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Vozni red

V Marpromu letos v jesenski čas vstopamo z dob-
ro popotnico iz poletne sezone, ki si jo bomo za-
pomnili po različnih mejnikih. Na Mariborskem 

Pohorju, kjer je naše podjetje aktivno od konca leta 2014, 
smo v letošnjem juniju z gondolo prvič v poletnem času 
prepeljali toliko potnikov, da smo lahko sami pokrili 
stroške njenega obratovanja. Tako za opravljanje javne 
službe prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico za 
omenjeni mesec nismo potrebovali subvencije Mestne 
občine Maribor.

K temu dosežku je prispeval tudi dober obisk v po-
horskem kolesarskem parku; v njem že drugo leto bele-
žimo porast števila kolesarjev, kar potrjuje, da je bila naša 
odločitev za vlaganje v razvoj kolesarske infrastrukture 
na Pohorju pravilna. Prav tako velja omeniti uspele po-
letne prireditve, ob katerih smo obiskovalcem zagotovili 
prevoz z gondolo po polovični ceni in tako še dodatno 
prispevali k temu, da so pritegnile zares veliko ljudi. Z 
vsem tem smo dokazali, da lahko Pohorje živi tudi poleti, 
ko so številni obiskovalci velikokrat do zadnjega kotička 
napolnili parkirišče pri spodnji postaji gondole, mnogi 
pa so za prevoz do tja uporabili tudi mestni avtobus.

V mestnem potniškem prometu je bil eden od mej-
nikov dokončno slovo od starih avtobusnih vozovnic, 
saj so te konec junija prenehale veljati. Veseli nas, da je 
zamenjava kartic – ta je glede na njihovo število pred-
stavljala velik zalogaj – potekala dokaj gladko, z novim 
sistemom evidentiranja vozovnic pa smo v glavnem 
odpravili težave, ki smo jih imeli s starimi čitalniki vo-
zovnic. Med drugim si sedaj obetamo natančnejše po-
datke o številu potnikov na avtobusih.

Kar nekaj pomembnih sprememb nas čaka tudi v pri-
hodnje: še letos so v načrtu novosti na področju javnih 
parkirišč, ki so v upravljanju Marproma, v naslednjem 
letu pa znova posodobitev voznega parka mestnega po-
tniškega prometa. Pri tem pričakujemo, da bomo vanj 
vključili nove avtobuse na električni pogon, s čimer 
bomo še okrepili položaj enega od vodilnih okolju prija-
znih prevoznikov v širši regiji.

Bernard Majhenič, direktor
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Avtobusni liniji na Pohorju sta obiskovalcem 
približali priljubljene izletniške točke.

Manjša avtobusa so polnili tako 
pohodniki kot kolesarji. 

Z Bellevueja na Areh je ob prireditvi na 
Ruški koči vozil tudi večji avtobus.

Manjša avtobusa, opremljena 
s prikolico za kolesa, sta 
na omenjenih linijah ob 

vikendih in praznikih opravila pet 
voženj dnevno, pri čemer sta imela 
vmesne postaje pri več znanih po-
horskih izletniških in turističnih 
točkah. Cena enosmerne vozovni-
ce je znašala 3 evre za odrasle in 1 

evro za otroke (6–15 let), medtem ko 
je bil prevoz koles brezplačen. Po-
horska avtobusa so uporabljali do-
mačini in obiskovalci, ker sta imela 
prikolico za kolesa, pa so bili med 
potniki tudi kolesarji, ki so se tako 
na izhodiščno točko kolesarjenja 
pripeljali z avtobusom.

Opravljanje prevoza na pohorskih 

linijah, kar je za nas predstavljalo 
izziv tako v vlogi avtobusnega pre-
voznika kot upravljavca na Pohorju, 
so sofinancirali občini Ruše in Hoče 
- Slivnica ter Turistično društvo go-
stincev Pohorja. Za promocijo teh 
avtobusnih linij smo letos pripravili 
novo zloženko z vsemi potrebnimi 
informacijami, vključno z navodili 
za nameščanje koles na prikolico. 

Poleg manjših avtobusov s pri-
kolico za kolesa, ki sta vozila na 
Pohorje iz Ruš in Hoč, smo v pole-
tni sezoni po potrebi zagotovili še 
dodaten (večji) avtobus na relaciji 
od Bellevueja do Areha; ta je vozil 
7. julija v času prireditve Igramo in 
kuhamo na Ruški koči, ko ga je upo-
rabilo blizu 150 potnikov. 

Na avtobusnih 

linijah na Pohorju 

preko 1000 potnikov

V poletni sezoni, natančneje v obdobju od 18. maja do 1. 
septembra, smo v Marpromu obiskovalcem Pohorja, turistom 
in vsem ostalim omogočali prevoz na dveh posebnih 
avtobusnih linijah: eni na relaciji Ruše–Areh–Bellevue–
Botanični vrt in drugi Botanični vrt–Hoče–Bellevue–Areh–
Ruše. Na obeh smo opravljali prevoz ob sobotah, nedeljah in 
praznikih ob ugodnih vremenskih razmerah, skupno pa smo 
po Pohorju prepeljali nekaj več kot 1000 potnikov.
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V mestnem potniškem prome-
tu v Mariboru je z zadnjim 
dnem junija potekla veljav-

nost starih avtobusnih kartic. Tako 
je po izteku prehodnega obdobja od 
začetka julija dalje na mestnih av-
tobusih mogoče uporabljati le nove 
brezstične kartice; do začetka sep-
tembra smo na Avtobusni postaji 
(AP) Maribor in ostalih prodajnih 
mestih izdali skupno več kot 25.700 
novih kartic.

V to število so vštete tako kartice 
samo za mestni avtobusni promet 
kot večnamenske kartice, ki ob pre-
vozu z avtobusi omogočajo še pre-
voz s krožno kabinsko žičnico na 
Pohorju. Prvih smo do septembra 
izdali preko 21.600, večnamenskih 
pa smo prodali blizu 4100. Vse nove 
Marpromove kartice so potnikom 
še naprej na voljo na blagajnah AP 
Maribor, ki ob delavnikih poslujejo 

od 6. do 22. ure ter ob vikendih od 
8. do 20. ure, nove kuponske vo-
zovnice za mestni avtobusni pro-
met pa je moč kupiti tudi na vseh 
naših zunanjih prodajnih mestih. 
Tam je mogoče tudi polniti vse nove 
kartice z avtobusnimi vožnjami, 
medtem ko je gondolske vozovnice 
mogoče naložiti na večnamenske 
kartice na blagajnah spodnje posta-
je Pohorske vzpenjače. 

Eden od glavnih ciljev za prihod-
nje obdobje je, da se še poveča delež 

potnikov, ki za prevoz z avtobusi 
uporabljajo različne elektronske 
vozovnice, hkrati s tem pa zmanjša 
število tistih, ki plačujejo vožnje z 
gotovino pri vozniku. Med drugim 
je tako predvideno, da bo v prihod-
nje nove kartice možno polniti tudi 
preko spleta. Poleg tega bomo lah-
ko, če bo v mestu obstajal interes, 
razširili uporabnost naših večna-
menskih kartic na koriščenje še 
nekaterih storitev. 

Konec junija slovo od 

starih avtobusnih kartic
Za odčitavanje 
vseh vozovnic je po 
novem na avtobusih 
na razpolago ena 
vrsta terminalov.

V prvem polletju smo imeli na mestnih avtobusih približno toliko potnikov kot lani.

V prvi polovici leta 2019 (od začetka januarja do konca 
junija) je Marprom v mestnem avtobusnem prometu 
prepeljal okrog 2,26 milijona potnikov. To je primerljivo s 
številom, doseženim v enakem obdobju lani.

