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

Poleg izvajanja mestnega potniškega prometa in drugih vrst avtobusnih prevozov ter servisnega vzdrževa-
nja vozil je Marprom v preteklosti prevzemal še dodatne dejavnosti; tako je oktobra 2014 pod okrilje Mar-
proma prešlo upravljanje pohorskih žičnic, januarja 2017 pa je nato prejel 15-letno koncesijo za upravljanje 
žičnic na Mariborskem Pohorju, smučišč in spremljevalnih objektov. Novembra 2017 je postal še upravljavec 
mestnih parkirišč z zapornicami in mobilnega plačevanja parkirnine v belih conah.

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

Z uresničevanjem začrtane strategije razvoja želi Marprom postati kakovosten in zanesljiv izvajalec mestne-
ga potniškega prometa v Mariboru. Obenem pa opravljati tudi vse ostale storitve v skladu s pričakovanji 
uporabnikov in s tem upravičiti njihovo zaupanje. Za leto 2020 je v načrtu, da podjetje ponovno prevzame 
nove dejavnosti, navedene v nadaljevanju poročila. 
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1.1 Pomembnejši podatki o poslovanju družbe
    2015 2016 2017 2018 2019

Skupni letni prihodki 9.056.990 10.307.755 11.684.162 14.059.713 15.194.290

Čisti prihodki od prodaje 4.608.343 5.193.973 6.359.124 7.727.468 7.846.284

Vrednost aktive 2.215.218 4.700.295 5.287.455 5.649.797 11.390.467

Čisti dobiček obračunskega obdobja 90.877 10.059 11.140 4.232  

Izguba poslovnega leta     401.635

Kratkoročna sredstva (konec leta) 1.836.139 2.087.874 2.145.508 2.279.049 2.382.156

Kratkoročne obveznosti (konec leta) 1.661.354 2.430.076 2.958.602 3.090.885 4.921.670

Kapital (konec leta) 346.087 356.851 350.437 821.632 424.864

Zaloge (konec leta) 69.252 52.886 76.912 90.022 122.009

Denarna sredstva (konec leta) 26.866 241.743 223.472 177.401 78.676

Celotne obveznosti (konec leta) 2.215.218 4.700.295 5.287.455 5.649.797 11.390.467

ZAPOSLENI 2015 2016 2017 2018 2019

Število zaposlenih (konec leta) 194 244 283 280 284

Povprečno število zaposlenih iz ur 194,26 208,71 244,23 268,32 269,33

PODROČJE PROMETA 2015 2016 2017 2018 2019

Prevoženi skupni kilometri 3.138.688 3.338.483 3.607.837 3.741.325 3.787.933

Prevoženi kilometri JMPP 2.981.796 3.013.965 3.168.975 3.369.963 3.507.229,00

Povprečna starost vozil 10,40 8,20 5,70 5,80 6,8

Prepeljani potniki 3.966.382 3.932.356 3.932.214 3.958.039 3.998.502

PODROČJE OBRATOVANJA ŽIČNIŠKIH NAPRAV IN SMUČIŠČ 2015 2016 2017 2018 2019

Število dni smučarske sezone 109 117 111 133 107

Število smučarjev 111.246 59.001 88.596 151.337 140.079

Število ostalih obiskovalcev 110.387 88.203 116.766 162.751 173.754

Obratovalne ure vseh žičniških naprav 8.185 9.096 9.888 10.924 8.642

KAZALNIKI 2015 2016 2017 2018 2019

Stopnja lastniškosti financiranja 0,16 0,08 0,07 0,15 0,04

Stopnja dolgoročnosti financiranja 0,19 0,46 0,40 0,40 0,52

Stopnja kratkoročnega financiranja 0,81 0,54 0,60 0,60 0,48

Stopnja osnovnosti investiranja 0,1 0,48 0,52 0,50 0,74

Stopnja dolgoročnosti investiranja 0,12 0,49 0,56 0,53 0,76

Kapitalska pokritost osnovnih sredstev 1,59 0,16 0,13 0,29 0,05

Gospodarnost poslovanja 1,02 1 1,01 1,01 0,99

Celotna gospodarnost poslovanja 1,01 1 1,00 1,00 0,90

Dodana vrednost na zaposlenega 21.896,41 22.664,47 24.820,34 25.549,96 32.935,68

Čista donosnost sredstev (ROA) 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,05

Čista donosnost kapitala (ROE) 0,08 0,03 0,03 0,01 -0,64

Koeficient tekoče likvidnosti 1,11 0,86 0,73 0,74 0,48

Koeficient pospešene likvidnosti 1,06 0,84 0,70 0,71 0,46

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

Kazalnik finančnega vzvoda 6,40 13,17 15,09 6,88 26,81
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1.2 Poročilo direktorja
Leto 2019 je bilo za Marprom finančno zelo zahtevno, saj ga je podjetje sklenilo s presežkom 
odhodkov nad prihodki v višini okoli 401.000 EUR. Do tega je privedlo več dejavnikov, med 
katerimi je treba izpostaviti težave s toplim vremenom v zimski sezoni; te so imele za posledi-
co izjemno visoke stroške priprave smučišč in občutno manjši obisk smučarjev, h kateremu je 
svoje dodala še slaba zasedenost hotelov in apartmajev v lasti DUTB. Tako smo v letu 2019 s 
smučarsko dejavnostjo na Pohorju imeli 262.000 EUR manj prihodkov kot v letu prej, stroški 
pa so bili za 113.000 EUR višji.

Ne glede na negativen končni poslovni izid so leto 2019 zaznamovali pomembni dosežki in 
novosti, ki so odraz uresničevanja zastavljenih razvojnih načrtov Marproma. Zabeležili smo jih 
na vseh glavnih področjih našega delovanja, od avtobusnega prometa, parkirišč do Pohorja: 

•  januarja smo uvedli nov sistem evidentiranja in prodaje avtobusnih vozovnic; 
•  na Mariborskem Pohorju smo z novim zasneževalnim sistemom pripravili dovolj 

kakovostno snežno podlago, da februarja toplo vreme ni prišlo do živega Zlati lisici; 
•  aprila smo v kolesarski park vrnili tekmovanje za svetovni pokal, ki je privabilo blizu 

25.000 gledalcev; 
•  junija je gondola prvič v poletni sezoni prepeljala toliko potnikov, da smo sami pokrili 

stroške obratovanja, enako pa je bilo še avgusta in septembra; 
•  z julijem so v mestnem prometu začele veljati izključno nove brezstične kartice; 
•  septembra smo uvedli novo avtobusno linijo po vinski cesti v Kungoti;
•  oktobra smo na Pohorju organizirali uveljavljeno jesensko delovno akcijo urejanja oziroma 

čiščenja smučarskih prog, ki je privabila več sto udeležencev; 
•  novembra je glavna avtobusna postaja v Mariboru praznovala 30 let obstoja;
•  novembra in decembra smo uvedli več novosti na javnih parkiriščih, s katerimi 

upravljamo; 
•  decembra smo kljub pomanjkanju naravnega snega pripravili otvoritev nove smučarske 

sezone.

Če za poslovno leto 2019 pogledamo dosežene finančne rezultate po posameznih dejavno-
stih, smo na področju Pohorja iz že navedenih razlogov zabeležili 603.000 EUR izgube. To 
je bil tudi glavni razlog za skupno izgubo podjetja, ki smo jo sicer s presežki iz ostalih tržnih 
dejavnosti uspeli nekoliko omiliti.

Neugodne vremenske razmere v času zimske sezone so se žal nadaljevale tudi v začetku leta 
2020, likvidnostne težave podjetja pa je nato še dodatno poglobila kriza zaradi pojava nale-
zljive bolezni covid-19. Sredi marca smo morali prvič od ustanovitve Marproma ustaviti kom-
pleten mestni avtobusni promet in obenem prekiniti tudi opravljanje ostalih naših dejavnosti. 
Posledično podjetje, ki je večino zaposlenih takrat napotilo na čakanje na delo od doma, 
začasno ni ustvarjalo nobenih prihodkov, so mu pa ostali visoki fiksni stroški. Skupni izpad 
prihodkov zaradi koronakrize znaša 1,86 milijona EUR.
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Za blaženje obsežnih negativnih učinkov koronakrize je predvideno črpanje sredstev od drža-
ve, ob tem pa smo pripravili še vrsto drugih ukrepov za izboljšanje kapitalske ustreznosti in 
likvidnostne situacije. Med najpomembnejšimi so: 

•  odlog plačila obstoječih kreditnih obveznosti za 12 mesecev;
•  odlog plačevanja obveznosti do dobaviteljev; 
•  omejitev obsega investicij le na najnujnejše za zagotavljanje nemotenega in varnega 

delovanja;
•  racionalizacija poslovanja in omejitev stroškov glede na obseg poslovanja; 
•  dokapitalizacija s strani Mestne občine Maribor s stvarnim vložkom (avtobusi); 
•  prodaja premoženja. 

Kljub potrebni sanaciji, h kateri smo pristopili, Marprom ohranja smele načrte tudi za prihodnje 
obdobje. V mestnem potniškem prometu je v letu 2020 načrtovano vključevanje vozil na elek-
trični pogon v naš vozni park, s čimer bomo še okrepili položaj enega od vodilnih okolju prijaznih 
prevoznikov v širši regiji. Med drugim v letu 2020 pričakujemo še eno vozilo Maister, namenjeno 
brezplačnemu prevozu potnikov v območju za pešce in delu starega mestnega jedra. 

Medtem bodo prizadevanja na Pohorju usmerjena v izboljševanje poletne ponudbe in vzpo-
stavitev vzdržnega modela financiranja zimskih sezon. Pri tem je v sklopu sanacije Marproma 
– ta bo v letu 2020 postal del skupnega holdinga občinskih podjetij, kamor bo tudi preneseno 
določeno število zaposlenih – načrtovana reorganizacija z ločitvijo tržne dejavnosti na Pohorju 
od ostalih dejavnosti (gospodarskih javnih služb).

Glede na sedanjo širšo situacijo predpostavljamo, da se bo poslovanje Marproma lahko nor-
maliziralo do konca leta 2021, ko se bomo po pričakovanjih vrnili na nivo prihodkov, dosežen 
pred nastopom koronakrize. Z ustvarjenim dobičkom v naslednjih letih pa bomo postopoma 
pokrivali izgubo iz leta 2019.

Bernard Majhenič

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

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

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

Svet delavcev je na svoji seji dne 10. 02. 2017 za predstavnika delavcev v nadzorni svet soglas-
no izvolil Borisa Seliča in podaljšal mandat Stanislavu Brumnu.

Podlaga za konstituiranje članov Nadzornega sveta Javnega podjetja Marprom d.o.o. so sklep 
Mestnega sveta Mestne občine Maribor o imenovanju štirih članov v nadzorni svet Javnega 
podjetja Marprom d.o.o. (št. 10003-37/2012-20) z dne 13. 02. 2017 in sklepa Sveta delavcev 
Javnega podjetja Marprom d.o.o. z dne 10. 02. 2017.

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

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

Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji 7. redni seji 9. septembra 2019 odpoklical z 10. 
septembrom 2019 s funkcije članov kot predstavnikov Mestne občine Maribor v nadzornem 
svetu podjetja vse dosedanje člane nadzornega sveta in jih nadomestil z imenovanjem nado-
mestnih članov do izteka mandata. Nadomestni člani kot predstavniki Mestne občine Maribor 
v nadzornem svetu podjetja so od 10. septembra 2019 Matej Pavlič, Danijela Drekonja, Matej 
Obu in Bernard Memon. Podlaga za vpis spremembe je sklep Mestnega sveta Mestne občine 
Maribor št. 10003-37/2012-51 z dne 10. 09. 2019.
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V letu 2019 se je Nadzorni svet Javnega podjetja Marprom d.o.o. sestal na sedmih rednih 
sejah, eni izredni seji in izvedel 5 korespondenčnih seji. Na teh sejah smo:

•  obravnavali poslovni načrt za leto 2019;
•  sprejeli letno poročilo za leto 2018;
•  podali soglasje k pristopu h Kodeksu upravljanja za nejavne družbe;
•  se seznanili z vlogo za soglasje k najemu dolgoročnega posojila in limita na 

transakcijskem računu;
•  obravnavali poročilo o nepriznanih stroških s strani Mestne občine Maribor – subvencija 

za mestni promet in KKŽ;
•  podali mnenje k prodaji parcele 1045/6 k.o. Zg. Radvanje in obravnavali poročila o teku 

dogodkov v zvezi z navedeno parcelo, katere lastnik je Marprom, predkupno pravico pa 
ima Mestna občina Maribor;

•  se seznanili o odpoklicu in imenovanjih nadomestnih članov Nadzornega sveta;
•  obravnavali ponudbe za revidiranje računovodskih izkazov in sprejeli odločitev o izboru 

revizijske družbe;
•  sproti obravnavali mesečna finančna poročila.

Matej Pavlič

predsednik
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1.4 Osnovni podatki o podjetju

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

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

Naslov in sedež: Mlinska ulica 1, 2000 Maribor

Matična številka: 3992071000

Davčna številka: 92859976

ID za DDV: SI92859976

Standardna klasifikacija dejavnosti: 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet

H 49.392 Obratovanje žičnic

R 93.292 Dejavnost smučarskih centrov

52.100 Obratovanje parkirišč

Lastništvo: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Direktor: Bernard Majhenič

Telefon: +386 59 180 481

Faks: +386 59 180 480

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

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

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

Osnovni kapital: 800.000 EUR

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

Prejeti certifikati: OHSAS 18001:2007, polni certifikat Družini prijazno podjetje

 

1.5 Organi javnega podjetja Marprom d.o.o.

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

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

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

Nadzorni svet
Nadzorni svet šteje šest članov. Štiri člane imenuje in odpokliče Mestni svet Mestne občine (MO) Maribor 
na predlog župana, dva člana (kot predstavnika delavcev) pa sta imenovana in odpoklicana v skladu z 
zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju. Mandat članov nadzornega sveta podjetja traja štiri 
leta. Po poteku mandata nadzorni svet podjetja opravlja svojo funkcijo do imenovanja novega nadzornega 
sveta. Mandat članov nadzornega sveta začne teči s prvo konstitutivno sejo nadzornega sveta. Ista oseba je 
lahko ponovno imenovana za člana nadzornega sveta.

Mestni svet MO Maribor je na 16. dopisni seji, ki je potekala od 10. do 13. februarja 2017 do 14. ure, sprejel 
sklep o imenovanju Franca Slavinca, Matjaža Krevlja, Bojana Strajnarja in Željka Vogrina za člane Nadzorne-
ga sveta Javnega podjetja Marprom d.o.o. za obdobje štirih let.

Svet delavcev je na svoji seji 10. 2. 2017 za predstavnika delavcev v nadzorni svet soglasno izvolil Borisa 
Seliča in podaljšal mandat Stanislavu Brumnu.

20. 2. 2017 je bila konstitutivna seja Nadzornega sveta Javnega podjetja Marprom d.o.o. Z dnem konstitui-
ranja nadzornega sveta prične teči mandat vsem članom nadzornega sveta.
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Mestni svet MO Maribor je na svoji 37. redni seji 21. 6. 2018 odpoklical dosedanjega člana nadzornega sveta 
in hkrati imenoval novega člana nadzornega sveta. Odpoklican je bil Matjaž Krevelj, imenovan pa Danijel 
Purnat.

Mestni svet MO Maribor je na svoji 7. redni seji 9. septembra 2019 s funkcije članov (kot predstavnikov MO 
Maribor) v nadzornem svetu podjetja z 10. septembrom 2019 odpoklical vse dosedanje člane nadzornega 
sveta in jih nadomestil z imenovanjem nadomestnih članov do izteka mandata. Nadomestni člani kot pred-
stavniki MO Maribor v nadzornem svetu podjetja so od 10. septembra 2019 Matej Pavlič, Danijela Drekonja, 
Matej Obu in Bernard Memon. 

Družbenik – ustanovitelj
Edini družbenik Marproma je MO Maribor. Pravice ustanoviteljice izvršuje Mestni svet MO Maribor. Za izvr-
ševanje pravic lahko mestni svet s sklepom pooblasti župana MO Maribor.

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

1.6 IZJAVA O UPRAVLJANJU
V skladu z določbo petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) kot

del Letnega poročila Marprom podaja naslednjo

IZJAVO O UPRAVLJANJU
Poslovodstvo Marproma izjavlja, da je bilo v obdobju poslovnega leta 2019 upravljanje družbe skladno z 
zakoni, Odlokom o statusnem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavoda za mestni potniški 
promet v Javno podjetje Marprom d.o.o. (v nadaljevanju Akta o ustanovitvi), in drugimi veljavnimi predpisi.

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

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

Kodeks upravljanja
Marprom je skupaj z nadzornim svetom dne 21. 03. 2019 soglasno pristopil h Kodeksu upravljanj za nejavne 
družbe, ki so ga izdali Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
Združenje nadzornikov Slovenije.

Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v 
družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja
Sistem notranjih kontrol je opredeljen kot sestav računovodskih in drugih kontrol, vključno z organizacij-
skim ustrojem, metodami in postopki, ki jih vzpostavi vodstvo v sklopu svojih ciljev z namenom, da si z njimi 
pomaga pri gospodarnem, učinkovitem in uspešnem izvajanju dejavnosti. 

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

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

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

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

•  kontrola razmejitev dolžnosti in odgovornosti, ki obsega ločevanje izvajanja nalog, na primer 
evidentiranja poslovnih dogodkov, od upravljanja s finančnimi sredstvi družbe (npr. plačila).
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Menimo, da nam sistem notranjih kontrol v vseh pomembnih pogledih daje ustrezna zagotovila za doseganje 
ciljev na področjih skladnosti poslovanja z zakoni, s predpisi, sprejetimi notranjimi akti družbe in z drugimi 
navodili; uspešnega poslovanja in zagotavljanja kakovostnih storitev; varovanja sredstev pred izgubo zaradi 
malomarnosti, zlorab, slabega upravljanja, napak, poneverb in drugih nepravilnosti; razvijanja in ohranjanja 
zanesljivih računovodskih in drugih podatkov ter pravilnosti prikazovanja le-teh v računovodskih poročilih 
in uporabe enotne metodologije dela, vključno z enotno predpisanimi obrazci in dokumenti.

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

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

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

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

Podatki o delovanju ustanoviteljice Marproma in njene ključne pristojnosti
Ustanoviteljica Marproma je Mestna občina (MO) Maribor. Pravice ustanoviteljice izvršuje Mestni svet MO 
Maribor. Za izvrševanje pravic lahko Mestni svet s sklepom pooblasti župana MO Maribor.

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

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

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

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

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

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

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

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

gospodarskih družbah.

Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja
Poslovanje in delo podjetja vodi direktor. Ta vodi posle podjetja in ga zastopa. Direktor je odgovoren za 
zakonitost svojega dela. Direktor zastopa podjetje pri sklepanju pogodb in drugih poslov posamično in 
neomejeno. Pri sklepanju pravnih poslov, ki se nanašajo na nakup in prodajo osnovnih sredstev podjetja, 
katerih vrednost presega 50.000,00 EUR, mora direktor pridobiti predhodno soglasje ustanoviteljice, ki je 
pogoj za veljavnost pravnega posla.
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Pristojnosti direktorja so tudi:
•  organiziranje in vodenje delovnega procesa;
•  izdelava temeljne poslovne politike in poslovnega načrta ter razvojnih programov podjetja, ki jih 

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

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

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

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

skladu s splošnimi akti podjetja.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča 
ustanoviteljico. Nadzorni svet je dolžan izvesti naloge iz svoje pristojnosti, ki mu jih naloži ustanoviteljica.

2  RAZVOJ DEJAVNOSTI  
IN CILJI PODJETJA

Eden od osnovnih ciljev Marproma je postati zanesljiv izvajalec javnega potniškega prometa, ki vsem potni-
kom ponuja učinkovito, varno, udobno in okolju prijazno možnost prevoza, prav tako pa opravlja vse ostale 
dejavnosti v skladu s pričakovanji uporabnikov. V letu 2020 bo podjetje ponovno prevzelo nove dejavnosti, 
med drugim mestno blagajno in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v Mariboru. Ta bo vsebinsko 
zaokrožil aktivnosti Marproma na področju javnih parkirišč, kjer bomo prevzeli še upravljanje s parkirnimi 
avtomati v belih conah.

Ob vsem tem želimo v letu 2020 slediti zastavljenim usmeritvam iz naše strategije na vseh področjih delo-
vanja. Med ključnimi poudarki velja izpostaviti:

•  nenehno izboljševanje kakovosti storitev;
•  omogočanje trajnostne mobilnosti;
•  skrb za okolje;
•  razvijanje partnerskega odnosa do uporabnikov;
•  skrb za urejene delovne pogoje;
•  zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih.
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V mestnem potniškem prometu nameravamo v letu 2020 nadaljevati z reorganizacijo avtobusnih linij. V 
sodelovanju z MO Maribor je predvidena nabava novih električnih avtobusov in enega mini vozila za opra-
vljanje prevoza na klic (Maister). Ob tem plan vključuje še dokončno posodobitev sistema za obveščanje 
potnikov v realnem času (RTPI) in izdelavo mobilne aplikacije, namenjene za načrtovanje potovanj z avto-
busi. Prav tako pa tudi vzpostavitev kontrolnega centra za nadzor izvajanja JMPP, od česar si obetamo pra-
vočasne in točne informacije za potnike, pravočasno posredovanje v primeru izpada voženj in preusmeritev 
vozil ob prometnih zastojih.

Na področju upravljanja s parkirišči si bomo po uspešni integraciji mobilnega plačevanja parkirnine v belih 
conah še naprej prizadevali za dvig odstotka plačanih parkirnin preko mobilne aplikacije ali sporočil SMS. 
Ob tem želimo z nadzorom tudi izboljšati plačilno disciplino pri plačevanju parkirnin. 

Od projektov, predvidenih na Pohorju, velja izpostaviti dograditev kolesarskega parka oziroma izgradnjo 
dodatnih t. i. »trail« prog v njem, predvsem lažjih in takšnih, ki jih bo lahko uporabljalo čim večje število 
kolesarjev. Naš cilj je, da bi Pohorje, ki je generator razvoja turizma v Mariboru in okolici, tudi v poletnem 
času privabljalo čim večje število obiskovalcev. Zato jim želimo ponuditi različne poletne aktivnosti, pri 
čemer računamo na sodelovanje z drugimi športnimi in turističnimi ponudniki na območju Pohorja. 

Posebno pozornost je treba nameniti predvsem celoletnemu sodelovanju z nastanitvenimi ponudniki, saj 
so večdnevni gostje tisti, ki ustvarjajo največji multiplikativni učinek. Kljub izdatnim finančnim vlaganjem v 
preteklih letih je treba glede na razpoložljive finančne vire nadaljevati z vlaganji v infrastrukturo in opremo 
za izvedbo zimskih sezon, saj bomo le tako lahko ohranili konkurenčnost v zaostrenih klimatskih razmerah.
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3 DEJAVNOSTI PODJETJA
Marprom kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo izvaja linijski prevoz v mestnem prometu. Poleg 
tega opravlja tudi izbirno lokalno gospodarsko javno službo prevoza potnikov po žičniških napravah in 
upravlja s prometnim delom Avtobusne postaje Maribor ter z javnimi parkirišči. Prav tako Marprom izvaja 
še druge dejavnosti, ki ne predstavljajo gospodarskih javnih služb, so pa pomembne za poslovanje podjetja 
in opravljanje gospodarskih javnih služb ter zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo 
produktivnost zaposlenih.

Marprom opravlja svoje dejavnosti na območju MO Maribor.

Dejavnosti podjetja so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 69/07, 17/08) razvrščene v:

33.12 Popravila strojev in naprav

33.140 Popravila električnih naprav

33.20 Montaža industrijskih strojev in naprav

45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil

47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo

47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili

47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet

49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet

49.392 Obratovanje žičnic

52.10 Pomožne dejavnosti v kopenskem prometu

52.100 Skladiščenje

52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu

52.100 Obratovanje parkirišč

52.100 Obratovanje garaž

52.100 Obratovanje kolesarnic

52.100 Počitniške prikolice, shranjevanje izven sezone

55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

55.300 Dejavnost avtokampov, taborov

56.101 Restavracije in gostilne

56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati

56.104 Začasni gostinski obrati

56.300 Strežba pijač

63.990 Drugo informiranje

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.200 Parkirišča, dajanje v najem

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

79.110 Dejavnost potovalnih agencij

77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup

77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup

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

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje

93.110 Obratovanje športnih objektov

93.190 Druge športne dejavnosti

93.292 Dejavnost smučarskih centrov

93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Javno podjetje lahko za ustanoviteljico izvaja naloge na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
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3.1 IZVAJANJE PROMETNE DEJAVNOSTI
Področje prometne operative zajema različne dejavnosti:

•  prevoz potnikov znotraj gospodarske javne službe linijskega prevoza v mestnem prometu;
•  prevoz potnikov na integriranih linijah posebnega linijskega prevoza na območju MO Maribor;
•  prevoz potnikov na klic v javnem mestnem prometu;
•  linijski prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu; 
•  posebni linijski prevoz potnikov;
•  občasni prevoz potnikov; 
•  storitve Avtobusne postaje (AP) Maribor. 

