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1.  UVOD
Javno podjetje Marprom d. o. o. je bilo ustanovljeno z namenom zagotavljanja varnega in udobnega javne-
ga prevoza na območju celotne občine Maribor ter okoliških občin. Ustanovljeno je bilo dne 21. 6. 2011 kot 
javni gospodarski zavod. Javni gospodarski zavod Marprom je bil na podlagi Odloka o spremembi Odloka 
o statusnem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavoda za mestni potniški promet, v Javno 
podjetje Marprom d. o. o. (MUV št. 13/2012, 15/2012) ter v skladu s sklepom sodišča dne 11. 7. 2012 preobli-
kovan v Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d. o. o.

1.1 Osnovni podatki javnega podjetja 

Firma: Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d. o. o.

Skrajšana firma: Javno podjetje Marprom d. o. o. 

Naslov: Mlinska ulica 1, 2000 Maribor

Matična številka: 3992071000 

Davčna številka: 92859976

Šifra dejavnosti: 49.310

Transakcijski računi: IBAN SI56 0451 5000 1850 783  - Nova KBM d. d. 

IBAN SI56 3000 0000 8995 913  - Sberbank d. d. 

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

Direktor: Bernard Majhenič

Telefon: 059 180 481

Fax: 059 180 480

E-pošta: info@marprom.si

Spletna stran: www.marprom.si

Osnovni kapital: 300.000,00 EUR

1.2 ORGANI JAVNEGA PODJETJA

Direktor: Bernard Majhenič

Nadzorni svet: Franc Slavinec - predsednik

Stanislava Naterer - član

Stanislav Brumen - član

Venčeslav Jenuš - član
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1.3 Poročilo direktorja javnega podjetja
Javni mestni potniški promet postaja vse pomembnejši dejavnik v prizadevanjih za trajnostni razvoj 
našega mesta. Sledimo viziji postati popolna alternativa uporabi osebnih avtomobilov v mestnem 
prometu, kar nam, glede na število prepeljanih potnikov v primerjavi s preteklimi leti, dobro uspeva. 
Porast potnikov je bil v letu 2015 sicer rahel, a kljub temu zaznaven. 

Udoben in varen mestni potniški promet lahko zagotavljamo s sodobnim voznim parkom. V letu 
2015 je Mestna občina Maribor realizirala napovedano investicijo in kupila štiri nova 10,5-metrska 
in dve novi 8,5-metrski okolju prijazni vozili. V letu 2015 smo gospodarsko javno službo opravljali 
v povprečju z 58. vozili. Vozni park smo pomladili tudi sami, saj smo z lastnimi sredstvi kupili dva 
nizkopodna CNG FL avtobusa, ki ju uporabljamo v mestnem potniškem prometu in enega rablje-
nega primestno-krajevnega, ki ga uporabljamo pretežno za posebni in občasni prevoz potnikov. 
Z nabavo navedenih vozil sicer nismo znižali povprečne starosti naših vozil, vendar si v letu 2016 
obetamo boljšo statistiko, saj nam bodo dobavljena že v letu 2015 naročena nova vozila.

Mestna občina Maribor nam je podaljšala koncesijsko razmerje za upravljanje krožno-kabinske žič-
nice, prav tako smo obdržali izvajanje dejavnosti obratovanja žičniških naprav. Pri obeh dejavnostih 
se srečujemo predvsem s pomanjkanjem časa za kvalitetno pripravo tako zimske kot letne sezone 
na Mariborskem in v zimskem tudi Areškem Pohorju, zato upamo, da bo Mestna občina Maribor v 
letu 2016 sprejela dolgoročno strategijo upravljanja svojega premoženja na površinah, ki pomenijo 
največji turistični in posledično tudi gospodarski kapital našega mesta.

Kljub številnim odločitvam v zadnjem trenutku, kot je na primer podaljšanje koncesije za upravljanje 
krožno-kabinske žičnice, poslujemo stabilno. Povečali smo obseg tržne dejavnosti, v katero bomo 
vlagali tudi v prihodnje. Ponosni smo, da uspešno sodelujemo na javnih razpisih, saj smo v letu 2015 
povečali obseg izvajanja šolskih prevozov, in sicer v občinah Ruše, Šentilj in Hoče. Poslovno leto 
zaključujemo z rekordnim dobičkom od ustanovitve podjetja, s katerim bomo lahko pokrili pretekle 
izgube in vlagali v področja, za katera ocenjujemo, da imajo velik razvojni potencial.

