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Vozni red

V letu, ki se izteka, smo v javnem podjetju Marprom 
naredili kar nekaj velikih korakov na naši razvoj-
ni poti, usmerjeni v mestni potniški promet, pa 

tudi v dejavnost upravljanja žičnic. Med drugim smo do-
bili nove mestne avtobuse, odprli smo nove delavnice, ob 
tem pa smo pred kratkim pridobili še 15-letno koncesijo 
za upravljanje žičnic na Mariborskem Pohorju.

Na tem področju smo se tako lotili priprave dolgoročne 
strategije, ki jo bomo poskušali uresničiti skupaj z naši-
mi partnerji. Zavedamo se, da nas pri tem čaka veliko 
dela, a hkrati verjamemo, da bomo znali izkoristiti mno-
ge priložnosti na Pohorju, ki predstavlja največji turi-
stični kapital našega mesta. Kljub upravljanju žičnic pa 
nikakor ne bomo zapostavljali naše primarne dejavno-
sti – mestnega potniškega prometa. Dosledno bomo še 
naprej sledili zastavljenim ciljem tudi na tem področju.

Vse naše načrte bomo seveda lahko uresničili le sku-
paj z vami – zaposlenimi. Zato si v vodstvu podjetja na 
različne načine prizadevano, da bi bili na svojih delov-
nih mestih zadovoljni in motivirani. Odslej boste lahko 
vse pomembne informacije, povezane z našim podje-
tjem, prebirali tudi v novem internem glasilu, poime-
novanem Infopostaja. Z njim želimo okrepiti izmenjavo 
informacij o dogajanju v podjetju, s tem pa tudi povečati 
pripadnost zaposlenih k podjetju. V glasilu, ki ga bomo 
pripravili tri- do štirikrat na leto, bomo pisali o naših 
skupnih dosežkih in načrtih, objavljali bomo pogovore 
z zaposlenimi, manjkale ne bodo niti družabne in raz-
vedrilne vsebine.

Vabljeni torej k branju prve številke našega glasila, 
seveda pa vas vabimo tudi k soustvarjanju vsebin, zato 
bomo veseli vseh vaših predlogov. Ker je prva številka 
ugledala luč sveta tik pred iztekom leta, v vodstvu podje-
tja želimo vsem zaposlenim prijetne božične praznike in 
srečno novo leto 2017. Verjamemo, da bo prihajajoče leto 
z vašo pomočjo uspešno tudi za Marprom, ki kljub šte-
vilnim problemom v našem okolju stabilno posluje kot 
družbeno odgovorno in družini prijazno podjetje.

Bernard Majhenič, direktor
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Vozni park, s katerim razpola-
ga Marprom, je avgusta letos 
doživel posodobitev s petimi 

novimi avtobusi proizvajalca Isu-
zu. Avtobusi z dizelskim motor-
jem standarda euro 6 zagotavljajo 
potnikom in okolju prijaznejše ter 
varne prevoze, zato predstavlja-
jo pomembno pridobitev za naše 
podjetje. Že v prvih mesecih nas-
lednjega leta pa pričakujemo še 
pet novih vozil.

V javnem podjetju Marprom ima-
mo trenutno na razpolago 63 av-
tobusov, od tega jih je približno 50 

namenjenih izvajanju gospodarske 
javne službe, pod katero se uvršča-
jo linije mestnega prometa in tako 
imenovane integrirane linije, ki pre-
voze na šolskih linijah omogočajo 
tudi drugim potnikom. Ostala vo-
zila pa uporabljamo za opravljanje 
tržnih prevozov. Večina avtobusov 
ima dizelske motorje, 15 pa jih po-
ganja stisnjen zemeljski plin (CNG).

Z omenjenimi Isuzujevimi avtobu-
si, ki jih je letos kupila naša lastnica 
Mestna občina Maribor, se je pov-
prečna starost voznega parka z več 
kot 11 let znižala na 7 let, je pojasnil 

direktor področja prometne opera-
tive v Marpromu Tomislav Trbušić. 
Kot je dodal, bomo konec marca ali 
v začetku aprila 2017 dobili še 5 no-
vih avtobusov proizvajalca Iveco; 
tudi v tem primeru gre za vozila z 
dizelskim motorjem standarda euro 
6, ki jih kupuje mariborska občina. 
»Vsakega takšnega nakupa smo v 
podjetju zelo veseli. Kljub temu pa 
se število avtobusov v voznem par-
ku s tem še ne povečuje. Toliko, kot 
dobimo novih avtobusov najvišje-
ga ekološkega standarda, moramo 
namreč starih vozil, ki imajo nizke 
standarde in okolju niso tako pri-
jazna, izločiti iz voznega parka in 
jih dati v odpis in razrez,« je razložil 
Tomislav Trbušić. 