Najpomembnejši poslovni dogodki znotraj področja prometne operative, ki so zaznamovali leto 2019, so:
•  redna izobraževanja voznega osebja po programu Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve 

temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu;
•  usposabljanje voznega in prometnega osebja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom;
•  izvajanje aktivnosti za vzpostavitev prometno-kontrolnega centra za nadzor prometa v realnem času;
•  začetek reorganizacije in posodobitve sistema za obveščanje potnikov v realnem času RTPI;
•  začetek izdelave idejnega projekta za uvedbo mobilne aplikacije, namenjene uporabnikom za 

načrtovanje potovanj; 
•  nadaljevanje izvajanja brezplačnega prevoza potnikov na klic znotraj ožjega mestnega središča 

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

Međugorje in Marprom;
•  nadaljevanje sodelovanja z Zavodom RS za zaposlovanje pri programu usposabljanja voznega osebja za 

lastne potrebe;  
•  nadaljevanje obnove in revitalizacije objekta AP Maribor;
•  opravljanje posebnega linijskega prevoza potnikov (šolskega prevoza) za občini Duplek in Hoče 

- Slivnica;
•  izvajanje šestih linij integriranega posebnega linijskega prevoza potnikov na območju MO Maribor; 
•  opravljanje občasnih prevozov potnikov na domačem in mednarodnem trgu storitev;
•  nadaljevanje z reorganizacijo mreže linij javnega mestnega potniškega prometa (JMPP).   

Zaposleni – promet
Na dan 31. 12. 2019 je bilo v prometni operativi 172 zaposlenih, in sicer 155,5 voznika, 3,5 koordinatorja voz-
nega parka, 2 planerja, 3 vhodni dispečerji, 5 kontrolorjev, 2 vodji oddelka in 1 direktor področja prometne 
operative, zaposlen v upravi družbe.

Tabelarični pregled zaposlenih v prometni operativi na dan 31. 12. 2019

Delovno mesto Število

Direktor področja 1

Vodja oddelka 2

Voznik 155,5

Koordinator voznega parka  3,5

Planer 2

Kontrolor 5

Vhodni dispečer 3

Skupaj 172

V letu 2019 smo v testnem sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, OE Maribor, ki brezposelnim ose-
bam pod določenimi pogoji financira pridobitev vozniškega izpita D kategorije, nadaljevali z izvajanjem 
programa usposabljanja voznega osebja (pridobitev izpita D kategorije in kode 95) za lastne potrebe. V 
program smo vključili 5 oseb, s katerimi je podjetje podpisalo pismo o nameri zaposlitve. Po pričakovanjih 
bo program zaključen do konca julija 2020.
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Vozni park – avtobusi 
V letu 2019 (1. 1.–31. 12.) je podjetje v povprečju uporabljalo 75 vozil, ob koncu leta na dan 31. 12. pa je razpo-
lagalo s 77-imi vozili. V letu 2019 ni bila realizirana nabava novih vozil oz. obnova voznega parka.

V letu 2020 v Marpromu planiramo obratovanje s povprečno 78-imi vozili. 

Tehnična brezhibnost knjigovodskega voznega parka (Kti) je v letu 2019 znašala 0,851. 

Avtodnevi voznega parka 2019

ADi Koledarski avtodnevi 28.105

ADti Avtodnevi tehnične brezhibnosti 23.923

ADtn Avtodnevi vozil v okvari 4.182

Kti Kazalec tehnične brezhibnosti 0,851

Ktn Kazalec vozil v okvari 0,149

Ktid Kazalec izkoriščenja teh. brezhibnih vozil za delo 0,724

Struktura voznega parka po tipih vozil
Na dan 31. 12. 2019 je Marprom razpolagal s 77-imi vozili, od tega jih je bilo največ proizvajalcev Iveco in Scania.

Grafični pregled strukture voznega parka po znamkah vozil na dan 31. 12. 2019

Struktura voznega parka po okoljskih standardih

Grafični pregled vozil po okoljskih standardih na dan 31. 12. 2019
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Grafični pregled strukture voznega parka glede na pogonsko gorivo v % na dan 31. 12. 2019

Knjigovodsko stanje voznega parka na dan 31. 12. 2019 je zajemalo 77 vozil (100,00 %). Od tega je bilo za 
izvajanje gospodarske javne službe linijskega prevoza v mestnem prometu namenjenih 61 vozil (79,22 % 
voznega parka), za opravljanje prevoza na klic 1 vozilo (1,30 %), za opravljanje IJPP v MO Maribor 6 vozil 
(7,79 %) in za izvajanje ostalega posebnega linijskega prevoza ter občasnega prevoza 9 vozil (11,69 %).

Starostna struktura voznega parka
Povprečna starost vozil na dan 31. 12. 2019 je bila 6,8 leta. Najvišja starost vozila je znašala 19,3 leta, najnižja 
pa 1,3 leta.

Grafični prikaz gibanja starosti voznega parka v obdobju 2012–2019

Zastavljeni cilji v letu 2020:
•  ekonomična poraba goriva;
•  uvajanje električnih vozil v sistem GJS JMPP;  
•  prerazporeditev vozil na linijah JMPP glede na velikost (dolžine 8,5–15 metrov);
•  prerazporeditev vozil na linijah JMPP glede na kapaciteto (26–128 mest).
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Grafični pregled starostne strukture voznega parka po starosti in številu na dan 31. 12. 2019

Število opravljenih kilometrov
V letu 2019 je podjetje z razpoložljivim voznim parkom izvajalo prevoze na 21-ih linijah JMPP, prevoz na 
klic znotraj ožjega mestnega jedra, prevoz šolskih otrok v sosednjih občinah ter prevoz potnikov znotraj 
MO Maribor na šestih posebnih integriranih linijah. V času poletnih počitnic (26. 6.–31. 8.) iz ekonomskih 
razlogov ni obratovala mednarodna (sezonska) linija Maribor–Ljubljana–Pulj.

V obdobju 1. 1.–31. 12. 2019 je Marprom upoštevaje vse vrste prevozov opravil skupno 3,79 milijona kilome-
trov. Iz ekonomskih razlogov podjetje ni poslovalo na mednarodnem trgu. 

Tabelarični pregled prevoženih skupnih km po vrsti prevoza 2019

Vrsta prevoza Število kilometrov Odstotek

Javni mestni potniški promet 3.409.306 90,00 %

Integrirane linije JMPP 97.923 2,59 %

Posebni linijski prevoz 157.769 4,17 %

Mednarodni prevoz 0 0,00 %

Občasni prevozi 122.935 3,25 %

Skupaj 3.787.933 100,00 %

Grafični prikaz strukture prepeljanih kilometrov v % v letu 2019
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Grafični prikaz št. prepeljanih kilometrov po mesecih za leto 2019

Za leto 2020 načrtujemo 3,83 milijona prevoženih kilometrov. Od tega 3,451 mio km (90,16 %) v JMPP, 0,088 
mio km (2,29 %) na integriranih linijah JMPP, 0,004 mio km (0,09 %) na posebnih dogodkih, pomembnih za 
MO Maribor, 0,038 mio km (0,99 %) v prevozu na klic, 0,117 mio km (3,05 %) v občasnem prevozu in 0,130 
mio km (3,40 %) v posebnem linijskem prometu.

Prepeljani potniki
Število uporabnikov JMPP v Mariboru se zadnja leta bistveno ne spreminja. V letu 2019 je bilo prepeljanih 
3.998.502 potnikov, kar je 1 % več kot v letu poprej. 

V strukturi potnikov jih je 48 % uporabljalo mesečne vozovnice, pri čemer so prevladovali dijaki in študenti, 
sledili so starejši občani in nato potniki z osnovno mesečno vozovnico. V primerjavi z letom 2018 smo 
zabeležili manjši upad potnikov z mesečno vozovnico, posledično pa je bilo več uporabnikov kuponskih 
vozovnic. Te je za prevoz koristilo 34 % potnikov. 

Dvig uporabe kuponskih vozovnic je bil delno tudi posledica menjave sistema za prodajo in evidentiranje 
vozovnic oziroma posledične porabe zalog starih vozovnic. Ob tem nas veseli, da delež potnikov, ki kupuje-
jo vozovnice pri vozniku na avtobusu, počasi, a vztrajno upada. 

Grafični pregled števila potnikov za leto 2019
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Grafični prikaz potnikov po vrstah vozovnic za leto 2019

Študentsko delo
Opravljenih je bilo skupno 13.868 ur. Študenti so opravljali sezonsko delo na Pohorju (blagajna, strežniki na 
žičniških napravah), pri urejanju Bike parka in tudi na glavni avtobusni postaji ob povečanem obsegu dela v 
času prodaje dijaških in študentskih vozovnic (avgust–oktober) ter delno pri pokrivanju informacij, blagajne 
in dispečerskega dela na vhodu na Avtobusno postajo Maribor. Z njihovo pomočjo je bilo opravljeno anke-
tiranje potnikov na liniji št. 18 (upravičenost spremembe trase), prav tako pa so pomagali na parkiriščih ob 
menjavi zapornic.

Praktično izobraževanje
Praktično izobraževanje kontinuirano omogočamo dijakom in študentom že vse od naše ustanovitve. V 
letu 2019 so izobraževanje opravljali: dva dijaka Tehniškega šolskega centra Maribor, ki se izobražujeta za 
poklic avtoserviserja, dijakinja Srednje trgovske šole, dve dijakinji Srednje ekonomske šole, dijakinja Srednje 
prometne šole in trije študenti Višje prometne šole. Opravljenih je bilo 2366 ur.

Pogodbeni šolski prevozi
V letu 2019 smo se ponovno prijavili na razpis za šolske prevoze v občini Hoče - Slivnica. Uspešni smo bili za 
prevoz učencev Osnovne šole Hoče, in sicer za obdobje štirih let. Pri tem obratujemo s tremi vozili.

V občini Duplek (OŠ Korena) pa smo šolski prevoz že v letu 2017 zaradi pomanjkanja voznega osebja oddali 
v podizvajanje, in sicer do 24. 06. 2020.

3.2 AVTOBUSNA POSTAJA MARIBOR
V letu 2019 smo na Avtobusni postaji (AP) Maribor beležili skupno 146.551 postajnih dogodkov (prihodi, 
odhodi, tranzit) medkrajevnih in mednarodnih avtobusov. Dogodkov mednarodnega linijskega prometa je 
bilo 13,82 %, medkrajevnega pa 86,18 %. V primerjavi z letom 2018 beležimo porast za 6,15 %, v glavnini na 
področju mednarodnih linijskih prevozov, kjer prevladuje podjetje FlixBus. 

Sedaj skorajda ni več države v Evropi, kamor ni mogoče potovati z avtobusom iz Maribora; zato lahko 
mariborsko glavno avtobusno postajo imenujemo tudi »okno v Evropo«. Prav tako je v sklopu AP Maribor 
na dnevni ravni poskrbljeno za parkiranje turističnih avtobusov (775  parkiranj) in oskrbo avtodomov (168 
postankov).

Na AP Maribor je na razpolago skupno 25 pokritih peronov za avtobuse in 16 odstavnih peronov. Ob tem pa še 
štiri postajališča za avtodome in tri polnilne postaje za električne avtomobile, ki so del projekta Car sharing. 
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Prikaz mednarodnega/medkrajevnega prometa

Revitalizacija in posodobitev AP Maribor
Na objektu AP Maribor smo v letu 2019 opravili različna posodobitvena dela, kot so pleskanje, čiščenje, 
tesnitev strehe, obnova klopi in še nekatera vzdrževalna dela. V letu 2019 smo sicer obeležili 30 let AP 
Maribor. 

Sedanji objekt glavne avtobusne postaje je namreč doživel uradno otvoritev 24. novembra 1989. Ob izgra-
dnji je AP Maribor predstavljala arhitekturni presežek ne samo v našem mestu, temveč je bila opredeljena 
kot ena od najlepših in najsodobnejših avtobusnih postaj v Evropi. Marprom je v letu 2013 prevzel upravlja-
nje s prometnim delom AP Maribor in si takrat za cilj zadal revitalizacijo objekta ter povrnitev njegovega 
nekdanjega slovesa. 

V letu 2020 želimo uresničiti nekaj prioritetnih načrtov in projektov; med njimi velja omeniti  zamenjavo 
zastarele centralne električne omarice, namestitev nove peronske razsvetljave, sanacijo pohodne površi-
ne iz kamna, zamenjavo preostalih dotrajanih drsnih vrat na prehodu iz hojnice v peronski del, obnovitev 
vozniške sobe in zamenjavo košev za smeti na peronskem delu postaje. Te nameravamo nadomestiti z 
betonskimi koši za ločevanje odpadkov.
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Izredne razmere jeseni 2019
Konec oktobra in v začetku novembra 2019 smo v neposredni bližini AP Maribor izvedli vrsto aktivnosti 
zaradi izrednih razmer v času onesposobitve bomb na gradbiščih pri Europarku in železniških tirih v Melju. 
Tako smo 3. novembra, ko je prišla na vrsto onesposobitev 500-kilogramske letalske bombe v neposredni 
bližini AP, slednjo zaradi evakuacije na tem območju in potreb Civilne zaščite, gasilskih brigad ter policije 
morali zapreti v času od 0.00 do 17. ure. Pri tem se je znova izkazalo, kako pomembno funkcijo ima AP Mari-
bor, saj je bilo treba za številne medkrajevne in mednarodne prevoznike poiskati nadomestna postajališča.

3.3  UPRAVLJANJE PARKIRIŠČ Z ZAPORNICAMI 
IN MOBILNEGA PLAČEVANJA PARKIRNINE 

Marprom je v letu 2019 nadaljeval z upravljanjem štirih urejenih parkirišč z zapornicami (v Sodni, Mlinski 
in Loški ulici ter na Rakuševem trgu), prav tako pa z izvajanjem nadzora nad plačevanjem parkirnin v belih 
conah v Mariboru. Na omenjenih štirih parkiriščih z zapornicami je na razpolago preko 400 parkirnih mest, 
v enajstih belih conah pa okoli 2000. 

V vseh belih conah so lahko vozniki plačevali parkirnino tudi preko mobilnega telefona, in sicer s posla-
nim sporočilom SMS ali s pomočjo mobilne aplikacije EasyPark. Nadzor nad plačevanjem parkirnine naši 
nadzorniki izvajajo bodisi s pregledom parkirnih lističev, nastavljenih na vidnem mestu v vozilu, bodisi s 
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preverbo plačil parkirnine v sistemu mobilnega plačevanja. Pri tem neplačnikom na avtomobile namestijo 
»OBVESTILO NADZORNIKA«, v katerem jih pozovejo k plačilu celodnevne parkirnine.

V letu 2019 je bilo s pomočjo mobilnega telefona opravljenih 230.612 plačil parkirnine v belih conah, od 
tega 60 % preko aplikacije in 40 % s poslanim sporočilom SMS. Pri opravljanju nadzora smo neplačnikom 
izdali 27.250 obvestil nadzornikov, pri čemer jih je 77 % poravnalo celodnevno parkirnino, preostale primere 
pa smo predali v nadaljnjo obravnavo Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu Maribor.

Po spremembi Odloka o občinskih cestah v MO Maribor je novembra prišlo do določenih novosti na jav-
nih parkiriščih, s katerimi upravlja Marprom ali na njih izvaja nadzor. Tako je na parkiriščih z zapornicami  
(v Sodni, Mlinski in Loški ulici ter na Rakuševem trgu) začela veljati nova cena parkiranja 1,20 evra/uro, kar 
je predstavljalo dvig za 20 centov, časovno pa je parkiranje na teh parkiriščih ostalo plačljivo ob delovnikih 
med 6. in 22. uro. Medtem je sprememba Odloka o občinskih cestah prinesla nov enoten čas plačljivosti 
parkiranja v vseh belih conah v Mariboru, in sicer ob delavnikih med 8. in 19. uro. 

Novost je bila tudi, da je do 10 začetnih minut parkiranja v mariborskih belih conah brezplačnih. Prav tako 
pa se je spremenila cena dnevne parkirnine v beli coni, ki se je s 13,50 povišala na 16,50 evra.

3.4  IZVAJANJE DEJAVNOSTI OBRATOVANJA 
KKŽ IN OSTALIH ŽIČNIŠKIH NAPRAV

Število prepeljanih potnikov s krožno kabinsko žičnico (KKŽ) se je v letu 2019 znova povečalo; v letu 2015 
je KKŽ prepeljala 243.798 potnikov, v letu 2016 293.876, v letu 2017 291.899, v letu 2018 292.752 in v letu 
2019 313.833 potnikov. Malenkosten porast števila prepeljanih potnikov s KKŽ pripisujemo dejstvu, da smo 
v kolesarskem parku v drugi polovici leta 2018 uspešno odprli še rdečo progo in tekom leta 2019 gradili 
družinsko progo.

Tudi v letu 2019 je bil na KKŽ opravljen redni letni pregled, ki se izvaja po navodilih proizvajalca in seveda 
skladno z zakonskimi določili. Ta dela smo opravili v aprilu in oktobru. Finančna sredstva za investicijo je 
zagotovila MO Maribor, delo v okviru letnih pregledov pa so izvedli zaposleni v Marpromu.
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Prevoz potnikov z ostalimi žičniškimi napravami
MO Maribor je prvič podelila Marpromu koncesijo za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb 
8. 12. 2014; zatem jo je z odločbami podaljševala, v letu 2018 pa je podjetju zaupala dolgoročno koncesijo 
za naprave na Mariborskem Pohorju: sedežnice Radvanje, Poštela in Sleme ter vlečnici Bellevue in Videc. 
Medtem Občina Ruše koncesijo za naprave na Areškem Pohorju – za sedežnico Pisker ter vlečnice Cojzarica 
1 in 2, Ruška, Areh, Žigart, Orel ter Partizanka 1 in 2 – še vedno podaljšuje z odločbo za največ eno sezono.

Žičniške naprave so v sezoni 2018/2019 pričele z obratovanjem 1. 12. 2018 (smučišče Cojzarica), glede na 
vremenske in snežne razmere pa so do 15. 12. začele delovati še ostale naprave na Areškem Pohorju, vključ-
no s sedežnico Pisker, na Mariborskem Pohorju pa sedežnica Sleme in na novo postavljena trakova na otro-
škem poligonu Bejbika 1 in 2. Smučišča v dolino smo zaradi slabših snežnih razmer in neugodnih pogojev za 
zasneževanje odprli šele po novem letu. Sezono 2018/2019 smo zaključili 31. marca na Arehu, medtem ko 
smo novo sezono 2019/2020 uradno odprli 14. decembra 2019.

V letu 2019 je bilo na žičniških napravah, ki so obratovale, prepeljanih skupno 130.817 smučarjev (januarja, 
februarja in marca v sezoni 2018/2019 ter decembra v sezoni 2019/2020), ki so opravili 1.244.041 voženj.

3.5  IZVAJANJE DEJAVNOSTI UREDITVE 
SMUČIŠČ, ZASNEŽEVANJA IN VZDRŽEVANJA

Področje izvajanja dejavnosti smučišč zajema:
•  zasneževanje smučišč;
•  urejanje smučišč s teptalnimi stroji;
•  izvajanje reševalne in nadzorne službe na smučiščih;
•  vzdrževanje opreme za zasneževanje in teptalnih strojev.

Z zasneževalnim sistemom je opremljenih približno 70 % smučarskih prog, ki jih lahko postopno zasnežimo 
ob ugodnih temperaturah tekom zimske sezone. Zasneževalni sistem kot celoto sestavljajo snežni topovi, 
infrastruktura vodovodnih in električnih napeljav, vodna zajetja s črpališči ter računalniški sistem za avto-
matsko upravljanje sistema na Snežnem stadionu.
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V letu 2018 smo izvedli javno naročilo najema sistema za zasneževanje, ki smo ga aktivirali konec leta 2018. 
Tako smo občutno posodobili infrastrukturo zasneževanja na Mariborskem Pohorju, predvsem na Snežnem 
stadionu, s tem pa kljub neugodnim temperaturam za zasneževanje zagotovili pripravo snega za smučanje 
do doline tako po Snežnem stadionu kot Turistični oziroma Čopovi progi. Ocenjena vrednost navedenega 
projekta, ki smo ga dokončali v letu 2019, je 1,8 milijona evrov.

Za teptanje smučišč smo imeli v letu 2019 na voljo 6 starejših teptalnih strojev in enega novega, ki smo ga 
najeli z začetkom leta. Poleg tega sta dva stroja namenjena vzdrževanju žičnic in terenov (vozilo Hiab, stroj 
za mulčenje).

Reševalno službo in službo nadzora na smučiščih, ki jo zagotavljamo v skladu z zakonom o varnosti na 
smučiščih, izvajamo pretežno z zunanjimi izvajalci, saj zaradi sezonskega značaja ne zaposlujemo dovolj 
ustrezno usposobljenega kadra.
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Organizacija športnih in družabnih dogodkov na Pohorju
Marprom je v letu 2019 organiziral ali sodeloval pri organizaciji večjega števila športnih in družabnih dogod-
kov na Pohorju; med najpomembnejše uvrščamo izvedbo svetovnega pokala FIS – tekmovanja za 55. Zlato 
lisico. Pri organizaciji tega odmevnega športnega dogodka 1. in 2. februarja je ključno vlogo odigral nov 
zasneževalni sistem na Snežnem stadionu. Predvsem pa smo bili ponosni na uspešno izvedbo svetovnega 
pokala v spustu z gorskimi kolesi – Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup 2019, ki smo ga izvedli v 
lastni režiji v sodelovanju z Društvom gorskih kolesarjev Maribor.

3.6  IZVAJANJE DEJAVNOSTI KOLESARSKEGA 
PARKA

Kolesarski park na Mariborskem Pohorju smo odprli 8. marca, od takrat pa je bil na razpolago vse do konca 
leta. V tem času ga je obiskalo preko 15.000 kolesarjev, kar je približno 30 % več kot v letu prej. V večjem 
delu sezone so bile v Bike parku Pohorje odprte vse tri proge, Flow, Red line in World cup.

Kolesarska sezona 2019 je bila sicer v znamenju dveh odmevnih tekmovanj; najprej je Bike park Pohorje 
med 19. in 21. aprilom gostil evropski pokal v spustu z gorskimi kolesi, kmalu zatem pa (po osmih letih 
premora) 27. in 28. aprila še svetovni pokal v gorskem kolesarstvu v disciplini spust. Svetovni pokal je v 
treh dneh na treninge, kvalifikacije in finalne pod Pohorje privabil blizu 25.000 gledalcev. Približno polovica 
vseh obiskovalcev je bila tujcev – med njimi so prevladovali Čehi, Avstrijci in Madžari.
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Za organizacijo tekmovanja najvišjega svetovnega ranga smo prejeli številne pohvale tako od tekmovalcev 
kot predstavnikov Mednarodne kolesarske zveze UCI. Ne nazadnje velja izpostaviti še, da je imel dogodek 
pozitivne učinke tudi na drugih področjih; po podatkih Zavoda za turizem Maribor - Pohorje je bila že 
pred začetkom tekmovanja zasedena večina zmogljivosti hotelov pod Pohorjem (okrog 90 odstotkov), v 
središču mesta pa so bili hoteli približno 70-odstotno zasedeni. Pri tem je bilo 60 odstotkov prenočitev moč 
pripisati prav svetovnemu pokalu. 

4 KADROVSKI PODATKI
V Marpromu se zavedamo, da je ena od temeljnih podlag za uspešno in učinkovito delovanje podjetja 
stabilna, strokovna in kompetentna kadrovska struktura. Na področju upravljanja s kadri vodimo aktivnosti, 
ki omogočajo kakovostno in učinkovito opravljanje različnih dejavnosti podjetja. Osnovo kadrovsko usmer-
jenemu delovanju predstavljajo zakonodaja, procesna organiziranost in skrb za razvoj zaposlenih. Skrb za 
urejene delovne pogoje, odgovorne in motivirane zaposlene ter zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih 
so bistvene sestavine strateških ciljev Marproma.

