obveznosti iz naslova poslov-
nih najemov, in sicer do dobaviteljev v državi v višini 306.670,73 EUR, do dobaviteljev v tujini v višini 
288.964,95 EUR in do dobaviteljev za nezaračunane najeme v višini 76.727,20 EUR.  

Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlencev so izkazane obveznosti iz naslova plač, obračunanih za 
december 2020 in izplačanih v januarju 2021. 

Preglednica kratkoročnih poslovnih obveznosti

Znesek (v EUR)

 2020 2019

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 1.836.467 1.968.223

Kratkoročne obveznosti do občine – lastnice družbe (MO Maribor) 41.064 138.379

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 1.423.396 1.662.261

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 295.579 166.814

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini – Martura d.o.o. 876 769

Kratkoročne obveznosti za nezaračunane storitve in blago 75.552 0

DRUGE KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 796.727 736.089

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 456.073 499.248

Kratkoročne obveznosti za neto plače in nadomestila plač 280.374 287.621

Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto plač in nadomestil plač 96.079 99.483

Kratkoročne obveznosti za davke iz bruto plač in nadomestil plač 49.063 51.234

Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 30.557 60.910

Obveznosti do državnih in drugih institucij 254.933 89.417

Obveznosti za obračunan DDV 41.984 16.171

Obveznosti za prispevke izplačevalca 69.165 72.503

Obveznosti za davek od dohodkov 1.033 0

Obveznosti za davčni odtegljaj 1.307 723

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in ostalih institucij 141.445 20

Druge kratkoročne obveznosti 85.721 147.424

Prejeti kratkoročni predujmi 2.785 0

Kratkoročne obveznosti za obresti 33.787 3.834

Kratkoročne obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestili plač zaposlencem 9.258 12.929

Ostale kratkoročne poslovne obveznosti 39.889 130.661

Skupaj: 2.633.194 2.704.312

Roki zapadlosti kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev
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Znesek (v EUR)

Zapadlost odprtih postavk Skupaj Nezapadlo 0–30 dni 31– 60dni 61–90 dni nad 90 

Obveznosti do dobaviteljev 1.836.467 851.941 636.896 241.732 53.915 51.983

Iz tabele roki zapadlosti kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev je razvidno, da vsi računi po stanju na dan 
31. 12. 2020 niso bili poravnani na valuto. 

Marprom je v letu 2020 zamujal s plačili dobaviteljem. Glavni razlog so bile izredno težke razmere za poslo-
vanje zaradi omejitev s strani vlade v času epidemije. Marprom se je zato posluževal odlogov plačil večjim 
dobaviteljem. Iz navedenega razloga izkazuje družba neugodno razmerje med kratkoročnimi terjatvami in 
obveznostmi.

Dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti

Med dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi obveznostmi do bank izkazujemo prejeta posojila bank, 
najeta za potrebe nakupa delavnic mestnega prometa in nakupa opreme ter refinanciranja investicij za 
dejavnost smučišč.

Med kratkoročnimi obveznostmi je prikazan del dolgoročnega posojila, ki zapade v plačilo v letu 2021.

Obveznost do banke po stanju na dan 31. 12. 2020 v višini 782.000 EUR je obveznost z rokom dospelosti 
nad 5 let in se nanaša na sklenjeno posojilno pogodbo z banko za delavnice Marproma. 

Obrestne mere za najeta posojila pri banki so razvidne v spodnji preglednici.

Posojilodajalec obrestna mera

banka Sberbank d.d. 6 m EURIBOR + pribitki od 2,15 % do 2,4 %

Med drugimi dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi obveznostmi izkazujemo obveznosti iz najema po 
pogodbah o dolgoročnem poslovnem najemu – v skladu s SRS o najemih.

Za vse dolgoročne najeme smo uporabili: 
•  enotno diskontno mero za dolgoročne najeme, ki so sklenjeni z dobavitelji na trgu na podlagi ocene 

cene – obrestnih mer, ki jih podjetje odplačuje po dejanskih kreditnih pogodbah, dobljenih od bank, 
upoštevaje boniteto poslovanja podjetja;

•  enotno diskontno mero za najeme, ki jih ima podjetje sklenjene z lastnico – MO Maribor – na podlagi 
izračunane obrestne mere, ki velja za povezane osebe.

Preglednica dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti

Znesek (v EUR)

 2020 2019

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 1.398.500 1.462.100

Druge dolgoročne finančne obveznosti 2.943.199 3.630.799

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 381.600 452.006

Druge kratkoročne finančne obveznosti 1.515.697 1.765.353

SKUPAJ 6.238.997 7.310.257

Dodatnih dolgoročnih posojil v letu 2020 nismo najemali, za obstoječa posojila pa smo takoj ob nastopu 
epidemije covida-19 zaprosili za moratorij odplačila glavnice in obresti pri matični banki, ki je naši vlogi 
ugodila. V letu 2020 smo odplačali dolgoročne kredite v skupni vrednosti 63.600 EUR. 
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Preglednica gibanje kratkoročnih in dolgoročnih finančnih obveznosti.

Znesek (v EUR)

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini - - 

Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah in družbah v državi - - 

Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah in družbah v tujini - - 

Kratkoročne finančne obveznosti v zvezi z obveznicami - - 

Kratkoročna posojila, pridobljena pri fizičnih osebah - - 

Kratkoročne obveznosti v zvezi z razdelitvijo posl. izida - - 

Obveznosti iz naslova koriščenja limita – banka - 70.406 

Druge kratkoročne finančne obveznosti - 58.800 

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti – bančni krediti 381.600 452.006 

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti – poslovni najemi – sprememba SRS 1.515.697 1.706.553 

Skupaj 1.897.297 2.217.765

 

Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti do bank 

Znesek (v EUR)

Glavnica dolga 1. januarja
Nova posojila in prenos iz 

dolg. dela v letu Odplačila v letu
Glavnica dolga  

31. decembra

Posojilodajalec

Banke v državi:

SBERBANK d.d. Ljubljana 452.006 466.422 (536.828) 381.600 

Obveznosti iz nasl. prek. stanja na TRR 70.406 402.822 (473.228) - 

Prenos iz dolgoročnega dela 381.600 63.600 (63.600) 381.600 

Skupaj banke v državi 452.006 466.422 (536.828) 381.600 

Dolgoročne finančne obveznosti

Znesek (v EUR)

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini - - 

Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah in družbah v državi 1.780.100 1.843.700 

Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah in družbah v tujini - - 

Dolgoročne finančne obveznosti v zvezi z obveznicami - - 

Dolgoročna posojila, pridobljena pri fizičnih osebah - - 

Druge dolgoročne finančne obveznosti -  

Druge dolgoročne finančne obveznosti – poslovni najemi – sprememba SRS 4.458.897 5.337.352 

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti – banka (381.600) (381.600)

Kratkoročni del drugih dolgoročnih finančnih obveznosti  - 

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti – najemi – sprememba SRS (1.515.697) (1.706.553)

Skupaj dolgoročne finančne obveznosti 4.341.699 5.092.898 
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Gibanje dolgoročnih finančnih obveznosti do bank

Znesek (v EUR)

Glavnica dolga  
1. januarja

Nova posojila 
v letu

Prenos iz kratk.
dela Tečajne razlike Odplačila v letu

Glavnica dolga  
31. decembra

Del, ki zapade 
v 2021 Dolgoročni del

Posojilodajalec

Banke v državi

SBERBANK d.d. Ljubljana 724.500 - 69.000 - (11.500) 782.000 (69.000) 713.000 

SBERBANK d.d. Ljubljana 142.600 - 142.600 - (23.767) 261.433 (142.600) 118.833 

SBERBANK d.d. Ljubljana 595.000 - 170.000 (28.333) 736.667 (170.000) 566.667 

Skupaj banke v državi 1.462.100 - 381.600 - (63.600) 1.780.100 (381.600) 1.398.500 

