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Vozni red

Pred vami je 2. številka naše interne revije Infopo-
staja, v kateri lahko prebirate različne prispevke o 
delu in dosežkih podjetja Marprom ter dogajanju 

v njem v začetku tega leta, pa tudi o načrtih v priho-
dnosti. Ob tem smo v vsebinsko zasnovo revije vključili 
novost – pogovore z znanimi Mariborčani, ki tako ali 
drugače sodelujejo z našim podjetjem.

Doseženi rezultati kažejo, da Marprom še naprej po-
sluje stabilno – končni poslovni izid za leto 2016 je bil 
pozitiven. Prve tri mesece leta 2017 pa so še posebej 
zaznamovali prevzem novih okolju prijaznih mestnih 
avtobusov, s katerimi smo še izboljšali kakovost 
opravljanja javnega potniškega prometa v Mariboru, 
ureditev lastne avtopralnice in tudi uspešna izvedba 
smučarske sezone. To smo prvič izpeljali kot dolgoroč-
ni upravitelj na Mariborskem Pohorju, v primerjavi s 
predhodno zimsko sezono pa smo prodali večje število 
dnevnih smučarskih vozovnic in na Pohorju imeli več 
smučarskih dni. Zadovoljni smo tudi, da so obiskovalci 
lepo sprejeli našo novo blagovno znamko Visit Pohorje, 
ki jo bomo razvijali v naslednjih letih.

Februarja letos mi je nadzorni svet podjetja na pred-
log župana Mestne občine Maribor zaupal nov direktor-
ski mandat, ki bo trajal do februarja 2021. To zaupanje 
nadzornikov in župana razumem kot posledico dobrih 
rezultatov Marproma v minulih letih, za katere ste za-
služni prav zaposleni, ki s svojim delom pomagate gra-
diti pozitivno podobo in ugled našega podjetja.

V naslednjih letih si bomo z različnimi projekti priza-
devali za nadaljnji razvoj in dvig kakovosti storitev, pri 
čemer bomo poskušali v čim večji meri prisluhniti na-
šim uporabnikom in se približati njihovim potrebam in 
željam. Zaposleni boste imeli pri tem zelo pomembno 
vlogo, prepričan pa sem, da bomo ob nadaljevanju do-
sedanjega uspešnega dela kos zastavljenim nalogam 
in izzivom ter bomo tudi v prihodnosti skupaj dosegali 
dobre rezultate.

Bernard Majhenič, direktor
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Podjetje Marprom je marca 
pridobilo pet novih mestnih 
avtobusov iveco z dizelskim 

motorjem standarda euro 6. Z nji-
mi se je povprečna starost voznega 
parka mestnega potniškega prome-
ta znižala na 6,6 leta. Nove avtobu-
se v skupni vrednosti nekaj več kot 
en milijon evrov je nabavila Mestna 
občina Maribor s pomočjo finanč-
nih sredstev iz Eko slada. Njihova 
posebnost je tudi dodatna oprema 
za uporabnike.

Eden od pomembnih segmentov 
Celostne prometne strategije mes-
ta Maribor je tudi posodobitev vo-
znega parka mestnega potniškega 
prometa, in sicer z nizkopodnimi 
in nizkoemisijskimi avtobusi. Od 
leta 2014, ko se je MOM prvič pri-
javila za pridobitev nepovratnih 
sredstev Slovenskega okoljskega 
sklada (Eko sklada), smo s pomočjo 
teh doslej pridobili 21 novih okolju 
prijaznih avtobusov emisijskega ra-
zreda euro 6. Od tega jih pet poganja 
stisnjen zemeljski plin (CNG), ostali 
so na dizelsko gorivo.

Takšni so tudi novi 12-metrski 
mestni avtobusi iveco crossway, ki 
od marca vozijo na progah 6 (Vzpe-
njača) in 4 (Limbuš) ter po potrebi 
na ostalih linijah. Marprom ima 
sedaj za dejavnost mestnega po-
tniškega prometa na razpolago 
skupno 51 vozil. Posebnost novih 

avtobusov iveco so tudi nosilci za 
kolesa, ki bodo uporabnikom Bike 
parka nudili dodatno možnost pre-
voza pod Pohorje. Prav tako so vo-
zila opremljena z brezžično inter-
netno povezavo, novim govornim 
napovednikom avtobusnih postaja-
lišč in novim sistemom napovedo-
vanja postajališč preko TFT video 
monitorjev. 

Novi avtobusi znižali 

starost voznega parka 

na 6,6 leta

Flota Marpromovih avtobusov.

»Novi avtobusi so velika pridobitev za Marprom, saj 
omogočajo izvajanje potnikom in okolju prijaznejših ter 
varnih prevozov, kar je eden od glavnih ciljev našega 
podjetja. V prihodnje si bomo še naprej prizadevali za 
kontinuirano posodabljanje našega voznega parka, pri 
čemer pričakujemo tudi nova vozila na električni ali vsaj 
hibridni pogon,« je pojasnil direktor javnega podjetja 
Marprom Bernard Majhenič.

»Zelo sem vesel, da nam je uspelo pridobiti pet novih, 
ekološko prijaznejših avtobusov, ki so sofinancirani s 
strani Eko sklada (v višini 80 odstotkov naložbe, op. p.). 
Pri izpolnjevanju zavez Celostne prometne strategije 
mesta Maribor stremimo k trajnostni mobilnosti, 
zmanjšanju emisij, obenem pa s sodobnimi avtobusi 
izboljšujemo varnost voznikov in potnikov v avtobusih,« 
je poudaril župan MOM dr. Andrej Fištravec.
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Od konca januarja do 24. fe-
bruarja je podjetje Marprom 
v mestnem potniškem pro-

metu testno uporabljalo nov 12-me-
trski hibridni avtobus proizvajalca 
Iveco. Uporabo omenjenega vozila, 
ki ga poganja električni motor, di-
zelski motor pa služi izključno za 
proizvodnjo električne energije, je 
Marpromu omogočilo podjetje Dua-
lis, zastopnik za prodajo avtobusov 
iveco v Sloveniji.