 Z začetkom novega 
šolskega leta so se v 
mariborskem potniškem 
prometu spremenili vozni 
redi avtobusov. Sočasno 
smo na trasi avtobusnih 
linij 10 Malečnik–Metava 
in 20 Grušova dodali novo 
obojestransko avtobusno 
postajališče Trčova 168.
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Anketni vprašalnik je bil 
sestavljen iz 18-ih vprašanj, 
osredotočenih na uporabo 

mestne avtobusne linije 18 in po-
tovalne navade njenih potnikov, 
predvsem z območja Peker in Rad-
vanja. Anketiranje je potekalo v ju-
niju letos, za nadaljnjo analizo pa 
je bilo nato uporabljenih blizu 590 
izpolnjenih anketnih vprašalnikov. 
Od vseh anketirancev je bilo največ 
krajanov Peker in Radvanja (53 %), 
pri čemer so med temi največji de-
lež predstavljali osnovnošolci, dija-
ki in študenti (41 %), sledili so upo-
kojenci (32 %) in nato zaposleni (25 
%). Velika večina vprašanih (82 %) 
uporablja mestno linijo 18 vsak dan 
ali vsaj dva- do štirikrat tedensko 
za različne opravke, denimo pot v 
šolo, službo itd.

Upoštevaje odgovore v anketi je 
avtobusna linija 18 s spremembo 
trase, uvedeno jeseni 2017, pridobi-
la skupno 23 % novih potnikov, od 

tega 15 % z območja Peker in Rad-
vanja. Dostopnost ciljev potovanja 
se je 60 % anketirancem iz Peker in 
Radvanja izboljšala ali ostala ena-
ka, med mladimi pa je ta odstotek 
še višji, saj je 70 % osnovnošolcev, 
dijakov in študentov  zadovoljnih 
s podaljšanjem linije na območje 
Mestne četrti Koroška vrata (vse 
do Škofijske gimnazije). Med vse-
mi, ki so sodelovali v anketi, jih 
ima boljšo ali enako dostopnost do 
ciljev potovanj 52 %. 

Alternativne linije predstavljajo 
boljšo ali enako dostopnost do ci-
ljev potovanja za 61 % anketirancev 
na območju Peker in Radvanja. Pri 
tem je 56 % vprašanih naklonje-
nih ureditvi mestnega potniškega 
prometa s prestopanjem, vendar le 
v primeru, da se jim potovalni čas 
ne podaljša. 

Brez novih sprememb 

na avtobusni liniji 18
Na krožni avtobusni liniji 18 bomo 
ohranili dosedanjo traso.

V okviru projekta LIFE CARE4CLIMATE je Fakulteta za 
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze 
v Mariboru skupaj z mariborsko občino in Marpromom 
opravila preveritev zadovoljstva med uporabniki avtobusne 
linije 18 Pekre. Kot je pokazala anketa, izvedena na avtobusih 
in postajališčih na liniji 18, se je po spremembi te dostopnost 
ciljev potovanja izboljšala ali ostala enaka 60 odstotkom 
anketirancev iz Peker in Radvanja. Na podlagi rezultatov 
raziskave ostaja trasa linije 18 nespremenjena.

23 %  
novih potnikov

70 %  
osnovnošolcev, 
dijakov in študentov  
zadovoljnih s 
podaljšanjem linije

52 %  
potnikov ima boljšo 
ali enako dostopnost 
do ciljev potovanj
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Testno vožnjo do spodnje postaje Pohorske 
vzpenjače smo opravili 13. maja.

V notranjosti avtobusa je tudi prilagojen 
prostor za gibalno ovirane potnike. 

Voznikov delovni prostor na avtobusu 
Heuliez je sodobno urejen in pregleden.

Omenjeni električni avtobus 
odlikujejo predvsem popol-
na odsotnost emisij in hrupa 

ter dokaj nizki stroški vzdrževanja. 
Dvanajst metrov dolg nizkopodni 
avtobus lahko sprejme blizu 90 po-
tnikov, z enim polnjenjem baterij 
pa v mestnem prometu opravi prib-
ližno 300 kilometrov. Ker v Maribo-
ru načrtujemo, 
da bomo floto 
mestnih avtobu-
sov v prihodnje 
dopolnili z vozi-
li na električni 
pogon, so testi-
ranja teh za nas 
zelo dobrodošla. 
Tako smo v zad-
njih nekaj letih 

preizkusili že več električnih avto-
busov različnih proizvajalcev.

»Vožnja s popolnoma električnim 
avtobusom Heuliez GX 337 je zelo 
udobna in prijetna. Vozilo ima avto-
matski menjalnik, ki menjava zelo 
enakomerno, brez »cukanja«, kar 
daje občutek vožnje s tramvajem. 
Z dvema močnima elektromotor-

jema ima avtobus dobre pospeške, 
tako da z njim brez težav sledimo 
tekočemu prometu. Prav tako lah-
ko zaradi dobrih zavor »mehko« 
oziroma enakomerno ustavimo, kar 
je dobrodošlo tako za potnike kot 
voznika. Zaradi elektromotorja ni v 
vozilu nobenega hrupa, tako da se 
med vožnjo sliši samo piš vetra in 
šum koles ter podvozja. Ob tihem 
delovanju vozila je dobrodošel opo-
zorilni signal za pešce oziroma os-
tale udeležence v prometu, ki ga s 
stikalom na armaturni plošči sproži 
voznik. Volan avtobusa je natančen 
in brez mrtvega hoda ter prijeten 
na otip, delovni prostor voznika pa 
sodobno urejen in pregleden,« je po-
vedal naš voznik Albin Pajek.

V več evropskih mestih v javnem 
potniškem prometu že vozi skupno 

okoli 100 takšnih Iveco-
vih električnih avto-
busov, v Mariboru pa je 
naslednji nakup novih 
mestnih avtobusov na-
črtovan v letu 2020. Pri 
tem bo sofinanciranje iz 
Eko sklada namenjeno 
prav nakupu avtobusov 
na električni pogon. 

Testiranje električnega 

avtobusa Heuliez
Na glavni avtobusni postaji smo v maju na predstavitvi 
pobliže spoznali avtobus na 100-odstotni električni 
pogon, izdelan v Ivecovi tovarni Heuliez v Franciji. Po 
predstavitvi – to je pripravilo podjetje Dualis – je sledila 
še testna vožnja s sodobnim mestnim avtobusom 
Heuliez GX 337, ki sta ga na mariborskih ulicah oziroma 
cestah preizkusila tudi naša voznika.

Vozni park mestnega potniškega prometa je 
ob koncu avgusta letos sestavljalo skupno 67 
avtobusov povprečne starosti 6,4 leta. Več kot 60 
odstotkov naših avtobusov, ki vozijo po Mariboru, 
ima motorje okoljskega standarda EURO 6. 
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Z »osmico« poleti do 

Mariborskega otoka

V poletni sezoni, ko so v 
mestnem potniškem pro-
metu veljali počitniški vo-

zni redi, je avtobus na liniji 8 Ma-
ribor AP–Terme Fontana znova 
vozil na podaljšani trasi do Mari-
borskega otoka. Tako so se lahko 
obiskovalci priljubljenega pole-
tnega kopališča vse dni, ko je bilo 
odprto, do njega pripeljali tudi z 
minibusom. Avtobusni prevoz na 
liniji do Mariborskega otoka – na 
razpolago je bil med 21. junijem in 
1. septembrom – so poleti uporab-
ljali obiskovalci kopališča vseh 
starosti, od otrok do starejših. Med poletnimi šolskimi počitnicami je imel minibus 

končno postajo pri Mariborskem otoku.

Prevoz z Maistrom po središču mesta 
je na voljo vsak dan med 8. in 20. uro. 

Maistra je ob okvarah zamenjalo 
nadomestno mini električno vozilo. 

Za brezplačen prevoz v območju za pešce in ož-
jem središču Maribora, ki ga opravljamo z elek-
tričnim vozilom Maister, smo v minulih mesecih 

po potrebi uporabili nadomesten električni mini avto. 
Tega smo v Marpromu nabavili predvsem za primere, 
ko Maister zaradi tehničnih težav oziroma posledič-
nega odhoda na servis ne more voziti, in s tem zago-
tovili, da Mariborčani in obiskovalci mesta takrat ne 
ostanejo brez storitve, kot se je to dogajalo pred tem.