Tudi zaradi podaljšanja koncesijskega razmerja z Mestno občino Maribor je število zaposlenih v letu 
2015 naraslo skoraj na 200. Zavedamo se, da izvajanje tako pomembnih in z varnostnega vidika tako 
zahtevnih gospodarskih javnih služb, sloni na njihovih plečih. Z različnimi ukrepi si prizadevamo, da 
bi bili naši zaposleni zadovoljni na svojem delovnem mestu, da bi jim bila na voljo delovna sredstva, 
s katerimi lahko svoje delo izvajajo varno in da bi bili motivirani. Nenehno vlagamo v njihov karierni 
in osebnostni razvoj. V letu 2015 smo izvedli notranja in zunanja usposabljanja, dopolnili pa smo 
tudi Izjavo o varnosti pri delu z oceno tveganja.  Zaposleni so se udeležili brezplačnega tečaja 
angleškega in nemškega jezika, saj ocenjujemo, da imajo pomembno vlogo pri dobrem počutju 
turistov, ki obiščejo naše mesto in kot prevozno sredstvo uporabljajo javni mestni potniški promet. 
Spremljamo razmere na trgu in se jim z razpoložljivimi sredstvi prilagajamo. 

Smo družbeno odgovorno podjetje, ki skrbimo za dobro počutje in razvoj okolja, v katerem živimo 
in delamo. V letu 2015 smo prvič sodelovali v izboru za nagrado Horus, ki jo prejme najbolj druž-
beno odgovorno slovensko podjetje in bili v kategoriji malo podjetje uvrščeni med tri fi naliste. Za 
projekte, ki smo jih izvajali in s katerimi izkazujemo družbeno odgovorne prakse, smo prejeli prizna-
nje. Uspešno smo nadaljevali izvajanje ukrepov na področju usklajevanja poklicnega in družinskega 
življenja, saj smo družini prijazno podjetje. V letu 2016 bomo prejeli polni certifi kat, kar je dokaz, da 
našim zaposlenim omogočamo poklicni razvoj tako, da ob tem ne trpi njihovo družinsko življenje.

Vse naštete uspehe smo nanizali skupaj. Zato bi se rad zahvalil zaposlenim, nadzornemu svetu, 
mestnemu svetu in vodstvu Mestne občine Maribor, ki so pomembno prispevali k razvoju podjetja in 
njegovi uspešni rasti v letu 2015. Prepričan sem, da bomo z usmerjenostjo na zadovoljstvo potnikov 
z našimi storitvami, ažurnim spremljanjem sprememb na trgu in prilaganjem tudi v prihodnje ostali 
zanesljiv in kredibilen poslovni partner.

Bernard Majhenič

direktor

Bernard Majhenič
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1.4 Poročilo o delu nadzornega sveta
V skladu s 13. členom Odloka o statusnem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavo-
da za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom d.o.o. (MUV, št. 13/2012,15/2012) z javnim 
podjetjem upravlja ustanoviteljica, nadzorni svet in direktor. Nadzorni svet šteje 6 članov od tega so 
4 člani Nadzornega sveta bili imenovani s strani Mestne občine Maribor, 2 člana pa sta predstavnika 
delavcev. V letu 2013 sta 2 člana imenovana s strani MOM odstopila. V letu 2015 se je nadzorni svet 
sestajal s 4 člani.

V letu 2015 smo bili člani Nadzornega sveta Javnega podjetja Marprom d.o.o.:
•	Franc Slavinec, predsednik
•	Stanka Naterer, članica
•	Stanislav Brumen, član
•	Venčeslav Jenuš, član

V letu 2015 se je Nadzorni svet Javnega podjetja Marprom d.o.o. sestal na 11 rednih sejah. Na teh 
sejah smo:
•	se seznanili s fi nančnim poročilom za leto 2014,
•	se seznanili s fi nančnim planom za leto 2015,
•	se seznanili s poslovno politiko za leto 2015,
•	podali soglasje h kadrovskim odločitvam direktorja,
•	 bili seznanjeni  s prevzemom upravljanja žičniških naprav na Pohorju in potekom smučarske 

sezone na Pohorju,
•	potrdili Letno poročilo 2014,
•	sproti obravnavali mesečna fi nančna poročila.