Struktura zaposlenih po starosti in spolu
Na dan 31. 12. 2019 je bilo v podjetju skupno 284 zaposlenih. Od tega je bilo 64 žensk, kar predstavlja 22,54 
% vseh zaposlenih, in 220 moških, kar predstavlja 77,46 % vseh zaposlenih.

Povprečna starost žensk je bila 43 let, moških pa 48 let. 

Struktura zaposlenih po starosti in spolu na dan 31. 12. 2019

Starost Moški Ženske Skupaj %

Do 25 let 6 3 9 3,17

25–30 let 9 5 14 4,93

30–35 let 19 6 25 8,80

35–40 let 13 11 24 8,45

40–45 let 26 6 32 11,27

45–50 let 40 10 50 17,61

50–55 let 38 17 55 19,36

Nad 55 let 69 6 75 26,41

Skupaj 220 64 284 100
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Delež zaposlenih po starosti in spolu na dan 31. 12. 2019

Struktura zaposlenih glede na vrsto zaposlitve
Na dan 31. 12. 2019 je bilo v podjetju 261 zaposlenih za nedoločen čas (3 na porodniškem dopustu)  in 23 
zaposlenih za določen čas zaradi opravljanja sezonskega dela ter povečanega obsega dela.

Struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2019 glede na vrsto zaposlitve 

Nedoločen čas Določen čas Porodniška Skupaj

258 23 3 284

Odsotnosti z dela
Odsotnosti z dela se nanašajo na izostajanje zaposlenih zaradi bolniških odsotnosti, poškodb pri delu in 
izven dela, nege družinskega člana, krvodajalstva …

Število ur odsotnosti z dela v letu 2019 glede na razlog odsotnosti 

Razlog odsotnosti z dela Število ur Odstotek

Bolniška odsotnost 15.544 48,3

Poškodba pri delu 3.017 9,4

Poškodba izven dela 6.683 20,8

Spremstvo in nega 1.832 5,7

Krvodajalstvo 136 0,4

Porodniški dopust 3.808 11,8

Očetovski dopust 1.144 3,6

Skupaj 32.164 100,0

Največje število ur odsotnosti z dela v letu 2019 je bilo zaradi bolniških staležev zaposlenih, in sicer 15.544 
ur. V letu 2019 so 3 delavke koristile pravico do porodniškega dopusta, 8 zaposlenih pa je uveljavilo pravico 
do koriščenja očetovskega dopusta. 

Izobraževanje
V letu 2019 je bilo 145 zaposlenih na rednem strokovnem izobraževanju za poklicne voznike, kjer so bili 
razdeljeni v dve skupini. V marcu se je izobraževanja udeležilo 78 voznikov in v aprilu 67 voznikov. 

Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

Usposabljanje iz varstva pri delu in požarnega varstva je v letu 2019 moralo opraviti 240 kandidatov. 
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Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom po področjih dela v letu 2019

Področje Št. kandidatov

Področje skupnih služb 7

Področje komerciale in prodaje 3

Področje operative in prometa 167

Področje tehnike in notranje kontrole 17

Področje prevoza potnikov z žičniškimi napravami 37

Področje upravljanja parkirišč in nadzora parkirnin 9

Skupaj 240

Zdravniški pregledi
V letu 2019 so bili na zdravniški pregled napoteni 104 kandidati. Na obdobni zdravniški pregled je bilo 
napotenih 62 zaposlenih, na predhodni preventivni zdravniški pregled pa 42 kandidatov.

Obdobni zdravniški pregledi po področjih v letu 2019

Predhodni preventivni zdravniški pregledi po področjih v letu 2019
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Področje operative in prometa (43)

Področje prevoza potnikov z žičniškimi 
napravami (14)

Področje tehnike in notranje kontrole (3)

Področje komerciale in prodaje (1)

Področje upravljanja parkirišč in nadzora 
parkirnin (1)

Področje prevoza potnikov z žičniškimi 
napravami (27)

Področje operative in prometa (13 )

Področje skupnih služb (1)

Področje upravljanja parkirišč in nadzora 
parkirnin (1)



Invalidi
V podjetju je 9 zaposlenih, ki imajo priznano stopnjo invalidnosti III. kategorije, in 2 zaposlena s stopnjo 
invalidnosti II. kategorije. Skupaj je bilo tako v letu 2019 v podjetju zaposlenih 11 invalidov, kar predstavlja 
3,87 % vseh zaposlenih.

Število zaposlenih s statusom invalida III. in II. kategorije po letih

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

31. 12. 2015 7 2 4,64

31. 12. 2016 9 2 4,51

31. 12. 2017 9 2 3,89

31. 12. 2018 9 2 3,93

31. 12. 2019 9 2 3,87

5  JAVNA NAROČILA  
V LETU 2019

Marprom vodi postopke javnih naročil v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja. 

V letu 2019 je bilo izvedenih skupno triindvajset (23) postopkov javnih naročil; od tega je bilo na splošnem 
področju devet (9) postopkov namenjenih oddaji naročil za blago in šest (6) postopkov oddaji naročil za 
storitve. 

Na infrastrukturnem področju so bili vsi postopki javnih naročil izvedeni za oddajo blaga (8).

Javna naročila (2019) Blago Storitve Gradnje Skupaj

Splošno področje 9 6 0 15

Infrastrukturno področje 8 0 0 8

Skupaj 17 6 0 23

6  DEJAVNOSTI V OKVIRU 
CERTIFIKATA DRUŽINI 
PRIJAZNO PODJETJE

Projekt Družini prijazno podjetje (DPP) obsega standardiziran nabor ukrepov, med katerimi vsako podjetje 
izbere tiste, ki jih glede na strukturo zaposlenih v skladu z zmožnostmi lahko uveljavi v svojem okolju. Gre 
za aktivnosti, ki so namenjene boljšemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.  V letu 
2019 so bili zaposleni deležni vsebin več ukrepov, kot so otroški časovni bonus, komuniciranje z zaposleni-
mi, druženje med zaposlenimi, korporativno prostovoljstvo, obdaritev novorojenca, ponudba za prosti čas, 
pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih in novoletno obdarovanje otrok. 

V letu 2019 smo izvajali aktivnosti, katerih učinki se še posebej izražajo v krepitvi medsebojnih odnosov 
in boljšem delovnem ozračju, povečanju motivacije zaposlenih, povečanju pripadnosti zaposlenih in 
medgeneracijskem sodelovanju.  Med ukrepi DPP, ki so bili med zaposlenimi najbolj priljubljeni, gre 
izpostaviti ponudbo za prosti čas, druženje med zaposlenimi, korporativno prostovoljstvo in novoletno 
obdarovanje otrok. 
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Zavetišče tradicionalno razveselili z donacijo hrane za živali 
Kot ukrep korporativnega prostovoljstva smo decembra 2019 pripravili že 6. Marpromov dan v zavetišču za 
živali v Mariboru. S prostovoljnim denarnim prispevkom (za namen donacije zavetišču) se je ob tej prilož-
nosti izkazalo blizu 100 zaposlenih. Na organiziranem srečanju smo s predstavniki zavetišča spregovorili o 
aktualnih razmerah in njihovih potrebah ter zavetišču podarili kupljeno hrano in pripomočke za živali.

Novoletno obdarovanje otrok
Narodni dom v Mariboru je bil decembra 2019 prizorišče božično-novoletnega obdarovanja otrok zaposle-
nih v Marpromu. Za čudovito otroško predstavo na dogodku je poskrbelo gledališče KU-KUC.  Za vrhunec 
prijetnega popoldneva je po predstavi poskrbel Božiček, ki je med naše najmlajše razdelil veliko lepih daril, 
prav tako pa je bil na voljo za fotografiranje in klepet ob sladkarijah ter soku.

  

Ohranitev in izvajanje ukrepov DPP
Ukrepe, s pomočjo katerih lahko zaposleni na prijazen način usklajujejo poklicno in družinsko življenje, bo 
Marprom izvajal tudi v prihodnje. Gre za družbeno odgovorne aktivnosti, ki jih podjetje pri vodenju človeš-
kih virov spoštuje in upošteva kot pomembne smernice za doseganje zastavljenih ciljev. Skrb za zaposlene, 
družbo in okolje ostaja bistvena sestavina delovanja podjetja.
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7  PROJEKTI IN DRUŽBENO 
ODGOVORNE AKTIVNOSTI

Marprom vključuje skrb za družbeno odgovorno ravnanje na različna področja svojega poslovanja. Stra-
tegija družbene odgovornosti je kot samostojen dokument zapisana in potrjena s strani vodstva podjetja. 
V Marpromu načrtujemo in izvajamo aktivnosti, s katerimi upoštevajoč razpoložljive vire, prostovoljno in v 
skladu z veljavnimi zakoni ter predpisi izpolnjujemo svojo družbeno odgovorno vlogo.

Skupen projekt zaposlovanja brezposelnih oseb
Uspešno sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje, območno službo Maribor, se je nadaljevalo tudi v letu 
2019. Nekaterim napotenim brezposelnim osebam smo upoštevajoč kadrovske potrebe ponudili možnost 
zaposlitve na delovnem mestu voznik po predhodni uspešni prekvalifikaciji. Prav tako smo s skupnimi aktiv-
nostmi uspešno izobrazili in zaposlili večje število ljudi na področju prevoza potnikov z žičniškimi napravami 
za potrebe smučarske sezone na Pohorju.

Marprom na kariernem sejmu
Dvorana Lukna v Mariboru je 13. novembra gostila Karierni sejem – sejem poklicev in izobraževanja za osnov-
nošolce, ki ga je organizirala MO Maribor v sodelovanju z več partnerji, na njem pa je sodeloval tudi Marprom. 
Na sejmu smo šolarjem predstavljali poklic voznika avtobusa in bogato zgodovino mariborskega potniškega 
prometa, na južni ploščadi Ljudskega vrta pa je bil na ogled še mestni avtobus. Veseli smo bili, da se je kar 
nekaj mladih ustavilo v Marpromovem kotičku, kjer smo jim delili promocijske majice in zloženke »Sprejmi 
izziv! Postani voznik avtobusa.« Poleg tega so lahko izpolnili anketo o mestnem potniškem prometu.

Aktivnosti v okviru standarda OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001 predstavlja mednarodni standard, ki opredeljuje zahteve, povezane s sistemi vodenja varnos-
ti in zdravja pri delu. Izvajanje aktivnosti v okviru navedenega standarda krepi družbeno odgovorno držo 
Marproma na način obvladovanja tveganj iz poslovanja in izraža dodaten motiv za urejeno in zaposlenim 
prijazno delovno okolje. 

Koristi, ki izhajajo iz pridobitve certifikata OHSAS 18001, vplivajo na:
• izboljšanje varnostne kulture v organizaciji;
• povečanje motivacije, učinkovitosti in zdravja zaposlenih;
• izkazovanje skladnosti z zakoni in s predpisi ter povečanje ugleda podjetja;
• primerno zaščito zaposlenih, delovnih prostorov in lastnine;
• potrditev družbene odgovornosti podjetja.
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V letu 2020 bomo nadaljevali aktivnosti prevzetja mednarodnega standarda ISO 45001:2018, ki podjetju 
omogoča, da se vprašanja s področij zdravja in varnosti pri delu postavi v ospredje obravnave poslovnih 
procesov in delovnih praks. Prav tako bomo nadaljevali z identificiranjem tveganj in priložnosti, povezanih 
s sistemom vodenja varnosti in zdravja pri delu, ter z iskanjem rešitev, ki glede na razpoložljivost virov in 
značilnosti delovnih procesov ponujajo optimalne rešitve. 

Ureditev arhivskega prostora in vzpostavitev sistema arhiviranja
V prostorih servisnih delavnic Marproma bomo v letu 2020 v skladu z zakonskimi določili uredili arhivski 
prostor. Ob načrtovani prenovi in potrebni opremi prostorov bo obseg dela zajemal tudi sistematično pri-
pravo dokumentov; to pomeni popis in opremljanje seznama z indeksnimi podatki (nastanek, vsebina, tip 
gradiva, rok hrambe, leto izločitve), opremljanje enot z nalepkami, vlaganje dokumentacije, številčenje enot 
in lokacij dokumentov, vzpostavitev sistema za kolobarjenje dokumentacije, postopek priprave izločitve 
dokumentacije in pripravo predloga za predajo dokumentov v zgodovinski arhiv. Vzpostavitev sistema za 
arhiviranje je osnova za urejenost dokumentov in nadzorovano delo z dokumenti. Opredeljuje procese in 
akcije, ki se zgodijo pri rokovanju z dokumentacijo, ter predpisuje ključne postopke urejenega arhiviranja in 
dolžnosti zaposlenih pri tem. V načrtovane aktivnosti s področja arhiviranja bodo vključeni tudi predstavni-
ki Pokrajinskega arhiva v Mariboru.

Družbena odgovornost in etični kodeks v Marpromu
Osrednje teme družbene odgovornosti v organizaciji se na področju človekovih pravic izkazujejo v ena-
kopravnosti in nediskriminatornosti pri zaposlovanju, skrbi za ranljive družbene skupine (invalidi, brezposelni, 
starejše osebe, otroci) in skrbi za urejeno delovno okolje (DPP, OHSAS). Podjetje spremlja aktualne trende s 
področja družbene odgovornosti in jih v skladu z zmožnostmi načrtno vključuje v lastne dejavnosti. Zaposle-
ne in vodstvo podjetja na različne načine izobražujemo in seznanjamo z vsebinami s področja družbene 
odgovornosti. V letu 2019 je bilo za zaposlene organiziranih in izvedenih več internih izobraževanj, na katerih 
smo obravnavali vsebine Etičnega kodeksa Marproma, področji komunikacije in obvladovanja konfliktnih 
situacij. V podjetju se zavedamo, da je spoštovanje visokih moralnih in etičnih vrednot nujno potrebno za 
razvoj partnerskega odnosa podjetja do okolja in strank ter doseganja želene ravni organizacijske kulture. 
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V Marpromu načrtujemo vključitev v postopek pridobitve pristopnega certifikata »Družbeno odgovoren 
delodajalec« iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2020. Pridobitev certifikata je revizorski in 
svetovalno-analitični postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja upo-
rabljati za boljše upravljanje na področju zaposlenih, s poudarkom na različnih vidikih certifikata:

• izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj;
• usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja;
• medgeneracijsko sodelovanje;
• pomen zdravja na delovnem mestu; 

Skozi predpisan postopek organizacija določi in uresniči izbrane cilje in ukrepe iz posameznega področja 
certifikata oziroma jih lahko obravnava tudi celovito.

Projekt celovite podpore podjetjem za aktivno staranje delovne sile (JP ASI 2019)

Marprom se je v letu 2019 uvrstil v skupino podjetij, ki so uspešno kandidirala za prejem  sredstev na JP 
ASI 2019. V okviru programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile bodo zaposleni, 
starejši od 45 let, v letu 2020 deležni različnih izobraževanj z namenom krepitve kompetenc in pridobivanja 
dodatnih znanj. Glede na dejstvo, da je med tovrstnimi zaposlenimi največ voznikov in voznic avtobusov, 
bo večji del izobraževanj predvidoma tesno povezan s področjem prometa in šolo varne vožnje. Za ostale 
zaposlene, ki so vključeni v ta program, pa bodo organizirana izobraževanja, neposredno povezana z nara-
vo njihovega dela.

8  PRITOŽBE UPORABNIKOV 
MESTNEGA POTNIŠKEGA 
PROMETA

V letu 2019 smo v podjetju prejeli in obravnavali skupno 438 pritožb, kar v povprečju znaša 1,2 pritožbe na 
dan. Največ smo jih zabeležili v septembru. V povezavi z opravljanjem mestnega potniškega prometa smo 
prejeli tudi 21 različnih pohval.

Prejete pritožbe po mesecih v letu 2019
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9  OSTALI POMEMBNI 
DOGODKI

Brezplačno učenje smučanja za preko 500 šolarjev
Smučarski center Mariborsko Pohorje se je v letu 2019 znova pridružil vseslovenski akciji Šolar na smu-
či. Med 21. in 25. januarjem je tako na Pohorju brezplačno smučalo skoraj 530 učencev osnovnih šol iz 
severovzhodne Slovenije, v glavnem iz četrtih razredov. Zanje smo poleg brezplačnih smučarskih vozovnic 
zagotovili tudi učitelje smučanja. V akcijo Šolar na smuči je bilo vključenih 16 osnovnih šol iz Maribora, 
sosednjih in tudi nekoliko oddaljenejših občin.

Brezplačna smuka ob dnevu žena in koncu sezone
Ob dnevu žena smo na Pohorju vsem smučarkam podarili brezplačno dnevno smuko, s čimer smo počastili 
mednarodni praznik žensk. Poleg tega smo 8. marca dekletom ponudili še brezplačne vozovnice za Bike 
park Pohorje.

Zatem smo 31. marca za zaključek zimske sezone 2018/2019 vsem obiskovalcem omogočili brezplačno 
dnevno smuko. Ob tem je potekala še zaključna zabava v koči Cojzarica, kjer sta se nam pridružila tudi naša 
vrhunska smučarja in promotorja Pohorja Boštjan Kline in Klemen Kosi.
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Mestne avtobuse opremili z novimi zasloni
V notranjosti 35-ih mariborskih mestnih avtobusov smo v prvih mesecih 2019 namestili nove elektronske 
zaslone podjetja Media Bus, namenjene obveščanju potnikov z različnimi novicami in drugimi informacijami. 
Pogodbo o sodelovanju na področju digitalnega sporočanja in informiranja potnikov smo z Media Busom 
sklenili za obdobje desetih let; v tem času lahko na omenjenih zaslonih poleg Marproma objavljajo novice 
tudi MO Maribor in ostala mariborska javna podjetja ter zavodi. 

Testiranje električnega avtobusa Heuliez
Na glavni avtobusni postaji smo maja 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.

Omenjeni električni avtobus odlikujejo popolna odsotnost emisij in hrupa ter dokaj nizki stroški vzdrževa-
nja. Dvanajst metrov dolg nizkopodni avtobus lahko sprejme blizu 90 potnikov, z enim polnjenjem baterij 
pa v mestnem prometu opravi približno 300 kilometrov. Ker v Mariboru načrtujemo, da bomo floto mestnih 
avtobusov dopolnili z vozili na električni pogon, so testiranja teh za nas zelo dobrodošla.
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Veselo prvomajsko druženje na Pohorju
Parkirišče nad zgornjo postajo krožne kabinske žičnice je bilo 1. maja prizorišče tradicionalne prireditve ob 
prazniku dela, ki jo je pripravila Območna organizacija Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za Podravje in 
Koroško. Na srečanju se je čez dan izmenjalo okoli 2000 ljudi. Obiskovalci so se med drugim lahko okrepča-
li z brezplačnim golažem – na prizorišču so ga razdelili skoraj 500 porcij. Za dostop na Bellevue z gondolo 
pa je MO Maribor odobrila 50-odstotni popust pri nakupu dnevnih gondolskih vozovnic.

Oblegano Pohorje za Športni vikend
Mariborsko Pohorje je bilo na pragu poletja eno od najživahnejših prizorišč Športnega vikenda Maribora, ki 
je potekal 1. in 2. junija. Omenjeni vikend so bile na Pohorju in pod njim na voljo številne aktivnosti; med njimi 
različni pohodi, tekmovanje na poligonu pump track, gorsko kolesarstvo za otroke, spusti po sankališču 
PohorJet in toboganu MiniJet, vožnje z gorskimi skiroji, aikido, taborništvo itd.

V času 29. Športnega vikenda Maribora so mestni avtobusi na liniji 6 Vzpenjača vozili brezplačno, za prevoz 
z gondolo pa je veljal 50-odstotni popust na cene dnevnih gondolskih vozovnic. Tako je gondola prepeljala 
skupno preko 8500 potnikov, številni udeleženci pa so izkoristili tudi možnost brezplačnega prevoza s 
sedežnico Radvanje.
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Mokro-blaten tek šestič gostoval na Pohorju
Že šesto leto zapored je na Mariborskem Pohorju navdušila razburljiva poletna prireditev Visit Pohorje Bra-
veRun, ki se je prvič odvila v sklopu Športnega vikenda Maribora. Na Teku pogumnih se je 1. junija zbralo 
približno 270 udeležencev, ki so svojo moč, vzdržljivost in spretnost preizkusili na 3, 5 in 10 kilometrov 
dolgih progah ter na koncu vsi prejeli nagrade in medalje.

Sončni vzhod na Pohorju pričakalo kar 3000 ljudi
Na Mariborskem Pohorju smo v letu 2019 na dan poletnega solsticija že tretjič množično pričakali sončni 
vzhod. Dogodek Po sončni vzhod na Pohorje, ki ga je pripravilo Društvo TOP, je pri zgornji postaji gondole 
potekal 21. junija od 4.30 dalje, nanj pa je prišlo okoli 3000 ljudi.

Dogajanje se je pred sončnim vzhodom začelo z zvoki Kristalnega orkestra iz zavoda Šola Luči, ki je zatem 
ob 5. uri na oder pri zgornji postaji gondole pospremil legendarnega slovenskega glasbenika Vlada Kreslina. 
Ob 5.30 je sledil še živahen after party z Akustičnim orgazmom na terasi Koče Koča. Na dan omenjenega 
dogodka je gondola začela obratovati že ob 4.15, od takrat do 12. ure pa je bil na voljo prevoz z njo po 
polovični ceni.
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Zadnja junijska nedelja na Pohorju v barvi borovnic
Na parkirišču nad zgornjo postajo Pohorske vzpenjače je 30. junija potekal 2. Festival borovnic, ki ga je 
organiziralo Turistično društvo gostincev Pohorja (TDGP) skupaj s partnerji. Na tem festivalu, ki je skozi cel 
dan privabil blizu 3000 obiskovalcev, so na stojnicah na Pohorju pripravljali približno dvajset različnih jedi 
z borovnicami. Kulinarično ponudbo pa je dopolnil še kulturno-zabavni program. Na dan Festivala borovnic 
je za prevoz z gondolo veljal 50-odstotni popust.

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, skupno pa smo po Pohorju prepeljali nekaj več kot 1000 potnikov.

Manjša avtobusa sta bila opremljena s prikolico za kolesa, zato so ju uporabljali tudi kolesarji. Opravljanje 
prevoza na pohorskih linijah, ki sta imeli vmesne postaje pri več znanih izletniških točkah, so sofinancirali 
občini Ruše in Hoče - Slivnica ter TDGP.

Jeseni zaživela nova avtobusna linija po vinski cesti
V jesenskih mesecih je Marprom ob vikendih prvič opravljal prevoz na posebni avtobusni liniji po vinski cesti 
na območju občine Kungota. Od mariborske glavne avtobusne postaje v Mlinski ulici je čez Kungoto, Plač 
in Svečino do mejnega prehoda Jurij ter nazaj vozil manjši avtobus – prvič 28. septembra, nazadnje pa tik 
pred martinovim, 10. novembra.
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Prevoz po vinski cesti je bil namenjen predvsem obiskovalcem vinorodnega območja v Kungoti. Zaradi tega 
je imela linija, ki jo je sofinancirala občina Kungota, vmesne postanke pri več znanih gostiščih in vinotočih. 

Brezplačni avtobusi v času množičnih dogodkov
Ob nekaterih množičnih športnih, kulturnih in drugih prireditvah, ki so v letu 2019 potekale v Mariboru, 
smo udeležencem ponovno zagotovili brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi. Med vsemi prireditvami je 
ta ugodnost naletela na največji odziv na dan 36. Martinovanja v Mariboru, 11. novembra, ko so se številni 
udeleženci iz središča mesta varno vrnili domov z mestnimi avtobusi. Število potnikov, ki so omenjenega 
dne izkoristili možnost brezplačnega avtobusnega prevoza, je preseglo 800. 