Druge dolgoročne finančne obveznosti

Znesek (v EUR)

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Druge dolgoročne finančne obveznosti -  

Druge dolgoročne finančne obveznosti – poslovni najemi – sprememba SRS 4.458.897 5.337.352 

Kratkoročni del drugih dolgoročnih finančnih obveznosti  - 

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti – najemi – sprememba SRS (1.515.697) (1.706.553)

Skupaj dolgoročne finančne obveznosti 2.943.199 3.630.799 

Gibanje drugih dolgoročnih finančnih obveznosti 

Znesek (v EUR)

Glavnica dolga  
1. januarja

Prenos iz kratk.
dela Odplačila v letu

Novi poslovni 
najemi v letu

Glavnica dolga  
31. decembra

Del, ki zapade 
v 2021 Dolgoročni del

Dolgoročni finančni najem - 58.800 (58.800) - - - - 

Poslovni najemi – sprememba SRS 3.630.798 1.706.553 (1.892.191) 1.013.736 4.458.896 (1.515.697) 2.943.199 

Skupaj dolgoročno

Dobljena posojila 3.630.798 1.765.353 (1.950.991) 1.013.736 4.458.896 (1.515.697) 2.943.199 

Ročnosti obveznosti iz najema

Znesek (v EUR)

31. 12. 2020

Do enega leta 1.515.697

Od enega do dveh let 1.165.137

Od dveh do treh let 868.469

Od štirih do petih let 563.181

Nad pet let 346.412

Skupaj obveznost iz najema 4.458.896
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Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prejetih posojil od bank so zavarovane s stvar-
nim premoženjem.

Finančne obveznosti iz pravice do uporabe sredstva niso zavarovane.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo kratkoročno vračunane stroške in odhodke in kratkoroč-
no odložene prihodke.

Glavnina vračunanih stroškov se nanaša na neizkoriščene dopuste zaposlenih v podjetju za leto 2020 v 
višini 459.217 EUR. Ostali vračunani stroški pa na stroške najema v višini 29.272 EUR in koncesnine za 
upravljanja s parkirišči v višini 155.365 EUR ter ostale vračunane stroške v višini 29.401 EUR. Stroški se 
nanašajo na leto 2020, zaračunani pa so v letu 2021. 

Med kratkoročno odloženimi prihodki je največji delež iz naslova Odločbe o povrnitvi dela prihodkov in stro-
škov izvajalca mestnega linijskega prevoza potnikov od Ministrstva za infrastrukturo v višini 505.395 EUR.

Dne 01. 04. 2021 smo od Ministrstva za infrastrukturo prejeli Odločbo o povrnitvi dela prihodkov in stroškov 
izvajalcev mestnega linijskega prevoza potnikov za nadomestilo v višini 505.395 EUR za obdobje od junija 
do decembra. Za to obdobje smo tudi mesečno zaračunavali MO Maribor subvencije za izvajanje obvezne 
gospodarske javne službe linijskega prevoza v mestnem prometu, ki so bile plačane. Zato smo prihodke s 
strani MO Maribor za leto 2020 stornirali in knjižili prihodke na osnovi odločbe Ministrstva za infrastrukturo. 
V letu 2021, ko bomo prejeli nakazilo sredstev od Ministrstva za infrastrukturo, pa bomo izdali dobropis MO 
Maribor.    

Ostali kratkoročno odloženi prihodki so iz naslova prodanih mesečnih vozovnic večinoma fizičnim osebam 
za potniški promet in žičnice v letu 2020 za leto 2021 v višini 106.161 EUR. Ob tem pa še odloženi prihodki 
na podlagi sporazuma o medsebojnem sodelovanju z Alpskim smučarskim klubom Branik Maribor pri orga-
nizaciji tekme svetovnega pokala 57. Zlate lisice v višini 20.400 EUR.

Znesek (v EUR)

 2020 2019

Vnaprej vračunani stroški in odhodki 674.673 363.995

Kratkoročno odloženi prihodki 632.034 155.549

DDV od danih predujmov 0 0

Skupaj: 1.306.707 519.544

Davek od dohodka

Davek od dohodka Marprom obračunava v skladu z ZDDPO-2. Marprom v letu 2020  izkazuje osnovo za 
obračun davka v višini 5.435,14 EUR. Stopnja davka za leto 2020 znaša 19 %.

Znesek (v EUR)

 2020 2019

Celotni dobiček 0 0

Celotna izguba 144.134 409.362

Davek iz dobička 1.033 0

Odloženi davki -12.695 -7.727

Čisti dobiček obračunskega obdobja 0 0

Čista izguba obračunskega obdobja 132.471 401.635

Zunajbilančna sredstva in obveznosti

Marprom na dan 31. 12. 2020 izkazuje zunajbilančne terjatve in obveznosti v višini 5.275.927 EUR.

Zunajbilančne terjatve v višini 889.584 EUR se nanašajo na prejete menice in bančne garancije za zavaro-
vanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti iz naslova okvirnih sporazumov oziroma sklenjenih pogodb 
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na podlagi javnih razpisov in na prejete garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za kritje škode 
na avtobusih. 

Zunajbilančne obveznosti v višini 1.591.864 EUR se nanašajo na sredstva, ki jih imamo v najemu od MO 
Maribor za izvajanje dejavnosti upravljanja s prometnim delom avtobusne postaje in izvajanje dejavnosti 
mestnega potniškega prometa. V izvenbilančni evidenci izkazujemo v skladu s  SRS o najemih od 1. 1. 2019 
le najeme od lastnice, MO Maribor, katerih nabavna vrednost je manjša od 10.000 EUR, in v skladu z izjemo 
za izvajalce gospodarskih javnih služb zgradbe (avtobusna postaja) za izvajanje teh služb. Vsi ostali najemi 
so izkazani bilančno med sredstvi in na pravici do uporabe sredstva med dolgoročnimi obveznostmi. 

Obveznost v višini:
•  867.568 EUR se nanaša na zavarovanje najetega dolgoročnega posojila s hipoteko na nepremičnino, ki 

jo uporabljamo za izvajanje dejavnosti JMPP;
•  263.305 EUR se nanaša na zastavljeno opremo, ki jo uporabljamo na Pohorju (topovi, teptalni stroji) in 

hipoteko na nepremičnino;
•  759.895 EUR se nanaša na zavarovanje s hipoteko dolgoročnega posojila za refinanciranje investicij, 

najetega v letu 2019.

V izvenbilančni evidenci prav tako izkazujemo 903.711 EUR iz naslova potencialnih obveznosti za prispevek 
za bonifikacijo voznikov.

Pogojne finančne obveznosti

Marprom izkazuje v izvenbilančni evidenci vrednost potencialnih zahtevkov za prispevek za bonifikacijo 
voznikov v višini 903.711 EUR, kar je podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju. Pogojne obveznosti iz tega 
naslova je prvič oblikoval 31. 12. 2019, in sicer za leta 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019 v vrednosti 855.663 
EUR – glede na pravno pojasnilo, da se upošteva zastaralni rok in se oblikujejo potencialne obveznosti za 
zadnjih 5 let. 