Franc Slavinec

predsednik

Franc Slavinec

predsednik
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2.  PLAN RAZVOJA DRUŽBE
PREPOZNAVNOST PODJETJA

Glavna in prioritetna naloga podjetja je zagotavljanje trajnostne mobilnosti v mestu in dvig števila prepelja-
nih potnikov. Samo stabilno podjetje je sposobno uporabnikom ponuditi kakovostno storitev. Podjetje mora 
nenehno izboljševati svojo storitev in si prizadevati za odličnost. Kakovostno opravljena storitev je najboljša 
reklama za prepoznavnost Marproma kot zanesljivega dolgoročnega partnerja. 

ZANESLJIVO IN KAKOVOSTNO IZVAJATI DEJAVNOST 

Izboljšanje zadovoljstva uporabnikov naših storitev in dvig njihovega števila je trajna aktivnost. Mestni linij-
ski prevoz potnikov izvajamo v skladu z veljavnim Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe 
linijski prevoz v mestnem prometu. Zanesljivost prevozov nameravamo povečati z vključevanjem novih, 
okolju in potnikom prijaznih vozil na linije mestnega prometa in s sprotnim vzdrževanjem voznega parka. 

Z izobraževanjem voznega in operativnega osebja ter ostalih zaposlenih, katerih delokrog sloni na zado-
voljstvu in odnosu z našimi uporabniki, nameravamo povečati zadovoljstvo uporabnikov, ohraniti ugled v 
javnosti in zaupanje v našo storitev. 

PLAN RAZVOJA DRUŽBE

Plan razvoja podjetja je podrejen ciljem podjetja:
•	  dvig števila uporabnikov,
•	  stabilno podjetje, sposobno uporabnikom ponuditi kakovostno storitev,
•	  biti nosilec trajnostne mobilnosti v mestu,
•	  uveljavitev in prepoznavnost podjetja kot zanesljivega partnerja,
•	  z optimalnimi stroški obvladovati delovne procese.

Planirane aktivnosti za doseganje ciljev:
•	  aktivno sodelovati z Mestno občino Maribor (MOM) pri razvoju podjetja in kreiranju prometne politike,
•	  redno spremljanje izvajanja dejavnosti in ukrepanje (spremljanje odstopanj od voznih redov, 

izkoriščenost voznega parka …) z namenom dviga kakovosti storitve,
•	  izboljšati sistem informiranja potnikov,
•	  izvajanje načrta obnove voznega parka,
•	  izvajanje postopkov javnega naročanja s pogajanji in doseganje konkurenčnih cen,
•	  pridobivanje novih strank na področju izvajanja tržnih dejavnosti, tudi z nudenjem dodatnih storitev, 
•	  pridobitev koncesije in pogodbenih partnerjev za posebne linijske prevoze,
•	  zagotavljanje rednega vzdrževanja in povečanje kakovosti servisnih storitev in čiščenja vozil,
•	  zmanjševati porabo goriva in ostalih energentov. 

RAZVOJ KADROV - KLJUČ ZA USPEH

Ključ do uspeha so vsi zaposleni v podjetju; skrb za njihovo dobro počutje in razvoj je naložba v ugledno 
in zaupanja vredno podjetje. Zavedamo se, da so zaposleni nosilci idej, izvajalci storitev in ambasadorji 
podjetja. Ljudje so vez med poslovnimi cilji in strategijami za njihovo uresničitev, vez med vizijo, zamislijo 
za njeno uresničitev.

3.  DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
Javno podjetje kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo izvaja linijski prevoz v mestnem prometu.

Poleg navedene obvezne lokalne gospodarske javne službe izvaja podjetje tudi izbirno lokalno gospodar-
sko javno službo vzdrževanja in upravljanja (prometnega dela) avtobusne postaje Maribor (AP) in prevoz 
potnikov po žičniških napravah.

Podjetje opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne pomenijo opravljanja gospodarskih javnih služb, so pa 
pomembne za njegovo poslovanje in opravljanje gospodarskih javnih služb ter zagotavljajo boljšo izkori-
ščenost osnovnih sredstev in večjo produktivnost zaposlenih.