Hibridni avtobus iveco urbanway 
je v mestnem potniškem prometu 
30. januarja začel voziti na progi 
številka 7 (Kamnica), v približno 
štirih tednih pa je krožil tudi na dru-

gih linijah v Mariboru. Odlikujejo ga 
predvsem nizke emisije in prihra-
nek pri gorivu, natančne podatke o 
njegovih prednostih in slabostih pa 
bomo pridobili na podlagi opravlje-
ne analize. Ker gre za specifičen av-
tobus glede načina vožnje, se je pet 
naših voznikov udeležilo kratkega 
usposabljanja, da so ga lahko varno 
upravljali.

»Hibridni avtobus, ki smo ga upo-
rabljali, je zelo všečen, vozniku in 
potnikom prijazen za uporabo ter 
varen. Presenetilo me je, kako lah-
kotno je upravljanje. Voznikov se-
dež je udoben in nastavljiv v vse 
smeri, stikala so smiselno razpo-

rejena na armaturni plošči in jih 
ni preveč, pohvaliti pa moram tudi 
preglednost iz vozila na vse strani. 
Pri izpolnjenih vseh pogojih vozilo 
spelje z elektromotorjem in s po-
močjo tega vozi do hitrosti 20 km/h. 
Avtobus zelo dobro pospeši in ob 
speljevanju z elektromotorjem daje 
občutek vožnje s tramvajem, šele 
ob vklopu dizelskega motorja je 
občutek bolj vsakdanji. Vožnja z 
avtomatskim menjalnikom je zelo 
uglajena, glede na vse omenjeno 
pa si lahko samo želimo, da bo kak 
hibridni avtobus čim prej v našem 
voznem parku,« je povedal voznik 
Albin Pajek. 

Marprom testiral 

avtobus na 
električni pogonHibridni avtobus pred začetkom 

voženj v mestnem prometu.

Hibridni avtobus ob prihodu v Maribor.
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V objektu novih delavnic pod-
jetja Marprom smo pred krat-
kim dokončali tudi ureditev 

lastne avtopralnice. Okolju prijaz-
na avtopralnica z najsodobnejšo 
tehnologijo priznanega nemškega 
proizvajalca, podjetja Christ, pred-
stavlja pomembno pridobitev za 
Marprom, saj je precej izboljšala 
razmere za redno pranje naših služ-
benih vozil.

Za potrebe nove avtopralnice smo 
na lokaciji Ob Dravi 6 v Mariboru 
pregradili del objekta delavnic in v 
njem uredili eno pralno mesto. Po 
uspešnem poskusnem zagonu in 
vseh potrebnih testiranjih je nova 
pralnica začela delovati 31. mar-
ca, omogoča pa pranje kompletne-
ga službenega voznega parka, od 
najmanjših osebnih avtomobilov 
smart do največjih 15-metrskih av-
tobusov javnega mestnega potni-
škega prometa. 

»Posebnost naše avtopralnice je, 
da v njej uporabljamo reciklirano 
vodo. Celotna voda, ki se porabi pri 
pranju vozil, odteče v čistilni sis-
tem, od koder gre nato v reciklažo 
in ponovno uporabo. To bo tudi 
nekoliko zmanjšalo stroške pranja 
vozil. Prav tako je posebnost av-

topralnice s tremi krtačami v tem, 
da so stranski valji, na katerih so 
pralne krtače, vpeti enostransko,« 
je pojasnil direktor področja tehni-
ke in notranje kontrole v Marpromu 
Stanislav Brumen. Kot je dodal, eno 
pralno mesto popolnoma zadostuje 
za celoten vozni park podjetja Mar-
prom, ob tem pa je v načrtu, da bo 

pralnica v prihodnosti namenjena 
tudi za zunanjo uporabo, tako da jo 
bomo začeli tržiti.

Z odprtjem avtopralnice, ki pred-
stavlja lastno naložbo podjetja Mar-
prom, je v tej fazi tudi zaključena 
ureditev objekta novih delavnic na 
naslovu Ob Dravi 6. 

»Sedaj lahko na tej lokaciji na enem mestu kompletno 
oskrbimo naša službena vozila, saj lahko tukaj opravimo od 
preglednih, servisnih, kleparskih in ličarskih del do pranja 
vozil,« je povedal Stanislav Brumen.

 Lastna avtopralnica 

za male in velike
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Uspešna zimska sezona, 

ki jo je Marprom izpeljal sam

Zimska sezona 2016/2017 na 
Mariborskem Pohorju in Are-
hu se je končala 1. aprila (na 

Cojzerici) in je bila prva, ki jo je 
javno podjetje Marprom v celoti 
izpeljalo samo – poleg upravljanja 
žičnic je namreč samo tudi ureja-
lo smučišča, skrbelo za varnost na 
njih itd. Odzivi smučarjev na op-
ravljeno delo so bili večinoma po-
zitivni, poleg tega je glede na pred-
hodno sezono tudi poraslo število 
prodanih smučarskih vozovnic.

Ob približno 2000 sezonskih vo-
zovnicah smo v tokratni zimski 
sezoni prodali 61.635 dnevnih in 
večdnevnih smučarskih vozovnic; 
pretvorjeno v samo dnevne vozov-
nice število teh znaša 112.259. Med 
prodanimi vozovnicami je bil naj-
večji delež dnevnih vozovnic za od-
rasle, ob domačih smučarjih pa je 
bilo v strukturi gostov po ocenah do 
40 odstotkov tujcev. V tokratni zim-
ski sezoni na Pohorju smo imeli 113 
smučarskih dni; pri tem je bilo od 
26. decembra lani do 10. marca le-

tos na Mariborskem Pohorju možno 
smučati do doline (po Snežnem sta-
dionu in večino časa tudi po Čopovi 
progi), od 20. marca do 1. aprila pa je 
bila še možna smuka na Arehu.