Zato bo za razvoj dejavnosti v 
naslednjih letih treba opraviti tudi 
nabavo dodatnih vozil, kar je načr-
tovano v sklopu celostne prometne 
strategije mesta Maribor. Ta med 
drugim tudi predvideva, da moramo 
do leta 2018 spremeniti omrežje li-
nij in dvigniti frekvence prevozov. 
S tem pa bomo seveda še izboljšali 
kakovost in privlačnost mestnega 
potniškega prometa in se še bolj 
približali našemu osnovnemu ci-
lju – postati popolna alternativa 
uporabi osebnih avtomobilov na 
mestnih ulicah in cestah. 

Novi avtobusi 

občutno znižali 

starost voznega parka

Flota Marpromovih avtobusov.
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Javno podjetje Marprom je septembra odprlo svoje nove delavnice na 
območju kompleksa nekdanjega Cestnega podjetja Maribor na Pob-
režju. Ti prostori so velika pridobitev za naše podjetje, z otvoritveno 

slovesnostjo pa smo v Marpromu tudi obeležili 90 let delovanja maribor-
skega javnega potniškega prometa.

Na omenjenem območju na Pobrežju je naše podjetje kupilo servisne de-
lavnice s približno 2000 kvadratnimi metri površin, pa tudi okrog 6000 kva-
dratnih metrov parkirišč za mestne avtobuse. »Tukaj imamo neprimerno 
večje in bolj kakovostne prostore kot na prejšnji lokaciji na Tržaški cesti. 
V nove delavnice gre brez težav 10 avtobusov, na stari lokaciji sta lahko šla 
samo dva,« je povedal Stanislav Brumen, vodja delavnic. V teh so na razpo-
lago pregledni, tehnični in servisni kanali, ob tem imamo še kleparsko in 
ličarsko delavnico ter skladišče rezervnih delov, predvidena pa je tudi nova 
avtopralnica.

Na območju novih delavnic na Pobrežju sedaj dela 18 zaposlenih v Mar-
promu, med njimi so mehaniki, tehnologi in prometniki. Tehnologi skrbijo 
za tehnično brezhibnost vozil, prometniki pa so zadolženi za izvoz avtobu-
sov s parkirišča. »Sedaj imamo tukaj servis samo za notranje potrebe naše-
ga podjetja. Po posodobitvah voznega parka nimamo več toliko kleparskih 
popravil. Popolnoma drugače je popravljati novo vozilo z neko malo okvaro 
kot pa staro vozilo, ki ga je treba generalno kleparsko obnoviti, popraviti 
podvozje itd.,« je pojasnil Stanislav Brumen. 

Za naložbo v nove delavnice in parkirišča na Pobrežju, kjer je sedaj par-
kirana večina mestnih avtobusov, smo v Marpromu najeli posojilo v višini 
1,35 milijona evrov in z ročnostjo 15 let. Nakup nepremičnin je bil zelo ugo-
den, v prihodnosti pa si od te naložbe v podjetju obetamo številne pozitivne 
učinke. »Razmišljamo o tem, da bi mogoče kdaj vzpostavili tudi kak poob-
laščen servis, predvsem za vozila proizvajalca Isuzu,« je o načrtih povedal 
vodja delavnic. 

Lastne delavnice so 

velika pridobitev 

za Marprom

Notranjost delavnic na dan otvoritve.

Župan MOM A. Fištravec, direktor Marproma B. 
Majhenič, predsednik NS Marproma F. Slavinec.

Govor direktorja na otvoritvi novih delavnic.
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Ob pridobitvi 15-letne konce-
sije za upravljanje žičnic na 
Mariborskem Pohorju smo 

v javnem podjetju Marprom začeli 
pripravljati dolgoročno strategijo 
na tem področju in tudi zasnovali 
novo blagovno znamko Visit Pohor-
je (Obišči Pohorje). Pod to želimo v 
naslednjih letih razvijati in tržiti 
pohorski turizem, k sodelovanju pri 
tem pa smo povabili tudi vse druge 
zainteresirane partnerje.