V letu 2020 je pravno mnenje enako in so se odpravile izkazane potencialne obveznosti za leto 2015 v 
znesku 148.893 EUR in na novo oblikovale potencialne obveznosti za leto 2020 v znesku 196.941 EUR.

Marprom kot glavno dejavnost opravlja mestni in primestni kopenski potniški promet, zaradi česar je imel 
na dan 31. 12. 2019 zaposlenih 155 voznikov avtobusov.

Za prevoznike, ki so zaposlovali voznike avtobusov pred uveljavitvijo ZPIZ-1 (do leta 2006), je obstajala 
obveznost plačevati le-tem določen prispevek za štetje zavarovalne dobe s povečanjem, ker naj bi bilo 
delovno mesto voznika avtobusa vključeno na seznam delovnih mest, pri katerih se opravlja posebno težko 
in zdravju škodljivo delo. Skozi obdobje se je zakonodaja spreminjala v terminologiji pojmovanja zavaro-
vanja in tako se je uveljavil pojem poklicno zavarovanje, v katerega naj bi bilo še vedno vključeno delovno 
mesto voznika avtobusa, čeprav se je le-to bistveno spreminjalo glede na pogoje opravljanja dela (nova 
tehnologija avtobusov, prijaznejša zakonodaja glede delovnega časa voznikov avtobusov). Da je delovno 
mesto voznika avtobusa vključeno v sistem poklicnega zavarovanja, žal izhaja iz dejstva, da vsa ta leta, 
torej od leta 2006 (leto sprejema ZPIZ-1), pristojno ministrstvo ni ustanovilo komisije, ki bi morala presoditi, 
ali določena delovna mesta še vedno sodijo na seznam delovnih mest, ki so vključena v sistem poklicnega 
zavarovanja, ker je delo posebno težko in zdravju škodljivo.

Marprom je bil ustanovljen leta 2011 in je torej na novo zaposloval voznike avtobusov. Po slabem letu delo-
vanja se je med zaposlenimi vozniki avtobusov začelo poizvedovanje o vključitvi v poklicno zavarovanje. 
Podjetje se je prvič seznanilo s tem vprašanjem, zato je poizvedbe naredilo pri Zavodu za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, ki je leta 2013 izdal Zapisnik, da se pri podjetju nikomur ne šteje zavarovalna doba s 
povečanjem. Zato podjetje niti ni vključilo voznikov avtobusov v poklicno zavarovanje, pa tudi sami vozniki 
niso podajali zahtevkov. 

Leta 2019 so trije vozniki avtobusov, ki so se konec leta 2019 tudi upokojili, vložili tožbe za plačilo prispev-
kov za poklicno zavarovanje. Zadeve še niso prišle do naroka za glavno obravnavo, se je pa iz računovod-
skega vidika postavilo vprašanje oblikovanja rezervacij. Ključno vprašanje je bilo, ali oblikovati rezervacije 
za vložene tožbe treh voznikov avtobusov ali oblikovati tožbe za vse zaposlene voznike avtobusov. Podjetje 
je naročilo pravna mnenja, ki bi odgovorila na vprašanja, povezana s tem. 

Prvo pravno mnenje je spisal odvetnik Stanislav Greifoner, ki je zavzel stališče, da dejansko stanje, kot izhaja 
iz sodbe Vrhovnega sodišča v primeru Ljubljanskega potniškega prometa d.o.o. (LPP), ni identično stanju 
v primeru treh tožb voznikov avtobusov zoper Marprom; zato meni, da bi bila smiselna ponovna sodna 
presoja, vsaj do drugostopenjske odločitve sodišč, ali tožniki izpolnjujejo pogoje za vključitev v poklicno 
zavarovanje. Glede preostalih potencialnih tožb voznikov avtobusov, zaposlenih v podjetju, pa je zavzel 
stališče, da ni mogoče zaključiti, da obstaja večja verjetnost, da bi s svojimi zahtevki uspeli, kot da ne bi 
uspeli. Še zlasti to velja, če se upošteva vidik, da bi se morali potencialni tožniki sploh odločiti za sodno 
uveljavljanje svojih pravic, kar pa je vse prej kot gotovo.

Drugo pravno mnenje je izdelal Inštitut za ekonomsko in korporativno upravljanje, ki je zavzel stališče, da 
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družba za zaposlene, ki še niso vložili tožb, vezanih na plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje, skladno 
z veljavnimi SRS ne rabi oblikovati rezervacij, saj je verjetnost nastanka terjatve (torej pravnomočne sodbe 
v korist zaposlenih) krepko nižja od 50 %. Svoje stališče inštitut pojasnjuje z dejstvom, da je treba vsako 
zaposlitev na takem delovnem mestu reševati individualno, kar je tudi pretekla zakonodaja (Zakon o delov-
nih mestih, na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem) določala. Tako za tiste, ki so bili zaposleni za 
tem, menijo, da glede na dikcijo zakona niso ex lege upravičeni do poklicnega zavarovanja, saj se ta sklicuje 
na posamezne (zatečene) delavce in ne na vse delavce na določenem delovnem mestu.

Tretje pravno mnenje pa je podjetje naročilo pri odvetniški pisarni Šafar in partnerji d.o.o., ki je zastopala 
LPP v zadevi poklicnega zavarovanja; ta je zavzela stališče, da obstaja večja verjetnost, da bodo sodišča 
zavzela stališče, da je podjetje dolžno pristopiti k poklicnemu zavarovanju, ker je registrirano za javni cestni 
promet, ki ima vnaprej določene stalne vozne rede in vozniki avtobusov prebijejo na takšnih delih več kot 
80 % vsega delovnega časa v posameznem letu. To mnenje je torej navedlo, da je velika verjetnost, da bodo 
sodišča sledila dosedanji praksi, ki jo je izoblikovalo Vrhovno sodišče v primeru LPP.

Poslovodstvo Marproma je vsa tri mnenja obravnavalo na seji nadzornega sveta podjetja. Predstavilo je vse 
okoliščine in povedalo, da je smotrno in gospodarno oblikovati rezervacije za tri vložene tožbe voznikov 
avtobusov, medtem ko ostale potencialne zahtevke voznikov kot pogojne obveznosti razkrije izvenbilančno. 
Z navedeno odločitvijo poslovodstva se je nadzorni svet podjetja tudi seznanil.

V letu 2020 ni prišlo do novih tožb s strani voznikov iz tega naslova.
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3.5.2 Pojasnila k izkazu poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida je eden temeljnih računovodskih izkazov, ki skozi ugotovitev prihodkov in odhodkov 
podaja resnično in pošteno ugotovljen poslovni izid. Višina prihodkov in odhodkov ter primerjava s pretek-
lim letom sta podani v preglednicah.

Izkaz poslovnega izida je izdelan v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi po različici I.