Brezplačen prevoz z Maistrom je sicer v tem pole-
tju na mesec izkoristilo povprečno 1700 potnikov, od 
uvedbe te uporabnikom in okolju prijazne storitve v 
decembru 2017 do začetka letošnjega septembra pa je 
Maister prepeljal skupno že skoraj 40.000 potnikov. 
Med njimi so bili v času poletnih počitnic tudi obisko-
valci mesta in turisti. 

Maistra občasno zamenjalo 

nadomestno vozilo
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Z vstopnicami za Lent in nogometne tekme se je do konca avgusta na avtobusih brezplačno peljalo okoli 400 potnikov.

Udeleženci prvomajske proslave so napolnili parkirišče nad zgornjo postajo gondole.

Na začetku glasbenega dela programa je zbrane navdušila Godbe Ruše.

Ob nekaterih množičnih šport- 
nih, kulturnih in drugih pri-
reditvah, ki so v poletnih 

mesecih potekale v Mariboru, smo 
udeležencem ponovno zagotovili 
brezplačen prevoz z mariborskimi 
mestnimi avtobusi. Tako je bilo tudi 
v času letošnjega Festivala Lent 
med 20. in 29. junijem, ko je festi-
valska vstopnica Lenta obenem 
služila še kot vozovnica za avtobu-
se na vseh mestnih linijah.

Ista ugodnost je veljala tudi za 
imetnike vstopnic za evropske in 
odmevnejše domače nogometne 
tekme v Ljudskem vrtu, kar je v mi-
nulih mesecih prav tako naletelo na 
pozitiven odziv med obiskovalci. Z 
možnostjo brezplačnega avtobus-
nega prevoza v času nekaterih no-
gometnih tekem smo v Marpromu 
prispevali k manjši prometni gneči 
v središču mesta, obiskovalcem pa 
ponudili brezskrben prihod v bliži-

no stadiona in povratek domov.

Ker si v Marpromu prizadevamo 
za promocijo mestnega potniške-
ga prometa med mladimi, smo po-
sebno ugodnost v letošnjem pole-
tju znova pripravili tudi za šolarje; 
nakup mesečne šolske avtobusne 
vozovnice za julij jim je zagoto-
vil brezplačen prevoz z vsemi 
mestnimi avtobusi v Mariboru še 
v avgustu. 

Parkirišče nad zgornjo postajo krožne kabinske žič-
nice na Mariborskem Pohorju je bilo 1. maja prizo-
rišče tradicionalne prireditve ob prazniku dela, ki 

jo je pripravila Območna organizacija Zveze svobodnih 
sindikatov Slovenije (ZSSS) za Podravje in Koroško. Na 
srečanju se je čez dan izmenjalo kar okoli 2000 ljudi, 
tako da so bili organizatorji z obiskom zelo zadovoljni.

Na letošnjem prvomajskem druženju pod okriljem 
ZSSS je za udaren glasbeni uvod poskrbela Godba Ruše, 
po slavnostnih nagovorih pa je nato zbrane vse do ve-
černih ur zabaval ansambel Njubend. Obiskovalci so 
se med drugim lahko okrepčali tudi z brezplačnim go-
lažem – na prizorišču so ga razdelili skoraj 500 porcij. 
Za dostop na Bellevue z gondolo je mariborska občina 
odobrila 50-odstotni popust pri nakupu dnevnih gon-
dolskih vozovnic; tako je povratna gondolska vozovni-
ca za odrasle v času dogodka stala le 3 evre. Skupno 

smo na dan prireditve prodali dobrih 2200 gondolskih 
vozovnic po polovični ceni.

»Veseli nas, da se je 1. maja na Pohorju zbralo veliko 
ljudi. Prireditveni prostor je bil poln, prav tako tudi Koča 
Koča in okolica hotela Bellevue. Izvedba je bila zelo dob-
ra, brez incidentov. Ob lepem vremenu in znižani ceni 
prevoza z gondolo je prireditev izpadla odlično,« so se od-
zvali v Območni organizaciji ZSSS Podravje in Koroška. 

Veselo prvomajsko 

druženje na Pohorju

Z brezplačnimi avtobusi 

na množične dogodke
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Na parkirišču nad zgornjo postajo Po-
horske vzpenjače je 30. junija pote-
kal 2. Festival borovnic, ki ga je po 

uspeli lanski izvedbi ponovno organizi-
ralo Turistično društvo gostincev Pohorja 
(TDGP) skupaj s partnerji. Letos je skozi cel 
dan na prizorišče privabil blizu 3000 obi-
skovalcev, kar je več od lanskega števila.

Na omenjenem festivalu zadnjo nedeljo 
v juniju so na stojnicah na Pohorju prip-
ravljali in stregli približno dvajset različ-
nih jedi, od katerih je vsaka morala vse-
bovati borovnice.  Pri tem je bilo največ 
interesa za pohorsko omleto, kulinarično 
ponudbo pa je dopolnil še pester kulturno-
zabavni program z več domačimi glasbe-
niki, med njimi tudi harmonikarji in ljud-
skimi pevci.

Na dan 2. Festivala borovnic je bil prevoz 
z gondolo na voljo po promocijski ceni: v 
času dogodka je namreč veljal 50-odstotni 
popust na cene dnevnih gondolskih vo-
zovnic, kar je gotovo prispevalo k dobremu 
obisku. Gondola je 30. junija prepeljala več 
kot 2700 potnikov, pri čemer smo prodali 
preko 2500 vozovnic s 50-odstotnim po-
pustom.

»Z obiskom na 2. Festivalu borovnic smo 
zadovoljni, prodaja na stojnicah pa je bila 
manjša kot lani, saj so se obiskovalci ob 
zelo visokih temperaturah razkropili po 
Pohorju in iskali senco. So pa zato neka-
tere koče in hoteli imeli bistveno povečan 
promet. Za naprej bo treba najti dodaten 
vir sredstev za pokrivanje stroškov prire-
ditve, predvsem s strani objektov, ki imajo 
na račun nje povečan obisk,« meni Maksi-
miljan Klančnik, predsednik TDGP. 

Zadnja junijska nedelja 

na Pohorju v barvi 

borovnic

Organizatorji prireditve so bili veseli množičnega  
odziva obiskovalcev. 

Mariborsko Pohorje so v poletni sezoni 
obiskali tudi številni pohodniki.

Na Mariborskem Pohorju smo 
v tokratni poletni sezoni do-
segli zelo dobre rezultate na 

različnih področjih. V primerjavi z 
letom prej je močno naraslo števi-
lo kolesarjev v Bike parku Pohor-
je, prav tako pa nas veseli porast 
skupnega števila potnikov na kro-
žni kabinski žičnici. Pri delovanju 
te smo v juniju dosegli še posebej 
spodbuden mejnik.

V omenjenem mesecu so namreč 
prvič, odkar s krožno kabinsko žič-
nico upravlja Marprom, prihodki od 
prodaje vozovnic zanjo v poletnem 
času presegli stroške obratovanja 
žičnice. V juniju je sicer gondola 
prepeljala skoraj 25.600 potnikov, 
skupno število potnikov od začetka 
letošnjega aprila do konca avgusta 
pa je znašalo blizu 83.800. To je dob-
rih 2000 več kot lani v tem času.

Letošnji porast je tudi posledica 
zelo dobrega obiska v našem ko-
lesarskem parku, ki je v tokratni 
sezoni odprl vrata že 8. marca; od 
odprtja do začetka septembra smo 
prodali preko 6800 različnih vozov-

nic za Bike park Pohorje (vključno 
z vozovnicami za evropski in sve-
tovni pokal v gorskem kolesarstvu), 
kar je okrog 40 odstotkov več kot v 
primerljivem obdobju lani. Ob tem 
v našem kolesarskem parku tudi v 
jesenskem času, ko nekateri parki 
v višje ležečih gorskih centrih v tu-
jini že zapirajo vrata, pričakujemo 
pozitivne rezultate.