V povezavi s Pohorjem so se doslej 
pojavljali različni logotipi, sedaj pa 
si v Marpromu prizadevamo, da bi 
vse ponudnike na tem območju (ho-
telirje, gostince) in vse aktivnosti v 
zimskem in poletnem času (smu-
čanje, pohodništvo, adrenalinske 
športe …) povezali pod krovno bla-
govno znamko Visit Pohorje. »Nov 
logotip simbolizira ljubezen in ve-
liko pohorsko srce. Obiskovalci se 
v Pohorje zaljubijo že ob prvem obi-

sku, saj jih sprejme z odrtim srcem 
in širokim objemom dobrodošlice,« 
je simbolni pomen predstavil vodja 
marketinga v Marpromu Dominik 
Dukarić. Kot je dodal, barve logotipa 
ponazarjajo modrino svobode neba 
in svežino vodnih zakladov ter ze-
leno naravo.

V podjetju smo že poskrbeli za re-
gistracijo blagovne znamke Visit Po-
horje in zaščito internetnih domen. 
V začetku naslednjega leta pa bo 
zaživela tudi posodobljena spletna 
stran www.visitpohorje.si, na kate-
ri bodo dostopne vse informacije o 
dogajanju na Pohorju, o smučanju 
in drugih športih, gostinski ponudbi 
in nastanitvah, možne bodo rezer-
vacije hotelov itd. Prav tako bomo 
pod Pohorjem, v prostorih Marture, 
odprli trgovinico s spominki, kjer bo 
sprva na voljo 10–15 izdelkov (majic, 
nahrbtnikov …) v cenovnem razpo-
nu od 2 do 25 evrov. 

»Nova blagovna znamka 
pomeni nek nov začetek 
na Pohorju. Z vsemi 
aktivnostmi, ki jih sedaj 
vodimo, želimo izboljšati 
podobo in prepoznavnost 
pohorskega turizma 
ter mu povrniti sloves, 
kakršnega je nekoč že 
imel,« je povedal Dominik 
Dukarić. Del dolgoročnih 
načrtov je tudi, da bi 
oživili dogajanje na 
Pohorju v poletnem času, 
zato že pripravljamo 
bogato ponudbo različnih 
dejavnosti.«

Nova blagovna znamka 

za nov začetek na Pohorju
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Kako tik pred koncem leta 
gledate nanj, ali ste zadovoljni z 

opravljenim delom in dosežki?
V letu 2013, ko sem postal direk-

tor Marproma, smo pripravili plan 
razvoja javnega potniškega pro-
meta v Mariboru. Zaenkrat ta načrt 
prehitevamo, predvsem glede obno-
ve voznega parka in tudi naložbe v 
servisne delavnice. Te smo doslej 
imeli v najetih prostorih, letos pa 
smo odprli lastne delavnice. Leto 
2016 je za nas pomembno tudi zato, 
ker smo postali dolgoročni uprav-
ljavec žičnic na Mariborskem Po-
horju.

Ali je trenutno že znano, 
kakšen bo letošnji poslovni 

rezultat?
Točen izid bo odvisen od pre-

vrednotenja vrednosti nepremič-
nin, ki smo jih letos pridobili. Bo 
pa rezultat iz poslovanja negativen, 
predvsem zaradi zelo slabe pretekle 
zimske sezone in ogromno investi-
cij, ki smo jih izvedli letos.

Kateri pa so, po teh naložbah, 
glavni načrti na področju 

mestnega potniškega prometa v 
letu 2017?

Prizadevali si bomo za dokončno 
uvedbo integrirane vozovnice za 
javni potniški promet in subvenci-

oniranje javnega potniškega pro-
meta v Mariboru s strani države. V 
marcu bomo tudi dobili pet novih 
vozil, s čimer se bo starost vozne-
ga parka znižala pod 7 let. Potem 
pa želimo nadaljevati z letno na-
bavo avtobusov, tako da bi ohranili 
takšno starost voznega parka.