»Letošnja zima nam je šla na roko 
z mrazom, tako da smo lahko dobro 
pripravili proge. Najbolj nas veseli, 
da je bila z delom našega podjetja, 
ki je postalo dolgoročni upravitelj 
žičnic in smučišč na Pohorju, zado-
voljna velika večina gostov. To bo 

prineslo pozitivne rezultate tudi dol-
goročno,« je povedal direktor Mar-
proma Bernard Majhenič. Med načrti 
za naslednjo smučarsko sezono pa je 
izpostavil avtomatizacijo zasneže-
valnega sistema, ki je nujna za ohra-
njanje Mariborskega Pohorja kot 
atraktivnega nizkoležečega smu-
čišča. Vrednost naložbe je ocenjena 
med 600.000 in 700.000 evri, od iz-
vedbe pa si obetamo tudi prihranke 
tako pri vodi kakor energiji. 

28. februar
Hvala za prijetno smučarsko sezono. 

Res je, da so verjetno bili pogoji za pri-
pravo umetnega snega ugodni, mislim 
na suho in zelo mrzlo vreme, a to ne 
zmanjšuje vaše uspešnosti pri urejanju 
smučarskih prog. Mislim na natančno 
teptanje, na razmeroma nemoteče delo-
vanje snežnih topov, na prepoved san-
kanja in hoje po smučarskih progah itd. 
Ne nazadnje je tudi vaša spletna stran 
dovolj privlačna. Mislim, da ste v pri-
merjavi s prejšnjim upravljavcem nap-
ravili velik korak naprej.

27. januar
Včeraj sem bil prvič po kar nekaj letih 

ponovno na nočni smuki. Moram reči, da 
sem bil izjemno presenečen nad celotno 
urejenostjo in prijaznostjo. Tako vaših 
zaposlenih kot gostincev ob progi. Za 
tako lepo urejene proge vam lahko samo 
čestitam in želim vse dobro še naprej. 
Če boste uspeli obnoviti še sedežnici in 
dodati dve novi, kot sem zasledil v dana-
šnjem Večeru, pa bo to fantastično! Tudi 
tekaške proge pod Pohorjem si zelo že-
lim. Bi res zelo popestrila vašo ponudbo.

6. januar
Zahvaljujem se vam za kategorijo 

invalidi na ceniku smučarskih kart. 
Sem redni smučar na Pohorju in tudi 
v tujini, kjer kot invalid tudi dobim 
karto za ceno otroške. Sem brez des-
ne noge nad kolenom in smučam po 
eni smučki. Vesel sem, da ste za raz-
liko od prejšnjih let dodali ceno za 
invalide. Vsa pohvala!

Na Arehu je bila letos možna kakovostna spomladanska smuka.

V tokratni zimi je prišlo na Pohorje več smučarjev kot v lanski.

Odzivi smučarjev, prejeti po elektronski pošti
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Marpromova hčerinska druž-
ba Martura je skupaj s par-
tnerji v marcu organizirala 

1. Zimski športni vikend Maribora. 
V sklopu tega so na Mariborskem 
Pohorju in Arehu ter v Ledni dvo-
rani v Mariboru potekale različne 
športne dejavnosti, ki so bile na vo-
ljo brezplačno oziroma po znižanih 
cenah in so privabile skupno okrog 
4000 obiskovalcev.

Eden od ciljev 1. Zimskega špor-
tnega vikenda Maribora je bil, da 
čim več ljudem približamo mož-
nosti zimske rekreacije na Pohorju 
in v Ledni dvorani, glede na število 
udeležencev pa lahko rečemo, da je 
bil ta cilj tudi dosežen. V času pri-
reditve, 11. in 12. marca, smo prodali 

2185 vozovnic za krožno kabinsko 
žičnico (stale so 1 evro/osebo) in 
634 različnih dnevnih smučar-
skih vozovnic. V Ledni dvorani se 
je zbralo preko 300 ljudi, podobno 
število pa jih je izkoristilo možnost 
brezplačnih prevozov z osemko-
lesnim vozilom na Pohorju. Kar ve-
lik je bil tudi interes za brezplačno 
učenje smučanja in nočne spuste 
s pležuhi, nekaj udeležencev pa je 
sodelovalo še na kolesarskem tek-
movanju.

Navedene številke kažejo, da je 
bil 1. Zimski športni vikend Mari-
bora kljub dokaj toplemu vremenu 
deležen dobrega odziva obiskoval-
cev. Zanje smo poleg športnih de-
javnosti pripravili še zabavo Après 

Ski, koncert dua Akustični orgazem 
in nagradno žrebanje, na katerem 
smo podelili sezonsko smučarsko 
vozovnico, sezonsko vstopnico za 
Ledno dvorano in par smuči. 

Pri organizaciji 1. Zimskega 
športnega vikenda so se Marturi 
in njenemu matičnemu podjetju 
Marpromu pridružili tudi Urad za 
šport MOM, Športna zveza Maribor, 
Javni zavod Športni objekti Mari-
bor, Enjoyment Pohorje, Smučarska 
šola Pohorje, Smat Pohorje, Športno 
društvo NLP – Naše lepo Pohorje, 
Hokejsko drsalni klub Maribor, Dru-
štvo kegljanja na ledu Ledenko Ma-
ribor in podjetje Webo. 

Na Pohorju prvič izvedli tudi

Zimski športni vikend

»Program se je izkazal kot 
privlačen in predstavlja 
dobro osnovo tudi 
za nadaljnje izvedbe 
prireditve. Bomo pa 
pri tem razmislili o 
zgodnejšem terminu, 
postavljenem v začetek 
zimske sezone, saj 
ocenjujemo, da bi takrat 
lahko privabili še več 
obiskovalcev,« je povedal 
direktor Marture Dominik 
Dukarić.

Vožnje z osemkolesnikom so pritegnile 
precej zanimanja obiskovalcev.

Kolesarsko tekmovanje je potekalo na Arehu.
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Na Pohorju brezplačno 

smučalo 600 otrok

Mariborsko Pohorje je v zimski sezoni 2016/2017 znova gostilo vses-
lovensko akcijo Šolar na smuči, ki je nastala s ciljem populariza-
cije smučanja med otroki in je bila tokrat namenjena učencem 

četrtih in petih razredov osnovnih šol. V sklopu letošnje akcije smo na Ma-
riborskem Pohorju omogočili brezplačno smučanje blizu 600 šolarjem iz 
severovzhodne Slovenije – mnogi od njih so na smuči stopili prvič.