V Bike parku Pohorje, kjer smo 
imeli poleti precej dela z odpra-
vljanjem posledic močnih nalivov, 
smo letos uredili nekaj novih odse-
kov prog. Prav tako smo ob modri 
progi Flow začeli z izgradnjo še do-
datne zelene, bolj prilagojene dru-
žinskemu kolesarjenju in najmlaj-
šim obiskovalcem. Ob tem želimo 
v naslednjih dveh letih na Pohorju 
urediti mrežo kolesarskih poti, ki 
ne bodo namenjene samo ljubite-
ljem spustov, temveč tudi vsem 
ostalim gorskim kolesarjem za vo-
žnje tako navzgor kot navzdol. 

Bike park bo letos ostal odprt, dokler 
bodo vremenske razmere to dopuščale.

Pestro in uspešno 

pohorsko poletje 
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 Dejavnost nadzora parkirišč v 
belih conah Marprom opravlja 

od novembra 2017; kako so ljudje v 
Mariboru sprejeli vaše delo?

Pri delu na terenu smo deležni 
mešanih odzivov. Občutek imam, 
da približno polovica ljudi podpira 
izvajanje nadzora nad plačevanjem 
parkirnin. Stanovalci v središču 
mesta, ki imajo parkirne dovolil-
nice, so v glavnem zadovoljni s 
sistematičnim nadzorom, saj je ta 
prinesel več reda in lahko sedaj, ko 

se popoldan vrnejo domov, najde-
jo prosto parkirno mesto. Tisti, ki 
dobijo obvestilo nadzornika, pa na 
naše delo ne gledajo z odobrava-
njem, čeprav sami naredijo napako. 

 Delo nadzornika parkirišč je iz-
razito terensko, kako poteka vaš 

delovnik? 
Načeloma si v ponedeljek razde-

limo območja, ki jih pokrivamo, in 
potem obdržimo takšno razdelitev 
cel teden. Pred začetkom dela se 

pogovorimo o morebitnih poseb-
nostih iz prejšnjega dne, preveri-
mo delovanje aplikacije EasyPark 
in parkomatov na terenu ter nato 
začnemo opravljati nadzor. Vsako 
plačljivo parkirišče v belih conah 
pregledamo dva- do trikrat na dan, 
število avtomobilov, ki jih dnevno 
preveri posamezen nadzornik, pa je 
odvisno od zasedenosti parkirišča.

 Pri delu občasno prihaja tudi do 
osebnega stika z vozniki oziro-

ma kršitelji; se pri tem kdaj pojav-
ljajo kakšne težave, konflikti?

Večkrat se zgodi, da stranka ali 
nekdo drug, ki ga kaj zmoti, pristopi 
do nas. V začetku je bilo kar veliko 
konfliktnih situacij, občasno tudi 
fizičnih stikov ali groženj, sčasoma 
pa so se ljudje navadili na naše delo. 
Kljub temu se mi zdi, da bi morali v 
osnovi spremeniti mišljenje glede 

Ena od dejavnosti Marproma, ki jih je ta prevzel nazadnje, je 
nadzor nad plačevanjem parkirnin v belih conah v Mariboru. 
To terensko delo na preko 2000 parkirnih mestih v belih conah 
opravlja šestčlanska ekipa naših nadzornikov parkirišč, med 
katerimi je tudi Branko Miuc. »Pri delu sam vedno poskušam 
gledati na neko situacijo, kot da bi se zgodila meni,« je povedal 
v pogovoru za našo revijo.

Branko Miuc

Od konfliktnih situacij do 

razumevanja in stiskov rok
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Postopek preverjanja enega avtomobila običajno traja 2 minuti.

parkiranja – če parkiraš v središču 
mesta, moraš za to pač poravnati 
ustrezno parkirnino. 

 Kako je v praksi po vašem mne-
nju najbolje odreagirati v konflik-

tnih situacijah?
Vsak nadzornik ima nek svoj na-

čin, kako se odzvati v takšnih pri-
merih. Sam sem spoznal, da je stvari 
najbolje reševati skozi miren pogo-
vor. A nekaterim žal težko karkoli  
dopoveš. Kar nekaj je večkratnih 
kršiteljev, ki jih že poznamo.

 Čeprav opravljate delo, ki med 
vozniki ni najbolj priljubljeno, je 

bilo tudi že deležno njihovih pohval. 
V začetku sem ljudem ogromno 

svetoval, kako naj plačujejo parkir-
nino z mobilnimi telefoni oziroma s 
sms sporočili. To ti sicer vzame ne-
kaj časa, vendar se mi je zdelo prav, 
da osveščamo uporabnike. Vča-
sih se ljudje tudi na parkomatu ne 
znajdejo najbolje, zato jim, če sem v 
bližini, ponudim pomoč, s čimer so 
običajno zadovoljni.

 Možnost mobilnega plačevanja 
parkirnine je v Mariboru še vedno 

relativno nova, delež uporabnikov pa 
se povečuje. Bi glede na to lahko rek-
li, da se je dobro uveljavila?

Zagotovo so ljudje v Mariboru 
dobro sprejeli to novost. Opažamo, 
da tudi ogromno tujcev uporablja 
mobilno plačevanje, saj že poznajo 
aplikacijo EasyPark. Kadar nekdo 
plačuje parkirnino na parkomatu, 
ga ponavadi poučim, da ima na raz-
polago še možnost plačila s pomoč-
jo mobitela, ki je zelo dobrodošla v 
situaciji, ko ti poteče parkirnina in 
ne moreš do avtomobila, pa jo lahko 
podaljšaš na daljavo.

 Med napakami voznikov sta 
predvsem nepravilno namešča-

nje parkirnih listkov in vnašanje na-
pačnih podatkov pri mobilnem pla-
čevanju. Bi izpostavili še kakšno?

Na terenu se nam je zgodilo že 
marsikaj. Včasih se kdo obrne na 
nas s pojasnili, ki so slišati komaj 
verjetno, a se na koncu izkaže, da je 
bilo res tako. Nekateri pa še vedno 
kalkulirajo in poravnajo parkirni-
no za manj časa, kot pustijo avto v 
beli coni. Pri mobilnem plačevanju 
s sms sporočili je med najpogostej-
šimi napakami napačen vnos regi-
strske oznake avtomobila ali časa 
parkiranja brez znaka #.

 Delo nadzornika parkirišč op-
ravljate, odkar je Marprom prev-

zel to dejavnost. Kako ste zadovoljni 
z zaposlitvijo in razmerami za delo v 
našem podjetju?

Pogoji za delo so v redu, prav tako 
smo dobili opremo, ki jo potrebuje-
mo, je pa vedno mogoče še kaj iz-
boljšati. Pri tem se zavedam, da je 
Marprom javno podjetje in da dolo-

čeni postopki zato trajajo nekoliko 
dlje časa. Razmere na terenu so bile 
sprva kar težke, saj je šlo za novo 
dejavnost, pozneje pa so se izbolj-
šale. Zdaj se na primer zgodi, da na 
teden naletiš na dve težki stranki, 
tako da lahko rečem, da gre za kar 
pozitivno okolje. V poletnih mese-
cih se je poznalo, da je šlo za čas 
dopustov, saj je bilo v mestu manj 
avtomobilov, manj pa je bilo tudi 
tistih, ki ne plačajo parkirnine. 

 V ekipi nadzornikov parkirišč 
vas je trenutno 6, kakšni so od-

nosi znotraj ekipe?
Tako kot v vsakem kolektivu ali 

družini se kdaj pojavijo kakšne te-
žave, a jih za zdaj uspešno rešujemo. 
Takšen je moj občutek. Smo v redu 
kolektiv in poskušamo nesoglasja, 
kadar se pojavijo, sproti odpraviti.

 Kot družini prijazno podjetje 
Marprom zaposlenim ponuja 

različne aktivnosti, ki se nanašajo 
na družinsko življenje in prosti čas. 
Kako gledate nanje?