Delovna akcija Prijatelji Pohorja privabila več sto ljudi
Pred začetkom zimske sezone smo na Mariborskem Pohorju organizirali že uveljavljeno jesensko delov-
no akcijo urejanja oziroma čiščenja smučarskih prog. Pod sloganom Prijatelji Pohorja smo jo izpeljali 19. 
oktobra, ko nam je več sto Mariborčanov in ostalih obiskovalcev prostovoljno pomagalo pri odstranjevanju 
kamenja in odpadkov s pohorskih strmin.
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Omenjeno delovno akcijo, ki je potekala v prijetnem jesenskem vremenu, smo pripravili skupaj z Alpskim 
smučarskim klubom Branik Maribor, k sodelovanju pa smo povabili še nekatera mariborska javna podjetja 
in društva. Pri tem smo bili tudi letos veseli dobrega odziva tako posameznikov kot večjih skupin. Vsi ude-
leženci so prejeli kupončke za brezplačno malico, pijačo in prevoz z gondolo ter 10-odstotni popust na 
takratne cene sezonskih smučarskih vozovnic.

10 PROMOCIJA GLAVNIH 
DEJAVNOSTI MARPROMA
Pri promociji mestnega potniškega prometa in Pohorja smo v letu 2019 posegali po različnih komunikacij-
skih orodjih. Med najpogostejšimi velja izpostaviti:

• obvestila in oglase na spletnih straneh in Facebooku; 
• sporočila za javnost;
• oglasna sporočila v klasičnih medijih (tisk, radio, TV);
• letaki (neposredna distribucija uporabnikom);
• transparenti na dogodkih;
• bannerji na spletnih straneh;
•  obvestila in oglasi na elektronskih zaslonih in plakatnih mestih (avtobusi, spodnja postaja Pohorske 

vzpenjače).

10.1 MESTNI POTNIŠKI PROMET
Na področju mestnega potniškega prometa so bile promocijske aktivnosti med drugim usmerjene v pove-
čevanje njegove uporabe oziroma porast števila potnikov. Tako smo skozi več komunikacijskih kanalov 
nagovarjali različne ciljne skupine h koriščenju mestnega avtobusnega prometa. Pri tem smo izpostavljali 
njegove prednosti, kot so varen prevoz, udobnejše potovanje brez iskanja parkirišča, nižji stroški, prometna 
razbremenitev mesta in zmanjšanje emisij.
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V poletnih mesecih je bila v ospredju promocija sezonskih linij na območju Pohorja in do Mariborskega 
otoka, v jesenskem času pa nove linije po vinski cesti na območju občine Kungota. Za informiranje širše 
javnosti o avtobusnih linijah na Pohorju in po vinski cesti smo tudi pripravili novi zloženki, ki sta bili dostopni 
na različnih točkah.

Promocija je potekala tudi v obliki brezplačnih voženj z mestnimi avtobusi ob množičnih dogodkih (nogo-
metne tekme NK Maribor, Festival Lent, martinovanje, silvestrovanje itd.). Za brezplačen prevoz v času mar-
tinovanja in silvestrovanja smo oblikovali posebne kupončke in stojala zanje ter jih razporedili na prizorišču 
dogodkov.

10.2 JAVNA PARKIRIŠČA
Zaradi uvedbe novosti v belih conah smo vizualno prenovili parkomate (skupno jih je blizu 60), ki tako 
ponujajo tudi informacije o možnosti brezgotovinskega plačevanja s pomočjo sporočila SMS ali aplikacije 
EasyPark. Poleg tega smo v belih conah tudi posodobili informacijske table, na katerih smo navedli nov čas 
plačljivosti parkiranja in oznake območnih kod za mobilno plačevanje parkirnine (311, 312, 313).

Zaradi novosti na področju parkiranja smo se decembra lotili priprave nove zloženke za uporabnike; z njo jih 
bomo seznanjali o možnosti in postopku mobilnega plačevanja parkirne v belih conah.

VOZNI RED linije 
Ruše–Areh–Bellevue–Botanični vrt

VOZNI RED linije 
Botanični vrt–Hoče–Bellevue–Areh–Ruše POSTAJALIŠČA 1 2 3 4 51 Ruše 07:30 09:30 11:30 14:30 16:302 Martnica 07:41 09:41 11:41 14:41 16:413 Koča Cojzarica 07:59 09:59 11:59 14:59 16:594 Koča Cojza 08:05 10:05 12:05 15:05 17:055 Areh 08:08 10:08 12:08 15:08 17:086 Areh na Pohorju Šmartno K 08:10 10:10 12:10 15:10 17:107 PD Zarja K 08:13 10:13 12:13 15:13 17:138 Železničarski dom na Pohorju K 08:17 10:17 12:17 15:17 17:179 Mariborska koča K 08:19 10:19 12:19 15:19 17:1910 Železnič.dom na Pohorju 08:21 10:21 12:21 15:21 17:2111 Hotel Bellevue Pohorje 08:23 10:23 12:23 15:23 17:2314 Hotel Bellevue Pohorje 08:30 10:30 12:30 15:30 17:3015 Brunarica Planika 08:38 10:38 12:38 15:38 17:3816 LD Grašič 08:42 10:42 12:42 15:42 17:4217 Botanični vrt 08:58 10:58 12:58 15:58 17:58

 POSTAJALIŠČA 1 2 3 4 51 Botanični vrt 07:50 09:50 11:50 14:50 16:502 Sp. Hoče šola 07:53 09:53 11:53 14:53 16:533 Zg. Hoče polje 07:55 09:55 11:55 14:55 16:554 Zg. Hoče 07:56 09:56 11:56 14:56 16:565 Reka/Hoč.P. 07:58 09:58 11:58 14:58 16:586 Polana/Sliv.P. 08:02 10:02 12:02 15:02 17:027 Hočko Pohorje g. Klinc 08:07 10:07 12:07 15:07 17:078 Hočko Pohorje g. Gale 08:12 10:12 12:12 15:12 17:129 PD Planinka Kop K 08:17 10:17 12:17 15:17 17:1710 Železničarski dom na Pohorju K 08:19 10:19 12:19 15:19 17:1911 Mariborska koča K 08:21 10:21 12:21 15:21 17:2112 Železničarski dom na Pohorju 08:23 10:23 12:23 15:23 17:2313 Hotel Bellevue Pohorje 08:25 10:25 12:25 15:25 17:2511 Hotel Bellevue Pohorje 08:30 10:30 12:30 15:30 17:3012 Železnič.dom na Pohorju 08:32 10:32 12:32 15:32 17:3213 Mariborska koča K 08:34 10:34 12:34 15:34 17:3414 Železničarski dom na Pohorju K 08:36 10:36 12:36 15:36 17:3615 PD Zarja K 08:40 10:40 12:40 15:40 17:4016 Areh na Pohorju Šmartno K 08:43 10:43 12:43 15:43 17:4317 Areh 08:45 10:45 12:45 15:45 17:4518 Koča Cojza 08:48 10:48 12:48 15:48 17:4819 Koča Cojzarica 08:54 10:54 12:54 15:54 17:5420 Martnica 09:12 11:12 13:12 16:12 18:1221 Ruše 09:23 11:23 13:23 16:23 18:23

Vozni red velja od 18. maja do 1. septembra 2019. Avtobusa vozita ob sobotah, nedeljah in praznikih ob ugodnih vremenskih razmerah.
Aktualne informacije o vožnjah: www.marprom.si, tel.: 059 180 482.

OBČINA HOČE-SLIVNICA
OBČINA RUŠE

Avtobusa  

sta opremljena  

s prikolico  

za prevoz  

koles.

FOTO: Bogdan Zelnik

Jesenska  
avtobusna linija na vinski cesti v Kungoti

Maribor AP–Kungota–Plač–Svečina–Jurij–Maribor AP

Avtobus vozi vsak jesenski vikend ob ugodnih vremenskih razmerah.

Pred namestitvijo kolesa na prikolico z njega 
odstranite vso prtljago in predmete, kot so torbe, 
vrečke, plastenke s pijačo itd. Vso prtljago vzemite 
s seboj na avtobus.
Pred prihodom avtobusa se na postaji s kolesom 
postavite na vidno mesto, kjer vas voznik lahko 
opazi. Pri tem z dvigom roke opozorite voznika, da 
želite na prikolico namestiti kolo. Prevoz kolesa je možen vedno, kadar so na prikolici 
oziroma nosilcu na razpolago prosta mesta. Če 
je prikolica že zasedena, prosimo počakajte na 
naslednji prihod avtobusa. 
Kolo morate na prikolico namestiti sami. Če pri tem 
opazite kakšne težave, prosimo nanje opozorite 
voznika. Med nameščanjem kolesa nikdar ne stopite 
na nasprotni vozni pas.
Kolo na prikolico oziroma nosilec pravilno namestite tako, da ga položite v vodilo in nato še 
pritrdite s pomočjo ročic na nosilcu.Po namestitvi kolesa se prepričajte, da je pravilno 
pritrjeno, zatem pa vstopite v avtobus. Pred izstopom na ciljni postaji opozorite 
voznika, da boste s prikolice vzeli kolo.Ko na postaji odstranite kolo s prikolice, se varno 
postavite ob avtobus in vozniku z dvigom roke 
sporočite, da lahko odpelje. Ob odstranjevanju 
kolesa ne stopite na nasprotni vozni pas.Nestandardnih koles, ki jih ni možno varno pritrditi, 
ni dovoljeno prevažati na prikolici. To velja tudi za 
kolesa z motorjem. 
Za pravilno namestitev/odstranitev kolesa ste 
odgovorni sami. Podjetje Marprom ne odgovarja za 
kakršnokoli materialno škodo ali morebitne telesne 
poškodbe pri tem.

Odprite

A - položaj zadnjega kolesaB - položaj prednjega kolesa

NAVODILA ZA KOLESARJE – Nameščanje/odstranjevanje kolesa

Cena  
vožnje 

2 € odrasli

1 € otroci*

Poletni  
avtobusni  
liniji na Pohorju

Ruše–Areh–Bellevue–Botanični vrt in

Botanični vrt–Hoče–Bellevue–Areh–Ruše

Vsak vikend in praznik 

do 1. septembra 2019. 

Avtobusa vozita ob ugodnih vremenskih razmerah.

Pred namestitvijo kolesa na prikolico z njega 

odstranite vso prtljago in predmete, kot so torbe, 

vrečke, plastenke s pijačo itd. Vso prtljago vzemite 

s seboj na avtobus.

Pred prihodom avtobusa se na postaji s kolesom 

postavite na vidno mesto, kjer vas voznik lahko 

opazi. Pri tem z dvigom roke opozorite voznika, da 

želite na prikolico namestiti kolo. 

Prevoz kolesa je možen vedno, kadar so na prikolici 

oziroma nosilcu na razpolago prosta mesta. Če 

je prikolica že zasedena, prosimo počakajte na 

naslednji prihod avtobusa. 

Kolo morate na prikolico namestiti sami. Če pri tem 

opazite kakšne težave, prosimo nanje opozorite 

voznika. Med nameščanjem kolesa nikdar ne stopite 

na nasprotni vozni pas.

Kolo na prikolico oziroma nosilec pravilno 

namestite tako, da ga položite v vodilo in nato še 

pritrdite s pomočjo ročic na nosilcu.

Po namestitvi kolesa se prepričajte, da je pravilno 

pritrjeno, zatem pa vstopite v 

avtobus. Pred izstopom na ciljni postaji opozorite 

voznika, da boste s prikolice vzeli kolo.

Ko na postaji odstranite kolo s prikolice, se varno 

postavite ob avtobus in vozniku z dvigom roke 

sporočite, da lahko odpelje. Ob odstranjevanju 

kolesa ne stopite na nasprotni vozni pas.

Nestandardnih koles, ki jih ni možno varno pritrditi, 

ni dovoljeno prevažati na prikolici. To velja tudi za 

kolesa z motorjem. 

Za pravilno namestitev/odstranitev kolesa ste 

odgovorni sami. Podjetje Marprom ne odgovarja za 

kakršnokoli materialno škodo ali morebitne telesne 

poškodbe pri tem.

Odprite

A - položaj zadnjega kolesa

B - položaj prednjega kolesa

NAVODILA ZA KOLESARJE – 

Nameščanje/odstranjevanje kolesa

Cena  

vožnje 

3 € odrasli

1 € otroci

UPORABI 
APLIKACIJO  
EASYPARK  

in parkiraj

Enostavno  brez kovancev!
Podaljševanje parkirnine na daljavo!

Najbolj razširjena aplikacija v Evropi!

Preostali čas

Pravila uporabe aplikacije EasyPark in splošni pogoji so objavljeni na spletni strani 

www.easypark.si/sl. Strošek uporabe aplikacije (provizijo) krije uporabnik sam.

Enostavno plačevanje  

parkirnine  z aplikacijo EasyPark

Plačevanje s sporočilom SMS

POZOR: V Mariboru se oznake občinskih con 

in območne kode za mobilno plačevanje v 

belih conah med seboj razlikujejo. Območne 

kode (311, 312, 313) najdete na obvestilnih 

tablah in parkomatih v belih conah. 

Naložite si aplikacijo EasyPark, ki je dostopna na povezavi

www.easypark.si/sl, parkirajte in plačajte preko telefona.

Vsa parkirišča v belih conah v Mariboru so plačljiva ob 

delavnikih med 8. in 19. uro. Cena parkiranja je navedena na 

obvestilnih tablah in parkomatih v belih conah. Do 10 začetnih 

minut parkiranja v belih conah v Mariboru je brezplačnih.

Približno 10 minut pred iztekom parkiranja boste prejeli 

obvestilo o poteku parkirnine in možnosti podaljšanja. 

Parkirnino lahko s ponovnim sporočilom SMS ali v aplikaciji 

EasyPark podaljšate na daljavo.

Aplikacija EasyPark deluje na parkiriščih v več kot 800 mestih 

po Evropi. Med slovenskimi kraji, kjer jo lahko uporabljate, so 

Bled, Bohinj, Fiesa, Grosuplje, Izola, Kobarid, Komen, Kranjska 

Gora, Lucija, Maribor, Piran, Portorož, Ptuj, Seča, Sežana, Slovenj 

Gradec in Strunjan.

Ob plačilu preko sporočila SMS ali aplikacije EasyPark 

nadzorniki v programu na svojih mobilnih napravah zlahka 

ugotovijo, ali je parkirnina plačana in za kako dolgo. Zato je 

strah pred globo zaradi odsotnosti parkirnega listka odveč.

031 20 90 20

312 MBAB123 #1

POŠLJI

Pošljite OBMOČNO KODO [presledek] celotno 

REGISTRSKO OZNAKO [presledek] #ČAS 

PARKIRANJA na 031 20 90 20.

Primer za 1 uro parkiranja:

312   MBAB123   #1

Parkirnina začne veljati, ko dobite SMS-potrdilo.

# in čas parkiranja

Registrska oznaka brez presledkov

Ustrezna območna koda

Podpora uporabnikom: 

 +386 (0)30 333 457   I   parking@marprom.si
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10.3 POHORJE
V letu 2019 smo še naprej krepili našo blagovno znamko Visit Pohorje, pod katero razvijamo in tržimo 
pohorski turizem. Aktivnosti smo usmerili predvsem v nadaljnje izboljšanje njene prepoznavnosti v doma-
čem in tudi širšem okolju. Trženjske aktivnosti skozi blagovno znamko Visit Pohorje smo razdelili na tri 
segmente:

• zimski turizem in smučarska sezona; 

• poletni turizem in dejavnosti;

• Bike park Pohorje.

V novembru smo se udeležili največjega domačega zimskega sejma Snežinka na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani, kjer smo promovirali zimsko turistično sezono na Pohorju. Pri tem smo se povezali z drugimi 
ponudniki na Pohorju, s katerimi smo za obiskovalce oblikovali skupne prodajne pakete, ki so vključevali 
smučarske vozovnice in nastanitev v hotelih tik ob smučišču.

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

V zimski sezoni 2019/2020 je bil prvi smučarski dan v decembru dobrodelno obarvan, saj smo ves izkupi-
ček od prodanih vozovnic namenili za nakup smučarske opreme in izvedbo smučarskega tečaja za 18 otrok 
iz socialno ogroženih družin. Tako smo omenjenim otrokom omogočili prvo izkušnjo na smučeh, podarjena 
oprema pa je nato ostala v njihovi lasti.
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11   UPRAVLJANJE S TVEGANJI
V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju podje-
tij (ZFPPIPP) Marprom upošteva pravila skrbnega finančnega poslovanja, spremlja in obvladuje tveganja, ki 
jim je izpostavljen pri svojem poslovanju.

Podjetje je izpostavljeno različnim tveganjem, ki so razkrita v spodnji preglednici. Kazalniki, ki se nanašajo na 
finančna tveganja, so razkriti med ostalimi kazalniki v poglavju pomembnejši podatki o poslovanju družbe.

VRSTA TVEGANJA OPIS TVEGANJA METODOLOGIJA OBVLADOVANJ TVEGANJA POMEMBNOST 
TVEGANJA

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

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

VISOKA                                      

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

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

NIZKA

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

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

NIZKA

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

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

SREDNJA

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

VISOKA                                      

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

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

VISOKA                                      

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

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

NIZKA

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

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

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

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

VISOKA                                      

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

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

VISOKA                                      

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

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

NIZKA

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

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

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

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

NIZKA

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

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

NIZKA

12 RAČUNOVODSKI IZKAZI
Marprom vodi poslovne evidence (razvide) in računovodstvo na podlagi določil Zakona o gospodarskih 
družbah in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. 

12.1 Bilanca stanja
V nadaljevanju prikazujemo bilanco stanja, katere postavke nato analiziramo (podatki na dan 31. 12. 2019).

 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

SREDSTVA (002+032+053) 1 11.390.467 5.649.797

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031) 2 8.666.232 3.025.964

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009) 3 349.123 282.045

1. Neopredmetena sredstva (005 do 008) 4 128.155 130.861

a) Dolgoročne premoženjske pravice 5 128.155 130.861

b) Dobro ime 6 0 0

c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 7 0 0

č) Druga neopredmetena sredstva 8 0 0

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 9 220.967 151.184

II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017) 10 8.261.344 2.709.518

1. Zemljišča 11 240.593 240.593

2. Zgradbe 12 1.392.933 1.168.547

3. Proizvajalne naprave in stroji 13 0 0

4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva 14 6.577.839 1.299.269

5. Biološka sredstva 15 0 0

6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 16 49.979 1.110

7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 17 0 0

III. Naložbene nepremičnine 18 0 0

IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024) 19 23.637 10.000

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

a) Delnice in deleži v družbah v skupini 21 10.000 10.000
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 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

b) Druge delnice in deleži 22 0 0

c) Druge dolgoročne finančne naložbe 23 0 0

2. Dolgoročna posojila (025+026) 24 13.637 0

a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 25 0 0

b) Druga dolgoročna posojila 26 13.637 0

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

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

2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 29 0 0

3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 30 0 0

VI. Odložene terjatve za davek 31 32.128 24.401

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052) 32 2.382.156 2.279.049

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

II. Zaloge (035 do 039) 34 122.009 90.022

1. Material 35 122.009 90.022

2. Nedokončana proizvodnja 36 0 0

3. Proizvodi 37 0 0

4. Trgovsko blago 38 0 0

5. Predujmi za zaloge 39 0 0

III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045) 40 0 9.747

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

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

b) Druge delnice in deleži 43 0 0

c) Druge kratkoročne finančne naložbe 44 0 0

2. Kratkoročna posojila (046+047) 45 0 9.747

a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 46 0 0

b) Druga kratkoročna posojila 47 0 9.747

IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051) 48 2.181.471 2.001.880

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 49 5.790 21.773

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 50 1.879.432 1.709.364

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 51 296.248 270.742

V. Denarna sredstva 52 78.676 177.401

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 53 342.079 344.783

Zunajbilančna sredstva 54 5.437.822 8.042.164

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095) 55 11.390.467 5.649.797

A. KAPITAL (057+060+061+067+301+068-069+070-071) 56 424.864 821.632

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

1. Osnovni kapital 58 800.000 800.000

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 59 0 0
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 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

II. Kapitalske  rezerve 60 0 0

III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066) 61 0 26.046

1. Zakonske rezerve 62 0 4.028

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

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

4. Statutarne rezerve 65 0 0

5. Druge rezerve iz dobička 66 0 22.018

IV. Revalorizacijske rezerve 67 0 0

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 301 -76.027 -48.362

VI. Preneseni čisti dobiček 68 0 39.927

VII. Prenesena čista izguba 69 0 0

VIII. Čisti dobiček poslovnega leta 70 0 4.020

IX. Čista izguba poslovnega leta 71 299.109 0

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074) 72 431.490 323.269

1. Rezervacije 73 384.002 260.676

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 74 47.488 62.592

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084) 75 5.092.898 1.110.600

I. Dolgoročne finančne obveznosti(077 do 079) 76 5.092.898 1.110.600

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

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 78 1.462.100 1.078.700

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 79 3.630.799 31.900

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

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

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 82 0 0

3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 83 0 0

III. Odložene obveznosti za davek 84 0 0

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091) 85 4.921.670 3.090.885

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

II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090) 87 2.217.359 275.400

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

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 89 452.006 211.600

3. Druge kratkoročne finančne obveznosti 90 1.765.353 63.800

III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094) 91 2.704.312 2.815.485

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 92 769 2.671

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 93 1.967.454 2.097.769

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 94 736.089 715.045

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 95 519.544 303.412

 Zunajbilančne obveznosti 96 5.437.822 8.042.164
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12.2 Izkaz poslovnega izida
V nadaljevanju prikazujemo izkaz poslovnega izida, katerega postavke nato analiziramo (podatki v obdobju 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019).

 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118) 110 7.846.284 7.727.468

I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114) 111 7.695.818 7.572.458

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 112 7.400.336 7.279.128

2. Čisti prihodki od najemnin 113 232.507 260.098

3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 114 62.976 33.233

II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117) 115 103.831 115.945

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 116 103.831 115.945

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

III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120) 118 46.634 39.065

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 119 46.634 39.065

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

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

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

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 123 101.356 77.169

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 124 7.234.186 6.192.290

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 6.247 55.313

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA  (110+121-122+123+124+125) 126 15.188.073 14.052.241

G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148) 127 15.414.539 13.973.907

I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134) 128 6.169.272 7.149.322

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 0 0

2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133) 130 2.710.066 2.699.123

a) stroški materiala 131 0 0

b) stroški energije 132 1.997.641 1.941.130

c) drugi stroški materiala 133 712.424 757.994

3. Stroški storitev (135 do 138) 134 3.459.206 4.450.198

a) transportne storitve 135 2.606 5.512

b) najemnine 136 208.859 1.562.883

c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 137 32.365 51.551

č) drugi stroški storitev 138 3.215.376 2.830.253

II. Stroški dela  (140 do 143) 139 6.947.242 6.234.182

1. Stroški plač 140 5.151.826 4.646.082

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 524.741 474.883

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 373.908 337.652

4. Drugi stroški dela 143 896.767 775.564
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 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 2.149.790 534.873

1. Amortizacija 145 2.126.944 502.214

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 146 8 3.817

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 22.838 28.842

IV. Drugi poslovni odhodki (149+150) 148 148.235 55.530

1. Rezervacije 149 41.987 0

2. Drugi stroški 150 106.248 55.530

H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) 151 0 78.334

I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126) 152 226.466 0

J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 2.364 72

Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.) 154 2.364 72

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

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

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

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

4. Finančni prihodki iz drugih naložb 159 0 0

II. Finančni prihodki iz danih posojil (161+162) 160 50 70

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

2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 162 50 70

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165) 163 2.314 1

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

2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 165 2.314 1

K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 173.134 84.674

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

I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 168 0 40.000

II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173) 169 162.678 36.721

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

2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 171 40.597 36.721

3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic 172 0 0

4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 173 122.081 0

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177) 174 10.456 7.953

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

2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 176 1.414 4.785

3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 177 9.042 3.168

L. DRUGI PRIHODKI (179+180) 178 3.853 7.400

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

II. Ostali prihodki 180 3.853 7.400
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 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

M. DRUGI ODHODKI 181 15.980 0

N. CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181) 182 0 1.132

O. CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181) 183 409.362 0

P. DAVEK IZ DOBIČKA 184 0 0

R. ODLOŽENI DAVKI 185 -7.727 -3.100

S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185) 186 0 4.232

Š. ČISTA  IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-182+185) 187 401.635 0

POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki) 188 269,33 268,32

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12

Preračun poslovnega izida na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin

Znesek (v EUR)

 Preračun poslovnega izida za tekoče leto Začetni kapital Učinek preračuna Pop. čisti poslovni izid

Preračun na podlagi indeksa cen življenjskih potrebščin (1,4 %) 424.864 7.648 7.648

12.3 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa
 2019 2018

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -401.635 4.232

20. Spremembe revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja OOS   

21. Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti   

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

23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa -34.586 -33.037

24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja -436.221 -28.805

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja je negativen v višini -436.221 EUR. Le-ta se je glede 
na negativen čisti poslovni izid obračunskega obdobja povečal za 34.586 EUR, kolikor znaša aktuarski 
primanjkljaj za odpravnine ob upokojitvi, evidentiran na postavki kapitala kot negativne rezerve, nastale 
zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.
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12.4 Izkaz bilančnega dobička za leto 2019
V nadaljevanju prikazujemo izkaz bilančnega dobička za leto 2019.