Akcija Šolar na smuči – njen glavni cilj je, da se otroci brezplačno naučijo 
osnov smučanja in usvojijo pravila varnosti na smučiščih – je letos pote-
kala med 16. in 20. januarjem v smučarskih centrih Mariborsko Pohorje, 
Rogla, Cerkno, Krvavec in Vogel. V podjetju Marprom smo znova podprli ta 
projekt, saj je bil minuli dve leti deležen zelo pozitivnih odzivov. Tako smo 
za šolarje, ki so sodelovali v akciji, zagotovili brezplačne vozovnice, učitelje 
smučanja, poligone itd. 

Vsi udeleženci so prejeli tudi spominsko diplomo in praktična darila, 
prav tako pa smo jim podarili kuponček, s katerim so starši ob nakupu 
dnevne smučarske vozovnice dobili še brezplačno vozovnico za otroke. 

Na Pohorju se je šolarjem pridružil tudi 
ambasador akcije Šolar na smuči Jure Košir.

»S takšnimi akcijami 
tudi spodbujamo mlade 
in njihove starše k 
aktivnemu preživljanju 
prostega časa in 
ohranjanju tradicije 
smučanja v Mariboru, 
kjer se smučišče izteče 
praktično v mesto,« 
je povedal direktor 
Marproma Bernard 
Majhenič.
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Predsednik nadzornega sveta Franc Slavinec.

Marpromov nadzorni svet v 
novi sestavi je na seji 20. 
februarja na predlog župa-

na Mestne občine Maribor (MOM) 
imenoval Bernarda Majheniča na 
položaj direktorja našega podjetja 
za mandatno dobo štirih let. Župan 
MOM dr. Andrej Fištravec je pred-
log za imenovanje utemeljil z dob-
rimi poslovnimi rezultati, ki jih je 
Bernard Majhenič dosegel v svojem 
prvem mandatu direktorja.

V tem je Marprom povečal pri-
hodke, razvijal dejavnost mestne-
ga potniškega prometa v skladu s 
smernicami MOM, povečeval šte-

vilo zaposlenih in tudi prevzemal 
nove dejavnosti – nedavno mu je 
bila podeljena 15-letna koncesi-
ja za upravljanje Mariborskega 
Pohorja. »Zato smo se strinjali s 
predlogom župana in verjamemo, 
da bo Marprom tudi v novem man-
datu Bernarda Majheniča eno od 
uspešnejših mariborskih javnih 
podjetij,« je povedal predsednik 
nadzornega sveta Franc Slavinec. 
Poleg njega so člani nadzornega 
sveta še Bojan Strajnar (name-
stnik predsednika), Matjaž Kre-
velj, Željko Vogrin, Stanislav Bru-
men in Boris Selič.

»Zahvaljujem se za izkazano za-
upanje tako s strani župana dr. An-
dreja Fištravca kot tudi novih članov 
nadzornega sveta. Verjamem, da je 
to zaupanje posledica kakovostnega 
dela in dobrih rezultatov vodstvene 
ekipe Marproma v preteklih letih,« 
je povedal Bernard Majhenič. Med 
ključnimi cilji Marproma v nasled-
njih štirih letih je izpostavil konti-
nuirano posodabljanje voznega par-
ka mestnega potniškega prometa, 
vpeljavo novih linij in posodobitve v 
skladu z evropskimi smernicami, na 
področju Pohorja pa razvoj poletne-
ga turizma in avtomatizacijo zasne-
ževalnega sistema. 

V Marpromu trenutno 

246 zaposlenih

Skupno število zaposlenih v podjetju Marprom je 10. aprila znašalo 
246; od tega je največ zaposlenih na področju operative in prome-
ta (148), sledijo področje prevoza potnikov z žičniškimi naprava-

mi (57), področje tehnike in notranje kontrole (18), področje komerciale 
in prodaje (12), področje skupnih služb (10) in direktor podjetja (1). Šte-
vilo zaposlenih na področju prevoza potnikov z žičniškimi napravami 
se bo v času poletne sezone na Pohorju nekoliko zmanjšalo. 

Števila zaposlenih popodročjih:

148   Operativa in promet 

57   Prevoza potnikov z žičniškimi 
napravami 

18   Tehnika in notranja kontrola

12   Komerciala in prodaja 

10   Skupne službe  

1  Direktor 

Drugi direktorski 

mandat za 
Bernarda Majheniča

Branko Toplak 

prevzel vajeti 

v sindikatu

Vodenje podružnice Sindika-
ta delavcev prometa in zvez 
(SDPZ) Slovenije v podjetju 

Marprom je pred kratkim prevzel 
namestnik predsednika Branko 
Toplak, potem ko je januarja letos 
umrl dosedanji predsednik Ven-
česlav Jenuš, ki je bil med člani in 
sodelavci zelo priljubljen. Jenuš je 
umrl kmalu zatem, ko so v Marpro-
movi enoti SDPZ izvolili novo sindi-
kalno vodstvo; na tajnih volitvah so 
ga člani s kar 99 odstotki glasov po-
novno izbrali za svojega sindikal-
nega predsednika, kar veliko pove o 
podpori in spoštovanju, ki ju je uži-
val med sodelavci. Iz pietetnih in 
drugih razlogov so se novoizvoljeni 
člani izvršnega odbora pozneje od-
ločili, da ne bodo takoj opravili no-
vih volitev za predsednika, temveč 
da namesto Venčeslava Jenuša za 
krmilo SDPZ v Marpromu poprime 
njegov namestnik Branko Toplak. 
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Je bila zaposlitev v Marpromu 
vaša prva v poklicu voznika ali 

ste ga opravljali že prej?
Kot voznik mestnega avtobusa 

sem se prvič zaposlil v Marpromu, 
kamor sem prišel 15. aprila 2016. 
Pred tem sem delal v pekarni, kjer 
sem bil zadolžen tudi za razvoz kru-
ha. Kot voznik začetnik v Marpro-
mu vozim avtobus na vseh progah 
mestnega potniškega prometa. Ker 
Maribor zelo dobro poznam, s tem 
nimam težav.