Prihodki od poslovanja

Marprom je ustvaril čiste prihodke od prodaje kot sledi:

Znesek (v EUR)

Prihodki 2020 2019

Prihodki od prodaje – redni prevozi – MP 1.105.577 2.070.066

Prihodki od prodaje – vozovnice IJPP 164.357 370.157

Prihodki od posebnih voženj 63.688 186.464

Prihodki od šolskih prevozov – pogodbeni 73.938 136.787

Prihodki od mednarodnih voženj 0 981

Prihodki od prodaje voznih kartic in potrdil – MP 22.521 62.175

Prihodki od oglaševanja, najema oglasnega prostora – MP 73.291 102.867

Prihodki od oglaševanja, najema oglasnega prostora – AP 3.320 12.130

Prihodki od oglaševanja, najema – KKŽ, žičnice, Bike park/World cup in tržni prevozi 11.132 44.430

Prihodki od postajnin 391.728 590.544

Prihodki od provizije od prodanih vozovnic –  AP 5.942 28.599

Prihodki od parkiranja vozil, prtljage –  AP 10.091 31.120

Prihodki od parkirišč 1.100.730 1.030.912

Drugi prihodki iz poslovanja – MP 4.427 1.669

Prihodki od prodaje vozovnic – Bike park, World cup, kolesarske vozovnice 189.412 273.536

Prihodki od prodaje vozovnic KKŽ 376.773 514.926

Prihodki od prodaje smučarskih vozovnic 1.452.740 1.931.311

Prihodki od prodaje parkirnih kartic in drugi prihodki parkirišč 377 1.225

Prihodki od prodaje smučarskih vozovnic – delež KKŽ 43.961 81.092

Prihodki od najema opreme in vozil 3.005 2.324

Prihodki od najemnin poslovnih prostorov 68.029 65.460

Prihodki od najemnin parkirišč 47.737 48.672

Drugi prihodki iz poslovanja – žičnice, KKŽ, World cup 194.343 258.837

Skupaj 5.407.116 7.846.284

V preglednici so razvidni vsi prihodki od prodaje po vrstah, ki nastajajo pri tržnih dejavnostih in pri izvajanju 
dejavnosti obvezne ter izbirne gospodarske javne službe. Dejavnost gospodarske javne službe je zaračuna-
na po cenah, ki jih potrjuje mestni svet. Zaradi ukrepov za preprečevanje epidemije je skozi leto 2020 veči-
na dejavnosti Marproma delovala v omejenem obsegu, kar je povzročilo upad čistih prihodkov od prodaje 
glede na leto 2019 za 31 %.
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Drugi prihodki iz poslovanja 

Znesek (v EUR)

Prihodki 2020 2019

Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki 8.181.668 7.234.186

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 101.356

Drugi poslovni prihodki 92.104 6.247

Skupaj 8.273.773 7.341.789

Med drugimi prihodki iz poslovanja, ki so povezani s poslovnimi učinki, izkazujemo v glavnini prihodke iz 
naslova subvencioniranja obvezne gospodarske javne službe mestnega potniškega prometa in vozovnic za 
upokojence v višini 4.962.278 EUR s strani MO Maribor; subvencije od države zaradi ukrepov za prepre-
čevanje epidemije v skupnem znesku 2.239.918 EUR (subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega 
delovnega časa, subvencija za mestni promet, avtobusno postajo, žičniške naprave, nadomestilo za kritje 
fiksnih stroškov); subvencijo, prejeto s strani Ministrstva za infrastrukturo v višini 354.876 EUR; subvencijo 
za izvajanje izbirne gospodarske javne službe prevoza potnikov z žičnicami v višini 448.019 EUR s strani MO 
Maribor; prihodke iz naslova prejetih odškodnin, povrnjenih s strani zavarovalnic za škodne primere v višini 
90.719 EUR; prihodke iz naslova povrnjenih trošarin od porabe goriva v višini 45.022 EUR; druge prihodke v 
višini 37.422 EUR, ki v glavnini vključujejo oproščene prispevke in nagrade za zaposlovanje invalidov v višini 
14.328 in prihodke iz naslova odprave dolgoročnih PČR v višini amortizacije od brezplačno pridobljene 
opreme v višini 20.913,84 EUR. 

Med drugimi poslovnimi prihodki izkazujemo prevrednotovalne poslovne prihodke od prodaje sredstev 
podjetja (zemljišče in objekti pod Pohorjem) v višini 92.104 EUR.

Prihodki financiranja

Znesek (v EUR)

 2020 2019

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim (tudi od depozitov) 488 50

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 536 2.314

Skupaj 1.024 2.364

Med finančnimi prihodki izkazujemo prihodke od obresti iz naslova sklenjenega depozita na vpogled in 
finančne prihodke iz poslovnih terjatev. 

Drugi prihodki

Znesek (v EUR)

 2020 2019

Drugi prihodki 20.041 3.853

Skupaj: 20.041 3.853

Med drugimi prihodki izkazujemo prihodke iz naslova nakazil plačil po izvršbah za povrnitev sodnih stro-
škov in vračila cestnin. Glavnino predstavlja Javni štipendijski sklad v višini 16.527 EUR.
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Stroški materiala in storitev

Preglednica po vrstah stroškov

Znesek (v EUR)

 2020 2019

Stroški materiala 1.974.854 2.710.066

Stroški energije 1.334.992 1.997.641

Stroški materiala 639.862 712.424

Stroški storitev 2.826.665 3.459.206

Stroški storitev pri opravljanju storitev (podizvajalci) 395.538 505.913

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 423.583 684.306

Najemnine 222.917 208.859

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 22.361 32.365

Stroški plačilnega prometa, stroški bančnih storitev, stroški poslov in zavarovalne premije 262.785 226.057

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 131.039 114.580

Stroški obveščanja, reklame in reprezentance 137.820 202.233

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje 156.567 228.585

Stroški drugih storitev 1.074.053 1.256.309

Skupaj 4.801.519 6.169.272

Med stroški energije predstavlja največji strošek gorivo za vozila v višini 893.400 EUR, sledi strošek elek-
trične energije za žičniške naprave v višini 387.355 EUR.

Med stroški materiala imajo največji delež material in rezervni deli za vzdrževanje avtobusov ter rezervni 
deli za vzdrževanje žičniških naprav v višini 438.561 EUR.

Med stroški storitev prevladujejo stroški vzdrževanja, ki so izkazani v višini 423.583 EUR. Od tega največje 
stroške predstavlja vzdrževanje voznega parka v višini 237.325 EUR. Ostali stroški vzdrževanja se nanašajo 
na vzdrževanje informacijskega sistema, KKŽ in drugih žičniških naprav ter ostalih opredmetenih osnovnih 
sredstev, ki so v lasti ali najemu podjetja. 

Stroški storitev (podizvajalcev) so izkazani v višini 395.538 EUR. Od tega največji delež predstavljajo stro-
ški podizvajalcev za našo tržno dejavnost upravljanja žičnic in smučišč (zasneževanje smučarskih prog, 
vzdrževanje žičniških naprav, nadzor na smučiščih na Pohorju, mulčenje itd.).

Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in zavarovalnih premij so izkazani v višini 262.785 EUR. Od 
tega največji strošek predstavljajo zavarovalne premije za vozila in opremo v višini 232.448 EUR, ostalo so 
stroški plačilnega prometa in bančnih provizij.  

Strošek najema v letu 2020 znaša 222.917 EUR. V skladu s standardom o najemih podjetje med stroški naje-
ma izkazuje le kratkoročne najeme, najeme manjših vrednosti in najeme javne gospodarske infrastrukture, 
kot so zgradbe in gradbeni inženirski objekti. Dolgoročne poslovne najeme podjetje izkazuje med stroški 
amortizacije pravice do uporabe in obresti financiranja pravice do uporabe.

Med stroški intelektualnih in osebnih storitev prevladujejo stroški pravnih in notarskih storitev v višini 90.193 
EUR, stroški izobraževanja v višini 19.247 EUR in stroški obveznih zdravstvenih pregledov za zaposlene v 
višini 12.183 EUR.

Stroški obveščanja, oglaševanja, odnosov z javnostmi in reprezentance so izkazani v višini 137.820 EUR; 
med njimi prevladujejo stroški reklam in tiska reklamnega materiala v višini 45.053 EUR.