V letošnjo zimsko sezono, 
tretjo za Marprom, je podjetje 

vstopilo s 15-letno koncesijo za 
upravljanje žičnic. Kaj si obetate v 
tem obdobju?

Naredili smo desetletni poslovni 
načrt za to področje, ki predvideva, 
da bomo prvi dve leti ustvarjali iz-
gubo, naslednjih osem let pa dobi-
ček, s katerim bomo sanirali prvot-
no izgubo. Naša naloga je oživitev 
Pohorja kot zimske in poletne turi-
stične destinacije.

Katere so glavne novosti na 
Pohorju v tokratni zimi in kaj 

lahko smučarji pričakujejo v nas-
lednjih sezonah?

Letos je najpomembnejša novost, 
da je Marprom pridobil 39 lastnih 
snežnih topov in 6 teptalnih vozil. 
Ob tem smo tudi najeli 20 novih to-
pov, tako da jih imamo zdaj na raz-
polago 100, kar nam zagotavlja, da 
bomo ob ustreznih vremenskih raz-
merah lahko izpeljali kakovostno 

zimsko sezono. Prioriteta je bila 
tudi, da smo konsolidirali lastništvo 
na mariborskem delu Pohorja in 
uspešno zaključili vsa pogajanja z 
lastniki zemljišč na areškem delu. 
Predpogoj za nadaljnji razvoj pa je 
vmesna postaja gondole, ki bi omo-
gočila, da bi v zgornjem delu Mari-
borskega Pohorja uredili rezervno 
progo za Zlato lisico, v spodnjem 
delu pa ob slabih zimah izvajali ko-
lesarski turizem.

Cilj je tudi oživitev poletnega 
dogajanja na Pohorju, kakšne 

aktivnosti vse vključuje program 
za poletni čas?

Konec decembra bomo objavili 
javni poziv vsem zainteresiranim 
partnerjem, ki želijo na Pohorju 
razvijati različne aktivnosti. Verja-
memo, da interes za to obstaja. Te 
aktivnosti bodo posledično pome-
nile več potnikov na krožni kabin-
ski žičnici in več prihodkov za nas 
kot upravljavce žičnice. Kaj vse se 
bo na Pohorju dogajalo v poletnem 
času, ne bi rad napovedoval vnap-
rej, imamo pa v mislih tudi zipline, 
paintabll park, bungee jumping in 
prostor za piknike ter kampiranje.

Primarna dejavnost podjetja še 
vedno ostaja javni potniški pro-

met. Ali bi žičničarska dejavnost 
lahko kakorkoli vplivala na to?

V preteklih dveh letih je naše pod-
jetje kar nekaj sredstev iz osnovne 
dejavnosti, torej iz avtobusnega 
dela, investiralo v to dejavnost. Od 
podelitve dolgoročne koncesije pa 
imamo izdelan samostojni poslovni 
načrt za Mariborsko Pohorje, ki se 
mora financirati samo. 

Glede na to, da je pred vrati 
novo leto, kakšno je v tem času 

vaše sporočilo zaposlenim?
Vsekakor našim delavcem in nji-

hovim družinam najprej želim pri-
jeten in vesel božič ter srečno novo 
leto. Prav tako bi rad izrazil zahvalo 
vsem zaposlenim, ker s svojih de-
lom soustvarjajo pozitivno podobo 
javnega podjetja Marprom. Želim, 
da bi tako ostalo tudi v novem letu, 
ko naše podjetje čakajo številne 
nove naloge. 

“Marprom prehiteva

zastavljene 
razvojne načrte”

Ob skrbi za izvajanje kakovostnega mestnega potniškega 
prometa javno podjetje Marprom v prihodnosti čaka tudi 
vrsta izzivov pri upravljanju pohorskih žičnic. Načrte na 
obeh področjih je za naše interno glasilo predstavil direktor 
Bernard Majhenič, ki je spregovoril tudi o iztekajočem se letu, 
v katerem se je zgodilo nekaj prelomnih stvari za podjetje.
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Pred letošnjo zimsko sezono so bila na Pohorju potrebna obsežna prip-
ravljalna dela, med drugim tudi urejanje pohorskih pobočij, ki so bila 
po poletnih ujmah precej razbrazdana. V Marpromu smo tako v sode-

lovanju z Alpskim smučarskim klubom Branik in Termami Maribor 1. ok-
tobra izpeljali delovno akcijo za ureditev smučarskih prog, ki se je izkazala 
za zelo uspešno.