Podjetje opravlja svoje dejavnosti na območju Mestne občine Maribor.

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

Šifra dejavnosti Opis

45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil

49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet

49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet

49.392 Obratovanje žičnic

52.100 Skladiščenje

52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

93.110 Obratovanje športnih objektov

3.1. Izvajanje prometne dejavnosti 
Področje prometne dejavnosti zajema:
•	  prevoz potnikov znotraj linijskega prevoza v mestnem prometu, prevoz potnikov v mednarodnem 

cestnem prometu, posebni linijski prevoz in občasni prevoz potnikov, 
•	  storitve avtobusne postaje Maribor.

Najpomembnejši poslovni dogodki znotraj področja prometne operative, ki so zaznamovali leto 2015 so:
•	  redno izobraževanje voznega osebja po programu Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve 

temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
•	  nabava dveh rabljenih vozil CNG LF za mestni potniški promet in nabava enega vozila za izvajanje 

posebnih prevozov,
•	  MOM je realizirala javni razpis za nabavo devetih novih MIDI vozil EURO 6 dolžine 10,5 m in dveh novih 

MINI vozil EURO 6 dolžine 8,5 m,
•	  nadaljevanje mednarodnega poslovno-tehničnega sodelovanje med APP Požega in ATR Rijeka, 
•	  obnova in revitalizacija objekta AP Maribor,
•	  začetek opravljanja posebnega linijskega prevoza (šolski prevoz) za Občino Šentilj in Občino Benedikt,
•	  aktivno vključevanje v opravljanje občasnih prevozov na mednarodnem trgu storitev in
•	  začetek reorganizacije linij JMPP (linija št. 13 in linija št. 21). 
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ZAPOSLENI – PROMET

Na dan 31. 12. 2015 je bilo v prometni operativi 133 zaposlenih, in sicer 122 voznikov, 3 koordinatorji voznega 
parka, 2 planerja, 3 vhodni dispečerji, 2 vodji oddelka in 1 direktor področja prometne operative, zaposlen 
v upravi družbe.

Tabelarični pregled zaposlenih v prometni operativi na dan 31. 12. 2015

Delovno mesto Št.

Direktor področja 1

Vodja oddelka 2

Vozniki 122 

Koordinatorji voznega parka 3

Planer 2

Vhodni dispečer 3

SKUPAJ 133

AVTOBUSI

V poslovnem letu 2015 je v podjetju v povprečju obratovalo 58 vozil. Ob koncu leta je podjetje razpolagalo 
s 56 vozili. 

V letu 2015 je MOM je realizirala nabavo devetih novih 10,5-metrskih in dveh novih 8,5- metrskih okolju in 
potnikom prijaznih vozil. S tem smo nadaljevali obnovo voznega parka. Zraven že omenjenih novih vozil 
je podjetje Marprom d. o. o. realiziralo nabavo dveh rabljenih nizkopodnih CNG FL vozil, ki sta namenjeni 
linijskem prevozu v mestnem prometu in enega rabljenega primestno-medkrajevnega vozila, ki je v prvi 
vrsti namenjeno opravljanju posebnega in občasnega prevoza potnikov.

V času poletnih počitnic od 27. 6. 2015 - 31. 8. 2015 je v mednarodnem linijskem prometu obratovala med-
narodna (morska) linija Maribor – Ljubljana - Pula. 

V letu 2016 nameravamo nadaljevati z obnovo voznega parka z nabavo novih, okolju in potnikom prijaznih 
vozil dolžine 12 metrov. Vsa predvidena nova vozila so namenjena linijskemu prevozu v mestnem prometu.

V letu 2016 nameravamo v povprečju obratovati s 56 vozili.

Na dan 31. 12. 2015 je Javno podjetje Marprom d. o. o. razpolagalo s 56 vozili, in sicer:

ZNAMKA št. %

Volvo 4 7,1 %

Renault 3 5,4 %

Man 4 7,1 %

Mercedes 23 41,1 %

IVECO 1 1,8 %

IRISBUS 1 1,8 %

Scania 13 23,2 %

Kutsenic 3 5,4 %

NEOPLAN 2 3,6 %

Bonluck 1 1,8 %

TEMSA 1 1,8 %

Skupaj 56 100 %

Od knjigovodskega voznega parka na dan 31. 12. 2015, ki zajema 56 vozil (100 %), je za izvajanje gospo-
darske javne službe javni linijski prevoz v mestnem prometu namenjenih 51 vozil oz. 91,1 % in za opravljanje 
ostalega javnega linijskega prevoza, posebnega linijskega prevoza in občasnega prevoza 5 vozil oz. 8,9 % 
voznega parka.