 Znesek

Postavka AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

A. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 200 0 4.232

B. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA 201 401.635 0

C. PRENESENI DOBIČEK 202 76.480 39.927

Č. PRENESENA IZGUBA 203 0 0

D. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV 204

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

1. zmanjšanje zakonskih rezerv 206 4.028 0

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

3. zmanjšanje statutarnih rezerv 208 0 0

4. zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 209 22.018 0

F. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA (211 do 214) 210 0 212

1. povečanje zakonskih rezerv 211 0 212

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

3. povečanje statutarnih rezerv 213 0

4. povečanje drugih rezerv iz dobička 214 0

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

H. BILANČNI DOBIČEK (200-201+202-203+205-210-302) 215 0 43.947

I. BILANČNA IZGUBA (201-200-202+203-204-205+210+302) 216 299.109 0
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12.5 Izkaz gibanja kapitala za leti 2019 in 2018
Izkaz gibanja kapitala od  1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz dobička

Revalo-
rizacijske 

rezerve

Rezerve, 
nastale 

zaradi 
vredno-
tenja po 
pošteni 

vrednosti

Preneseni čisti poslovni 
izid

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

Skupaj
Osnovni 

kapital
Zakonske 

rezerve

Statu-
tarne 

rezerve

Druge 
rezerve iz 

dobička

Prene-
seni čisti 
dobiček

Prenese-
na čista 
izguba

Čisti 
dobiček 

poslovne-
ga leta

Čista 
izguba 

poslovne-
ga leta

A1. Končno stanje 31. 1. 2018 800.000  0  4.028  0  22.018  39.927  0  4.020  0  821.632  

a) Preračuni za nazaj 39.454  39.454  

b) Prilagoditve za nazaj 0  

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

B1.
Spremembe lastniškega kapitala 
— transakcije z lastniki

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

B2.
Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja

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

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

č)
Druge sestavine vseobsegajo-
čega donosa poročevalskega 
obdobja

(34.586) (34.586)

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

a)

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

4.020  (4.020) 0  

b)

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

0  

č)
Poravnava izgube kot odbitne 
sestavine kapitala

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

f) Druge spremembe v kapitalu 6.921  (6.921) 0  

C. Končno stanje 31. 12. 2019 800.000  0  (0) 0  0  0  (76.027) 0  0  0  (299.109) 424.864  
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Izkaz gibanja kapitala od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz dobička

Revalo-
rizacijske 

rezerve

Rezerve, 
nastale 

zaradi 
vredno-
tenja po 
pošteni 

vrednosti

Preneseni čisti poslovni 
izid

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

Skupaj
Osnovni 

kapital
Zakonske 

rezerve

Statu-
tarne 

rezerve

Druge 
rezerve iz 

dobička

Prene-
seni čisti 
dobiček

Prenese-
na čista 
izguba

Čisti 
dobiček 

poslovne-
ga leta

Čista 
izguba 

poslovne-
ga leta

A1. Končno stanje 31. 12. 2017 300.000  0  3.817  0  22.018  0  (17.554) 31.573  0  10.583  0  350.437  

a) Preračuni za nazaj 0  

b) Prilagoditve za nazaj 0  

A2. Začetno stanje 1. 1. 2018 300.000  0  3.817  0  22.018  0  (17.554) 31.573  0  10.583  0  350.437  

B1.
Spremembe lastniškega kapitala  
— transakcije z lastniki

500.000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  500.000  

a)
Vpis vpoklicanega osnovnega 
kapitala

500.000  500.000  

B2.
Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja

0  0  0  0  0  0  (33.037) 0  0  4.232  0  (28.805)

a) Vnos čistega poslovnega izida 4.232  4.232  

č)
Druge sestavine vseobsegajo-
čega donosa poročevalskega 
obdobja

(33.037) (33.037)

B3. Spremembe v kapitalu 0  0  212  0  0  0  2.229  8.354  0  (10.795) 0  0  

a)

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

10.583  (10.583) 0  

b)

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

212  (212) (0)

f) Druge spremembe v kapitalu 2.229  (2.229) 0  

C. Končno stanje 31. 12. 2018 800.000  0  4.028  0  22.018  0  (48.362) 39.927  0  4.020  0  821.632  
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12.6  Izkaz izida denarnih tokov za obdobje  
1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

V nadaljevanju prikazujemo izkaz denarnih tokov.

Znesek (v EUR)

2019 2018

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a) Postavke izkaza poslovnega izida 1.871.075 531.600

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 15.019.560 13.927.160

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -13.148.485 -13.398.660

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 0 3.100

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

63.554 -206.939

Začetne manj končne poslovne terjatve -196.183 -196.754

Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve -12.348 -162.271

Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0 -3.100

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

Začetne manj končne zaloge -31.987 -13.110

Končni manj začetni poslovni dolgovi 109.322 103.270

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 194.750 65.026

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a+b) 1.934.629 324.661

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU

a) Prejemki pri investiranju 13.910 199.323

Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje 50 70

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 7.643

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 4.113 191.610

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0

Prejemki od odtujitve  finančnih naložb 9.747

b) Izdatki pri investiranju -129.530 -723.148

Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev -10.177 -5.293

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -105.715 -717.855

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0

Izdatki za pridobitev finančnih naložb -13.638

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a+b) -115.620 -523.825

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a) Prejemki pri financiranju 4.036.886 900.000

Prejemki od vplačanega kapitala 500.000

Prejemki od povečanja finančnih obveznosti 4.036.886 400.000
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Znesek (v EUR)

2019 2018

b) b) Izdatki pri financiranju -5.954.620 -746.907

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -162.678 -36.721

Izdatki za vračila kapitala 0

Izdatki za odplačila finančnih obveznosti -5.791.942 -710.186

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0 0

c) c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a+b) -1.917.734 153.093

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) 78.676 177.401

x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac+Bc+Cc) -98.725 -46.071

y) Začetno stanje denarnih sredstev 177.401 223.472

Izkaz denarnega toka prikazuje prejemke in izdatke denarnih sredstev, ki jih je družba v posameznem 
obdobju ustvarila pri poslovanju (ustvarjanju in prodajanju proizvodov in storitev), pri investiranju (nalaga-
nju finančnih sredstev v investicije in finančne naložbe) ter pri financiranju (pridobivanju finančnih sredstev 
iz zunanjih virov in njihovem vračanju). Na podlagi denarnih izidov je razvidno, iz katerih virov družba prido-
biva denarna sredstva in kako jih porablja.
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13  POJASNILA K 
RAČUNOVODSKIM 
IZKAZOM

13.1 Podlage za sestavo računovodskih izkazov
Računovodski izkazi Marproma so sestavljeni v skladu z računovodskimi in s poročevalskimi zahtevami Slo-
venskih računovodskih standardov 2016 (SRS), pravili skrbnega računovodenja 2016 (PSR) in so v skladu z 
določili Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1.

Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah, vodenih v skladu s 
Slovenskimi računovodskimi standardi. 

Pri pripravi so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogod-
kov, časovne neomejenosti delovanja in kakovostne značilnosti računovodskih izkazov – to so predvsem 
razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna 
računovodska načela: previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost.

Marprom je v tekočem letu evidentiral popravek napake iz prejšnjih obdobij preko prenesenega čistega 
dobička v višini 39.453,50 EUR.

Po kriterijih 55. člena ZGD-1 smo razvrščeni med srednje velika podjetja. 

13.2  Novi računovodski standard in sprememba 
računovodskih usmeritev 

S spremembo SRS2016 1, SRS2016 2 in SRS2016 6 ter MSRP 16 – Najemi morajo najemniki za poslovno leto, 
ki se je začelo s 1. januarjem 2019, začeti pripoznavati pravico do uporabe sredstva in obveznosti iz najema. 

Uporabita se lahko le dve izjemi, in sicer za kratkoročne najeme in najeme majhne vrednosti. Dodatno SRS 
1.63 – 3 odstavek določa, da organizacija, izvajalka javne službe, poslovnih najemov osnovnih sredstev 
gospodarske infrastrukture za opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe ne pripoznava kot sredstva, 
temveč pripozna najemnine, povezane s temi najemi. Kot objekti gospodarske infrastrukture so mišljeni le 
stavbe, gradbeni inženirski objekti oz. njihovi deli. Omrežja gospodarske infrastrukture pa tvorijo namensko 
povezani objekt gospodarske infrastrukture. Za vsa druga opredmetena osnovna sredstva (npr. avtobusi), 
kljub temu da se uporabljajo za izvajanje gospodarskih javnih služb, veljajo osnovna pravila glede pripozna-
vanja pravice do uporabe sredstva in obveznosti iz najema.

SRS2016 1.63 (2019) določa, da se najemnik lahko odloči, da kratkoročnih najemov ne pripozna kot sredstvo, 
temveč pripozna najemnine, povezane s temi najemi, kot odhodek na podlagi enakomerne časovne metode 
skozi celotno obdobje trajanja najema ali na kakšni drugi sistematični podlagi. Na enak način pripozna naje-
mnine, če gre za najeme majhne vrednosti. V izkazu poslovnega izida jih pripoznava med stroški storitev v 
postavki stroškov najemnin.

Podjetje je pred 1. januarjem 2019 najeme razvrščalo med poslovne in finančne. Najetega sredstva po 
poslovnem najemu ni pripoznalo med svojimi sredstvi, temveč kot stroške najema, med obveznostmi pa je 
prikazovalo le znesek neplačane najemnine, ne pa zadolženosti za celotno obdobje najema.

Dolgoročni najemi so pri najemniku v bilanci stanja po novem s 1. 1. 2019 pripoznani kot finančna obveznost 
in sredstvo, ki predstavlja najemnikovo pravico do uporabe tega sredstva. To posledično vpliva na izkaz 
poslovnega izida prek stroškov amortizacije, obresti.

Podjetje je izbralo za prehod na nov način obračunavanja najemov poenostavljen pristop, prav tako za krat-
koročne najeme in najeme manjših vrednosti evidentira strošek najema. Dolgoročni najemi so evidentirani 
v skladu s spremembo standardov med sredstvi, kot pravica do uporabe sredstva in dolgoročna finančna 
obveznost.
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Pri poenostavljenem načinu prehoda zaradi sprememb SRS 1 (2019) je podjetje – najemnik – spremembe 
obračunal in prikazal v otvoritvenem stanju na dan začetka uporabe standarda, to je 1. januarja 2019. Se 
pravi, da je podjetje pripoznalo pravico do uporabe sredstva in posledično obveznost iz najema za tiste 
najeme, ki jih je razvrščalo med poslovne najeme. Posledično so se podjetju povečala sredstva, pa tudi 
obveznosti. 

Obveznost iz najema ob začetnem pripoznanju smo izmerili po sedanji vrednosti neplačanih najemnin, dis-
kontirani po predpostavljeni obrestni meri za izposojanje.

Obveznosti iz najema izkazujemo v postavki kratkoročnih, ki bodo zapadle v plačilo v letu dni po datumu 
bilance stanja, in/ali dolgoročnih  obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v obdobju, daljšem od leta dni, med 
obveznostmi financiranja.

Po začetnem pripoznanju se pravica do uporabe sredstva zmanjšuje za amortizacijski popravek in izgubo 
zaradi oslabitve. 

Organizacija sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe, amortizira od začetka najema do konca njegove 
dobe koristnosti ali do konca trajanja najema, če je krajše od dobe koristnosti. Če se do konca trajanja 
najema lastništvo sredstva, ki je predmet najema, z najemom prenese na lastnika ali če vrednost sredstva, 
ki predstavlja pravico do uporabe, odraža, da bo najemnik izrabil možnost nakupa, organizacija takšno 
najeto sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe, amortizira od datuma začetka najema do konca dobe 
koristnosti sredstva, ki je predmet najema.

13.3 Računovodske usmeritve
Računovodski izkazi in tabele so sestavljeni v EUR. Obravnavano poslovno leto 2019 je enako koledarskemu 
letu.

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

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

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

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

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

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

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

Marprom vsa osnovna sredstva vrednoti po modelu nabavne vrednosti.

Amortizacija je obračunana po stopnjah, ki so določene za posamezno osnovno sredstvo. Uporabljene 
amortizacijske stopnje so podane v spodnji preglednici.

Gradbeni objekti, deli gradbenih objektov 3—10 % 

Oprema, vozila, mehanizacija 6,67—50 %

Računalniki in računalniška oprema 20—50 %

Druga vlaganja 10%
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Amortiziranje
Amortizacija osnovnih sredstev se izvaja na podlagi metode enakomernega časovnega amortiziranja.

Obračun amortizacije sredstva se prične s prvim dnem meseca, ki sledi mesecu, v katerem je sredstvo 
usposobljeno za uporabo.

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

Poraba materiala se vrednostno izkazuje po metodi drsečih tehtanih povprečnih cen.

Med zalogami materiala izkazujemo zalogo rezervnih delov za vzdrževanje voznega parka in žičniških 
naprav. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pripoznano finančno sredstvo, ki je finančna naložba, mora družba ob začetnem pripoznanju izmeriti po 
pošteni vrednosti. Začetni vrednosti je treba prišteti stroške posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali 
izdaje finančnega sredstva. 

Poštena vrednost je cena, ki velja na organiziranem trgu, ali poštena vrednost, ki se ugotavlja v skladu z 
modeli merjenja po SRS 16. Če poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, se finančna naložba meri 
po nabavni vrednosti. 

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

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

MARPROM - LETNO POROČILO 2019 - RAČUNOVODSKO POROČILO

– 66 –



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dolgoročni in kratkoročni dolgovi, izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto.

Rezervacije
Družba pripozna rezervacijo, če obveza izpolnjuje pogoje za pripoznanje rezervacije:

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

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

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

Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov zbrati zneske, ki bodo v priho-
dnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov. 
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Pri oblikovanju rezervacij se predpostavlja dosledna razsodnost glede verjetnosti tako prihodnjih stroškov 
kakor prihodnje izgube (v primerih kočljivih pogodb). Pri ocenjevanju negotovosti se upoštevajo mnenja 
strokovnjakov. 

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

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

a) Poslovni prihodki

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

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

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

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

b) Finančni prihodki

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

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

a) Poslovni odhodki

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

b) Finančni odhodki

Finančni odhodki so odhodki iz finančnih obveznosti in poslovnih obveznosti. Med odhodki za financiranje 
so zajeti predvsem stroški obresti od posojil, prejetih od bank, stroški obresti od dolgoročnih najemov v 
skladu s spremenjenimi SRS1 in stroški obresti iz obveznosti do dobaviteljev ter finančni odhodki iz oslabi-
tve in odpisov finančnih naložb.

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

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

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami izkazujemo vrednosti programske opreme in licenc. Prevladu-
je programska oprema za prodajo smučarskih vozovnic.

V skladu s spremembo SRS o najemih Marprom izkazuje s 1. 1. 2019 v izkazu gibanja neopredmetenih 
sredstev tudi pravico do uporabe neopredmetenega sredstva na osnovi pogodb o dolgoročnih najemih 
programske opreme.
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Med dolgoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo dolgoročno odložene stroške iz naslova 
služnosti za zemljišča in vračunane prihodke MO Maribor iz naslova oblikovanih rezervacij za zaposlene za 
odpravnine in jubilejne nagrade, ki so upravičen strošek subvencioniranja dejavnosti izvajanja gospodarske 
javne službe in jih MO Maribor tudi poravnava preko obračunov subvencij.  

Marprom je vse nove nabave sredstev financiral iz lastnih finančnih sredstev in iz naslova financiranja nima 
finančnih obvez.

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

Znesek (v EUR)

Dolgoročne 
premoženjske 

pravice

Pravica do uporabe 
neopredmetenega 

sredstva Dolg. AČR Skupaj

Nabavna vrednost

31. decembra 2018 203.470 - 151.184 354.654 

Prilagoditve — preračun, stanje 1. 1. 2019 - 63.693 - 63.693 

1. januarja 2019 203.470 63.693 151.184 418.347 

Pridobitve 10.177 - 82.132 92.309 

Prenos z investicij v teku - - - - 

Odtujitve - (12.349) (12.349)

31. decembra 2019 213.647 63.693 220.967 498.307 

Nabrani popravek vrednosti

31. decembra 2018 72.609 - - 72.609 

Prilagoditve — preračun, stanje 1. 1. 2019 - - - - 

1. januarja 2019 72.609 - - 72.609 

Amortizacija v letu 31.616 44.960 - 76.576 

Pridobitve - - - - 

Odtujitve - - - 

31. decembra 2019 104.225 44.960 - 149.184 

31. decembra 2018 130.861 - 151.184 282.045 

1. januarja 2019 130.861 63.693 151.184 345.738 

31. decembra 2019 109.422 18.733 220.967 349.123 

Pojasnila pri neopredmetenih sredstvih zaradi pripoznavanja pravice do uporabe sredstva

Skupna vrednost neopredmetenih sredstev, razvidna iz bilance stanja na dan 31. 12. 2019, znaša 128.155 EUR. 
Zaradi spremembe standarda o najemih, ki s 1. 1. 2019 določajo, da se najemi po pogodbah o dolgoročnih 
poslovnih najemih evidentirajo med sredstvi kot pravica do uporabe tega sredstva, izkazujemo med temi 
sredstvi po novem tudi pravico do uporabe programske opreme po pogodbah o dolgoročnih poslovnih 
najemih. Vrednost teh sredstev znaša v letu 2019 18.733 EUR.

Znesek (v EUR)

31. 12. 2019

Dolgoročne premoženjske pravice 128.155

od tega pravica do uporabe sredstva 18.733

SKUPAJ NEOPREDMETENA SREDSTVA 128.155

SKUPAJ NEOPREDMETENA SREDSTVA, ZA KATERA JE PRIPOZNANA PRAVICA DO UPORABE SREDSTVA 18.733
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Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva iz izkaza gibanja opredmetenih osnovnih sredstev so v lasti podjetja. 
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi so izkazani objekt s pripadajočim zemljiščem za potrebe delavnic 
mestnega potniškega prometa, zemljišča in gradbeni inženirski objekti za dejavnosti na Pohorju, nabavljeni 
rabljeni avtobusi in oprema za avtobuse, oprema za pripravo smučišč, pisarniška oprema, računalniška 
oprema, birotehnična oprema. 

Izkaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev

Znesek (v EUR)

Pravica do uporabe

Zemljišča Zgradbe

Oprema in 
nadomestni 

deli
Drobni 

inventar

Vlaganja 
v tuja 

osnovna 
sredstva

OS v 
pridobivanju

Oprema 
(promet)

Oprema 
(parkirišča)

Oprema 
(Pohorje) Skupaj

Nabavna vrednost

31. decembra 2018 240.593 1.207.778 2.089.804 23.745 100.280 1.110 - 3.663.310 

Stanje 1. 1. 2019 — preračun - - - - - 4.786.093 163.306 1.841.239 6.790.638 

1. januarja 2019 240.593 1.207.778 2.089.804 23.745 100.280 1.110 4.786.093 163.306 1.841.239 10.453.948 

Pridobitve - - 98.375 1.244 23.680 336.428 361.992 821.718 

Prenos z investicij v teku - 170.673 - - 116.885 (287.558) - - 

Odtujitve - - (60.866) - - - (60.866)

Oslabitve - - - - - - - - 

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

31. decembra 2019 240.593 1.378.451 2.127.313 24.989 240.845 49.979 4.786.093 163.306 2.203.231 11.214.800 

Nabrani popravek vrednosti

31. decembra 2018 - 135.752 794.391 19.890 3.759 - - 953.791 

Stanje 1. 1. 2019 — preračun - - - - - - - - 

1. januarja 2019 - 135.752 794.391 19.890 3.759 - - 953.791 

Amortizacija v letu - 70.930 312.544 3.355 15.922 - 1.387.464 50.248 213.261 2.053.724 

Pridobitve - - - - - - - - 

Odtujitve - - (54.059) - - - (54.059)

Oslabitve - - - - - - - - 

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

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

Neodpisana vrednost

31. decembra 2018 240.593 1.072.026 1.295.413 3.855 96.521 1.110 - - - 2.709.518 

1. januarja 2019 240.593 1.072.026 1.295.413 3.855 96.521 1.110 4.786.093 163.306 1.841.239 9.500.156 

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

Iz izkaza gibanja opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno, da se je vrednost pod postavko zgradbe 
povečala za 170.673 EUR. Podjetje je v lastni režiji izvedlo investicijo v razvod zasneževalnega sistema na 
Pohorju. Vrednost opreme se je povečala za 98.375 EUR, v glavnini zaradi novih nabav opreme za dejavno-
sti na Pohorju (snežne sani, mobilna blagajna, gosenice za teptalne stroje, itd.). V tej vrednosti so izkazane 
tudi nove nabave računalniške opreme za 21.000 EUR. Sredstva so se zmanjšala za 60.866 EUR, delno v 
višini 35.611 EUR zaradi prodaje rabljene opreme in rabljenega osebnega vozila, preostanek pa se nanaša 
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na izločitev starih avtobusov zaradi njihovega uničenja. Prav tako so se povečala vlaganja v tuja sredstva, in 
sicer se glavnina nanaša na vlaganja v kolesarske proge.

Družba na dan sestavitve bilance izkazuje 793.500 EUR dolgoročnih finančnih obveznosti iz naslova posojil 
za nakup delavnic mestnega potniškega prometa, 285.200 EUR iz naslova nakupa opreme na Pohorju ter 
765.000 EUR za refinanciranje investicij na Pohorju.

Nepremičnina, kjer izvajamo lastno vzdrževanje voznega parka, je zastavljena s hipoteko v korist banke za 
potrebe najetih dolgoročnih posojil banke v celoti. Oprema v vrednosti 292.432 EUR je zastavljena v korist 
banke za potrebe najetega dolgoročnega posojila za opremo na Pohorju.

Med sredstvi pravice do uporabe izkazujemo med opremo, ki se nanaša na promet najete avtobuse od 
lastnika, ki je MOM in najete avtobuse od dobaviteljev na trgu. Skupna vrednost te opreme znaša na dan 
31.12.2019 3.398.630 EUR. Med opremo, ki se uporablja pri dejavnosti parkirišč je mišljena strojna oprema 
za izvajanje parkirnega sistema. Sredstva pravice do uporabe opreme za dejavnosti na Pohorju se nanašajo 
na zasneževalni sistem, dva teptalna stroja in topove in znašajo na 31.12.2019 1.989.969 EUR. Glavnino 
predstavlja zasneževalni sistem v višini 1.354.263 EUR.

Pojasnila pri opredmetenih osnovnih sredstvih zaradi pripoznavanja pravice do uporabe sredstva

Skupna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, razvidna iz bilance stanja na dan 31. 12. 2019, znaša 
8.261.344 EUR. Ta vrednost sredstev je v primerjavi z letom 2018, ko smo izkazovali vrednost sredstev 
v višini 2.709.518,35 EUR, bistveno višja. Glavni razlog je sprememba standarda o najemih, ki s 1. 1. 2019 
določa, da se najemi po pogodbah o dolgoročnih poslovnih najemih evidentirajo med sredstvi kot pravica 
do uporabe tega sredstva. Iz spodnje preglednice je razvidno, da se od skupne vrednosti sredstev, ki znaša 
bilančno 8.261.344 EUR, nanaša na pravico do uporabe sredstva v skladu s pogodbami o dolgoročnih 
poslovnih najemih 5.501.657 EUR. Ta pravica do uporabe sredstva se v glavnini nanaša na dolgoročne 
najeme avtobusov in opreme za pripravo smučišč na Pohorju.

31.12.2019

Zemljišča 240.593

od tega pravica do uporabe sredstva 0

Zgradbe 1.392.933

od tega pravica do uporabe sredstva 0

Oprema 6.577.839

od tega pravica do uporabe sredstva 5.501.657

Drugo 49.979

od tega pravica do uporabe sredstva 0

SKUPAJ VSA SREDSTVA 8.261.344

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

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

Ker ni verjetno, da bo v prihodnje na razpolago zadostni obdavčljivi dobiček, nismo pripoznali odloženih 
terjatev za davek iz naslova investicijskih vlaganj, davčno začasno nepriznane amortizacije za sredstva 
(obračunana poslovna amortizacija je višja od davčno priznane), izkazane davčne izgube leta 2019 in pre-
vrednotenih terjatev.