Akcije pod sloganom MAR mi je In BORim se za Pohorje se je namreč 
udeležilo več sto ljudi, ki so se z gondolo odpeljali na vrh hriba, nato pa se, 
opremljeni z zaščitnimi rokavicami, vrečami in vedri, lotili odstranjevanja 
kamenja in različnih odpadkov s smučarskih prog. Veliko dela so opravili 
tudi delavci podjetij Nigrad in Snaga ter gasilci in pripadniki gorske re-
ševalne službe, prav tako pa je bilo med udeleženci precej zaposlenih na 
Mestni občini Maribor in v občinskih podjetjih. Poleg čiščenja je bila akcija 
tudi priložnost za prijetno druženje ljubiteljev smučanja in narave, Mari-
borčani pa so z izjemnim odzivom dokazali, da jim je mar za Pohorje.

Na pragu letošnje smučarske 
sezone na Mariborskem Po-
horju smo v Marpromu pod-

pisali sponzorske pogodbe s tremi 
mariborskimi člani smučarske re-
prezentance, Ilko Štuhec, Klemnom 
Kosijem in Boštjanom Klinetom, 
ter z mlado perspektivno smučar-
ko Niko Tomšič. Dogovorili smo se, 
da oglasna sporočila s fotografijami 
reprezentantov, ki so rasli prav na 
Pohorju, namestimo na gondole, 
smučarski avtobus, mestne avtobu-
se in druga komunikacijska orodja, 
oni pa bodo na oblačilih nosili naš 
logotip Visit Pohorje in tako pri-
spevali k njegovi promociji v svetu. 
Njihov slogan je Dobrodošli na moj 
hrib (Welcome to my Hill). 

“Dobrodošli 
na moj hrib”

Mariborčani pred zimo
očistili domači hrib

Ilka Štuhec
»Zelo me veseli, da so v Marpromu prepoznali to pri-

ložnost in se odločili za razvoj večjega projekta v dalj-
šem časovnem obdobju. Upam, da bomo lahko pri tem 
pomagali in bo vse steklo čim uspešneje.« 

Boštjan Kline
»V prihodnosti nam v Marpromu ponujajo nemoten 

trenažni proces na Pohorju, od kondicijskih priprav do 
snežnih treningov. Mi pa jim bomo to vračali kot pro-
motorji blagovne znamke Visit Pohorje.«

Klemen Kosi
»Čutim nek ponos in veselje, da sem del te zgodbe v 

Mariboru. V tem, da mi sedaj sodelujemo tudi na mar-
ketinškem področju in v zameno dobivamo na razpola-
go tako lepo smučišče, vidim neko svetlo točko.«

Boštjan Tancer, predsednik 
Alpskega smučarskega 
kluba Branik: »Menim, 
da smo v preteklosti že 
dosegli najnižjo točko 
Mariborskega Pohorja 
in lahko zdaj pozitivno 
gledamo naprej. Verjamem, 
da se bomo poslej razvijali 
in rasli v pozitivni smeri.«

Bernard Majhenič in 
Boštjan Tancer ob podpisu 
pogodb s smučarskimi asi.
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Mariborski javni potniški pro-
met letos praznuje 90-letni-
co delovanja. Ob tem viso-

kem jubileju mestni potniški promet 
postaja vse pomembnejši dejavnik v 
prizadevanjih za trajnostni razvoj 
našega mesta. Tem prizadevanjem 
sledimo tudi v javnem podjetju Mar-
prom, ki uspešno nadaljuje tradicijo 
svojih predhodnikov.

Zgodovina javnega potniškega 
prometa se je v Mariboru začela 
leta 1926, ko je tedanja občina kupi-
la tri avtobuse. Še istega leta je bilo 
ustanovljeno prvo avtobusno podje-
tje, Mestni avtobusni promet, ki je 
potnike prevažalo med Mariborom 
in Celjem ter Mariborom in Selnico. 
Do uvedbe prvih dveh mestnih linij 
na relacijah Kolodvor–Kadetnica in 
Glavni trg–Studenci je prišlo leta 
1927. Meščani so bili nad novostjo 
navdušeni, zato je število mestnih 
linij in avtobusov hitro naraščalo.