To je zelo dobro za zaposlene. 
Hodil sem na predstave v Narodni 
dom, pozimi sem koristil tudi služ-
beno smučarsko vozovnico na Po-
horju. Poleg tega se rad udeležim 
družabnih dogodkov, ki jih organizi-
ra podjetje, saj se mi zdi prav, da se 
zaposleni kdaj družimo tudi izven 
delovnega okolja, se o čem pogovo-
rimo. Tako se lahko izboljšajo odno-
si in klima v podjetju, spoznavamo 

se zaposleni iz različnih služb. Zato 
vedno rad pridem na te dogodke. 

 Z družino stanujete v Framu, 
čemu se najpogosteje posvečate 

v prostem času?
V prostem času enkrat na teden 

igram odbojko, enkrat do dvakrat 
mesečno kolesarim, z družino hodi-
mo na sprehode. Peš gremo tudi na 
Pohorje, saj stanujemo v Framu tik 
pod Pohorjem. 

Voznikom poskušam 
vedno razložiti, kaj so 
naredili narobe in kaj 
morajo storiti, da napake 
ne bodo več ponovili.  
V polovici primerov se 
zgodi, da ti ljudje na koncu 
dajo prav in ponudijo roko.

11 MARPROM



Vodo iz zajetja na Trikotni jasi bomo v letošnji zimi po 
potrebi lahko hladili. 

Nov sistem zasneževanja smo v juniju podaljšali tudi na 
progo Špelcin log. 

Medtem ko je bilo v času super predprodaje med 
18. in 31. marcem moč kupiti samo običajne se-
zonske vozovnice – prodali smo jih okoli 800 

– so od zadnjega dne avgusta poleg teh naprodaj tudi 
vozovnice Pohorka. Tako smo zadnji počitniški vikend 
prodali skoraj 400 sezonskih vozovnic, od tega približ-
no dve tretjini običajnih sezonskih vozovnic in eno tre-
tjino Pohork.

Po omenjenem predprodajnem vikendu so se 2. sep-
tembra cene vseh sezonskih vozovnic nekoliko zvišale, 
ponovno pa se bodo dvignile s 1. novembrom. Od takrat 
bo namreč v teku redna prodaja smučarskih vozovnic 
za zimsko sezono 2019/2020.

V minulih mesecih smo že opravili različna priprav-
ljalna dela na novo zimsko sezono, med drugim smo 
v glavnem dokončali lani začeto posodobitev sistema 
zasneževanja. V okviru tega projekta smo poleti posta-
vili še štiri stebre s snežnimi topovi nad Trikotno jaso, 
tako da je sedaj nov avtomatiziran sistem zasneževa-
nja nameščen od ciljne arene Snežnega stadiona skoraj 
do koče Luka. Ob tem smo tudi avtomatizirali črpali-
šče na Trikotni jasi in pri tamkajšnjem vodnem zajet-
ju namestili hladilni stolp, namenjen hlajenju vode za 
zasneževanje.

Pred začetkom zimske sezone bomo opravili še pre-
ostala potrebna dela na smučarskih terenih, žičniških 
napravah, snežnih topovih in drugi opremi. Prav tako je 
v načrtu še novost v spodnjem delu proge Pisker, ki jo 
pripravljamo skupaj z občino Ruše. Naš cilj je, da novo 
smučarsko sezono uradno odpremo najpozneje sredi 
decembra, če bodo razmere dopuščale, pa bo smuka na 
Pohorju na voljo že prej. 

Do začetka
septembra prodali

 1200 sezonskih

 vozovnic

Na blagajnah na spodnji postaji Pohorske 
vzpenjače je zadnji počitniški vikend, 31. 
avgusta in 1. septembra, potekala predprodaja 
novih sezonskih smučarskih vozovnic 
po ugodnejših cenah. Upoštevaje še 
spomladansko super predprodajo smo tako 
do vključno 1. septembra prodali skupno že 
blizu 1200 različnih sezonskih vozovnic za 
Mariborsko Pohorje.
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Finalno tekmo svetovnega pokala si 
je ob progi World cup in v ciljni areni 
ogledalo okoli 13 tisoč ljudi.

Glavna tribuna tik nad spodnjo postajo gondole.

Kolesarski utrip na Maribor-
skem Pohorju sta že spo-
mladi močno poživili dve 

odmevni tekmovanji, evropski in 
svetovni pokal v spustu z gorskimi 
kolesi. Svetovni pokal smo uspešno 
izpeljali zadnji konec tedna v apri-
lu, ko je adrenalinski spektakel v 
treh dneh na treninge, kvalifikacije 
in finalne pod Pohorje privabil blizu 
25.000 gledalcev. Približno polovi-
ca vseh obiskovalcev je bila tujcev 
– med njimi so prevladovali Čehi, 
Avstrijci in Madžari.

Po tekmovanju na Mariborskem 
Pohorju najboljši gorski kolesarji 
na svetu niso mogli prehvaliti proge 
World cup, ki je večinoma speljana 
po gozdnem predelu Pohorja in jo 
odlikuje predvsem to, da je v celoti 
naravna. Po pričakovanjih je tekmo-
valcem predstavljal največji izziv 
del proge nad Trikotno jaso, poime-
novan Rox&Roll; tako je večina tek-
movalcev temu zahtevnemu odseku 
med ogledom proge posvetila največ 
časa, gledalci pa so do zadnjega ko-
tička napolnili tribuno ob Trikotni 
jasi. Polna je bila tudi glavna tribuna 
nad spodnjo postajo gondole.

Ob tem velja izpostaviti, da je 
imel dogodek pozitivne učinke tudi 
na drugih področjih; po podatkih 
Zavoda za turizem Maribor - Pohor-
je je bila že pred začetkom tekmo-
vanja zasedena večina zmogljivosti 
hotelov pod Pohorjem (okrog 90 
odstotkov), v središču mesta pa so 

bili hoteli približno 70-odstotno za-
sedeni. Pri tem je bilo 60 odstotkov 
prenočitev moč pripisati prav sve-
tovnemu pokalu. 

Glede na vse pozitivne odzive se 
že veselimo tekme svetovnega po-
kala v letu 2020, ko bo v Mariboru 
gostovala 2. in 3. maja, teden dni 
prej pa bo Bike park Pohorje znova 

gostil še evropski pokal v spustu z 
gorskimi kolesi. Tako si na tekmo-
vanjih v letu 2020 ponovno obetamo 
zelo dobro udeležbo s strani tekmo-
valnih ekip in tudi obiskovalcev, ki 
bodo napovedana kolesarska do-
godka v času prvomajskih počitnic 
lahko izkoristili za svoje kolesarske 
počitnice na Pohorju. 

Svetovni pokal v spustu 

navdušil 25.000 obiskovalcev

Za organizacijo tekmovanja najvišjega svetovnega ranga 
smo prejeli številne pohvale tudi od predstavnikov 
Mednarodne kolesarske zveze UCI, ki so tridnevni spektakel 
pod Pohorjem spremljali v živo. »Odlično uigrana ekipa, 
izjemna proga, dobre vremenske razmere – to je odličen 
start v novo sezono svetovnega pokala v disciplini spust,« so 
si bili enotni.
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 So poletni meseci pri vas 
predstavljali čas za počitek ali so 

v ospredju že bile priprave na novo 
tekmovalno sezono?

Bilo je vsega in bilo je pestro. 
Naša celotna ekipa za hitre disci-
pline se je kmalu po pretekli zimski 
sezoni zbrala v Celju na kondicij-
skih pripravah na novo sezono, ki 
so trajale pet zaporednih tednov. 
Po koncu smo si lahko privoščili 
nekaj oddiha, kar sem izkoristil in 
odpotovali na hrvaško obalo. Tako 
po tem, ko sem bil skoraj celotno 
sezono zdoma, tudi poleti nisem 
preživel veliko časa doma. 

 Čemu ste namenili večino tiste-
ga časa, ki ste ga vendarle lahko 

preživeli v rojstnem mestu?
V Mariboru stanujem blizu Po-

horja, zato je jasno, da sem ta čas 
izkoristil za različne aktivnosti na 
našem hribu. Večkrat sem obiskal 
tudi center mesta in se družil s pri-
jatelji, kadar je le bila priložnost, pa 
z veseljem odšel na nogometno tek-
mo v Ljudski vrt. Saj se ve, da sem 
pravi Mariborčan.