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, so skupaj z dajatvami izkazani v višini 156.567 
EUR. Največji strošek storitev fizičnih oseb predstavljajo stroški služnosti za zemljišča fizičnih oseb v višini 
103.392 EUR, sledijo stroški študentskega servisa v višini 34.255 EUR, razliko pa predstavljajo stroški sejnin 
nadzornega sveta v višini 6.615 EUR in stroški po pogodbah o delu v višini 1.483 EUR.

Med stroški drugih storitev v skupnem znesku 1.074.053 EUR prevladujejo stroški koncesnine za parkirišča 
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MO Maribor v višini 578.013 EUR, stroški čiščenja avtobusov in avtobusne postaje, poslikave in polepitve 
avtobusov, stroški provizij od prodanih vozovnic,  telekomunikacijski stroški, stroški komunalnih storitev, 
stroški varovanja itd.

Stroški dela

Stroški dela vsebujejo plače zaposlenih, prispevke za socialno in pokojninsko zavarovanje ter druge stroške 
dela, ki pripadajo zaposlenim v skladu s Podjetniško kolektivno pogodbo Marproma, pogodbo o zaposlitvi 
in Zakonom o delovnih razmerjih. 

V skladu s SRS 10 2016 med stroške dela spadajo tudi oblikovane rezervacije za odpravnine ob upokojitvi 
in jubilejne nagrade za zaposlene.

Znesek (v EUR)

 2020 2019

Plače zaposlencev 4.751.020 5.151.826

Regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlencev 1.174.442 809.151

Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač 836.162 898.649

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 83.583 87.616

Skupaj 6.845.208 6.947.242

Prejemki so bili vodstvu družbe izplačani v skladu z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodar-
skih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Znesek prejemkov vodstva družbe za leto 2020 vključuje plače in nadomestila plač, regres za letni dopust, 
vplačane premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in povračila stroškov za prehrano in 
prevoz na delo.

Sejnine so bile članom nadzornega sveta izplačane v skladu s sklepom Vlade RS o priporočilih glede nagra-
jevanja članov organa nadzora v gospodarskih družbah, ki velja za srednje velike družbe.

Družba nima nobenih terjatev do vodstva družbe in nadzornega sveta, ravno tako vodstvo družbe in nad-
zorni svet nima nobenih posojil pri družbi in obratno.

Skupni znesek vseh prejemkov skupin oseb, prejetih za opravljanje funkcij oziroma nalog

Znesek (v EUR)

Skupina oseb  2020  2019

poslovodja 55.169 59.572

nadzorni svet 6.615 16.380

Odpisi vrednosti

Med odpisi vrednosti so zajeti amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, vredno-
tenih po nabavni vrednosti, ter prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih.  

S spremembo SRS o najemih, ki velja od 1. 1. 2019, se med amortizacijo izkazuje tudi pravica do uporabe 
sredstev po pogodbi o dolgoročnih poslovnih najemih. 

Znesek (v EUR)

 2020 2019

Amortizacija 1.957.205 2.126.944

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 41.888 22.838

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri sredstvih 8.513 8

Skupaj 2.007.606 2.149.790
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Amortizacijske stopnje 

Gradbeni objekti, deli gradbenih objektov 3–10  % 

Oprema, vozila, mehanizacija 6,67–50 %

Računalniki in računalniška oprema 20–50 %

Druga vlaganja 10 %

Drugi poslovni odhodki

Med drugimi poslovnimi odhodki so zajeti stroški izplačil dijakom in študentom na obvezni praksi ter ostali 
stroški v povezavi z zaposlenimi, kot so darila otrokom zaposlenih do 15. leta starosti, stroški za šport in 
rekreacijo zaposlenih. Prav tako pa še stroški donacij in ostali stroški, ki v celoti niso davčni odhodki v 
skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb.

Znesek (v EUR)

 2020 2019

Rezervacije 0 41.987

Drugi stroški 50.924 106.248

Skupaj 50.924 148.235

Finančni odhodki in drugi odhodki

Znesek (v EUR)

 2020 2019

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 40.324 40.597

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 95.965 122.081

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 4.272 10.456

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 0

Skupaj finančni odhodki 140.560 173.134

Drugi odhodki 273 15.980

Skupaj drugi odhodki 273 15.980

Med finančnimi odhodki iz finančnih obveznosti so zajeti odhodki iz posojil, prejetih od bank.

Med finančnimi odhodki iz drugih finančnih obveznosti so zajeti odhodki iz financiranja pravice do uporabe 
v skladu s spremembo standarda o najemih, ki velja od 1. 1. 2019, in so v letu 2020 znašali 95.965 EUR.

V finančnih odhodkih iz poslovnih obveznosti so izkazani odhodki iz obveznosti do dobaviteljev iz naslo-
va zamud pri plačilu v višini 1.385 EUR in stroški obresti, izračunani na podlagi aktuarskega izračuna za 
odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade za zaposlene v višini 2.476 EUR ter odhodki iz drugih poslov-
nih obveznosti v višini 410 EUR.
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3.6 Računovodski kazalniki

Vrednost  v 000 EUR Vrednost kazalnika

TEKOČE LETO 
2020

PRETEKLO LETO 
2019

TEKOČE LETO 
2020

PRETEKLO LETO 
2019

1. KAZALNIKI FINANCIRANJA PSR 8.26 a.), c.)

a) delež lastniškega financiranja

kapital 981.964 424.864

0,08 0,04

obveznosti do virov sredstev 11.703.655 11.390.467

b) delež dolgoročnega financiranja

kapital + dolgoročni dolgovi + rezervacije + dolgoročne PČR 5.867.490 5.949.253

0,50 0,52

obveznosti do virov sredstev 11.703.655 11.390.467

c) delež kratkoročnega financiranja  

kratkoročni dolgovi + kratkoročne PČR 5.836.230 5.441.214

0,50 0,48

obveznosti do virov sredstev 11.703.655 11.390.467

2. KAZALNIKI INVESTIRANJA PSR 8.27 a.),č.)

a) delež osnovnih sredstev v sredstvih

osnovna sredstva 7.785.539 8.389.499

0,67 0,74

sredstva 11.703.655 11.390.467

b) delež dolgoročnih sredstev v sredstvih

dolgoročna sredstva (brez odloženih terjatev za davek) 8.082.145 8.634.103

0,69 0,76

sredstva 11.703.655 11.390.467
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Vrednost  V 000 EUR Vrednost kazalnika

TEKOČE LETO 
2019

PRETEKLO LETO 
2018

TEKOČE LETO 
2019

PRETEKLO LETO 
2018

3. KAZALNIKI VODORAVNE FINANČNE SESTAVE PSR 8.28 a.),d.),e.),f.)

a) koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev

kapital 981.964 424.864

0,13 0,05

osnovna sredstva 7.785.539 8.389.499

b) koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)

denarna sredstva 540.593 78.676

0,12 0,02

kratkoročne obveznosti 4.530.491 4.921.670

c) koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)

denarna sredstva + kratkoročne terjatve 3.236.058 2.260.147

0,71 0,46

kratkoročne obveznosti 4.530.491 4.921.670

d) kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)

kratkoročna sredstva 3.376.644 2.382.156

0,75 0,48

kratkoročne obveznosti 4.530.491 4.921.670

4. KAZALNIKI  GOSPODARNOSTI PSR 8.30 a.), b.)

a) koeficient gospodarnosti poslovanja

poslovni prihodki 13.680.889 15.188.073

1,00 0,99

poslovni odhodki 13.705.256 15.414.539

b) koeficient celotne gospodarnosti

prihodki 13.701.954 15.194.290

0,99 0,97

odhodki 13.846.089 15.603.652
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Vrednost  V 000 EUR Vrednost kazalnika

TEKOČE LETO 
2019

PRETEKLO LETO 
2018

TEKOČE LETO 
2019

PRETEKLO LETO 
2018

5. KAZALNIKI DONOSNOSTI PSR 8.31 a.)

a) čista donosnost kapitala

čisti poslovni izid obračunskega obdobja -132.471 -401.635

-0,19 -0,64

povprečni kapital 703.414 623.248

čista donosnost sredstev (ROA)

poslovni izid tekočega leta -132.471 -401.635

-0,02 -0,05

povprečna sredstva 5.468.626 8.520.132

dodana vrednost na zaposlenega

kosmati donos iz poslov. – stroški blaga, mat., stor. – drugi poslovni odhodki 8.828.447 8.870.566

33.124,89 32.935,68

povprečno št. zaposlenih 267 269

3.7 Dogodki po datumu bilance stanja

V obdobju od 1. januarja 2021 do dneva revizorjevega poročila v podjetju ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi 
vplivali na računovodske izkaze za leto 2020.