Kako pa ste zadovoljni z raz-
merami za delo v Marpromu in 

odnosi znotraj kolektiva? 
Zelo sem zadovoljen. Odgovar-

ja mi, da imamo vozniki mesečni 
razpored dela. Tako pogoji dela kot 
odnosi v Marpromu so dobri. Vidi 
se, da se podjetje razvija in si priza-
deva za izboljšanje storitev. Veseli 
me tudi, da smo dobili nove mestne 
avtobuse.

Ali opažate, da so se potniki na 
uporabo teh avtobusov in še 

nekatere druge novosti v mestnem 
prometu odzvali pozitivno?

Potniki so se hitro navadili na 
nove, boljše avtobuse. Ko sem v 
zadnjem času vozil en starejši av-
tobus, me je ob vstopu nanj kak po-
tnik vprašal: »Zakaj pa imate zdaj 
spet stari avtobus?« Opažam tudi, 
da je na primer na liniji Črnogorska, 

potem ko se je nekoliko spreme-
nil njen potek, avtobus bolj poln. S 
takšnimi spremembami, pri katerih 
so upoštevane potrebe potnikov, je 
po mojem treba nadaljevati.

V strukturi zaposlenih v 
Marpromu ste vozniki najšte-

vilčnejša skupina; ali se med seboj 
poznate, se morda družite tudi v 
prostem času?

Seveda se poznamo. S sodelavci 
se družim predvsem v času postan-
kov med vožnjami ali malice. V na-
šem podjetju je veliko dobrih šofer-
jev, tako da nikoli nisi sam, če rabiš 
kak nasvet, pomoč. To je zelo dober 
občutek. 

Poklic voznika v zadnjem 
obdobju sodi med deficitarne; 

zakaj mislite, da je tako?
Zdi se mi, da mladi nimajo do-

volj informacij o opravljanju tega 
poklica in niso dobro seznanjeni s 
tem, da je delo voznika mestnega 
avtobusa zanimivo. Zato je v redu, 
da je Marprom letos sodeloval na 
zaposlitvenem sejmu, kjer je mla-
dim predstavljal poklic voznika. S 
takšnimi predstavitvami jih goto-

vo lahko navdušimo za opravljanje 
tega poklica.

Kaj po vašem mnenju odlikuje 
dobrega voznika mestnega 

avtobusa?
Predvsem mora biti zanesljiv in 

točen, pa tudi spoštljiv in prijazen 
v odnosu do potnikov ter jim vlju-
dno odgovoriti, če kaj vprašajo. Sam 
v letu dni nimam skorajda nobene 
slabe izkušnje s potniki. Včasih 
sicer slišim kakšno pripombo, da 
avtobus zamuja, a v glavnem ljudje 
razumejo, da ni vse odvisno od nas. 
Cestna infrastruktura je pač takšna 
kot je. V Mariboru avtobusi nimajo 
posebnega voznega pasa.

Kako bi po vašem mnenju na 
avtobuse privabili še več ljudi?

Pri nas je pogosto še vedno tako, 
da moraš imeti dober avtomobil in 
se tudi v mesto voziti z njim. Treba 
bi bilo spremeniti miselnost ljudi, 
jih prepričati, da je lahko upora-
ba mestnega avtobusa udobnejša 
in manj stresna, saj ni treba iskati 
parkirišča. Tudi z zaprtjem stare-
ga mestnega jedra za avtomobilski 
promet bi gotovo spodbudili upora-
bo mestnega avtobusnega prometa.

Poleg opravljanja te dejavnosti 
je Marprom letos postal dolgo-

ročni upravljavec Pohorja. Kako vo-
zniki v mestnem prometu gledate 
na to »novo« vlogo podjetja?

Meni se zdi super, da je naše 
podjetje prevzelo upravljanje Ma-
riborskega Pohorja. Mislim, da ima 
vodstvo Marproma dobro strategijo 
tudi na tem področju, zato verja-
mem, da si lahko v podjetju od ši-
rite dejavnosti obetamo pozitivne 
stvari. 

»Vidi se, da se 

podjetje razvija«

V Marpromu trenutno dela 137 voznikov mestnih avtobusov, 
v minulem letu pa se jih je kar nekaj zaposlilo na novo. Eden 
od teh je tudi Matic Torej, ki je za krmilo mestnega avtobusa 
sedel pred skoraj natanko letom dni. »Rad prihajam v službo 
v Marprom,« je poudaril v pogovoru, v katerem je med drugim 
predstavil svoj pogled na poklic voznika in razmere v našem 
podjetju.

»Rad prihajam v službo v 
Marprom.«

10 MARPROM



Naprodaj spominski 

in darilni izdelki 

Visit Pohorje

Ena od novosti, ki smo jih uved-
li v zimski sezoni 2016/2017, 
je tudi prodaja spominskih/

darilnih izdelkov Visit Pohorje – t. 
i. Gift Shop. Te izdelke je od sredine 

februarja možno kupiti v prostorih 
naše turistične agencije Martura v 
objektu spodnje postaje Pohorske 
vzpenjače, njihovi opisi, slike in 
cene pa so dostopni tudi na spletni 

strani www.visitpohorje.si v zavih-
ku Gift Shop.

Med omenjenimi izdelki so maji-
ca s kratkimi rokavi, jopica s kapu-
co, šal in rokavice, kape, nahrbtniki, 
športna plastenka za pijačo, skode-
lice itd. Na vseh je naš nov logotip 
Visit Pohorje, na voljo so v različnih 
barvnih kombinacijah, narejeni pa 
iz kakovostnih tekstilnih in drugih 
materialov. Njihove cene se gibajo 
od treh evrov do največ 29 evrov, 
večina izdelkov, ki so primerni tudi 
za različna darila, pa je v cenovnem 
razponu 10–20 evrov. 

»Projekt trgovine s spominki in 
z darili Gift Shop sodi v sklop na-
črtovanih aktivnosti, ki smo jih 
napovedali že ob predstavitvi nove 
blagovne znamke Visit Pohorje. S 
temi aktivnostmi želimo okrepiti 
prepoznavnost blagovne znamke 
v lokalnem in širšem okolju, prav 
tako pa tudi pohorskega turizma in 
tukajšnje turistične destinacije,« je 
povedal vodja marketinga v Mar-
promu Dominik Dukarić.