Pred drugo svetovno vojno je vo-
zni park že obsegal 30 avtobusov, ki 
so vozili na dvajsetih linijah. Zaradi 
organizacijskih sprememb se je pod-
jetje večkrat preimenovalo: najprej v 
Slovenija Avtopromet Maribor, štiri 
leta kasneje pa v Avtobusni promet 
Maribor. V času tega so potrebe po 
javnem potniškem prevozu tako na-

rasle, da se je število avtobusov po-
večalo na 110. Leta 1972 so pod okrilje 
podjetja prešle tudi dejavnosti go-
stinstva, hotelirstva in žičničarstva. 
Nastalo je eno od najprepoznavnej-
ših mariborskih podjetij Certus, ki se 
je med drugim ukvarjalo z izgradnjo 
hotela Habakuk, obnovo gostišč in 
zasneževanjem Pohorja. 

V letu 1989 je mesto dobilo novo av-
tobusno postajo na Mlinski ulici, šte-
vilo avtobusov pa je naraslo na 475. 
V letu 1991 je bilo 79 teh uporabljenih 
za fizične barikade, da bi v času osa-
mosvojitvene vojne preprečili prodi-
ranje jugoslovanskih tankov v mes-
to. Tako so Certusovi avtobusi poleg 
prevoznih sredstev postali tudi sim-
bol slovenskega upora proti nekdanji 
jugoslovanski armadi.

Po osamosvojitvi je zaradi pro-
pada mariborske industrije upadlo 
tudi število potnikov v mestnem 
prometu, za Certus pa so nastopili 
težki časi. Leta 2002 se je podjetje 
kapitalsko povezalo z multinacio-
nalno družbo Conex in s podpisom 
10-letne koncesijske pogodbe ter 
preimenovanjem v Veolia Transport 
Slovenija zapeljalo v novo obdobje. 
Po izteku koncesije v letu 2011 pa je 
bil ustanovljen javni gospodarski 
zavod Marprom, ki je sprva deloval 
z 38-imi vozili v lasti Mestne občine 
Maribor in s šestimi najetimi vozili.

Medtem ko je Marprom še v letu 
2013 razpolagal z najstarejšim vo-
znim parkom v Sloveniji, je ta po 
nakupih in zamenjavah avtobusov 
danes najmlajši in najsodobnejši 
pri nas. Ob tem je zelo spodbudno, 
da v zadnjih letih znova raste šte-
vilo potnikov v mestnem prometu, 
ki se vsako leto poveča za 1–2 od-
stotka. Ob nadaljnjih posodobitvah 
voznega parka, spremembi omrežja 
linij in drugih novostih pa si v Mar-
promu v prihodnosti obetamo še 
boljše rezultate. 

Bogata zgodovina

 javnega potniškega prometa
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Po pridobitvi osnovnega certifi-
kata Družini prijazno podjetje 
pred skoraj natanko tremi leti 

v javnem podjetju Marprom nada-
ljujemo z izvajanjem ukrepov, pred-
videnih v okviru tega certifikata. 
Nekaj teh aktivnosti se je zvrstilo 
tudi v tem mesecu, v naslednjem 
letu (v marcu ali aprilu) pa si v na-
šem podjetju že obetamo polni cer-
tifikat Družini prijazno podjetje.

Projekt Družini prijazno podjetje 
predvideva standardiziran nabor 
ukrepov, med katerimi vsako pod-
jetje izbere tiste, ki jih lahko im-
plementira v svojem okolju – glede 
na strukturo zaposlenih, kadrovske 
zmožnosti itd. »Podjetje, ki želi 
pridobiti ta certifikat, mora spreje-
ti vsaj 7 ukrepov, od tega so štirje 
obvezni, ostale pa določi po lastni 
presoji. Mi smo to naredili in izbrali 
skupno 12 ukrepov, ki zaposlenim 
omogočajo kakovostnejše uskla-
jevanje poklicnega in družinskega 
življenja,« je razložil direktor pod-
ročja skupnih služb v Marpromu 
Damir Jurenec.