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

Znesek (v EUR)

2019 2018

Odložene terjatve za davek 32.128 24.401

Skupaj 32.128 24.401

MARPROM - LETNO POROČILO 2019 - RAČUNOVODSKO POROČILO

– 71 –



Dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe
Med dolgoročnimi finančnimi naložbami izkazujemo naložbo v inštitut Wcycle Maribor –  Inštitut za krožno 
gospodarstvo.

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

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

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

Pregled kratkoročnih finančnih naložb

Znesek (v EUR)

2019 2018

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 40.000 40.000

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

Dana kratkoročna posojila 0 9.747

Dani kratkoročni depoziti 9.747

Oslabitev vrednosti kratkoročnih finančnih naložb -40.000 -40.000

Skupaj: 0 9.747

Pregled dolgoročnih finančnih naložb

Znesek (v EUR)

2019 2018

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 10.000 10.000

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

Dana dolgoročna posojila 13.637 0

Dani dolgoročni depoziti 13.637 0

Skupaj: 23.637 10.000

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

Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

Po stanju na dan 31. 12. 2019 se je vršil popis zalog v skladiščih in uskladil z dejanskim stanjem.

Pri popisu zaloge materiala – rezervnih delov za avtobuse v skladišču delavnice JMPP – sta bila ugotovljena 
višek določenih rezervnih delov v višini 453,37 EUR in manko v višini 309,41 EUR.

Pri popisu zaloge materiala na dan 31. 12. 2019 je bil ugotovljen manko materiala v skladišču Pohorske 
vzpenjače (Pohorje) v višini 11,04 EUR.

Čista iztržljiva vrednost zalog je vsaj na ravni knjigovodske vrednosti. Med zalogami materiala – kartice – 
izkazujemo po stanju na dan 31. 12. 2019 napram predhodnemu letu višje vrednosti zaradi novih nabav ob 
koncu leta.
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Znesek (v EUR)

Struktura zalog  2019 2018

Zaloge surovin in materiala — rezervni deli 33.155 39.638

Zaloga surovin — gorivo 9.755 13.096

Zaloga materiala — kartice 78.819 37.288

Zaloga drobnega inventarja 281 0

Skupaj 122.009 90.022

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

Družba svojih terjatev nima posebej zavarovanih. 

Marprom na dan 31. 12. 2019 izkazuje 1.262.194 EUR terjatev do lastnice, MO Maribor, in terjatev do družbe v 
skupini – odvisne družbe Martura d.o.o. v višini 5.790 EUR.

Marprom na dan 31. 12. 2019 ne izkazuje terjatev do članov nadzornega sveta. 

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

Preglednica kratkoročnih poslovnih terjatev

Znesek (v EUR)

Vrste kratkoročnih poslovnih terjatev 2019 2018

Kratkoročne terjatve do kupcev 1.885.223 1.731.137

a.) terjatve do občin — lastnic družbe (MOM) 1.262.194 1.218.361

b.) terjatve do družb v skupini — Martura d.o.o. 5.790 21.773

c.) terjatve do kupcev v državi 628.794 479.066

d.) terjatve do kupcev v tujini 18.741 22.904

e.) popravek vrednosti zaradi spornih in dvomljivih terjatev -30.297 -10.967

Kratkoročne terjatve do drugih 296.248 270.742

a.) terjatve do zaposlenih 14.767 24.047

b.) terjatve do državnih inštitucij 136.295 158.887

c.) terjatve do banke 57.616 43.573

d.) ostale kratkoročne terjatve 87.571 44.235

Roki zapadlosti terjatev do kupcev so razvidni iz naslednje tabele:

Znesek (v EUR)

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

Terjatve do kupcev (v EUR) 1.885.223 1.692.567 39.303 9.193 10.009 134.151
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Popravke vrednosti spornih in dvomljivih terjatev se oblikuje na podlagi proučitve posamezne terjatve in 
pravnih mnenj.

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

Tabela gibanja popravka vrednosti terjatev do kupcev

Znesek (v EUR)

Začetno stanje popravka vrednosti terjatev 1. 1. 2019 10.967

Poplačila 1.081

Odpisi 2.178

Novo oblikovanje popravka vrednosti terjatev 22.589

Končno stanje popravka vrednosti 31. 12. 2019 30.297

Iz naslova oblikovanja popravkov vrednosti terjatev do kupcev so za leto 2019 izkazani prevrednotovalni 
poslovni odhodki v višini 22.589 EUR. Iz naslova izterjanih terjatev, za katere so bili popravki vrednosti že 
oblikovani v preteklih letih, je družba izkazala prevrednotovalne poslovne prihodke v višini 1.081 EUR.

Terjatve do zaposlenih so terjatve iz naslova danih menjalnin zaposlenim voznikom, blagajničarkam, dispe-
čerju in za parkirišča ter na dan 31. 12. 2019 znašajo 14.767 EUR.

Terjatve do državnih institucij so iz naslova davka na dodano vrednost v višini 95.799 EUR in drugih terjatev 
do ministrstva v višini 4.212 EUR, refundacij v breme ZZZS v višini 22.618 EUR, nagrad za zaposlovanje 
invalidov v višini 887 EUR in terjatev za trošarine od porabljenega goriva do Finančne uprave Republike 
Slovenije v višini 12.779 EUR.

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

V ostalih kratkoročnih terjatvah so zajete terjatve do zavarovalnic iz naslova škodnih primerov, terjatve za 
dane predujme za storitve v višini 31.097 EUR in ostale kratkoročne terjatve, med katerimi so v najvišjem 
znesku izkazane v skladu s sklenjenim sporazumom poplačil terjatve do podjetja Aktiva iz naslova najemni-
ne za opremo varovanja v višini 41.384 EUR.

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

Stanje sredstev v blagajni je na dan 31. 12. 2019  znašalo 68.162 EUR in se nanaša na prodajo storitev, plača-
nih z gotovino ob koncu leta 2019 z zamikom pologa na transakcijski račun v prvih dneh leta 2020.

Znesek (v EUR)

2019 2018

Denarna sredstva v blagajni 68.162 63.274

Dobroimetje pri bankah 10.515 114.127

Skupaj 78.676 177.401

Kratkoročne in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
V okviru kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev izkazujemo kratkoročno odložene stroške zavarovanja, 
služnosti, preiskav oz. revizij žičniških naprav, strokovne literature, oglaševanja itd. 

Na prejetih računih so bile zaračunane storitve za leti 2019 in 2020 in zaradi tega je bilo treba stroške, ki so 
se nanašali na leto 2020, odložiti.

Kratkoročno nezaračunani prihodki se v glavnini nanašajo na prihodke, za katere smo izstavili račune v letu 
2020, so se pa dejansko nanašali na storitve iz leta 2019. Glavnina se nanaša na obračunano subvencijo za 
izvajanje dejavnosti JMPP za december 2019, zaračunano v letu 2020.
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Znesek (v EUR)

2019 2018

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 197.651 207.214

Kratkoročno nezaračunani prihodki 144.188 137.433

DDV od prejetih predujmov 240 137

Skupaj 342.079 344.783

Kapital

Osnovni kapital Marproma znaša 800.000 EUR. MO Maribor je 100-odstotna imetnica lastniškega deleža 
podjetja.

V letu 2019 smo oblikovali aktuarsko izgubo iz naslova oblikovanih rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in 
jubilejne nagrade kot posledico opredeljenih izkustvenih odstopanj (predpostavke o stopnjah fluktuacije v 
podjetju) in spremembe finančnih predpostavk (povišane predpostavke o stopnji rasti plač v RS in podjetju 
ter znižanja diskontne stopnje visoko kvalitetnih podjetniških obveznic Indeks Markit iBoxx € Corporates 
AA 10+ ) ter spremembe demografskih predpostavk.

Ugotovljena izguba tekočega leta 2019 v izkazu poslovnega izida v višini 401.635 EUR  se je po sklepu 
direktorja pokrila:

•  z neporabljenim (prenesenim) dobičkom preteklih let, z zakonskimi rezervami in z drugimi rezervami iz 
dobička.

Preostanek čiste izgube poslovnega leta v višini 299.109 EUR predstavlja dejansko čisto izgubo leta 2019, 
ki ostaja nepokrita.

Kapital podjetja znaša 424.864 EUR. Zaradi zagotovitve kapitalske ustreznosti podjetja, bo le to v mese-
cu 06.2020 dokapitalizirano s strani lastnice MOM v obliki povečanja osnovnega kapitala družbe s stvar-
nim vložkom, katerega ocenjena  vrednost znaša 757.200 EUR, v naravi pa vrednost predstavlja pet (5) 
avtobusov. 

Sestavine kapitala po vrstah

Znesek (v EUR)

2019 2018

Osnovni kapital — kapitalska vloga 800.000 800.000

Rezerve iz dobička — druge rezerve iz dobička 0 22.018

Zakonske rezerve 0 4.028

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti (aktuarski dobički/izgube) -76.027 -48.362

Preneseni čisti dobiček 0 39.927

Prenesena čista izguba  0 0

Čista dobiček/izguba poslovnega leta -299.109 4.020

KAPITAL 424.864 821.632
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Ugotovitev bilančnega dobička/izgube 
Čista izguba poslovnega leta 2019 znaša 401.635 EUR in se je po sklepu direktorja ter v skladu z ZGD-1 
pokrila:

• z neporabljenim (prenesenim) dobičkom preteklih let višini 76.480 EUR;
• z zakonskimi rezervami v višini 4.028 EUR;
• z drugimi rezervami iz dobička v višini 22.018 EUR.

Preostanek čiste izgube poslovnega leta v višini 299.109 EUR predstavlja dejansko čisto izgubo leta 2019, 
ki ostaja nepokrita.

Bilančna izguba za leto 2019 v Marpromu znaša 299.109 EUR.

Izkaz bilančnega dobička/izgube 2019

 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

A. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 200 0 4.232

B. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA 201 401.635 0

C. PRENESENI DOBIČEK 202 76.480 39.927

Č. PRENESENA IZGUBA 203 0 0

D. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV 204   

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

1. zmanjšanje zakonskih rezerv 206 4.028 0

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

3. zmanjšanje statutarnih rezerv 208 0 0

4. zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 209 22.018 0

F. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA (211 do 214) 210 0 212

1. povečanje zakonskih rezerv 211 0 212

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

3. povečanje statutarnih rezerv 213  0

4. povečanje drugih rezerv iz dobička 214  0

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

H. BILANČNI DOBIČEK (200-201+202-203+205-210-302) 215 0 43.947

I. BILANČNA IZGUBA (201-200-202+203-204-205+210+302) 216 299.109 0

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

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

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

2019 2018

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 338.190 256.851

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

Druge rezervacije iz naslova vnaprej vračunanih stroškov 41.987 0

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 47.488 62.592

Skupaj 431.490 323.269

Prikaz gibanja rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade v letu 2019

Znesek (v EUR)

Jubilejne nagrade Odpravnine ob upokojitvi Skupaj

Obveznosti na dan 31. 12. 2018 36.322,83 220.528,23 256.851,06

Stroški tekočega 9.136,72 53.050,87 62.187,59

Stroški preteklega službovanja 8.678,84 13.513,14 22.191,98

Stroški obresti 419,93 2.918,68 3.338,61

Izplačila zaslužkov -9.575,77 -34.624,79 -44.200,56

Aktuarski dobički/ izgube zaradi: 0,00

spremembe finančnih predpostavk -1.279,34 13.147,11 11.867,77

spremembe demografskih predpostavk 649,70 4.769,78 5.419,48

izkustvenih odstopanj 3.865,79 16.668,78 20.534,57

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

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

Predpostavke, uporabljene pri aktuarskem izračunu

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so bile izračunane na osnovi naslednjih 
predpostavk:

•  verjetnost smrtnosti (SLO2007, selekcijski faktor za aktivno populacijo 75 %);
•  verjetnost invalidnosti;
•  upokojevanje v skladu z modelom na osnovi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-

2; Uradni list RS 96/2012);
•  fluktuacija kadrov (ocena družbe);
•  5 % v intervalu do 40 let;
•  4 % v intervalu od 41 do 50 let;
•  2 % v intervalu od 51 do 60 let;
•  0 % v intervalu od 61 let;
•  diskontna stopnja 0,7782 % (Markit iBoxx € Corporates AA 10+, EOD-31. 12. 2019);
•  rast plač v Republiki Sloveniji 3,0 %;
•  rast plač v podjetju 1,9 %;
•  prispevna stopnja delodajalca 16,1 % (v primeru izplačil, višjih od zneskov, ki jih določa Uredba o davčni 

obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja);
•  rast zneskov iz Uredbe 0,25 %.
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Na dan 31. 12. 2019 se je stanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade v primerjavi s predhodnim 
letom povečalo za 81.339,44 EUR. Povečanje se kaže zaradi dodatnih zaposlitev za nedoločen čas, sta-
rostne strukture zaposlenih, spremembe višine dohodka in obračuna rezervacij na osnovi dejanskih plač. 
Velik vpliv je imelo tudi znižanje stopnje donosnosti visoko kvalitetnih podjetniških obveznic, izdanih v 
valuti, v kateri so izražene obveznosti (EUR Indeks Markit iBoxx € Corporates AA 10+ iz 1,5709 % na dan 31. 
12. 2018 na 0,7782 % na dan 31. 12. 2019).

Prikaz gibanja dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v letu 2019

Znesek (v EUR)

31. 12. 2019
Oblikovanje (+)/ 

odprava (-)
Črpanje 31. 12. 2018

Prejete dotacije — invalidi 0 11.894 11.894 0

Prejete dotacije — OS 46.069 5.000 21.523 62.592

Dolg. pasivne časovne razmejitve — ostalo 1.419 1.419 0 0

Skupaj dolgoročne pasivne časovne razmejitve 47.488 18.313 33.417 62.592

Kratkoročne poslovne in finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti so ovrednotene z zneski iz ustreznih listin ob njihovem nastanku.

Marprom na dan 31. 12. 2019 izkazuje 138.379 EUR kratkoročnih obveznosti do lastnice, MO Maribor, in 769 
EUR do družbe v skupini – Marture d.o.o.

Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlencev so izkazane obveznosti iz naslova plač, obračunanih za 
december 2019 in izplačanih v januarju 2020. 

Preglednica kratkoročnih poslovnih obveznosti

Znesek (v EUR)

2019 2018

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 1.968.223 2.100.440

Kratkoročne obveznosti do občine — lastnice družbe (MOM) 138.379 129.632

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 1.662.261 1.897.201

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 166.814 70.937

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini — Martura d.o.o. 769 2.671

DRUGE KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 736.089 715.045

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 499.248 477.585

Kratkoročne obveznosti za neto plače in nadomestila plač 287.621 280.616

Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto plač in nadomestil plač 99.483 98.445

Kratkoročne obveznosti za davke iz bruto plač in nadomestil plač 51.234 54.886

Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 60.910 43.637

Obveznosti do državnih in drugih institucij 89.417 75.503

Obveznosti za obračunani DDV 16.171 986

Obveznosti za prispevke izplačevalca 72.503 71.849

Obveznosti za davek od dohodkov 0 0

Obveznosti za davčni odtegljaj 723 1.007

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 20 1.661

Druge kratkoročne obveznosti 147.424 161.957

Prejeti kratkoročni predujmi 0 893

Kratkoročne obveznosti za obresti 3.834 5.233

Kratkoročne obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestili plač zaposlencem 12.929 14.073

Ostale kratkoročne poslovne obveznosti 130.661 141.758

Skupaj: 2.704.312 2.815.485
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Roki zapadlosti kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev so razvidni iz naslednje tabele:

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

Obveznosti do dobaviteljev 1.968.223 1.223.871 378.459 112.977 80.102 172.815

Iz tabele roki zapadlosti kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev je razvidno, da vsi računi po stanju na dan 
31. 12. 2019 niso bili poravnani na valuto. 

Marprom je proti koncu leta 2019 zamujal s plačili dobaviteljem. Glavni razlog so bile nenaklonjene vre-
menske razmere smučarski dejavnosti in posledični izpad prihodkov ob koncu leta v času praznikov, pa 
tudi dodatni stroški zasneževanja. Marprom se je zato posluževal odlogov plačil večjim dobaviteljem. Iz 
navedenega razloga izkazuje družba neugodno razmerje med kratkoročnimi terjatvami in obveznostmi.

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

Med kratkoročnimi obveznostmi je prikazan del dolgoročnega posojila, ki zapade v plačilo v letu 2020.

Obveznost do banke po stanju na dan 31. 12. 2019 v višini 793.500 EUR je obveznost z rokom dospelosti nad 
5 let in se nanaša na sklenjeno posojilno pogodbo z banko za delavnice Marproma. 

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

Posojilodajalec obrestna mera

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

Med drugimi dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi obveznostmi izkazujemo obveznosti iz najema po 
pogodbah o dolgoročnem poslovnem najemu – v skladu s spremembo SRS o najemih, kar je podrobneje 
pojasnjeno pod točko 13.2 Novi računovodski standard in sprememba računovodskih usmeritev.

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

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

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

Preglednica dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti:

 

Znesek (v EUR)

2019 2018

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 1.462.100 1.078.700

Druge dolgoročne finančne obveznosti 3.630.799 31.900

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 452.006 211.600

Druge kratkoročne finančne obveznosti 1.765.353 63.800

SKUPAJ 7.310.257 1.386.000

Za uravnavanje finančne likvidnosti smo v letu 2019 na osnovi izvedenega postopka zbiranja ponudb 
najeli dodatno dolgoročno posojilo v vrednosti 850.000 EUR. V letu 2019 smo odplačali kredite v skupni 
vrednosti 296.600,10 EUR. Za vse navedene zadolžitve v letu 2019 smo pridobili potrebna soglasja pri-
stojnih organov.
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V spodnjih preglednicah prikazujemo gibanje kratkoročnih in dolgoročnih finančnih obveznosti.

Znesek (v EUR)

31. 12. 2019 31. 12. 2018

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini - - 

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

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

Kratkoročne finančne obveznosti v zvezi z obveznicami - - 

Kratkoročna posojila, pridobljena pri fizičnih osebah - - 

Kratkoročne obveznosti v zvezi z razdelitvijo posl. izida - - 

Obveznosti iz naslova koriščenja limita — banka 70.406 - 

Druge kratkoročne  finančne obveznosti 58.800 63.800 

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti — bančni krediti 381.600 211.600 

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti — poslovni najemi — sprememba SRS 1.706.553 - 

Skupaj 2.217.359 275.400 

Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti do bank in drugih:

Znesek (v EUR)

Glavnica dolga  
1. januarja Nova posojila v letu Odplačila v letu

Glavnica dolga  
31. decembra

Posojilodajalec

Banke v državi

SBERBANK d.d. Ljubljana 3.186.887 (3.116.481) 70.406 

Obveznosti iz nasl.prek.stanja na TRR - 

Prenos iz dolgoročnega dela 211.600 381.600 (211.600) 381.600 

Skupaj banke v državi 211.600 3.568.487 (3.328.081) 452.006 

Prenos iz dolgoročnega dela 63.800 31.900 (36.900) 58.800 

Skupaj lizingodajalci 63.800 31.900 (36.900) 58.800 

Podjetja v skupini 

Prenos iz dolgoročnega dela - - - - 

Skupaj podjetja v skupini - - - - 

Drugi posojilodajalci

Prenos iz dolgoročnega dela - 1.706.553 - 1.706.553 

Skupaj drugi posojilodajalci — dolgoročni poslovni najemi — sprememba SRS - 1.706.553 - 1.706.553 

Skupaj kratkoročno dobljena posojila 275.400 5.306.940 (3.364.981) 2.217.359 
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Dolgoročne finančne obveznosti

Znesek (v EUR)

31. 12. 2019 31. 12. 2018

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini - - 

Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah in družbah v državi 1.843.700 1.290.300 

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

Dolgoročne finančne obveznosti v zvezi z obveznicami - - 

Dolgoročna posojila, pridobljena pri fizičnih osebah - - 

Druge dolgoročne finančne obveznosti 95.700 

Druge dolgoročne finančne obveznosti — poslovni najemi — sprememba SRS 5.337.352 - 

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti — banka (381.600) (211.600)

Kratkoročni del drugih dolgoročnih finačnih obveznosti - (63.800)

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti — najemi — sprememba SRS (1.706.553) - 

Skupaj dolgoročne finančne obveznosti 5.092.898 1.110.600

 

Gibanje dolgoročnih finančnih obveznosti do bank in drugih

Znesek (v EUR)

Glavnica dolga  
1. januarja

Nova posojila 
v letu

Prenos iz kratk. 
dela

Tečajne razlike
Odplačila v letu

Glavnica dolga  
31. decembra

Del, ki zapade 
v 2020 Dolgoročni del

Posojilodajalec

Banke v državi

SBERBANK d.d. Ljubljana 793.500 69.000 - (69.000) 793.500 (69.000) 724.500 

SBERBANK d.d. Ljubljana 285.200 - 142.600 - (142.600) 285.200 (142.600) 142.600 

SBERBANK d.d. Ljubljana 850.000 (85.000) 765.000 (170.000) 595.000 

Skupaj banke v državi 1.078.700 850.000 211.600 - (296.600) 1.843.700 (381.600) 1.462.100 

Banke v tujini

Skupaj banke v tujini - - - - - - - - 

Podjetja v tujini 

Skupaj podjetja v tujini - - - - - - - - 

Dolgoročni finančninajem 31.900 63.800 - (36.900) 58.800 (58.800) - 

poslovni najem — sprememba SRS 7.679.313 (2.341.961) 5.337.352 (1.706.554) 3.630.798 

Skupaj drugi posojilodajalci 31.900 7.679.313 63.800 - (2.378.861) 5.396.152 (1.765.354) 3.630.798 

Skupaj dolgoročno dobljena posojila 1.110.600 8.529.313 275.400 - (2.675.461) 7.239.852 (2.146.954) 5.092.898 
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Ročnosti obveznosti iz dolgoročnega najema so prikazane v spodnji tabeli.

Znesek (v EUR)

 Ročnosti obveznosti iz dolgoročnega najema 31.12.2019

do enega leta 1.706.553

od enega do dveh let 1.257.854

od dveh do treh let 926.462

od štirih do petih let 678.010

nad pet let 768.473

Skupaj obveznost iz najema 5.337.352

Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prejetih posojil od bank so zavarovane. Finančne 
obveznosti iz pravice do uporabe sredstva niso.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo kratkoročno odložene prihodke iz naslova prodanih 
mesečnih vozovnic večinoma fizičnim osebam za potniški promet in žičnice v letu 2019 za leto 2020, iz 
naslova oglaševanja oz. zakupa oglasnega prostora, zaračunanega v letu 2019 za leto 2020, in vnaprej 
vračunane stroške storitev po prejetih računih v letu 2020 za leto 2019. Med vračunanimi stroški se glavnina 
nanaša na stroške najema in koncesnine za upravljanja s parkirišči, saj se stroški nanašajo na leto 2019, zara-
čunani pa so v letu 2020. Manjši zneski se nanašajo še na vračunane stroške po sodni odločbi za predhodne 
delavnice, ki jih je imel v upravljanju Marprom, strošek revizije, vračunane stroške oglaševanja, provizij bank 
itd.

Znesek (v EUR)

2019 2018

Vnaprej vračunani stroški in odhodki 363.995 197.314

Kratkoročno odloženi prihodki 155.549 106.098

DDV od danih predujmov 0 0

Skupaj: 519.544 303.412

Davek od dohodka
Davek od dohodka Marprom obračunava v skladu z ZDDPO-2. Marprom v letu 2019 ne izkazuje osnove za 
obračun davka.

Znesek (v EUR)

2019 2018

Celotni dobiček 0 1.132

Celotna izguba 409.362  

Davek iz dobička 0 0

Odloženi davki -7.727 -3.100

Čisti dobiček obračunskega obdobja 0 4.232

Čista izguba obračunskega obdobja 401.635  
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Zunajbilančna sredstva in obveznosti
Marprom na dan 31. 12. 2019 izkazuje zunajbilančne terjatve in obveznosti v višini 5.437.822 EUR.