 Na Pohorju smo bili poleti veseli 
zelo številčnega obiska kolesar-

jev in pohodnikov. Ste se tudi vi kdaj 
povzpeli nanj peš ali na kolesu?

Seveda, odpravil sem se peš, s ko-
lesom in tudi z gondolo. Če k temu 
še dodam, da sem pozimi smučal in 
uporabljal avtobus med Bellevuejem 
in Arehom, lahko rečem, da sem se 
po Pohorju vozil skoraj z vsem, s či-
mer je mogoče. Zakaj pa ne, če je vse 
to na voljo. Pohorje je kot nalašč za 
treninge, tako kondicijske kot smu-
čarske, za oddih in v poletni vročini 
tudi prijetno ohladitev.

 Proti koncu poletja je Pohorje še 
v zelenih odtenkih, vas pa naj-

brž že v kratkem čaka bela podlaga. 
Kdaj začnete s pripravami na snegu 
in kje?

Sprva smo načrtovali odhod v 
Južno Ameriko, vendar je zaradi 
pomanjkanja snega prišlo do spre-
membe in bomo ostali v Evropi. Še v 
avgustu se odpravljamo na treninge 
na snegu, ki so predvideni na več 
prizoriščih, v Italiji, Litvi in Švici. S 
tem bo zame res konec poletja.

 V svetovnem pokalu ste debi-
tirali v letu 2011, tako da bo le-

tošnja sezona vaša deseta. Ste si 
glede na ta jubilej zastavili kakšne 
posebne cilje?

V svetovnem pokalu sem prvič 
nastopil marca 2011 v slalomu, s 
startno številko 72. Na to tekmo ni-

mam preveč lepega spomina, razen 
te zanimivosti, da sem imel takšno 
številko, kot jo na dresih običajno 
nosi eden od naših najboljših nogo-
metašev, Josip Iličić. Od takrat sem 
v svetovnem pokalu zbral že preko 
100 nastopov in si izboljšal startno 
številko. V novi sezoni se želim pre-
biti v vrh svetovnega pokala. Doslej 
sem bil že večkrat blizu, nisem pa 
še uspel stopiti na stopničke. Po de-
setih letih ciljam na to, predvsem v 
superkombinaciji. Imam občutek, da 
sem letos bolje pripravljen kot lani v 
tem času in da je ta cilj dosegljiv. 

 V dosedanji tekmovalni karieri 
ste najboljše rezultate dosegli v 

superkombinaciji, superveleslalo-
mu in smuku. Katera od teh disci-
plin vam je najbolj pri srcu?

Vse so mi pri srcu, tudi veleslalom 
in slalom, čeprav v teh ne tekmujem 
več tako pogosto. V vseh sem vo-
zil tudi na svetovnih prvenstvih in 
olimpijskih igrah. Že od malega tre-
niram vse discipline, razen s smu-
kom sem začel nekoliko pozneje, saj 
majhnim otrokom še ne dovolijo, da 
smučajo tako hitro. Sedaj, ko mi to 
dovolijo, pa rad vozim hitro.

 Ob svetovnem pokalu v alpskem 
smučanju je Maribor letos znova 

Pohorje 
nas osrečuje 
in združuje
Že od uvedbe naše blagovne znamke Visit 
Pohorje, pod katero razvijamo in tržimo 
ponudbo Pohorja, pri njeni promociji 
sodelujemo tudi z mariborskimi člani alpske 
smučarske reprezentance. Eden od njih je 
Klemen Kosi, ki je rasel prav na Pohorju. »Še 
naprej si bomo prizadevali, da bo logotip 
Visit Pohorje čim večkrat prikazan 
na televizijskih zaslonih,« je 
napovedal v pogovoru za 
našo revijo.

Klemen Kosi

MARPROM
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gostil še svetovni pokal v gorskem 
kolesarstvu, kjer prav tako radi vo-
zijo hitro. Kako gledate na ta šport?

Kot smučar za trening tudi kar ve-
liko kolesarim, a v klanec navzgor, 
medtem ko se kolesarji na svetov-
nem pokalu na Pohorju spuščajo 
navzdol. Tega sam ne prakticiram, 
čeprav je nekaj podobnosti na pri-
mer s smukom. Za oba je angleška 
beseda downhill, oba sta adrena-
linska in vsebujeta skoke. Vendar 
so skoki med smukom daljši, saj mi 
skočimo tudi 60–80 metrov.

 Z Marpromom obnavljate spon-
zorsko pogodbo že od zimske se-

zone 2016/2017; kako ste zadovoljni 
s sodelovanjem?

Gre za vzajemno sodelovanje, s 
katerim sem zelo zadovoljen. Za-
čelo se je dokaj nepričakovano, ko 
so pravi ljudje prišli na pravo mes-
to. Imeli smo srečo, da je Pohorje, 
ki nam toliko pomeni, prevzel v 
upravljanje Marprom. Hitro smo 
našli skupni jezik, saj imamo oboji 
radi Pohorje in se trudimo za razvoj 
ter uspehe na različnih področjih. 
Doslej smo že veliko postorili in 
želim si, da bi z uspešnim sodelo-
vanjem nadaljevali še v prihodnje. 

 Pohorje promovirate s sloganom 
Dobrodošli na našem hribu! Kako 

gledate na odnos Mariborčanov do 
domačega hriba?

Mislim, da se Mariborčani dobro 
zavedamo, kaj nam nudi Pohorje, 
kjer lahko doživimo nekaj prečudo-
vitega. Na njem smo dobrodošli vsi 
obiskovalci, večinoma smo tudi vsi 
prijazni eden do drugega, se pozd-
ravljamo med seboj. Pohorje je hrib, 
ki nas osrečuje in združuje, zato smo 

ponosni nanj. Lepo ponazoritev tega 
smo videli na najdaljši dan v letu, ko 
so ljudje pred vzhodom sonca še v 
temi pešačili na Pohorje in se potem 
družili na njem ter zabavali.

 Na Pohorje prihaja tudi veliko 
tujcev. Kaj menite o njegovi pre-

poznavnosti v tujini?
Opažam, da je Pohorje v tujini vse 

bolj prepoznavno. Med pogovori mi 
sotekmovalci omenijo, da ga poz-
najo in vedo, kje se nahaja. Tudi vsi 
tuji turisti, ki obiščejo Maribor in Po-
horje, najbrž ne bi prišli, če ga ne bi 
poznali, že slišali zanj. Seveda pa je 
mogoče privabiti še več turistov. Za-
nimivo je, da pozimi pri nas srečamo 
tudi kar nekaj smučarjev iz Avstrije. 
Oni doma sploh ne rabijo pomisliti, v 
katero smer bodo šli, pa bodo zago-
tovo prišli do enega hriba, kjer imajo 
smučišče. Zato je nek fenomen, da 
pridejo k nam.

 V Marpromu razvijamo infra-
strukturo in ponudbo na Pohorju 

tako za zimsko kot poletno sezono, 
dolgoročno pa ju želimo izenačiti po 
prometu. Je to prava pot? 

Vsaka pot je prava, če po njej 
privabimo obiskovalce. Pohorje še 
zdaleč ni samo za to, da po njem 
smučamo. Seveda je super, če lah-
ko pozimi smučamo čim več časa 
in menim, da ste v Marpromu nare-
dili velik korak k temu, ko ste pris-
krbeli nove naprave za zasneže-
vanje. Verjamem, da bo Pohorje še 
naprej ponujalo veliko smučarskih 
dni, tudi spomladi, ko lahko ima 
smuka poseben čar. Je pa dejstvo, 
da zima traja le četrt leta in slej ko 
prej sneg skopni. Takrat je treba 
smuči zamenjati za pohodne če-

vlje, kolo ali kaj tretjega. Možnosti 
je na Pohorju ogromno.