Pomembnejši poslovni dogodki po koncu poslovnega leta do datuma revizorjevega poročila podjetja so:
•  Epidemija covida-19 se nadaljuje v letu 2021 in zaradi protikoronskih ukrepov države je tudi v letu 2021 

okrnjeno izvajanje javnega prevoza potnikov in smučarske dejavnosti, zato podjetje uveljavlja državne 
pomoči, ki bodo nekoliko omilile posledice izpada prihodkov na teh področjih. Za varovanje zdravja 
zaposlenih in občanov ter preprečitev širjenja okužbe so sprejeti ustrezni ukrepi.

•  V letu 2021 sta bila podpisana aneksa 6 in 7 k podjetniški kolektivni pogodbi Marproma. Z njima 
se je dopolnila tarifna priloga zaradi spremembe Zakona o minimalni plači in podaljšala veljavnost 
podjetniške kolektivne pogodbe s 1. 12. 2021 na 30. 11. 2024. Z zadnjim aneksom so bili usklajeni plačilni 
razredi s 1. 9. 2021 in določen regres za letni dopust 2021.

•  Direktorju Marproma Bernardu Majheniču je potekel mandat februarja 2021.  Na osnovi sklepa 
nadzornega sveta o imenovanju Bernarda Majheniča za direktorja z dne 18. 2. 2021 je bil direktorju 
mandat podaljšan do konca leta 2021, z možnostjo podaljšanja.
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3.8 Poročilo o poslovanju s povezanimi osebami
V nadaljevanju prikazujemo medsebojne poslovne odnose z lastnikom kot povezanim subjektom, odvisno 
družbo in druge povezane subjekte, ki predstavljajo podjetja v pretežni lasti MO Maribor.

Znesek (v EUR)

Strošli Terjatve

Naziv lastnika Prihodki Odhodki Promet K
Terjatve na dan 

31. 12. 2020
Obveznosti na 

dan 31. 12. 2020

Mestna občina Maribor 5.473.356 1.357.624 7.030.458 1.126.879 41.064

Odvisna družba

Martura d.o.o. 116.435 9.914 127.856 8.377 876

Drugi povezani subjekti v pretežni lasti MO Maribor

Snaga d.o.o. 676 108.869 26.491 1.631 46.759

Nigrad d.d. 659 5.079 3.246 670 768

Mariborski vodovod d.d. 1.147 1.357 3.650 566 114

Javno podjetje energetika Maribor d.o.o. 1.341 237.742 3.370 187 115.355

Pogrebno podjetje Maribor d.d. 130 0 529 144 0

3.9 Dodatna razkritja po SRS 32
V skladu z računovodskimi standardi SRS 32 (2016) in veljavnim Zakonom o preglednosti finančnih odnosov 
in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti ter sprejetim Pravilnikom o sodilih za razporejanje stroškov, 
odhodkov in prihodkov se ločeno evidentirajo posamezne dejavnosti.

•  Izvajanje prometne dejavnosti:
•  javni linijski prevoz potnikov v mestnem prometu (obvezna lokalna gospodarska javna služba);
•  upravljanje Avtobusne postaje Maribor in tržni prevozi – linijski prevoz potnikov v mednarodnem 

cestnem prometu, posebni linijski prevoz in občasni prevoz potnikov;
•  Upravljanje mobilnega plačevanja parkirnine in upravljanje posebej urejenih parkirišč izven vozišč javnih 

cest (izbirna lokalna gospodarska javna služba).
•  Izvajanje dejavnosti obratovanja žičniških naprav in upravljanja smučišč:

•  prevoz potnikov s krožno kabinsko žičnico na Mariborsko Pohorje (izbirna lokalna gospodarska javna 
služba);

•  prevoz potnikov z ostalimi žičniškimi napravami in urejanje smučišč, zasneževanje in vzdrževanje ter 
upravljanje z Bike parkom Pohorje.

Odhodki se ob njihovem pripoznanju razvrstijo na:
•  neposredna stroškovna mesta, ki so v neposredni povezavi s posamezno dejavnostjo;
•  posredna stroškovna mesta, ki imajo splošni značaj režije. Sem poleg tipične režije (uprava, skupne 

službe) sodijo tudi stroškovna mesta delavnic in vzdrževanja vozil.

Sodila, ki jih uporabljamo pri razvrščanju stroškov in odhodkov na posamezno dejavnost, so:

Po ključu S.0.1-S.0.4 (Sodila na podlagi uporabe metode aktivnosti – Activity Based Costing) se delijo 
stroški (kot npr. upravne režije in administracije, komerciale, tehnično-prometne operative in blagajn na 
avtobusni postaji), ki se nanašajo na več dejavnosti in jih ni mogoče neposredno dodeliti temeljnim stro-
škovnim mestom. Izračun deležev poteka v naslednjih korakih: 

•  določijo se ključne aktivnosti oziroma procesi, ki jih opravljajo delavci, ki delajo za vse organizacijske 
enote v podjetju (npr. vodenje projektov, izvajanje javnih naročil, vodenje kadrovskih zadev, izvajanje 
plačilnega prometa, knjiženje poslovnih dogodkov itd.); 

•  za vsakega delavca se izračuna potreben čas, ki ga letno porabi za posamezno aktivnost;
•  za vsako aktivnost oziroma proces se opredelijo podlage (merila), ki so osnova za delitev stroškov 

(število projektov, št. javnih naročil, št. zaposlenih, št. dokumentov, št. knjižb itd.);
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•  izračuna se število aktivnosti oziroma procesov, ki jih uporabljajo organizacijske enote na letnem nivoju, 
in delež stroškov za posamezne dejavnosti, na katere se prevalijo posredni stroški oziroma odhodki.

Po ključu S.1 (Obseg dela) se delijo stroški zaposlenih (plače), ki opravljajo dela za več dejavnosti.

Po ključu S.2 (prevoženi kilometri) se delijo posredni stroški, ki se nanašajo na vozni park in delavnice. 
Osnova za izračun ključa za delitev posameznih vozil so prevoženi kilometri, ki izhajajo iz evidenc prometne 
operative.

V primeru, ko se vozilo uporablja za različne dejavnosti, se stroški npr. goriva, vzdrževanja vozil itd. delijo 
po ključih po stroškovnih mestih na podlagi ključa S.3 (delitev vozil po stroškovnih mestih, izračunana na 
podlagi kilometrov).