Zunajbilančne terjatve v višini 876.939 EUR se nanašajo na prejete menice in bančne garancije za zava-
rovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti iz naslova okvirnih sporazumov oz. sklenjenih pogodb na 
podlagi javnih razpisov in na prejete garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za kritje škode na 
avtobusih. 

Zunajbilančne obveznosti v višini 1.643.025 EUR se nanašajo na sredstva, ki jih imamo v najemu od lastnika 
za izvajanje dejavnosti upravljanja s prometnim delom avtobusne postaje in izvajanje dejavnosti mestnega 
potniškega prometa.

V izvenbilančni evidenci izkazujemo v skladu s spremembo SRS o najemih s 1. 1. 2019 le najeme od lastnice, 
MO Maribor, katerih nabavna vrednost je manjša od 10.000 EUR, in v skladu z izjemo za izvajalce gospodar-
skih javnih služb zgradbe (avtobusna postaja) za izvajanje teh služb. Vsi ostali najemi so izkazani bilančno 
med sredstvi in na pravici do uporabe sredstva med dolgoročnimi obveznostmi. 

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

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

hipoteko na nepremičnino;
•  70.406 EUR  se nanaša na zavarovanje limita na računu s hipoteko 3. reda;
•  803.247 EUR se nanaša na zavarovanje s hipoteko dolgoročnega posojila za refinanciranje investicij, 

najetega v letu 2019.

V izvenbilančni evidenci prav tako izkazujemo 855.663 EUR iz naslova potencialnih obveznosti za prispevek 
za benifikacijo voznikov.

Pregled najetih sredstev v lasti MO Maribor po neodpisani vrednosti

Zgradbe 1.634.549

Ostala oprema 8.476

Pogojne finančne obveznosti
Marprom izkazuje v izvenbilančni evidenci vrednost potencialnih zahtevkov za prispevek za benifikacijo 
voznikov v višini 855.663 EUR, kar je podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju.

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

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

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

Leta 2019 so trije vozniki avtobusov, ki so se konec leta 2019 tudi upokojili, vložili tožbe za plačilo prispev-
kov za poklicno zavarovanje. Zadeve še niso prišle do naroka za glavno obravnavo, se je pa iz računovod-
skega vidika postavilo vprašanje oblikovanja rezervacij. Ključno vprašanje je bilo, ali oblikovati rezervacije 
za vložene tožbe treh voznikov avtobusov ali oblikovati tožbe za vse zaposlene voznike avtobusov. Podjetje 
je naročilo pravna mnenja, ki bi odgovorila na vprašanja, povezana s tem. 
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Prvo pravno mnenje je spisal odvetnik Greifoner, ki je zavzel stališče, da dejansko stanje, kot izhaja iz sodbe 
Vrhovnega sodišča v primeru Ljubljanskega potniškega prometa d.o.o. (LPP), ni identično stanju v primeru 
treh tožb voznikov avtobusov zoper Marprom; zato meni, da bi bila smiselna ponovna sodna presoja, vsaj 
do drugostopenjske odločitve sodišč, ali tožniki izpolnjujejo pogoje za vključitev v poklicno zavarovanje. 
Glede preostalih potencialnih tožb voznikov avtobusov, zaposlenih v podjetju, pa je zavzel stališče, da ni 
mogoče zaključiti, da obstaja večja verjetnost, da bi s svojimi zahtevki uspeli, kot da ne bi uspeli. Še zlasti 
to velja, če se upošteva vidik, da bi se morali potencialni tožniki sploh odločiti za sodno uveljavljanje svojih 
pravic, kar pa je vse prej kot gotovo.

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

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

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

Poslovni dogodki po datumu bilance stanja
Marprom se je soočil s posledicami koronavirusa v letu 2020, in sicer v marcu, ko se je bolezen COVID-19 
začela širiti tudi v Sloveniji. Marprom glavnino svojih dejavnosti opravlja na območju MO Maribor.

Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji, ki je pričel veljati 16. 
3. 2020, je v podjetju zaustavil izvajanje:

• obvezne lokalne gospodarske javne službe linijskega prevoza v mestnem prometu;
• izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja prometnega dela Avtobusne postaje Maribor;
• izbirne lokalne gospodarske javne službe prevoza potnikov po žičniških napravah.

Prav tako je Vlada RS 10. 3. 2020 sprejela Odredbo o prepovedi zbiranja na določenih športnih in drugih 
dogodkih na javnih mestih na prostem, s katero je omejila zbiranje na športnih dogodkih, kjer se zbere nad 
500 oseb; to odredbo je nato nadomestila z  Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih 
in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v RS, ki je pričel veljati 20. 3. 2020. Oba akta sta 
imela za posledico prenehanje izvajanja:

• dejavnosti smučarskega centra na Pohorju; 
• dejavnost Bike parka Pohorje.

Poleg tega je župan MO Maribor sprejel odločitev, da je v času epidemije parkiranje v vseh conah po mestu 
in na parkiriščih v lasti MO Maribor brezplačno.

Marprom tako od zgoraj navedenega datuma ni ustvarjal nikakršnega prihodka, zaposleni pa so bili z odred-
bo direktorja napoteni na začasno čakanje na delo od doma. Določenim zaposlenim je bilo zaradi omejevanja 
širjenja virusa COVID-19 organizirano delo od doma. Glede na počasno sproščanje ukrepov vlade poslovod-
stvo ocenjuje, da bo začelo z izvajanjem dejavnosti postopno v zmanjšanem obsegu sredi maja 2020.

Skupni izpad prihodkov zaradi učinkov koronakrize je ocenjen na 1.862.539 EUR. 

Posledice, ki jih zaradi problematike COVID-19 poslovodstvo pričakuje pri poslovanju podjetja – vpliv pre-
kinitve poslovanja:

•  znižala se bo prodaja in s tem zaslužek po dejavnostih, predvsem zaradi spremenjene kupne moči in 
previdnosti kupcev ter sprejetih vladnih ukrepov in navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za 
obvladovanje omejitve širjenja virusa COVID-19;

•  oteženo bo zagotavljanje likvidnosti; 
•  prišlo bo do zamud pri načrtovanih poslovnih investicijah;
•  na področju turizma pričakujemo dolgoročne posledice sprejetih vladnih ukrepov in upad prihodkov iz 

tržnih dejavnosti na Pohorju.

MARPROM - LETNO POROČILO 2019 - RAČUNOVODSKO POROČILO

– 84 –



V povezavi s poročevalskim obdobjem, ki se konča z 31. decembrom 2019, so dogodki, ki se nanašajo na 
ukrepe in odločitve, sprejete zaradi posledic pandemije COVID-19, nepopravljive narave. 

Slabitev sredstev 

Ker so se učinki izbruha bolezni COVID-19 pri nas pokazali šele v letu 2020, ti učinki ne bodo zajeti v projek-
cije in predpostavke za namen preverjanja oslabitev, saj je za to treba upoštevati dejstva in okoliščine, ki so 
veljale na datum računovodskega poročanja – 31. 12. 2019. Podjetje je na navedeni datum slabilo sredstva, 
za katera je takrat ocenilo, da obstajajo razlogi slabitev.

Merjenje poštene vrednosti 

Poslovodstvo ocenjuje, da COVID-19 ne vpliva na izračune poštenih vrednosti na dan 31. 12. 2019.

Ukrepi za izboljšanje kapitalske ustreznosti in likvidnostne situacije

Za blaženje obsežnih negativnih učinkov koronakrize je predvideno črpanje sredstev od države, ob tem pa 
smo pripravili še vrsto drugih ukrepov za izboljšanje kapitalske ustreznosti in likvidnostne situacije. Med 
najpomembnejšimi so: 

•  odlog plačila obstoječih kreditnih obveznosti za 12 mesecev, kar je banka tudi odobrila;
•  odlog plačevanja obveznosti do dobaviteljev; 
•  omejitev obsega investicij le na najnujnejše za zagotavljanje nemotenega in varnega delovanja;
•  racionalizacija poslovanja in omejitev stroškov glede na obseg poslovanja; 
•  dokapitalizacija s strani Mestne občine Maribor s stvarnim vložkom (avtobusi) v višini cca. 757.000 EUR;
•  prodaja premoženja v višini cca. 600.000 EUR.

14.2 Razkritja k izkazu poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida je eden temeljnih računovodskih izkazov, ki skozi ugotovitev prihodkov in odhodkov 
podaja resnično in pošteno ugotovljen poslovni izid. Višina prihodkov in odhodkov ter primerjava s pretek-
lim letom sta podani v preglednicah.

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

Prihodki od poslovanja
Marprom je ustvaril čiste prihodke od prodaje kot sledi:

Znesek (v EUR)

Prihodki 2019 2018

Prihodki od prodaje – redni prevozi – MP 2.070.066 2.079.811

Prihodki od prodaje – vozovnice IJPP 370.157 541.138

Prihodki od posebnih voženj 186.464 182.092

Prihodki od šolskih prevozov – pogodbeni 136.787 142.165

Prihodki od mednarodnih voženj 981 14.087

Prihodki od prodaje voznih kartic in potrdil – MP 62.175 29.645

Prihodki od oglaševanja, najema oglasnega prostora – MP 102.867 100.967

Prihodki od oglaševanja, najema oglasnega prostora – AP 12.130 19.847

Prihodki od oglaševanja, najema – KKŽ, žičnice, World cup/Bike park in tržni prevozi 44.430 21.933

Prihodki od postajnin 590.544 542.625

Prihodki od provizije od prodanih vozovnic – AP 28.599 27.038

Prihodki od parkiranja vozil, prtljage – AP 31.120 28.305

Prihodki od parkirišč 1.030.912 831.460

Drugi prihodki iz poslovanja – MP 1.669 4.240

MARPROM - LETNO POROČILO 2019 - RAČUNOVODSKO POROČILO

– 85 –



Znesek (v EUR)

Prihodki 2019 2018

Prihodki od prodaje vozovnic – Bike park, World cup, kolesarske vozovnice 273.536 155.793

Prihodki od prodaje vozovnic KKŽ 514.926 458.979

Prihodki od prodaje smučarskih vozovnic 1.931.311 2.206.419

Prihodki od prodaje parkirnih kartic in drugi prihodki parkirišč 1.225 2.541

Prihodki od prodaje smučarskih vozovnic – delež KKŽ 81.092 105.823

Prihodki od najema opreme in vozil 2.324 14.525

Prihodki od najemnin poslovnih prostorov 65.460 78.745

Prihodki od najemnin parkirišč 48.672 45.753

Drugi prihodki iz poslovanja – žičnice, KKŽ, World cup 258.837 93.536

Skupaj 7.846.284 7.727.468

V preglednici so razvidni vsi prihodki od prodaje po vrstah, ki nastajajo pri tržnih dejavnostih in pri izvajanju 
dejavnosti obvezne ter izbirne gospodarske javne službe. Dejavnost gospodarske javne službe je zaračuna-
na po cenah, ki jih potrjuje mestni svet. 

Drugi prihodki iz poslovanja 
Med drugimi prihodki iz poslovanja, ki so povezani s poslovnimi učinki, izkazujemo v glavnini prihodke iz 
naslova subvencioniranja obvezne gospodarske javne službe mestnega potniškega prometa in vozovnic za 
upokojence v višini 6.231.276 EUR; subvencijo, prejeto s strani Ministrstva za infrastrukturo v višini 470.396 
EUR; subvencijo za izvajanje izbirne gospodarske javne službe prevoza potnikov z žičnicami v višini 309.658 
EUR; prihodke iz naslova prejetih odškodnin, povrnjenih s strani zavarovalnic za škodne primere v višini 
104.291 EUR; prihodke iz naslova povrnjenih trošarin od porabe goriva v višini 77.520 EUR; druge prihodke, 
ki v glavnini vključujejo nagrade za zaposlovanje invalidov in  prihodke od brezplačno pridobljene opreme 
v višini 41.045 EUR.

Med drugimi poslovnimi prihodki izkazujemo prevrednotovalne poslovne prihodke od prodaje sredstev 
podjetja in prevrednotovalne prihodke od oslabljenih terjatev, med usredstvenimi lastnimi storitvami pa 
investicije, ki smo jih z lastnimi zaposlenimi opravili na Pohorju.

Znesek (v EUR)

2019 2018

Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki 7.234.186 6.192.290

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 101.356 77.169

Drugi poslovni prihodki 6.247 55.313

Skupaj 7.341.789 6.324.772

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

Znesek (v EUR)

2019 2018

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim (tudi od depozitov) 50 70

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 2.314 2

Skupaj 2.364 72

Drugi prihodki
Med drugimi prihodki izkazujemo prihodke iz naslova nakazil plačil po izvršbah za povrnitev sodnih stro-
škov, vračila cestnin itd.

Znesek (v EUR)

2019 2018

Drugi prihodki 3.853 7.400

Skupaj: 3.853 7.400
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Stroški materiala in storitev
Med stroški energije predstavlja največji strošek gorivo za vozila v višini 1.484.382 EUR, sledi strošek elek-
trične energije za žičniške naprave v višini 459.739 EUR.

Med stroški materiala imajo največji delež material in rezervni deli za vzdrževanje avtobusov ter rezervni 
deli za vzdrževanje žičniških naprav v višini 494.459 EUR.

Med stroški storitev prevladujejo stroški vzdrževanja, ki so izkazani v višini 684.306 EUR. Od tega največje 
stroške predstavlja vzdrževanje voznega parka v višini 429.310 EUR. Ostali stroški vzdrževanja se nanašajo 
na vzdrževanje informacijskega sistema, KKŽ in drugih žičniških naprav ter ostalih opredmetenih osnovnih 
sredstev, ki so v lasti ali najemu podjetja. 

Stroški storitev (podizvajalcev) so izkazani v višini 505.913 EUR. Od tega največji delež predstavljajo stroški 
podizvajalcev za našo tržno dejavnost upravljanja žičnic in smučišč           (zasneževanje smučarskih prog, 
vzdrževanje žičniških naprav, nadzor na smučiščih na Pohorju, mulčenje itd.).

Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in zavarovalnih premij so izkazani v višini 226.057 EUR. Od 
tega največji strošek predstavljajo zavarovalne premije za vozila in opremo v višini 189.802 EUR, ostalo so 
stroški plačilnega prometa in bančnih provizij.  

Strošek najema v letu 2019 znaša 208.859 EUR. V skladu s spremembo standarda o najemih podjetje s 
1. 1.2019 med stroški najema izkazuje le kratkoročne najeme, najeme manjših vrednosti in najeme javne 
gospodarske infrastrukture, kot so zgradbe in gradbeni inženirski objekti. Dolgoročne poslovne najeme 
podjetje izkazuje med stroški amortizacije pravice do uporabe in obresti financiranja pravice do uporabe.

Med stroški intelektualnih in osebnih storitev prevladujejo stroški pravnih in notarskih storitev v višini 64.148 
EUR, stroški izobraževanja v višini 27.156 EUR ter stroški obveznih zdravstvenih pregledov za zaposlene v 
višini 14.183 EUR. Ostalo se nanaša na stroške revizij in stroške, povezane z varstvom pri delu.

Stroški obveščanja, oglaševanja, odnosov z javnostmi in reprezentance so izkazani v višini 202.233 EUR; 
med temi prevladujejo stroški reklam in tiska reklamnega materiala v višini 155.241 EUR.

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, so skupaj z dajatvami izkazani v višini 228.585 
EUR. Največji strošek storitev fizičnih oseb predstavljajo stroški služnosti za zemljišča fizičnih oseb v višini 
94.925 EUR, sledijo stroški študentskega servisa v višini 89.188 EUR, razliko pa predstavljajo stroški sejnin 
nadzornega sveta v višini 17.917 EUR in stroški po pogodbah o delu v višini 26.555 EUR.

Med stroški drugih storitev v skupnem znesku 1.256.309 EUR prevladujejo stroški koncesnine za parkirišča 
MO Maribor v višini 667.693 EUR, stroški čiščenja avtobusov in avtobusne postaje, poslikave in polepitve 
avtobusov, stroški provizij od prodanih vozovnic,  telekomunikacijski stroški, stroški komunalnih storitev, 
stroški varovanja itd.

Preglednica po vrstah stroškov:

Znesek (v EUR)

2019 2018

Stroški materiala 2.710.066 2.699.123

Stroški energije 1.997.641 1.941.130

Stroški materiala 712.424 757.994

Stroški storitev 3.459.206 4.450.198

Stroški storitev pri opravljanju storitev (podizvajalci) 505.913 318.276

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 684.306 599.880

Najemnine 208.859 1.562.883

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 32.365 51.551

Stroški plačilnega prometa, stroški bančnih storitev, stroški poslov in zavarovalne premije 226.057 226.558

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 114.580 125.975

Stroški obveščanja, reklame in reprezentance 202.233 242.522

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje 228.585 225.054

Stroški drugih storitev 1.256.309 1.097.499

Skupaj 6.169.272 7.149.322
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Stroški dela
Stroški dela vsebujejo plače zaposlenih, prispevke za socialno in pokojninsko zavarovanje ter druge stroške 
dela, ki pripadajo zaposlenim v skladu s Podjetniško kolektivno pogodbo Marproma, pogodbo o zaposlitvi 
in Zakonom o delovnih razmerjih. 

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

Znesek (v EUR)

2019 2018

Plače zaposlencev 5.151.826 4.646.082

Regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlencev 809.151 729.987

Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač 898.649 812.535

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 87.616 45.577

Skupaj 6.947.242 6.234.182

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

Znesek prejemkov vodstva družbe za leto 2019 vključuje plače in nadomestila plač, spremenljivi prejemek, 
regres za letni dopust, vplačane premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in povračila 
stroškov za prehrano in prevoz na delo.

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

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

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

Skupina oseb prejemki od tega za plače

poslovodja 59.572 56.500

nadzorni svet 16.380  

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

S spremembo SRS o najemih, ki velja od 1. 1. 2019, se med amortizacijo izkazuje tudi pravica do uporabe sredstev 
po pogodbi o dolgoročnih poslovnih najemih. V letu 2018 so bili ti stroški izkazani med stroški najema sredstev.

Znesek (v EUR)

2019 2018

Amortizacija 2.126.944 502.214

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 22.838 28.842

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri sredstvih 8 3.817

Skupaj 2.149.790 534.873

Drugi poslovni odhodki
Med stroški rezervacij so evidentirani stroški treh vloženih tožb voznikov za prispevek za benifikacijo.

Med drugimi poslovnimi odhodki so zajeti stroški izplačil dijakom in študentom na obvezni praksi ter ostali stro-
ški v povezavi z zaposlenimi, kot so darila otrokom zaposlenih do 15. leta starosti, stroški za šport in rekreacijo 
zaposlenih. Prav tako pa še stroški donacij in ostali stroški, ki v celoti niso davčni odhodki v skladu z Zakonom 
o davku od dohodkov pravnih oseb. Med drugimi stroški izkazujemo v letu 2019 dodatno še stroške izplačanih 
nagrad za tekmovalce svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu in pristojbino za organizacijo tekme.
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Znesek (v EUR)

2019 2018

Rezervacije 41.987 0

Drugi stroški 106.248 55.530

Skupaj 148.235 55.530

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

Med finančnimi odhodki iz drugih finančnih obveznosti so zajeti odhodki iz financiranja pravice do uporabe 
v skladu s spremembo standarda o najemih, ki velja od 1. 1. 2019. Iz navedenega razloga so finančni odhodki 
v letu 2019 višji od finančnih odhodkov leta 2018.

V finančnih odhodkih iz poslovnih obveznosti so izkazani odhodki iz obveznosti do dobaviteljev iz naslova 
zamud pri plačilu in stroški obresti, izračunani na podlagi aktuarskega izračuna za odpravnine ob upokojitvi 
in jubilejne nagrade za zaposlene.

Med drugimi odhodki je v glavnini izkazana odškodnina za škodo, nastalo na asfaltnih in zelenih površinah 
na lokaciji predhodnih delavnic za izvajanje dejavnosti JMPP na Tržaški cesti, ki jih je Marprom imel v naje-
mu od ustanovitve podjetja.

Znesek (v EUR)

2019 2018

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 40.597 36.721

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 122.081 0

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 10.456 7.953

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 40.000

Skupaj finančni odhodki 173.134 84.674

Drugi odhodki 15.980 0

Skupaj drugi odhodki 15.980 0

15 IZJAVA POSLOVODSTVA 
Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze za poslovno leto, končano na dan 31. decembra 2019, in to 
potrjuje s svojim podpisom.

Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računo-
vodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja 
in da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja Javnega podjetja Marprom 
d.o.o. in izidov njegovega poslovanja za leto 2019.

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

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

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

Direktor:

Bernard Majhenič
Maribor, 31. 5. 2020

MARPROM - LETNO POROČILO 2019 - RAČUNOVODSKO POROČILO

– 89 –



16  RAČUNOVODSKI 
KAZALNIKI NA PODLAGI 
RAČUNOVODSKIH 
PODATKOV

Vrednost  V 000 EUR Vrednost kazalnika

TEKOČE LETO 
2019

PRETEKLO LETO 
2018

TEKOČE LETO 
2019

PRETEKLO LETO 
2018

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

a) delež lastniškega financiranja

kapital 424.864 821.632

0,04 0,15

obveznosti do virov sredstev 11.390.467 5.649.797

b) delež dolgoročnega financiranja

kapital + dolgoročni dolgovi + rezervacije + dolgoročne PČR 5.949.253 2.255.501

0,52 0,40

obveznosti do virov sredstev 11.390.467 5.649.797

c) delež kratkoročnega financiranja  

kratkoročni dolgovi + kratkoročne PČR 5.441.214 3.394.297

0,48 0,60

obveznosti do virov sredstev 11.390.467 5.649.797

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

a) delež osnovnih sredstev v sredstvih

osnovna sredstva 8.389.499 2.840.379

0,74 0,50

sredstva 11.390.467 5.649.797

b) delež dolgoročnih sredstev v sredstvih

dolgoročna sredstva (brez odloženih terjatev za davek) 8.634.103 3.001.563

0,76 0,53

sredstva 11.390.467 5.649.797
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Vrednost  V 000 EUR Vrednost kazalnika

TEKOČE LETO 
2019

PRETEKLO LETO 
2018

TEKOČE LETO 
2019

PRETEKLO LETO 
2018

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

a) koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev

kapital 424.864 821.632

0,05 0,29

osnovna sredstva 8.389.499 2.840.379

b) koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)

denarna sredstva 78.676 177.401

0,02 0,06

kratkoročne obveznosti 4.921.670 3.090.885

c) koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)

denarna sredstva + kratkoročne terjatve 2.260.147 2.179.281

0,46 0,71

kratkoročne obveznosti 4.921.670 3.090.885

d) kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)

kratkoročna sredstva 2.382.156 2.279.049

0,74

kratkoročne obveznosti 4.921.670 3.090.885

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

a) koeficient gospodarnosti poslovanja

poslovni prihodki 15.188.073 14.052.241

0,99 1,01

poslovni odhodki 15.414.539 13.973.907

b) koeficient celotne gospodarnosti

prihodki 14.059.713 14.059.713

0,90 1,00

odhodki 15.603.652 14.058.581

5.  KAZALNIKI DONOSNOSTI PSR 8.31 a.)

a) čista donosnost kapitala

čisti poslovni izid obračunskega obdobja -401.635 4.232

-0,64 0,01

povprečni kapital 623.248 586.035
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17  FINANČNO POROČILO PO 
DEJAVNOSTIH

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

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

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

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

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

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

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

službe) sodijo tudi stroškovna mesta delavnic in vzdrževanja vozil.

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

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

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

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

projektov, število javnih naročil, število zaposlenih, št. dokumentov, št. knjižb itd.);
•  izračuna se število aktivnosti oz. procesov, ki jih uporabljajo organizacijske enote na letnem nivoju, in 

delež stroškov za posamezne dejavnosti, na katere se prevalijo posredni stroški oz. odhodki.

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

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

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

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

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

Podjetje pri dejavnosti prometa in parkirišč upravlja z osnovnimi sredstvi po neodpisani vrednosti v višini 
1.100.982 EUR, pri žičničarski dejavnosti in dejavnosti upravljanja z Bike parkom pa v višini 1.715.382 EUR.

Podbilanc stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov ne ugotavljamo, ker niso pomembne za sprejema-
nje poslovnih odločitev.
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V skladu z določili SRS 32 podajamo v preglednici izkaze poslovnih izidov ločeno za dejavnosti gospodar-
ske javne službe (GJS) in ločeno za druge tržne dejavnosti oz. storitve.