 Širša javnost vas pozna tudi po 
tem, da se radi šalite in ste goreč 

navijač NK Maribor. Vam to pred-
stavlja sprostitev v času treningov 
in tekmovanj?

Vsekakor me veseli, da me javnost 
vidi v takšni luči, saj dejansko sem 
tak človek. Maribor podpiram na 
vsakem koraku in bom to počel še 
naprej. Glede šaljenja pa je tako – ko 
smučamo, takrat smo resni, sicer pa 
ne vidim razloga, da se ne bi pozaba-
vali, ker to samo izboljša vzdušje. 

Nov zemljevid pohorskih 

kolesarskih in pohodniških poti

Gondola fun bar pri spodnji postaji gondole je ju-
lija letos gostil predstavitev novega zemljevida 
vzhodnega Pohorja in kartončka Pohorska kuli-

narična transverzala; oboje je ugledalo luč sveta na po-
budo Turističnega društva gostincev Pohorja in v sode-
lovanju štirih občin (Hoče - Slivnica, Slovenska Bistrica, 
Ruše, Maribor) ter Zavoda za turizem Maribor - Pohorje.

Omenjeni zemljevid predstavlja dobrodošlo pridobi-
tev za pohodnike in kolesarje v poletni sezoni, saj se 

lahko z njegovo pomočjo lažje orientirajo pri obisku 
tega dela Pohorja. Na karti so tudi fotografije nasta-
nitvenih objektov s kontakti, Pohorske vzpenjače in 
nekaterih naravnih znamenitosti vzhodnega Pohorja. 
Kartonček pohorske kulinarične transverzale pa obi-
skovalcem omogoča degustiranje pristne pohorske 
kulinarike v določenih kočah in hotelih.

Zemljevidi in kartončki so natisnjeni v slovenskem 
in angleškem jeziku, tako da jih lahko uporabljajo do-
mači in tuji gostje. Dobijo jih lahko na vseh turističnih 
točkah v občinah, ki so sodelovale pri tem projektu in 
ga tudi financirale, na spodnji in zgornji postaji Po-
horske vzpenjače, v večini nastanitvenih objektov in 
kočah, ki so del pohorske kulinarične transverzale. Ze-
mljevid je bil izdan v skupno 50 tisoč izvodih, od tega 
35 tisoč v slovenski različici in 15 tisoč v angleški. 

Vedno nasmejan Klemen Kosi.

Štajerci smo znani po 
tem, da smo veseli ljudje 
in jaz želim odražati 
pravi štajerski duh.
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Mariborsko Pohorje je bilo v poletni sezoni 
znova eno od najživahnejših prizorišč Špor-
tnega vikenda Maribora, ki je potekal 1. in 

2. junija. Omenjeni vikend so bile na Pohorju in pod 
njim na voljo številne aktivnosti; med njimi so bili 
različni pohodi, tekmovanje na poligonu pump track, 
gorsko kolesarstvo za otroke, spusti po sankališču 
PohorJet in toboganu MiniJet, vožnje z gorskimi ski-
roji, aikido, taborništvo itd.

Prvo junijsko soboto in nedeljo, ko je potekal 29. Špor-
tni vikend Maribora, so mestni avtobusi na liniji 6 Vzpe-
njača vozili brezplačno, za prevoz z gondolo pa je veljal 
50-odstotni popust na vse cene dnevnih gondolskih 
vozovnic. V času Športnega vikenda je gondola prepe-
ljala skupno preko 8500 potnikov, številni udeleženci 
pa so izkoristili tudi možnost brezplačnega prevoza s 
sedežnico Radvanje. Prav tako se je veliko obiskoval-
cev, od najmlajših do starejših, proti vrhu Mariborskega 
Pohorja podalo peš, nekateri pa tudi s kolesi.

Tradicionalni Športni vikend, ki ga z namenom 
promocije aktivnega in zdravega preživljanja proste-
ga časa organizira Športna zveza Maribor skupaj z 
vrsto partnerji, je letos znova vključeval nekaj novosti. 
Med drugim sta bila v njegov obsežen program prvič 
umeščena tudi tekaška prireditev Visit Pohorje Brave-
Run in Olimpijski pohod, ki se ga je v lepem vremenu 
udeležilo blizu 1000 pohodnikov. 

Na Mariborskem Pohorju je 1. 
junija že šesto leto zapored 
navdušila razburljiva tekaš- 

ka prireditev Visit Pohorje Brave-
Run. Ta se je letos prvič odvila v 
sklopu Športnega vikenda Maribo-
ra. Na Teku pogumnih se je zbralo 
približno 270 udeležencev, ki so 
svojo moč, vzdržljivost in spretnost 
preizkusili na 3, 5 in 10 kilometrov 
dolgih progah ter na koncu vsi pre-
jeli nagrade in medalje.

Start in cilj prog sta bila pri spo-
dnji postaji Pohorske vzpenjače, 
vmes pa je bilo treba na osnovni 
5-kilometrski progi premagati 27 
različno zahtevnih ovir. Najpogu-
mnejši tekači, ki so izbrali 10-kilo-
metrsko razdaljo, so morali preteči 
dva kroga. Med tokratnimi ovirami 

je bilo nekaj že poznanih iz prete-
klih let (strmina Snežnega stadi-
ona, splav na vodi, železna kletka, 
tunel pod cesto, ribnik, 70-stopinj-
ski klanec, blato, 40-metrska drča 
…), nekaj pa povsem novih. Med sle-
dnjimi so bile na primer nove lese-
ne ovire, tekmovalce je čakalo tudi 
kolesarjenje itd.

Tekaška preizkušnja, kjer so se 
udeleženci na progah soočili z 
vodo, blatom, vrvmi, ognjem in na-
ravnimi ovirami razgibanega Po-
horja, je bila namenjena vsem, ki se 
rekreativno ukvarjajo s športom in 
želijo premagovati različne izzive 
ter se pri tem družiti s prijatelji in 
zabavati. Na njej so sodelovali tako 
posamezniki, družine kot manjše 
ali večje skupine, za uvod pa je bil 

najprej na sporedu tudi otroško-
družinski Visit Pohorje BraveRun. 

»Tekmovalce smo želeli spodbu-
diti, da zberejo pogum in pretečejo, 
preplezajo, preskočijo ter prebro-
dijo vse ovire na progah, pri tem pa 
v sebi odkrijejo moč, ki je še niso 
poznali. Atraktivna prireditev ude-
ležencev zagotovo ni pustila ravno-
dušnih, zato verjamemo, da se bomo 
z mnogimi srečali tudi v naslednjem 
letu, ko jim bomo znova omogoči-
li nepozabno doživetje v naravi na 
Mariborskem Pohorju,« je prepričan 
organizator Jože Perčič. 

Mokro-blaten tek šestič 

gostoval na Pohorju

V času Športnega vikenda 

znova gneča na Pohorju

Trikilometrska proga je s starta vodila 
proti Hotelu Arena, petkilometrska pa 
na Čopovo progo in nato v gozd.

Za Športni vikend je Pohorje privabilo več organiziranih 
skupin – manjkali niso niti mariborski hokejisti »Lisjaki«.
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Na Mariborskem Pohorju smo 
letos na dan poletnega sol-
sticija nekaj minut po 5. uri 

že tretjič množično pričakali sončni 
vzhod. Letošnji dogodek Po sončni 
vzhod na Pohorje, ki ga je pripravi-
lo Društvo TOP – tek, organizacija, 
pohodništvo skupaj s partnerji, je 
pri zgornji postaji gondole potekal 
21. junija od 4.30 dalje, nanj pa je po 
oceni organizatorja prišlo kar okoli 
3000 ljudi.

Dogajanje se je ob omenjeni uri 
začelo z zvoki Kristalnega orkestra 
iz zavoda Šola Luči, ki je zatem ob 
5. uri na oder pri zgornji postaji 
gondole pospremil legendarne-
ga slovenskega glasbenika Vlada 
Kreslina. Ta nas je ob vzhodu sonca 
dokončno prebudil z balado Nekega 
jutra, ko se zdani, nato pa nadalje-
val krajši nastop z jutru prijaznim 
programom. Ob 5.30 je sledil še ži-
vahen after party z Akustičnim or-
gazmom na terasi Koče Koča. 