Visit Pohorje Gift Shop trenutno 
ponuja prvi komplet promocijskih/
darilnih izdelkov; v prihodnosti 
bomo skrbno izbran prodajni pro-
gram, ki je med obiskovalci požel 
kar veliko zanimanja, dopolnjevali     
z različnimi novimi promocijskimi 
artikli in rokodelskimi spominki iz 
lokalnega okolja. 

Paket z izdelki Visit Pohorje 
smo podarili tudi našemu 
vrhunskemu smučarju 
Boštjanu Klinetu.
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Na terasi Gondola Fun bara 
smo 24. marca pripravili 
druženje pred koncem le-

tošnje zimske sezone, namenjeno 
vsem, ki so kakorkoli povezani s 
Pohorjem. Na srečanju, kjer smo 
se v sproščenem ozračju pogovo-
rili o dosežkih v zimski sezoni na 
Mariborskem Pohorju in o načrtih 
za poletje, so se poleg naših zapo-
slenih zbrali še nekateri turistični 
delavci z območja Pohorja, pred-
stavniki Mestne občine Maribor, 
različnih medijev in drugi gosti. 
Na sončen popoldan sta se nam 
pridružila tudi župan dr. Andrej 
Fištravec in podžupan Saša Pelko. 
Prijetno druženje ob manjši po-
gostitvi in glasbenem programu z 
DJ-em se je razpletlo v veselem in 
pozitivnem vzdušju, kakršnega si 
želimo tudi v poletni sezoni. 

Poletno obarvano 

druženje pod 

Pohorjem

Med gosti sta bila tudi župan dr. Andrej Fištravec 
in podžupan Saša Pelko.
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Ob koncu zimske sezone 2016/2017 smo se v podjetju Marprom 
kot dolgoročni upravljavec Mariborskega Pohorja aktivno lotili 
priprav na poletno sezono. Načrti vključujejo različne dejavno-

sti, s katerimi bi radi poživili poletni utrip na Pohorju in poskrbeli, da 
bo v poletnem času privlačno za družine, pohodnike in ostale uporab-
nike. Pri tem si želimo aktivnega sodelovanja tudi drugih turističnih 
in športnih ponudnikov na tem območju.

Proti koncu marca so na Maribor-
skem Pohorju stekla obnovitvena dela 
na kolesarskih progah v sklopu Bike 
parka, prizadevamo pa si, da bi ga v 
kratkem odprli za uporabnike. Poleg 
tega bodo obiskovalcem Pohorja v po-
letni sezoni na razpolago tudi poletno 
sankanje (Pohor jet), vožnje z gorskimi 
rolkami (monster roller), adrenalinski 
park (na Trikotni jasi in Bellevueju), 
paintball poligon, pohodništvo itd. 

S temi dejavnostmi, ki jih bomo omo-
gočili v sodelovanju z zasebnimi par-
tnerji, želimo na Mariborsko Pohorje 
privabiti čim več obiskovalcev in po-
sledično tudi zagotoviti dodatne pri-
hodke od delovanja krožne kabinske 
žičnice kot gospodarske javne službe. 
Tako bomo lahko pokrivali stroške nje-
nega obratovanja tudi v poletni sezoni.

Poleti na Pohorje 

privabiti čim več 

obiskovalcev
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»Marprom je zame 

predstavljal izziv«
S podjetjem Marprom so povezani tudi nekateri znani Mariborčani, ki z nami sodelujejo na 
različnih področjih. Eden od teh je komik in radijski moderator Matjaž Šalamun - Šalca, 
poznan predvsem po radijski oddaji Reporter Milan in napovedovanju v Ljudskem vrtu. 
Njegov prepoznavni glas je v zadnjem času slišati tudi v oglasih za Pohorje. 

Oddaja Reporter Milan, ki je že 
pred leti prerasla tudi v odrske 

predstave, po 16-ih letih še vedno 
nasmeji poslušalce. Kakšen je 
recept za uspeh?

Recepta v bistvu ni. To radi dela-
mo. Kot posebni ljudje imamo Šta-
jerci tudi poseben humor. Nam je ta 
humor najbližji in znamo s petimi 
besedami povedati to, za kar rabijo 
drugi pet minut. V ljudeh je, da se 
poskušajo pošaliti iz problemov in 
mislim, da je to dobro za zdravje. 
Če se obdržiš tako dolgo, razpro-
daš vrsto predstav, ne nazadnje 
smo imeli decembra razprodano 
tudi dvorano Tabor, potem gotovo 
si smešen. Vesel sem, da je po vseh 
teh letih poslušanost še vedno viso-
ka, me pa hkrati skrbi, da ni mladih, 
ki bi jih to področje zanimalo. 

Po zaslugi Reporterja Milana 
te poslušalci in tudi gledalci 

poznajo kot duhovitega človeka 
brez dlake na jeziku. Si tak tudi v 
zasebnem življenju?

Težko bi bilo, da bi bil vsa ta leta 
zjutraj takšen, popoldan pa druga-
čen. Šest tisoč oddaj in vrsta pred-
stav enostavno pusti nek pečat na 
človeku in obratno. Tako da to sem 
več ali manj jaz. Tudi ko napove-
dujem na nogometnih tekmah v 
Ljudskem vrtu.

Ustvarjanju na radiu si bil 
predan že v 90-ih letih; malce 

starejše generacije se še spomnijo 
oddaje Hvala bogu, da je konce 
vikenda (HBDJKV). Kakšni pa so 
tvoji spomini nanjo?

Spomin na to oddajo imam sprav-

ljen v posebnem predalčku. Takrat 
smo prijatelji, ki smo skupaj odraš-
čali, naredili za tisti čas revolucio-
narno stvar po vzoru Nadrealistov 
iz Sarajeva. Na radijske valove smo 
vnesli prepovedan humor, delati se 
norca iz oblasti je bilo tedaj prega-
njano. Svoje posnetke za nazaj zelo 
redko poslušam, HBDJKV pa si tu in 
tam zavrtim.

S čim pa se ukvarjaš, kadar nisi 
za mikrofonom?