Kar zadeva uporabo sodil pri razporejanju prihodkov podjetja, se ta uporabljajo izjemoma. Prihodke od 
prodaje izkazujemo po vrstah storitev, namenih in stroškovnih mestih tako, da so ti neposredno pripisani 
posamezni dejavnosti. V primeru prihodkov od prodaje smučarskih vozovnic se uporablja sodilo S.4 (Struk-
tura prodanih smučarskih vozovnic) na podlagi ocenjenega deleža uporabe smučarskih vozovnic na posa-
meznem sektorju. V primeru, ko prihodkov ni moč pripisati neposredno posamezni dejavnosti (npr. drugi 
poslovni prihodki), se za njihovo razdelitev uporabljajo ista smiselno izbrana sodila, kot jih uporabljamo za 
razporejanje odhodkov po dejavnostih.

Opredmetena osnovna sredstva družba evidentira po stroškovnih mestih. Druga sredstva in viri sredstev 
niso razporejeni na posamezna stroškovna mesta.

Podjetje pri dejavnosti prometa in parkirišč upravlja z osnovnimi sredstvi po neodpisani vrednosti v višini 
1.714.746 EUR, pri žičničarski dejavnosti in dejavnosti upravljanja z Bike parkom pa v višini 1.315.650 EUR.

Podbilanc stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov ne ugotavljamo, ker niso pomembne za sprejema-
nje poslovnih odločitev.

V skladu z določili SRS 32 podajamo v preglednici izkaze poslovnih izidov ločeno za dejavnosti gospodar-
ske javne službe (GJS) in ločeno za druge tržne dejavnosti oziroma storitve.

Izvajanje obvezne gospodarske javne službe linijski prevoz v mestnem prometu (GJS mestni promet)

Marpromu je bilo v skladu z Odlokom o statusnem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega 
zavoda za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom d.o.o. (MUV, št. 00700-13/2012), neposredno 
podeljeno izvajanje obvezne gospodarske javne službe linijskega prevoza v mestnem prometu. 

V letu 2020 je izkazana izguba v višini 5.373 EUR. Razlika se nanaša na stroške, ki jih pogodba o subvencio-
niranju ne priznava za upravičene stroške kalkulacije subvencioniranja JMPP. So pa ti stroški evidentirani na 
dejavnosti JMPP, saj so to stroški, ki se po vsebini nanašajo na izvajanje te dejavnosti. 

Izbirna gospodarska javna služba upravljanja s krožno kabinsko žičnico (KKŽ)

Marpromu je bila v skladu s koncesijsko pogodbo podeljena dejavnost upravljanja s krožno kabinsko žični-
co. To upravljanje nam je bilo 25. 1. 2017 s koncesijsko pogodbo podeljeno za obdobje 15-ih let.

Dejavnost se opravlja kot izbirna gospodarska javna služba, za katero je koncedent dolžan na letnem nivoju 
zagotoviti nadomestilo, če koncesionar stroškov izvajanja javne službe ne more pokriti s ceno storitve.

Ugotovljen rezultat v višini -8.814 EUR je posledica nastalih stroškov, ki v skladu s sprejeto zakonodajo 
niso upravičeni stroški kalkulacije subvencioniranja JMPP. V prihodnosti bo Marprom težil k temu, da zniža 
stroške, ki niso predmet subvencioniranja s strani lastnika.

Izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja mobilnega plačevanja parkirnine in 
upravljanja posebej urejenih parkirišč izven vozišč javnih cest v MO Maribor (parkirišča)

S 1. 11. 2017 smo prejeli koncesijo za upravljanje z mobilnim plačevanjem parkirnine in upravljanje posebej 
urejenih parkirišč izven vozišč javnih cest v MO Maribor za obdobje do 20. 4. 2026.  Ugotovljen rezultat v 
višini -611 EUR je izkazan zaradi stroškov, ki jih koncedent (MO Maribor) ni priznal kot upravičene v obraču-
nih parkirnin za leto 2020. 

Izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja z Avtobusno postajo Maribor

Ugotovljen rezultat upravljanja z avtobusno postajo znaša 155.526 EUR in se nameni za opravljanje dejav-
nosti in nove investicije. 

Tržna dejavnost opravljanja posebnih, pogodbenih in mednarodnih prevozov potnikov ter dejavnost 
prevoza oseb po preostalih žičniških napravah in izvajanje dejavnosti ureditve smučišč, zasneževanja in 
vzdrževanja ter upravljanja z Bike parkom Pohorje 

Ugotovljen rezultat v višini -284.862 EUR se v letu 2020 v glavnini nanaša na dejavnosti na Pohorju. Podje-
tje namerava navedeno stanje sanirati z reorganizacijo dejavnosti na Pohorju.
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Pregled rezultatov po dejavnostih

Znesek (v EUR)

GJS —  
MESTNI PROMET

GJS —  
KKŽ

GJS — 
 PARKIRIŠČA

GJS —  
AP SKUPAJ GJS SKUPAJ TRŽNE

SKUPAJ 
MARPROM

1
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen 
najemnin

1.276.001 500.242 1.100.934 366.313 3.243.491 1.894.741 5.138.232

2 Čisti prihodki od najemnin 71.651 67.271 47.737 3.005 189.664 14.319 203.983

3 Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 22.271 0 377 0 22.648 250 22.898

4 Čisti prihodki od prodaje na trgu EU in izven EU 0 0 0 42.003 42.003 0 42.003

6 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0 0 0

7
Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi 
prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki

7.053.576 675.171 42.581 72.280 7.843.608 338.060 8.181.668

8 Drugi poslovni prihodki 0 0 0 0 0 92.104 92.104

9 Finančni prihodki od danih posojil 0 0 0 0 0 488 488

10 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 0 0 0 0 0 536 536

11 Ostali prihodki 963 7 81 271 1.323 18.719 20.041

SKUPAJ PRIHODKI 8.424.462 1.242.691 1.191.710 483.873 11.342.736 2.359.218 13.701.954

11 Stroški energije 836.141 124.897 390 17.288 978.716 356.276 1.334.992

12 Drugi stroški materiala 467.529 26.125 23.650 4.866 522.170 117.692 639.862

13 Stroški transportnih storitev 13 215 126 0 353 0 353

14 Stroški najemnin 105.515 23.035 439 59.036 188.025 34.892 222.917

15 Stroški povračil stroškov zaposlencem 3.866 450 4.344 255 8.915 13.447 22.361

16 Stroški storitev pri opravljanju storitev (podizvajalci) 0 19.817 86.639 0 106.456 289.083 395.538

17 Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 320.499 23.590 19.052 4.428 367.569 56.014 423.583

18
Stroški plačilnega prometa, stroški bančnih storitev, 
stroški poslov in zavarovalne premije

151.275 19.066 11.972 5.695 188.008 74.777 262.785

19 Stroški intelektualnih in osebnih storitev 66.712 8.611 5.929 3.671 84.923 46.116 131.039

20 Stroški sejmov, reklame in reprezentance 16.264 25.887 5.110 1.338 48.598 89.221 137.820

21
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, 
skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje

36.677 23.074 1.359 7.418 68.527 88.040 156.567

22 Stroški drugih storitev 146.921 83.083 645.637 74.467 950.108 123.592 1.073.700

23
Stroški plač in stroški pokojninskih in drugih socialnih 
zavarovanj

3.991.053 694.719 262.678 115.937 5.064.386 522.797 5.587.182

24 Drugi stroški dela 869.688 145.059 56.096 23.753 1.094.596 163.429 1.258.025

25 Amortizacija 1.341.781 30.921 65.808 8.910 1.447.419 509.785 1.957.205

26
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetneih 
sredstvih in opredmentenih OS