Letošnje druženje ob sončnem 
vzhodu, ki je po številu obisko-

valcev močno preseglo lansko, je 
predstavljalo tudi velik logistični 
zalogaj. Na dan poletnega solsti-
cija je gondola zaradi dogodka Po 
sončni vzhod na Pohorje začela 
obratovati že ob 4.15 in je od takrat 
naprej nepretrgoma krožila, pri če-
mer je od začetka obratovanja do 
12. ure veljal 50-odstotni popust na 
cene dnevnih gondolskih vozovnic. 
Omenjenega dne je gondola prepe-
ljala skupno blizu 2000 potnikov, od 
tega večino pred poldnevom. 

Uspeli dogodek, ki se je odvil pod 
sloganom »Kdo, s kom, kaj, zakaj, 
ni važno. Ti samo pridi po sončni 
vzhod na Pohorje 2019!«, je imel tudi 
dobrodelni značaj; v sklopu dogod-
ka je v sredini maja podjetje Hervis 
humanitarnemu društvu UP-ornik 
predalo dva bona v vrednosti 400 
evrov, v začetku junija je sledila 
otvoritev razstave fotografij sonč-
nih vzhodov z dobrodelno dražbo 
izbranih fotografij s Pohorja, na dan 
dogodka pa je organizator izpeljal 
še dobrodelni srečelov. Skupno je 
bilo zbranih 1075 evrov. 

Del Marpromovega kolektiva 
se je junija odpravil na popo-
tovanje po Bosni in Hercego-

vini. Izlet se je začel v delavnicah 
podjetja, od koder je avtobus z blizu 
40 potniki krenil na pot čez Hrva-
ško. Mejo smo prečkali daleč na 
jugu – tik ob delti reke Neretve – in 
se nato najprej ustavili v Mostarju, 
slikovitem mestu ob Neretvi, zna-
nem po starem kamnitem mostu.

Po značilnih kamnito tlakovanih 
ulicah, ki nudijo prijetno masažo 
stopal, smo se v spremstvu lokalne 
vodnice sprehodili po mestu; vide-
li smo staro mestno jedro, čaršijo, 

hamam, stari most in turško hišo, 
ki je pod zaščito Unesca in že 4 sto-
letja pripada isti rodbini. Po kraj-
šem počitku in fotografiranju smo 
se hitro odpravili naprej, saj nas je 
čakalo še kar nekaj kilometrov do 
končne postaje – Sarajeva. 

Pot do tja je vodila po čudovitem 
kanjonu Neretve, ki je v skale vreza-
la neverjetne prizore. Ustavili smo 
se pri restavraciji Zdrava voda nad 
Jablanico, od koder se vidi porušen 
most – rekvizit iz filma Bitka na Ne-
retvi. Ob prihodu v Sarajevo smo se 
zapeljali do izvira reke Bosne, ki je 
urejen v idiličen park, poln izvirov, 
mostov, zelenja in živali, zatem pa 
nam je za tisti dan ostalo le še noč-
no življenje Sarajeva. 

Naslednjega dne smo se z lokal-
no vodnico odpravili na razisko-
vanje stare baščaršije in drugih 
znamenitosti v centru mesta. Pri 
tem smo seveda tudi okusili zvr-
hano mero čevapčičev, burekov in 
ostalih dobrot, ki jih ponujajo na 
vsakem koraku. Naporen, a čudovit 
izlet se je končal pozno ponoči, ko 
smo prispeli nazaj v Maribor. 

Zadnji majski vikend se je 
ekipa zaposlenih v Marpro-
mu, ki je konec aprila pro-

stovoljno pomagala pri izvedbi 
svetovnega pokala v gorskem 
kolesarstvu na Mariborskem Po-
horju, odpravila na dvodnevni iz-
let v slovensko in hrvaško Istro. 
Tega se je udeležilo okrog 15 za-
poslenih na Marpromu in zuna-
njih sodelavcev. 

Prijetno druženje ob morju 25. 
in 26. maja je vključevalo tudi vo-
žnjo s turistično ladjico po Piran-
skem zalivu, ki je ponudila pog-
led na slikovito slovensko obalo, 
in ribji piknik na domačiji v Seči, 
kjer so bile na krožnikih morske 
specialitete. Po prenočitvi v Uma-
gu je bilo pred odhodom proti 
domu dovolj časa še za postanek 
pri vinski fontani v Marezigah in 
skupno kosilo v Uncu. 

Večina pohodnikov je proti vrhu 
Pohorja v pričakovanju sončnega 
vzhoda krenila ob 3. uri.

Prijetno 
spomladansko 

potepanje po Istri

Sončni vzhod na Pohorju

pričakalo kar 3000 ljudi

Sindikalni izlet 

v Mostar in Sarajevo
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Zahvala ob upokojitvi

Svojo poklicno pot so v minulih mesecih sklenili trije naši vozniki avtobusov; v maju sta se 

upokojila Rado Koban in Mihael Neuvirt (slednji s 40 leti delovne dobe v podjetjih za mestni 

potniški promet), v juliju pa zatem še Marjan Žavcer. Ob odhodu v pokoj vsem izrekamo 

zahvalo za opravljeno delo v Marpromu in jim želimo vse dobro na nadaljnji življenjski poti.

Pohvale uporabnikov 

naših storitev

16. maj 2019

Pozdravljeni, izredno bi 
rada pohvalila voznika 
avtobusa na liniji št. 18, ki je 
danes imel ob 06.51 odhod s 
postajališča ob ribniku. 

5. junij 2019

Pohvalil bi gospoda 
Potočnika, ki pri vas dela kot 
šofer. Danes je delal na liniji 
15. Gospod je vljuden in ima 
zelo rad svoje delo! To sem 
ugotovil skozi čas. Čim več 
takih ljudi.

16. maj 2019

Včeraj sem se peljala na 
progi št. 3, kjer sem naletela 
na izredno prijaznega in 
pozitivno naravnanega 
voznika. Ker je s svojim 
vedenjem res izstopal in 
prijetno vplival na potnike 
(kljub rahli zamudi zaradi 
prometne konice), ga želim 
pohvaliti in upam, da ga bo 
pohvalil tudi njegov vodja. 
Vozil je na progi št. 3, ki 
pelje s postaje Glavni trg–
Vetrinjska ob 15.41. 

21. maj 2019

Spoštovani, včeraj nekaj čez 11. uro sem poklical na vaš center 
za pomoč strankam, saj je naši stranki iz Gradca parkirni 
listek padel v režo avtomobila in ni mogla izvesti pačila. Vaš 
uslužbenec, čigar imena žal ne vem, mi je prijazno pomagal in 
skušal poiskati vstopni listek v sistemu. Stranka je plačala le en 
evro parkirnine, pred tem je bila vsa prestrašena, kako bo sploh 
prišla s parkirišča. Ob tem je dodala, da bi v Gradcu v primeru 
takšne težave plačala 50 € in je bila resnično presenečena nad 
prijaznostjo in razumevanjem vašega delavca. Tako se vam v 
strankinem in svojem imenu zahvaljujem za ustrežljivost in 
pomoč, takšno ravnanje dela mesto prijazno do nas meščanov 
in obiskovalcev. Obilo uspešnega dela vam želim tudi vnaprej.

6. junij 2019

Šofer g. Kotnik na avtobusu 

za Kamnico prav vsakemu 

potniku nameni izjemno 

prijaznost. Bravo, vredno 

nagrade!!
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     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 ali na blagajni na spodnji postaji 
Pohorske vzpenjače. Med vsemi, ki nam boste oddali pravilno geslo, bomo v uredništvu in-
ternega glasila izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel darilni paket Visit Pohorje.  

GESLO: 

IME IN PRIIMEK: 
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Dobrodošli  
na našem hribu!

Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Mariborwww.visitpohorje.si