Med ukrepi, ki so prišli na vrsto 
ta mesec, je tudi spodbujanje za-
poslenih k udeležbi na prostovolj-
nih akcijah. »V ta namen enkrat na 
leto organiziramo Marpromov dan 
v Zavetišču za živali Maribor. Le-
tos je potekal 3. decembra, ko smo 
zavetišču podarili hrano, ležišča za 
živali in povodce, ki smo jih kupili 
s pomočjo zbranih donacij v vred-

nosti 350 evrov. Ob tem smo imeli 
tudi praktično usposabljanje za 
sprehajalce psov, ki ga je opravilo 
sedem prisotnih,« je povedal Damir 
Jurenec. Pod okrilje projekta Druži-
ni prijazno podjetje sodi tudi božič-
no-novoletno obdarovanje otrok, ki 
bo 20. decembra v Narodnem domu; 
vabilo nanj je letos prejelo 43 otrok. 
Prav tako pa bomo ta mesec izvedli 
še anketo oziroma raziskavo med 

zaposlenimi o usklajevanju dela in 
družinskega življenja.

Pridobitev omenjenega certifika-
ta predstavlja potrditev družbeno 
odgovornega delovanja našega pod-
jetja, ki v skladu z lastno vizijo in 

Usklajevanje
poklicnega in 

družinskega življenja

UKREPI PODJETJA MARPROM

1.  Otroški časovni bonus

2.  Odsotnost brez nadomestila plače 
zaradi izrednih družinskih razlogov

3.  Tim za usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja

4.  Komuniciranje z zaposlenimi

5.  Komuniciranje z zunanjo javnostjo

6.  Raziskave med zaposlenimi o 
usklajevanju dela in družine

7.  Druženje med zaposlenimi

8.  Izobraževanje vodij na področju 
usklajevanja dela in družine

9.  Korporativno prostovoljstvo

10.  Obdaritev novorojenca

11.  Ponudba za prosti čas

12.  Novoletno obdarovanje otrok

dolgoročnimi usmeritvami v svoje 
vsakodnevno poslovanje vključuje 
tudi skrb za družbo in okolje. Na ta 
način je dosežen cilj vodstva podje-
tja, da upravljanju s človeškimi viri 
nameni bistveno več pozornosti, 
kot to predpisuje zakonodaja. 

Marpromov dan v Zavetišču za živali Maribor.

Božično-novoletno obdarovanje otrok v Narodnem domu.
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Tradicija druženja zaposlenih 
v podjetju Marprom in Lju-
bljanskem potniškem prome-

tu (LPP) se je nadaljevala tudi v tem 
letu, ko smo srečanje izpeljali 15. 
oktobra v slovenski prestolnici. V 
sklopu druženja (letos se ga je ude-
ležilo 36 zaposlenih v Marpromu) 
so bile na »voznem redu« najprej 
športne igre; ekipe obeh podjetij so 
tokrat merile moči v bowlingu, no-
gometu in odbojki, pri čemer smo 
predstavniki Marproma v bowlin-
gu in nogometu športno čestitali 
za zmago ljubljanskim kolegom (v 
nogometu sicer zelo tesno), v odboj-
ki pa smo Marpromovci »povozili« 
LPP. Po športnem delu je bil čas za 
skupno večerjo, tej pa je sledil še 
ogled prvoligaškega derbija med 
Olimpijo in Mariborom na stadionu 
Stožice. S tega se je ob zmagi mari-
borskih nogometašev zadovoljnejša 
odpravila proti domu naša ekipa, ki 
se že veseli srečanja z ljubljanskimi 
kolegi v novem letu. 

Število zaposlenih 

v Marpromu se povečuje

Prijetno druženje 

s poudarkom na športu

V javnem gospodarskem zavo-
du Marprom je bilo ob usta-
novitvi junija 2011 zaposle-

nih 139 ljudi, v naslednjih letih pa 
se je to število, tudi zaradi prevzema 
upravljanja pohorskih žičnic, pove-
čevalo. Tako je bilo v začetku letoš-
njega decembra v javnem podjetju 
Marprom zaposlenih že 230 ljudi. 
Med njimi je največ zaposlenih na 
področju operative in prometa (143), 
sledijo področje prevoza potnikov z 
žičniškimi napravami (49), podro-
čje tehnike in notranje kontrole (18), 
področje komerciale in prodaje (11), 
področje skupnih služb (8) in di-
rektor podjetja (1). Že v kratkem se 
lahko to število, predvsem glede na 
potrebe v zimski sezoni 2016/2017, 
še nekoliko poveča. 