8 0 0 0 8 8.506 8.513

27 Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 8.321 12 109 0 8.442 33.446 41.888

28 Rezervacije 0 0 0 0 0 0 0

29 Drugi stroški 6.130 2.648 148 1.063 9.989 40.935 50.924

30 Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 17.523 0 0 0 17.523 22.801 40.324

31 Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 61.271 256 2.560 221 64.307 34.490 98.797

32
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti

167 42 275 2 485 903 1.388

33 Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0

34 Drugi odhodki 5 0 1 0 7 317 324

prenos stroškov MP na trže dejavnosti — obresti kredita 
za delavnice MPP

-17.523 -17.523 17.523 0

SKUPAJ ODHODKI 8.429.835 1.251.505 1.192.321 328.347 11.202.008 2.644.080 13.846.089

PRIHODKI — STROŠKI — ODHODKI -5.373 -8.814 -611 155.526 140.728 -284.862 -144.134
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4 Predpostavka delujočega podjetja
Računovodski izkazi družbe Marprom d.o.o. so sestavljeni ob predpostavki delujočega podjetja oz. upo-
števanja časovne neomejenosti delovanja, kar pomeni, da bo družba nadaljevala poslovanje v nedoločljivi 
prihodnosti in da nima namena niti potrebe, da bi ga povsem ustavila ali pomembno skrčila.

Ob predpostavki delujočega podjetja je treba upoštevati pomembno dejstvo, da je družba Marprom jav-
no podjetje, ki izvaja gospodarsko javno službo javnega linijskega prevoza potnikov. Obveznost izvajanja 
dejavnosti predpisuje Zakon o prevozih v cestnem prometu na način, da država zagotavlja javni linijski pre-
voz potnikov kot javno dobrino oz. gospodarsko javno službo s podelitvijo koncesije najugodnejšim ponu-
dnikom. Hkrati določa, da se mestni linijski prevoz potnikov v mestnih občinah, ki imajo več kot 100.000 
prebivalcev, opravlja kot lokalna gospodarska služba, ki se financira tudi iz proračuna občine.

Poslovodstvo družbe Marprom je preučilo ustreznost predpostavke delujočega podjetja glede na rezultate 
poslovanja in bilančno stanje družbe za leto 2020 ter vpliv epidemije covida-19 na poslovanje v prihodnje.

Leto 2020 je družba sklenila z izgubo v višini 144.134 EUR.  Čista izguba leta 2020 po upoštevanju davka iz dobička 
in odloženih terjatev za davek je znašala 132.471,44 EUR, hkrati pa so na dan 31. 12. 2020 kratkoročne obveznosti iz 
bilance stanja presegale kratkoročna sredstva za 1.153.847 EUR. Po dveh zaporednih letih izgub so bile vse rezerve 
izčrpane, nakopičene izgube in rezerve zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti pa znižujejo osnovni kapital. 

Likvidnostna problematika se odraža tudi zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z virusom covid-19. 
Sredi marca prvič od ustanovitve podjetja in v novejši zgodovini Maribora doživeli, da je obstal kompleten 
mestni avtobusni promet, večina zaposlenih voznikov in ostalih sodelavcev pa je bila takrat napotena na 
čakanje na domu. Hkrati z zaustavitvijo mestnega avtobusnega prometa, ki jo je narekoval odlok Vlade 
RS, smo 15. marca tudi zaprli blagajno in informacije na AP Maribor. Le dan zatem je prenehala obratovati 
še krožna kabinska žičnica na Mariborskem Pohorju, obenem pa smo zaprli smučišča, Bike park Pohorje 
in blagajne na območju Pohorja. Po vnovični vzpostavitvi je mestni avtobusni promet v Mariboru deloval 
v okrnjenem obsegu, že približno pol leta pozneje pa je zaradi širjenja koronavirusa znova obstal. Od 16. 
novembra namreč po vladnem odloku delovanje javnega potniškega prometa začasno ni bilo dovoljeno, 
kar je veljalo tudi za krožno kabinsko žičnico. Posledično smo takrat zaprli tudi blagajni na AP v Maribor in 
spodnji postaji Pohorske vzpenjače ter Bike park Pohorje. Tik pred koncem leta 2020 je Marprom doletela 
še ena zaustavitev: odlok vlade je s 24. decembrom prepovedal obratovanje vseh žičniških naprav. Z ome-
njenim dnem smo tako na Mariborskem Pohorju in Arehu, čeprav so bile snežne razmere dobre, morali zap-
reti vsa smučišča. Prepoved obratovanja je za žičnice veljala do konca leta 2020. Omejevanje poslovanja se 
je nadaljevalo tudi v letu 2021 vse do sredine aprila, ko je večina dejavnosti delovala v omejenem obsegu ali 
popolnoma obstala zaradi odlokov države, nato pa so se dejavnosti začele postopoma ponovno odpirati. 

Družba je v letu 2020 poravnala vse svoje obveznosti do zaposlenih in do državnih institucij iz naslova 
davkov in prispevkov. Prav tako je poravnala svoje obveznosti iz naslova posojil od bank, izkoristila pa je 
tudi ukrep odloga plačila kreditov na podlagi Zakona o interventnih ukrepih. S posameznimi dobavitelji, 
od katerih družba najema opremo, so bili dogovorjeni zamiki plačil; po stanju na dan 31. 12. 2020 je del 
obveznosti do dobaviteljev zapadel (od 30 do 60 dni).

Epidemija covida-19 vpliva na poslovanje družbe tudi v letu 2021, a poslovodstvo družbe pričakuje, da se bo 
epidemija umirila. Družba ocenjuje, da bo zagotovila zadostna likvidna sredstva za financiranje poslovanja. 
Na osnovi izdelanega načrta denarnega toka za obdobje 12 mesecev po datumu bilance stanja 31. 12. 2020 
bo družba zmožna poravnati svoje obveznosti.

Sprejeti ukrepi, ki bodo zraven rednega poslovanja zagotovili kapitalsko ustreznost in likvidnost podjetja, so:

1. Dokapitalizacija podjetja s stvarnim vložkom – avtobusi  

Javni holding Maribor in Mestna občina Maribor sta sklenila pismo o nameri, v katerem si prizadevata, da 
bosta do konca leta 2021 preverila možnost dokapitalizacije Javnega podjetja Marprom d.o.o. s prenosom 
avtobusov. Slednje bo v prihodnje pozitivno vplivalo na denarni tok družbe. Poslovodstvo družbe ocenjuje, 
da bo dokapitalizacija s stvarnim vložkom izvedena v višini 1 milijon EUR.

2. Zagotovitev poroštva za posojila s strani Javnega Holdinga Maribor 

Javni Holding Maribor, d. o. o. je podal pisno zavezo, da bo izvedel potrebne aktivnosti za izboljšanje 
likvidnostnega položaja družbe. V primeru potrebe po dodatnih likvidnih sredstvih bo za Javno podjetje 
Marprom zagotovil poroštva za kredit.

3. Dokapitalizacija podjetja z denarnim vložkom v potrebni višini

Javni Holding Maribor je prav tako podal pisno zavezo, da bo v okviru aktivnosti za izboljšanje likvidnostnega 
položaja družbe, če se bo za to izkazala potreba, izvedel dokapitalizacijo družbe z denarnimi sredstvi v višini, 
kot se bo skozi skrben pregled poslovanja izkazala za potrebno, da podjetje ne bo imelo likvidnostnih težav.

Opisane aktivnosti se bodo izvedle do konca leta 2021.
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