Ena od stvari, ki se jim posvečam, 
so stari ameriški avtomobili. Vse-
kakor mi dela ne zmanjka. Rad pro-
duciram, režiram radijske reklame, 
tudi v Nogometnem klubu Maribor 
skrbim za ta del marketinga.
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Prav na področju radijskih 
reklam sodeluješ tudi s pod-

jetjem Marprom, predvsem pri 
oglaševanju Pohorja. Kakšna je 
dobra radijska reklama?

Na splošno je reklamiranje v 
Sloveniji na visokem nivoju, same 
radijske reklame pa so sila pov-
prečne. Moj recept je, da mora v 
reklamnem bloku, kjer je povpreč-
no štirinajst oglasov, moj izstopati. 
Ne samo glasovno, pač pa tudi po 
vsebini. Še vedno trdim, da to, kar 
človeka nasmeji, ga tudi pritegne. 
Na Slovenskem oglaševalskem fe-
stivalu sem za serijo reklam KBM 
Infond dobil vse nagrade. Ogromno 
ljudi me prosi za te storitve, tako da 
lahko izbiram stranke. Marprom je 
zame predstavljal izziv, ne samo 
zato, ker gre za mariborsko podje-
tje, temveč tudi, ker je zadaj zgod-
ba, s katero oživljamo naš hrib.

Nekje sem zasledil tvojo izjavo, 
da si v srednješolskih letih 

kak petek tudi šprical pouk in šel 
smučat na Pohorje.

Res so bili v gimnaziji takšni pet-
ki, ko smo bili v šoli dve uri, potem 
pa s »šestko« pobegnili pod Pohorje 
in smučali. Takrat še ni primanjko-
valo snega. Čeprav nisem nagnjen 
k tovrstnim prekrškom, sem ga za 
Pohorje tu in tam naredil. Še vedno 
rad smučam, imam sezonsko karto 
in če je čas, grem na Pohorje. Letos 
je tako ali tako bilo fantastično in bi 
pohvalil vse, ki so vložili trud, da je 
bila sezona zelo dobra, dolga in da 
smo spet lahko smučali v dolino.

Pred kratkim si se vrnil s 
smučanja v Italiji; bi izkušnjo 

v tujini lahko primerjal s situacijo 
doma? 

Najprej je treba vedeti, da se naši 
ljudje, ko gredo smučat v tujino, 
tam obnašajo čisto drugače kot na 
Pohorju. Ljudje smo pač takšni, da 
tistih šest dni v Avstriji ali Italiji 
imamo denar in si privoščimo vse, 
doma pa nas moti cena karte, piva, 
kave in še česa. Gotovo je smu-
čarskim centrom v tujini lažje, pri 
ceni dnevne karte okrog 50 evrov, 
ob drugačnem odnosu države do 
turizma itd. Pohorje je na dobri 
poti, a samo ne more preživeti, lo-
kalna skupnost in ljudje se mo-
ramo odzvati pozitivno. Moramo 
kupiti karte in nekaj potrošiti, ne 
nazadnje dobimo za to na Pohorju 
ogromno nazaj.

Se ti zdi, da se Mariborčani do-
volj zavedamo, kakšne prilož-

nosti ponuja Pohorje in jih znamo 
izkoristiti?

Mislim, da še vedno v manjšini. 
Teh možnosti ne izkoristimo do-
volj, ne samo pozimi, temveč tudi 

poleti. Pohorje je skoz tukaj, mi pa 
raje sedimo doma pod klimo, kot da 
bi šli na 1000 metrov nadmorske vi-
šine in se sprehodili po gozdu. Raje 
hodimo v fitnes, kot da bi krepili 
telo v naravi.

Poleg Pohorja je naše mesto 
poznano tudi po Nogometnem 

klubu Maribor. Kaj ta pomeni za 
mesto?

V tem klubu delajo ljudje, ki raz-
mišljajo zdravo in s tem so tudi 
prišli uspehi. Nogometni klub Ma-
ribor, jaz ga jemljem kot podjetje, je 
dokaz, da lahko podjetje s trdim de-
lom preživi tudi v krizi in da se dob-
ro delo vrača z dobrim obiskom. Če 
potegnemo vzporednico s Pohor-
jem, ko bodo ljudje bolj osveščeni, 
da se nekdo trudi in kaj jim ponuja, 
bodo tudi kupili še več kart.

Vendar novosti v Mariboru ve-
likokrat naletijo na negativen 

odziv, kako ti gledaš na to?
To me v bistvu skrbi. Tak odnos, 

ko mlade skozi tiskane in druge 
medije vzgajajo, da je treba vse v 
kali zatreti, ni dober. Z negativiz-
mom ljudem, ki se trudijo, ne damo 
možnosti, da bi stopili dve stopnici 
višje, temveč raje vse zrušimo. To 
ni dober recept in tega v preteklo-
sti ni bilo toliko. Tudi jaz sem v 
svojih prispevkih kritičen, nisem 
pa negativen. Prava pot je, da opo-
zoriš na nekaj, si po možnosti za-
baven in daš priložnost, da se stva-
ri popravi, izboljša. 

»Mariborčani bomo 
morali odnos do Pohorja 
spremeniti,« je med 
drugim poudaril v 
pogovoru.

Matjaž Šalamun - Šalca
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Avtobusna postaja (AP) Mari-
bor je ob izgradnji predsta-
vljala arhitekturni presežek 

ne samo v mestu Maribor, temveč je 
bila opredeljena kot najlepša avto-
busna postaja v Evropi. V letu 2013 
je upravljanje s prometnim delom 
AP prevzelo javno podjetje Marprom 
in si za glavni cilj zadalo revitali-
zacijo objekta ter povrnitev »stare 
slave«. Tako smo v minulih letih že 
opravili različna obnovitvena dela, 
ki se nadaljujejo tudi letos.

Posodobitev objekta AP Maribor 
se je v sodelovanju z arhitektom 
začela leta 2013 in se nato nadalje-
vala v letu 2014. Predvsem so bila 
opravljena pleskarska dela, prav 
tako se je začela zatesnitev strehe. 
V letu 2015 so bili v sodelovanju z 
Mestno občino Maribor na peronih 

nameščeni elektronski prikazo-
valniki voznih redov. Zatem je lani 
prišlo do popolne obnove sanitarij 
na AP s pomočjo finančnih sredstev 
iz rezervnega sklada, poleg tega je 
bila zamenjana tretjina dotrajanih 
drsnih vrat, ki smo jih nadomesti-
li s sodobnejšimi. V letu 2017 je že 
v teku nadomestitev ostalih drsnih 
vrat, predvidena pa je tudi rekon-
strukcija peronske razsvetljave s 
pomočjo denarja iz proračuna MOM 
in evropskih sredstev.