STAROSTNA STRUKTURA VOZNEGA PARKA

Povprečna starost vozil na dan 31. 12. 2015 je bila 11,3 let, kar znaša 1,7 let več kot leta 2014. Do dviga sta-
rostne strukture voznega parka je prišlo, ker naročena nova vozila še niso bila dobavljena. Najvišja starost 
vozila je znašala 22,2 let, minimalna pa 1,1 leto. 

Grafični pregled vozil po starosti na dan 31. 12. 2015

Grafični pregled vozil po okoljskem standardu na dan 31. 12. 2015
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ŠTEVILO OPRAVLJENIH KILOMETROV

V letu 2015 je Javno podjetje Marprom d. o. o. opravljalo javno gospodarsko službo javni linijski prevoz 
v mestnem prometu na 21 linijah mestnega prometa, posebni linijski prevoz znotraj občin Ruše, Šentilj in 
Benedikt, občasni prevoz in mednarodni prevoz potnikov. 

V obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 je bilo skupaj opravljenih 3,14 milijona kilometrov. 

Tabelarični pregled prevoženih skupnih kilometrov po vrsti prevoza

Javni linijski prevoz v mestnem prometu 2.981.796 92,13 %

Posebni linijski prevoz 90.390 2,88 %

Občasni prevoz 113.357 3,62 %

Mednarodni prevoz potnikov 42.390 1,37 %

SKUPAJ km 3.138.688 100 %

Grafični prikaz strukture prepeljanih kilometrov na dan 31. 12. 2015

Grafični prikaz števila prepeljanih kilometrov po mesecih za leto 2015

Za leto 2016 načrtujemo 3,2 milijonov prevoženih kilometrov. Od tega 2,95 milijonov kilometrov oz. 92,68 
% v javnem mestnem potniškem prometu (JPPM), 0,044 milijonov kilometrov oz. 1,39 % v mednarodnem 
prometu, 0,010 milijonov kilometrov oz. 3,15 % v občasnem prevozu in 0,088 milijonov kilometrov oz. 2,77 
% v posebnem linijskem prometu.

PREPELJANI POTNIKI

V letu 2015 je bilo opravljenih 3.966.382 potovanj na rednih linijskih prevozih, kar je le 0,16 % več kot leto 
poprej. Torej bistvenega povečanja potnikov v letu 2015 nismo zabeležili.

Za nakup mesečnih vozovnic se odloča približno 50 % naših uporabnikov, v letu 2015 beležimo minimalni 
porast pri nakupu dijaških in študentskih mesečnih vozovnic ter mesečnih vozovnic za starejše občane. 
Kljub razmeroma neugodni ceni za uporabnika še zmeraj narašča delež nakupa vozovnic pri vozniku. Je pa 
zaznati rahel upad pri nakupu kuponskih vozovnic.

Tabelarični pregled števila potnikov za leto 2015

Grafični prikaz potnikov po vrsti vozovnic za leto 2015
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JMPP Posebni linijski - šolski prevoz

Mednarodni prevoz Občasni prevozi

Ostale kuponske

Mesečne dijaške

Kombinirane dijaške

Mesečne - starejši občani

Vozovnice - bus

Mesečna osnovna

Kuponska - starejši občani

Kuponska - otroci

Letna - dijaška

Letna - prenosna

Letna - OŠ in zavodi

Vozovnice - os. s poseb. potrebami (50%)

Vozovnice - os. s poseb. potrebami (100%)



SUBVENCIONIRANE MESEČNE ŠOLSKE VOZOVNICE

Na področju subvencioniranja šolskih vozovnic s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor Republike 
Slovenije ni bilo v šolskem letu 2015/2016 uvedenih nobenih sprememb. Tudi cene vozovnic za dijake in 
študente so ostale na nivoju preteklega leta. 