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

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

V letu 2019 je izkazana izguba v višini 48.601 EUR. Glavni razlog za nastalo izgubo je v oblikovanju rezerva-
cij za 3 tožbe voznikov za prispevek za benifikacijo v višini 41.987 EUR. Razlika se nanaša na stroške, ki jih 
pogodba o subvencioniranju ne priznava za upravičene stroške kalkulacije subvencioniranja JMPP. So pa ti 
stroški evidentirani na dejavnosti JMPP, saj so to stroški, ki se po vsebini nanašajo na izvajanje te dejavnosti. 

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

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

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

Ugotovljen rezultat v višini -3.800 EUR je posledica nastalih stroškov, ki v skladu s sprejeto zakonodajo 
niso upravičeni strošek kalkulacije subvencioniranja JMPP. V prihodnosti bo Marprom težil k temu, da zniža 
stroške, ki niso predmet subvencioniranja s strani lastnika.

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

S 1. 11. 2017 smo prejeli koncesijo za upravljanje z mobilnim plačevanjem parkirnine in upravljanje posebej 
urejenih parkirišč izven vozišč javnih cest v MO Maribor za obdobje do 20. 4. 2026.  Ugotovljen rezultat v 
višini -856 EUR je izkazan zaradi stroškov, ki jih koncedent (MO Maribor) ni priznal kot upravičene v obra-
čunih parkirnin za leto 2019 in jih v prihodnosti koncesionar ne bo evidentiral ter naročal v okviru navedene 
službe oz. bo težil k njihovemu zmanjšanju.

Izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja z Avtobusno postajo Maribor

Ugotovljen rezultat upravljanja z avtobusno postajo znaša 308.998 EUR in se nameni za opravljanje dejav-
nosti in nove investicije. 

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

Ugotovljen rezultat v višini -665.102 EUR se v letu 2019 v glavnini nanaša na dejavnosti na Pohorju. Podjetje 
namerava navedeno stanje sanirati v skladu z sanacijskim načrtom podjetja.
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Pregled rezultatov po dejavnostih
Znesek (v EUR)

GJS —  
MESTNI PROMET

GJS —  
KKŽ

GJS — 
 PARKIRIŠČA

GJS —  
AP SKUPAJ GJS SKUPAJ TRŽNE

SKUPAJ 
MARPROM

1
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen 
najemnin

2.441.892 714.658 1.031.514 505.058 4.693.122 2.709.354 7.402.476

2 Čisti prihodki od najemnin 103.947 58.855 48.672 9.990 221.464 11.043 232.507

3 Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 62.175 178 623 0 62.976 0 62.976

4 Čisti prihodki od prodaje na trgu EU in izven EU 0 0 0 146.871 146.871 1.455 148.326

6 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 11.080 0 0 11.080 90.276 101.356

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

6.867.131 316.972 12.079 3.281 7.199.464 34.722 7.234.186

8 Drugi poslovni prihodki 107 365 18 0 490 5.757 6.247

9 Finančni prihodki od danih posojil 1 0 0 0 1 49 50

10 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 902 0 20 481 1.403 912 2.314

11 Ostali prihodki 1.371 66 0 108 1.545 2.308 3.853

SKUPAJ PRIHODKI 9.477.526 1.102.174 1.092.926 665.789 12.338.415 2.855.875 15.194.290

11 Stroški energije 1.367.808 162.782 40 21.005 1.551.635 446.006 1.997.641

12 Drugi stroški materiala 488.980 30.182 15.771 1.166 536.099 176.325 712.424

13 Stroški transportnih storitev 0 145 0 0 145 2.461 2.606

14 Stroški najemnin 64.224 26.443 184 62.413 153.264 55.595 208.859

15 Stroški povračil stroškov zaposlencem 7.978 1.303 4.192 170 13.644 18.721 32.365

16 Stroški storitev pri opravljanju storitev (podizvajalci) 0 6.021 0 0 6.021 499.892 505.913

17 Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 551.456 40.904 8.810 14.131 615.301 69.004 684.306

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

99.060 26.463 8.535 6.314 140.371 85.686 226.057

19 Stroški intelektualnih in osebnih storitev 67.038 14.799 2.220 3.028 87.085 27.495 114.580

20 Stroški sejmov, reklame in reprezentance 33.509 41.927 2.195 1.640 79.272 122.962 202.233

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

88.260 29.956 1.495 7.763 127.473 101.111 228.585

22 Stroški drugih storitev 189.476 23.043 728.999 78.354 1.019.872 233.831 1.253.703

23
Stroški plač in stroški pokojninskih in drugih socialnih 
zavarovanj

4.248.136 569.443 225.251 121.724 5.164.553 885.922 6.050.475

24 Drugi stroški dela 621.160 92.339 36.031 20.572 770.102 126.665 896.767

25 Amortizacija 1.525.697 29.613 55.606 11.874 1.622.790 504.155 2.126.944

26
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetneih 
sredstvih in opredmentenih OS

0 0 0 0 0 8 8

27 Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 50 4.999 0 0 5.049 17.789 22.838

28 Rezervacije 41.987 0 0 0 41.987 0 41.987

29 Drugi stroški 25.302 4.566 1.335 6.257 37.460 68.787 106.248

30 Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 21.092 424 113 132 21.761 18.836 40.597

31 Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 79.077 4 2.909 156 82.146 39.935 122.081

32
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti

1.101 115 3 3 1.222 193 1.415

33 Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 8.174 468 92 87 8.822 219 9.041

34 Drugi odhodki 15.091 32 2 4 15.128 851 15.980

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

-18.529 -18.529 18.529 0

SKUPAJ ODHODKI 9.526.126 1.105.975 1.093.782 356.792 12.082.675 3.520.978 15.603.652

PRIHODKI — STROŠKI — ODHODKI -48.601 -3.800 -856 308.998 255.740 -665.102 -409.362
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18  POSLI S POVEZANIMI 
OSEBAMI

V nadaljevanju prikazujemo medsebojne poslovne odnose z lastnikom kot povezanim subjektom, odvisno 
družbo in druge povezane subjekte, ki predstavljajo podjetja v pretežni lasti MOM.

Znesek (v EUR)

Naziv lastnika prihodki

Stroški

Odhodki

Terjatve

promet K
Terjatve  

na dan 31. 12. 2019
Obveznosti  

na dan 31. 12. 2019

Mestna občina Maribor 6.591.101 1.513.944 7.093.332 1.262.194 138.379

Odvisna družba

Martura d.o.o. 132.451 13.717 147.537 5.790 769

Drugi povezani subjekti v pretežni lasti MOM

Snaga d.o.o. 506 134.993 30.233 2.935 75.500

Nigrad d.d. 395 3.722 1.061 47 3.179

Mariborski vodovod d.d. 1.622 1.048 2.786 84 519

Javno podjetje energetika Maribor d.o.o. 0 350.857 416 32 192.068

Pogrebno podjetje Maribor d.d. 150 0 192 2 0

19  SANACIJSKI UKREPI IN 
OCENA POSLOVANJA  
ZA LETO 2020

Leto 2019 je bilo za Marprom finančno zelo zahtevno, saj ga je podjetje sklenilo s presežkom odhodkov nad 
prihodki v višini 409.362 evrov. Do negativnega poslovnega izida je privedlo več dejavnikov, med katerimi 
je treba izpostaviti predvsem težave z vremenom v zimski sezoni. Zaradi teh je bilo treba proge dvakrat 
zasneževati, obenem pa je bil zabeležen bistveno slabši obisk smučarjev. 

Likvidnostna situacija se je še posebej zaostrila z nastopom koronakrize. Ukrepi za zajezitev širjenja okužbe 
z virusom COVID-19 so v marcu povsem ohromili delovanje našega podjetja. Tako smo 15. marca prvič od 
ustanovitve Marproma doživeli, da je obstal kompleten mestni avtobusni promet, večina zaposlenih voz-
nikov in ostalih sodelavcev pa je bila takrat napotena na čakanje na domu. Sočasno so prenehale delovati 
še vse ostale dejavnosti našega podjetja – od parkirišč, Bike parka Pohorje, glavne avtobusne postaje do 
ostalih avtobusnih prevozov. Postopno oživljanje dejavnosti se je v zelo okrnjenem obsegu začelo po 11. 
maju 2020.

Za blaženje obsežnih negativnih učinkov koronakrize smo črpali sredstva od države, ob tem pa smo pripra-
vili še vrsto drugih ukrepov za izboljšanje kapitalske ustreznosti in likvidnostne situacije. 

Ukrepi, ki smo jih že realizirali, so sledeči:
•  Za 243 oseb je podjetje skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 

in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) podalo pri Zavodu RS za 
zaposlovanje vlogo za povračilo nadomestila za čakanje na delo iz poslovnega razloga, za nekaj 
delavcev smo koristili tudi napotitev na delo s skrajšanim delovnim časom za marec, april in maj. Ta 
ukrep skupno pomeni 728.761,21 EUR realiziranih prihodkov.
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•  Odlog plačila obstoječih kreditnih obveznosti za 12 mesecev, kar pomeni mesečno 31.800,01 EUR manj 
plačil anuitet kreditov oz. skupno za leto 2020 318.000,1 EUR.

•  Dokapitalizacija s strani MO Maribor s stvarnim vložkom (5 avtobusov) je bila sprejeta na 14. redni seji 
mestnega sveta MO Maribor 22. 6. 2020. Osnovni kapital se poveča za 757.200 EUR – spremenjen 
odlok Javnega podjetja Marprom je objavljen v MUV 3. 7. 2020.

•  Prodaja premoženja na območju zajetja Arena, za kar so že rezervirana sredstva z rebalansom 
proračuna MO Maribor v znesku 637.000 EUR (sklep 16. GMS – 269/I iz 14. redne seje mestnega sveta 
MO Maribor 22. 6. 2020). Na tej podlagi bo dosežen dobiček od prodaje v znesku 503.990 EUR.

•  Za izboljšanje likvidnostne situacije so bili sprejeti dogovori za odlog plačil nekaterim večjim 
dobaviteljem (Scania, Dualis itd.) in izplačil po služnostnih pogodbah za zemljišča na Pohorju, ki so se 
premaknila na konec leta.

 Ukrepi, ki so v fazi dogovarjanja in zanje še čakamo na podpis aneksov k pogodbam:
•  V pripravi je dogovor s podjetjem Tehnounion, da se obroki, ki so zapadli (v znesku 112.320 EUR) 

poravnajo do konca leta 2020, obroki, ki bodo zapadli v drugi polovici leta, pa bi se začeli odplačevati v 
začetku prihodnjega leta. S tem se najemna pogodba podaljša za eno leto.

•  V pripravi je dogovor s podjetjem Technoalpin, da se zapadla obroka za najem zasneževalnega sistema v 
skupnem znesku 235.900 EUR zamakneta za eno leto in se s tem najemna pogodba podaljša za eno leto.

Ocena rezultata poslovanja je razvidna iz naslednje tabele, ki upošteva realizacijo poslovanja v prvih štirih 
mesecih in oceno do konca leta.

REALIZACIJA FORECAST OCENA REALIZACIJA
"RAZLIKA 2020 
VS 2019 v eur"

"RAZLIKA 2020 
VS 2019 "

AOP januar—april maj—december SKUPAJ 2020 2019 v eur v %

112 1 Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 2.184.888 3.869.099 6.053.987 7.402.476 -1.348.489 -18

113 2 Čisti prihodki od najemnin 65.138 164.358 229.495 232.507 -3.012 -1

114 3 Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 9.767 39.517 49.284 62.976 -13.692 -22

115 4 Čisti prihodki od prodaje na trgu EU in izven EU 26.477 387.759 414.235 148.326 265.910 179

120 6 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 101.356 -101.356 -100

124 7
Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so 
povezani s poslovnimi učinki

2.366.697 4.588.953 6.955.650 7.234.186 -278.536 -4

125 8 Drugi poslovni prihodki 0 503.990 503.990 6.247 497.744 7968

160 9 Finančni prihodki od danih posojil 9 0 9 50 -41 -82

163 10 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 3 17 19 2.314 -2.295 -99

180 11 Ostali prihodki 3 0 3 3.853 -3.850 -100

SKUPAJ PRIHODKI 4.652.981 9.553.692 14.206.673 15.194.290 -987.617 -6

132 12 Stroški energije 552.091 989.932 1.542.023 1.997.641 -455.618 -23

133 13 Drugi stroški materiala 166.743 289.913 456.655 712.424 -255.769 -36

135 14 Stroški transportnih storitev 236 0 236 2.606 -2.370 -91

136 15 Stroški najemnin 62.219 148.831 211.050 208.859 2.191 1

137 16 Stroški povračil stroškov zaposlencem 6.909 0 6.909 32.365 -25.456 -79

138 17 Stroški storitev 856.086 1.397.473 2.253.560 3.215.376 -961.817 -30

140 18 Stroški plač in stroški pokojninskih in drugih socialnih zavarovanj 1.870.149 4.084.346 5.954.495 6.050.475 -95.980 -2

143 19 Drugi stroški dela 351.093 505.720 856.813 896.767 -39.954 -4

145 20 Amortizacija 928.922 1.282.605 2.211.527 2.126.944 84.583 4

146 21
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetneih sredstvih 
in opredmentenih OS

0 0 0 8 -8 -100

147 22 Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 0 0 22.838 -22.838 -100

149 23 Rezervacije 0 0 0 41.987 -41.987 -100

150 24 Drugi stroški 12.764 48.419 61.183 106.248 -45.065 -42

171 25 Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 13.463 23.582 37.045 40.597 -3.552 -9

173 26 Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 46.999 48.445 95.444 122.081 -26.637 -22

176 27
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih 
obveznosti

395 0 395 1.415 -1.021 -72

177 28 Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 0 0 9.041 -9.041 -100

181 29 Drugi odhodki 156 0 156 15.980 -15.824 -99

SKUPAJ ODHODKI 4.868.224 8.819.267 13.687.490 15.603.652 -1.916.162 -12

PRIHODKI — STROŠKI — ODHODKI -215.242 734.425 519.183 -409.362 928.545

MARPROM - LETNO POROČILO 2019 - RAČUNOVODSKO POROČILO

– 96 –



Projekcija bilance stanja — sredstva in obveznosti do virov sredstev

Znesek (v EUR)

Bilanca stanja Realizacija Forecast po koroni

31. 12. 2019 31. 12. 2020

DOLGOROČNA SREDSTVA 8.666.231 8.941.065 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 349.123 299.123 

Opredmetena osnovna sredstva 8.261.344 8.585.535 

Dolgoročne finančne naložbe 23.637 23.637 

Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 

Odložene terjatve za davek 32.128 32.771 

SKUPAJ DOLGOROČNA SREDSTVA 8.666.231 8.941.065 

KRATKOROČNA SREDSTVA 2.724.236 2.844.986 

Zaloge 122.009 124.449 

Kratkoročne poslovne terjatve 2.181.472 2.280.627 

Kratkoročne finančne naložbe 0 0 

Dobroimetja pri bankah — čeki, gotovina 78.676 94.411 

Aktivne časovne razmejitve 342.079 345.499 

CELOTNA SREDSTVA 11.390.467 11.786.051 

Znesek (v EUR)

Realizacija Forecast po koroni

KAPITAL 424.864 1.696.248 

Osnovni kapital 800.000 1.557.200 

Rezerve iz dobička in zakonske rezerve 0 

Preneseni čisti poslovni dobiček 0 

Prenesena izguba iz prejšnjih let

Rezerve zaradi vrednotenja po PV -76.027 -81.027 

Čisti dobiček poslovnega leta 220.075 

Izguba tekočega leta 299.109 

Dolgoročne rezervacije 431.490 517.788 

Dolgoročne finančne obveznosti 5.092.898 5.029.300 

  od tega dolgoročne finančne obveznosti do bank 1.462.100 1.326.254 

Dolgoročne poslovne obveznosti

SKUPAJ DOLGOROČNI VIRI 5.949.252 7.243.336 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 5.441.215 4.542.715 

Kratkoročne finančne obveznosti 2.217.359 2.217.359 

  od tega kratkoročne finančne obveznosti do bank 452.006 453.844 

Kratkoročne poslovne obveznosti 2.704.312 1.909.721 

Pasivne časovne razmejitve 519.544 415.635 

CELOTNI VIRI 11.390.467 11.786.051 
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Razlaga pomembnejših postavk iz bilance stanja, ki je prikazana v naslednji tabeli: 
•  Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo opremo, ki jo nabavljamo sami, in opremo, pridobljeno s 

pravico do uporabe sredstev zaradi dolgoročnih najemov. V tem znesku, ki se letno giblje med 8,7 mio 
in 9,7 mio EUR, se tudi predpostavlja, da se v prihodnjih treh letih dokapitalizirajo sredstva s strani MO 
Maribor z avtobusi (letno 750 tisoč EUR do leta 2022).

•  Osnovni kapital se poveča v letu 2020 za dokapitalizacijo z avtobusi v znesku 757.200 EUR, v letih 2021 
in 2022 pa z avtobusi v znesku po 750.000 EUR.

•  Upoštevano je, da se z dobičkom, ki ga dosežemo s prodajo premoženja, pokrije izguba iz leta 2019; 
čisti dobiček po pokritju izgube bi tako konec leta 2020 znašal 220.075 EUR.

Iz tabele denarni tok je razvidna ocena denarnega toka za leto 2020 na osnovi predpostavk, navedenih v 
alinejah v zgornjem besedilu.

Denarni tok — Realizacija 2019 in ocena za leto 2020:

Znesek (v EUR)

REALIZIRANO 2019 PROJEKCIJA 2020

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a) Postavke izkaza poslovnega izida 1.871.075  2.251.856  

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 15.019.560  13.696.466  

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (13.148.485) (11.343.873)

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

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

63.554  (1.003.515)

Začetne manj končne poslovne terjatve (196.183) (99.155)

Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve (12.348) (3.420)

Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0  

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

Začetne manj končne zaloge (31.987) (2.440)

Končni manj začetni poslovni dolgovi 109.322  (794.591)

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 194.750  (103.909)

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0  

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b) 1.934.629  1.248.341  

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a) Prejemki pri naložbenju 13.910  637.000  

Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje 50  0  

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredsstev 0  0  

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 4.113  637.000  

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0  0  

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 0  0  

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 9.747  0  

b) Izdatki pri naložbenju (129.530) 0  

Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev (10.177) 0  

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (105.715) 0  

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0  0  

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb (13.638) 0  

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 0  0  

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b) (115.620) 637.000  

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a) Prejemki pri financiranju 4.036.886  294.336  

Prejemki od vplačanega kapitala 0  0  

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 850.000  0  

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 3.186.886  294.336  
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Znesek (v EUR)

REALIZIRANO 2019 PROJEKCIJA 2020

b) b) Izdatki pri financiranju (5.954.620) (2.163.941)

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje (162.678) (10.537)

Izdatki za vračila kapitala 0  0  

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti (2.675.461) (1.788.662)

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti (3.116.481) (364.742)

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0  0  

c) c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b) (1.917.734) (1.869.605)

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) 78.675  94.411  

x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) (98.726) 15.736  

y) Začetno stanje denarnih sredstev 177.401  78.675  
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20  POROČILO NEODVISNEGA 
REVIZORJA
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 

 

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

 

Mnenje s pridržki 

Revidirali smo računovodske izkaze Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 
Maribor, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2019 ter izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz 
gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge 
pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi poslovno poročilo. 

Razen glede učinkov zadev, ki so opisane v odstavku Osnova za mnenje s pridržki, računovodski izkazi po našem 
mnenju v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe izkaze Javno podjetje za mestni 
potniški promet Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, na dan 31. decembra 2019 ter njen poslovni izid in 
denarne tokove  za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.  
 

Podlaga za mnenje 

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). Naše odgovornosti na podlagi teh pravil so 
opisane v tem poročilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov. V skladu s Kodeksom 
etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde etike za računovodske 
strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, 
potrjujemo svojo neodvisnost od družbe in da smo izpolnili vse druge etične zahteve v skladu s temi zahtevami in 
Kodeksom IESBA. 

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje. 

 

Osnova za mnenje s pridržki 
Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor izkazuje v izvenbilančni evidenci vrednost potencialnih zahtevkov iz 
naslova prispevkov za benifikacijo voznikov v višini 855.663 EUR. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v primeru 
drugega avtobusnega prevoznika v letu 2019 izdalo sodbo iz katere izhaja, da je podjetje dolžno pristopiti k 
poklicnemu zavarovanju. Za znesek potencialnih zahtevkov iz naslova prispevkov za benifikacijo voznikov so prenizko 
izkazani stroški obdobja in posledično previsoko izkazan čisti poslovni izid in tudi znesek lastniškega kapitala na dan 
31.12. 2019. 

 

Poudarjanje zadeve 

Kot je razvidno v pojasnilih k računovodskim izkazom »Poslovni dogodki po datumi bilance stanja« in »19 Sanacijski 
ukrepi in ocena poslovanja za leto 2020« bo pojav COVID 19 pomembno vplival na poslovanje družbe v letu 2020 in 
kratkoročno plačilno sposobnost, vendar pa vpliv zaradi visoke negotovosti trenutno ne more biti zanesljivo ocenjen. 
Poslovodstvo je pripravilo najboljšo možnost napoved potencialnega vpliva na poslovanje družbe za leto 2020. 
Podrobnejša razkritja v zvezi s tem so zapisana v pojasnilih »Poslovni dogodki po datumi bilance stanja« in »19 
Sanacijski ukrepi in ocena poslovanja za leto 2020« Naše mnenje v zvezi s tem ni prilagojeno. 
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Druge informacije 

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo poslovno poročilo, ki je sestavni del 
letnega poročila družbe Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, 
vendar ne vključujejo računovodskih izkazov in našega revizorjevega poročila o njih. 

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

V povezavi z opravljeno revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije in pri tem 
presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali našim 
poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo pomembno napačne. Če na podlagi opravljenega 
dela zaključimo, da obstaja pomembna napačna navedba drugih informacij, moramo o takih okoliščinah poročati. V 
zvezi s tem ni nič takega, o čemer bi morali poročati. 

Vezano na poslovno poročilo smo presodili, ali poslovno poročilo vključuje razkritja, kot jih zahteva Zakon o 
gospodarskih družbah. Na osnovi postopkov, ki smo jih opravili pri reviziji računovodskih izkazov in na osnovi zgoraj 
opisanih postopkov menimo, da so informacije v poslovnem poročilu za poslovno leto, za katero so pripravljeni 
računovodski izkazi, skladne z informacijami v računovodskih izkazih, ter da je bilo poslovno poročilo pripravljeno v 
skladu z zakonskimi zahtevami. 

Odgovornost poslovodstva in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze 

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da 
omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake. 

Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov družbe odgovorno za oceno njene sposobnosti, da nadaljuje kot 
delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujočim podjetjem in uporabo predpostavke delujočega podjetje kot 
podlago za računovodenje, razen če namerava poslovodstvo družbo likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima 
druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo. 

Ustanovitelj je odgovoren za nadzor nad pripravo računovodskih izkazov in za potrditev revidiranega letnega poročila. 

 

Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov 

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

 

 

                Vid Plohl 

V Ljubljani dne, 10.7.2020                     pooblaščen revizor 

 

RESNI d.o.o.  
Parmova ul. 45, 1000 Ljubljana 
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21  SKLEP NADZORNEGA 
SVETA

Na podlagi 16. člena Odloka o statusnem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega 

zavoda za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom d.o.o. (Medobčinski uradni vestnik 

št. 16/2018) je Nadzorni svet Javnega podjetja Marprom d.o.o. na svoji 1. korespondenčni seji, 

dne 26.08.2020 sprejel  
 

SKLEP 

  

Nadzorni svet Javnega podjetja Marprom d.o.o. : 

• potrjuje Letno poročilo 2019, 

• daje pozitivno stališče k revizijskemu poročilu o poslovanju družbe za leto 2019, 

• skupaj z direktorjem predlagata Mestnemu svetu Mestne občine Maribor v sprejem 

naslednje: 

Izguba tekočega leta 2019 v višini 401.634,95 EUR  se pokrije; 

- z neporabljenim (prenesenim) dobičkom preteklih let višini 76.480, 26 EUR, 

- z zakonskimi rezervami v višini 4.028,32 EUR 

- z drugimi rezervami iz dobička v višini 22.017,63 EUR 

Preostanek čiste izgube poslovnega leta v višini 299.108,74 EUR predstavlja nekrito izgubo 

leta 2019. 

 

 

Številka: NS/K-1/2020 

Datum: 26.08.2020 

Predsednik nadzornega sveta 

Matej Pavlič 
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