Dogajanje na AP bo tudi v letu 
2017 popestrilo festivalsko vzdušje, 
ki pa se letos seli na hojnico; oder v 
»Areni Marprom« bo namreč treba 
umakniti, kakor tudi preseliti tribu-
no zaradi potreb zaklonišča, ki je v 
domeni Službe za zaščito, reševanje 
in obrambno načrtovanje MOM. 

Novost, ki je načrtovana v okviru 
dejavnosti AP Maribor in jo velja iz-
postaviti, je vsekakor tudi uvedba 
t. i. Car sharing; to pomeni, da si bo 
lahko potnik neposredno na posta-
ji izposodil avtomobil na električni 
pogon in se nato z njim odpeljal na 
želeno destinacijo v mestu.

Poleg posodobitve objekta AP je 
bil ob prevzemu upravljanja prome-
tnega dela eden od naših ciljev tudi 
omogočiti uporabnikom potovanja 
z avtobusom v vse države Evrop-
ske unije in Balkana. V letu 2016 
se je mednarodni linijski prevoz (v 
primerjavi z letom 2015) povečal za 
4 nove linije, tako da je sedaj iz Ma-
ribora možno potovati v vse države 
EU in vse države nekdanje skupne 
Jugoslavije. 

Nadaljevanje posodabljanja

avtobusne postaje

Na AP Maribor se letos nadaljujejo obnovitvena dela.
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-Uvodnik direktorja
-Novi avtobusi
-Hibridni avtobus
-Nova avtopralnica
-Zimska sezona
-Zimski športni vikend
-Šolar na smuči
-Seja nadzornega sveta (imenovanje direktorja)
-Kadrovska slika (število zaposlenih)
-Novo vodstvo sindikata
-Pogovor – voznik
-Visit Pohorje Gift Shop
-Poletje na Pohorju
-Pogovor – Šalca
-Obnavljanje avtobusne postaje
-Družini prijazno podjetje
-Zaposlitveni sejem
-Križanka
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Marprom na sejmu predstavljal 

poklic voznika avtobusa

V dvorani Tabor je januarja 
potekal 1. Karierni sejem (s 
podnaslovom Sejem poklicev 

in izobraževanja), ki ga je pripravila 
Mestna občina Maribor v sodelova-
nju s Štajersko gospodarsko zborni-
co in Območno obrtno-podjetniško 
zbornico Maribor ter drugimi par-
tnerji. Na sejmu je aktivno sodelo-
valo tudi podjetje Marprom.  

Sejem poklicev in izobraževanja 
je bil namenjen predvsem informi-
ranju osnovnošolcev iz Maribora in 
drugih krajev v Podravju, ki se odlo-
čajo za nadaljnje izobraževanje na 
srednjih šolah oziroma za poklicno 

kariero. Pri tem je bil poudarek na 
tehniških poklicih, po katerih je v 
Podravju največ povpraševanja in 
tako mladim omogočajo lažji pre-
hod na trg dela. Sejem je obiskalo 
okrog 2000 osnovnošolcev, na stoj-
nicah v dvorani Tabor pa se jim je 
predstavljalo približno 50 šol in 
podjetij. Med njimi je bil tudi Mar-
prom, ki je mladim predstavljal 
poklic voznika avtobusa. 

Vse informacije o tem poklicu so 
na Marpromovi stojnici lahko dobili 
iz prve roke, od naše voznice Vesne 
Smrekar in voznika Albina Vidovi-
ča. Prav tako smo za udeležbo na 

sejmu pripravili novo zloženko, v 
kateri smo na kratko predstavili de-
javnost mestnega potniškega pro-
meta, poklic voznika in zaposlitve-
ne možnosti.

»Kot voznik sem začel delati leta 
1994 v takratnem podjetju Certus. 
Ko sem se zaposlil v Marpromu, sem 
bil sprva voznik v mestnem prome-
tu, pozneje v primestnem, trenutno 
pa vozim avtobus na različne izlete 
in na šolskih progah. Delo voznika 
je zanimivo in dinamično, saj se v 
prometu in na avtobusu vedno kaj 
dogaja, v stiku si z različnimi potni-
ki. Danes na trgu primanjkuje zares 
dobrih voznikov,« je povedal Albin 
Vidovič.

»Poklic voznice opravljam 8 let, v 
Marpromu sem zaposlena od njego-
ve ustanovitve. Sedaj sem dve leti 
voznica avtobusa na progi številka 
6 (Vzpenjača), pred tem pa sem vo-
zila manjši avtobus na liniji 17 (Rib-
niško selo–Studenci). Delam tako v 
jutranji kot popoldanski izmeni in 
sem zelo zadovoljna. Ta poklic sem 
izbrala, ker me vožnja in delo z ljud-
mi veselita. V Marpromu je zaposle-
nih že blizu 20 voznic,« je pojasnila 
Vesna Smrekar. 

Na stojnici sta bila prisotna naša voznica 
Vesna Smrekar in voznik Albin Vidovič.

Na Marpromovi stojnici so bile mladim na voljo 
različne promocijske publikacije in tudi  majice.
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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 vožnji s PohorjeJet-om.

GESLO: 

IME PRIIMEK: 

April 2017 / #1 / Letnik 2

Marprom na sejmu predstavljal 

poklic voznika avtobusa
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Spoznajte čare Pohorja tudi v poletnem času, ko 
ponuja različne oblike rekreacije in sprostitve v 
objemu narave. Družine z otroki in druge pohodnike 
čakajo številne pohorske poti in skriti kotički, 
manjše in večje adrenalinske navdušence pa poletno 
sankališče Pohorje Jet in Bike Park Pohorje.
visitpohorje.si

Bike Park
Pohodništvo

Pohorje Jet