POGODBENI ŠOLSKI PREVOZI

V letu 2015 smo bili uspešni na dveh razpisih za pogodbene šolske prevoze. Poleg prevozov v občini Ruše, 
ki smo jih pričeli izvajati v letu 2014 za obdobje dveh let, smo bili delno uspešni še na razpisu v občini Šentilj 
za Osnovno šolo Sladki vrh, in sicer za obdobje 4 let, ter v občini Benedikt, kjer smo podpisali pogodbo za 
eno šolsko leto. 

3.2. Oglaševanje na avtobusih 
Avtobusi so integriran del vsakdanjega življenja potrošnikov. Glede na veliko časovno izpostavljenost ogla-
snih površin, dober doseg in frekvenco so zelo zanimiv in udaren zunanji medij. Pokazali so se kot odlična 
sinhronizacija z mestnim okoljem in vsakdanjim mestnim vrvežem.

Oglasna sporočila na avtobusih Javnega podjetja Marprom d. o. o. dosegajo visoko stopnjo prepoznavnosti 
in ne zahtevajo nikakršnega dodatnega poseganja v okolje, zato kar 93 % ljudi smatra avtobus kot nemoteč 
in mestu prijazen medij. Oglasna sporočila na avtobusih ujamejo ugoden časovni trenutek kontakta s potro-
šniki, zato kar 73 % ljudi redno spremlja in prebira oglasna sporočila na zunanjosti avtobusa. 

3.3. Servisno vzdrževanje vozil
Lastno redno vzdrževanje je pogoj za nemoteno opravljanje javne gospodarske službe prevoza potnikov 
v mestnem potniškem prometu. Panoge, ki jih lastno vzdrževanje zajema, so mehanska, ličarska in elektri-
čarska dela na vozilih mestnega potniškega prometa. Z načrtovano revitalizacijo voznega parka, ki je bila 
izvedena konec leta 2015, se bo povprečna starost voznega parka znižala na 6 let, kar je precejšen napre-
dek, hkrati pa je bila načrtovana revitalizacija del poslovnega načrta razvoja Javnega podjetja Marprom d. 
o. o. Najstarejše vozilo v voznem parku podjetja je dopolnilo 22 let. V podjetju je 34 vozil mlajših od 5 let, kar 
predstavlja 63 % celotnega voznega parka. Seveda ostaja v floti podjetja še približno četrtina vozil v starosti 
od 11 do 22 let, kar posledično predstavlja višji strošek vzdrževanja in zagotavljanja tehnične brezhibnosti 
vozil. Slednja vozila seveda ne izpolnjujejo zadnjih ekoloških standardov, saj so po večini uvrščena v emi-
sijske razrede Euro 2 in Euro 3. Povprečna življenjska doba avtobusa je 8 do 10 let, po tem obdobju pa je 
potrebno, kljub rednemu vzdrževanju, zamenjati »vitalne« dele motorja, menjalnika ali sklopke, ki sicer niso 
predvideni za zamenjavo, kar posledično zvišuje ceno vzdrževanja.

3.4. Avtobusna postaja (AP)   
V letu 2015 so se nadaljevale aktivnosti usmerjene na revitalizacijo objekta Avtobusna postaja Maribor. V 
letu 2015 se je v primerjavi z letom poprej mednarodni linijski prevoz povečal za 6 novih linij, kar pomeni, da 
je iz Maribora možno potovati v vse države Evropske unije in vse države bivše skupne države.

PROMETNI DEL AP

Prometni del zajema sprejem in odpravo vozil - peronizacijo v notranjem in mednarodnem cestnem prome-
tu, in sicer:
•	v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu,
•	v javnem linijskem prevozu potnikov v mednarodnem cestnem prometu,
•	v občasnih prevozih,ostalo.

Javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu je v letu 2015 predstavljal 95,32 % vseh dogod-
kov na AP. Javni linijski prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu 3,52 %, občasni prevozi 2,5 %, 
ostali dogodki (parkirnine, oskrba avtodomov itd.) pa 1,52 % vseh dogodkov na AP.

Grafični prikaz prometnih dogodkov na AP

Število dogodkov po prevoznikih v mednarodnem prometu
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Število dogodkov po prevoznikih v notranjem prometu 

Občasni prevozi

Za leto 2016 načrtujemo 6 % povečanje dogodkov iz naslova peronizacije. Povečanje se nanaša predvsem 
na mednarodne linijske prevoze, delno pa tudi na občasne prevoze. 