Graf števila zaposlenih po letih:

31. 12. 2011 149

31. 12. 2011 157

31. 12. 2013 161

31. 12. 2014 194

31. 12. 2015 194

 8. 12. 2016 235

Sodelavci pred odhodom v Ljubljano.

10 MARPROM



AVTOR
MARJAN

GRABNER

POJAV-
LJANJE

V SKOKIH

NERODEN
ČLOVEK

PRI
GIBANJU

OBROČAST
KORALNI

OTOK

DEL PRI-
PRAVE ZA
DRŽANJE
Z ROKAMI

NEPROFE-
SIONALKA VELEUM

MEJNA
REKA MED

BOSNO
IN SRBIJO

ZELEN
DRAGULJ

PRIPRAVA
ZA

MERJENJE
KOTOV

ANGLEŽI,
BRITANCI

OKROGEL
LESEN

PREDMET

STAND UP
KOMIK

VODOPIVEC
SPOKOJ

OTO
VRHOVNIK

LOČNICA
ZIDEK,
ZIDEC

PREMIČNI
DEL ŠLEMA,

KI ZAKRI-
VA OBRAZ

GOJITELJ
VODNIH
ŽIVALI

V AKVARIJU

Težje:
APO, KODA,
TARANTO
in VIZIR.

PRIPAD-
NICA

ILIROV

VOJAŠKA
IN TRGOV-
SKA LUKA
V APULIJI

AM. SMUČAR
LIGETY

BOS
ČLOVEK

LISTINA
DRŽAVA NA
JZ.OBALI

J. AMERIKE
VOJKO

ANZELJC
ŠAHISTKA
GROSAR

NAGRADNA
KRIŽANKA
MARPROM
MARIBOR

MANJŠA
SKUPINA

SLOVENSKI
ALPINIST

ANDREJ
ŠIFRER

VOHALNI
ORGAN
ORNA

PRIPRAVA

ŽVEČILEC
TOBAKA

ŽGAN
APNENEC

STAREŠINA
ANTIČNO

BRENKALO
MERILNIK
HITROSTI

JUGO-
VZHODNI
VETER V

PODONAVJU

PREDELNA
STENA

MATEMAT.
NEZNANKA

INTELEKT
SEKTA

PREŠER-
NOVA

PESEM

ZADRSKI
OTOK

TEHNIČNA
NAPRAVA

POMOR,
MASAKER

ČRTNA
ZAZNAMBA

IZDELKA
PTICA PEVKA

KAZALNI
ZAIMEK,

TOLE
OBLJUBE

HUMO-
RISTKA
PUTRIH

IZPITJE
NA DUŠEK

OVČJI
SAMEC

VULKAN NA
MINDANAU
VNAŠANJE
PODATKOV

AVSTRIJSKI
SLIKAR

SCHIELE

AM. TEMNO-
POLTA
PEVKA
(IRENE)

MIR,
TIŠINA

DOMAČA
PTICA
PEVKA

DEŽMAN

IVAN
SIVEC

KRMILO
PRI AVTU

ZNAK
ZA NATRIJ

MAJHNA ZE-
LENA ŽABA

VILKO
UKMAR

SMUČARSKI
SKAKALEC

PREVC
MLAJŠI

UVAJALEC
ČESA

NOVEGA
V TEHNIKO

NEKDANJI
GENERALNI
SEKRETAR
ZN (KOFI)

ZARADI
NASIPANJA
NASTALA

PLAST SKAL

Nagradna križanka

Nagradna 
križanka

Vabimo vas, da rešite nagradno križanko in geslo ter vaše osebne podatke (ime in priimek) 
pošljete na naslov infopostaja@marprom.si. Prav tako lahko nagradno geslo križanke skupaj 
z vašimi podatki pustite tudi v pisarni prometne operative (pri g. Darku Krivcu) ali na blagajni 
na spodnji postaji Pohorske vzpenjače. Med vsemi, ki nam boste oddali pravilno geslo, bomo 
v uredništvu internega glasila izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel 2 dnevni smučarski vo-
zovnici za Mariborsko in Areško Pohorje.

GESLO: 

IME PRIIMEK: 
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