REVITALIZACIJA AP

  Urejanje razmerij med lastnikom in najemniki
Pravna razmerja smo pričeli urejati že v letu 2013, formalno pa so se s pomočjo upravnika (Snaga d. o. o.) 
dokončno uredila. Na MOM se je v ta namen ustanovila posebna komisija. Komisija je skupaj z upravnikom, 
t.j. Snaga, AP že pripravila nove pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij, ki bodo posledično uredile 
stanje zemljiške knjige in določile nove ključe delitve stroškov. Ključi so bili potrjeni na zboru lastnikov.

Revitalizacija in posodobitev objekta AP
V letu 2013 se je začela rekonstrukcija objekta AP v sodelovanju z arhitektom, posodobitev pa se je nada-
ljevala v letu 2014. Opravila so se pleskarska dela in začela dela za tesnitev strehe. V letu 2015 so se v 
sodelovanju z MOM namestili elektronski prikazovalniki voznih redov, ki so že nameščeni na peronih AP.

S pomočjo sredstev iz rezervnega sklada smo popolnoma obnovili toaletne prostore na AP.

V letu 2013 je na AP zaživel javni oder, na katerem se je zvrstilo okrog 30 različnih dogodkov. »Arena« je 
postala tudi del spremljevalnega programa Festivala Lent. Ker so prireditve brezplačne, je bila povprečna 
zasedenost tribune kar 82 %. V letu 2015 je prizorišče postalo spremljevalni oder Festivala Lent.

3.5. Izvajanje dejavnosti obratovanja žičniških naprav
Področje izvajanja žičniške dejavnosti zajema dejavnost, vezano na:
•	  prevoz potnikov s krožno kabinsko žičnico na Mariborsko Pohorje (KKŽ), ki se izvaja kot izbirna 

gospodarska javna služba ter 
•	 prevoz potnikov z ostalimi žičniškimi napravami, ki se izvaja kot tržna dejavnost. 

Mariborsko Pohorje, kamor štejemo tudi Areško Pohorje, je z 250 hektarji smučarskih površin in 19 žični-
škimi napravami največji zimsko-športni center v Slovenji in hkrati tudi smučarski center z najdaljšo nočno 
smuko daleč čez slovensko mejo, saj so proge nočne smuke skupaj dolge več kot sedem kilometrov. Žičnice 
lahko prepeljejo 17.000 oseb na uro, zasneževalni sistem pa omogoča ob ugodnih vremenskih razmerah 
zasnežitev 70 % vseh smučarskih površin. 

Nad Športnim centrom Pohorje d.o.o., ki je bil dolga leta koncesionar vseh žičniških naprav in upravljavec 
smučišč na Mariborskem Pohorju, je bil dne 16. 10. 2014 s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru začet 
stečajni postopek, zaradi česar so prenehale koncesijske pogodbe. 

Zaradi ohranitve celotne športne in turistične ponudbe (tako zimske kot poletne), nadaljnjega razvoja špor-
tne in turistične ponudbe, povečanja obiskov turistov in s tem posledično povečevanja konkurenčnosti 
destinacije Mariborsko Pohorje, je po stečaju vodilne družbe, ki je na Mariborskem Pohorju opravljala turi-
stično, gostinsko, hotelirsko in žičniško dejavnost, k reševanju nastale situacije aktivno pristopila lokalna 
skupnost. Mestna občina Maribor kot koncedent je začela postopke za novo ureditev koncesijskih razmer, 
stečajni upravitelj pa je Javnemu podjetju Marprom d. o. o. 30. 10. 2014 podelil začasno upravljanje KKŽ in 
ostalih žičniških naprav ter z njimi povezanih naprav in objektov. 

Mestni svet Mestne občine Maribor je na izredni seji 10. 11. 2014 sprejel spremembe in dopolnitve odlokov, ki 
so koncesijski akti in tako pravna podlaga za prenos koncesij na Javno podjetje Marprom d. o. o.

Prevoz potnikov s krožno kabinsko žičnico na Mariborskem Pohorju
Mestna občina Maribor je kot koncedent Javnemu podjetju Marprom d. o. o. podelila koncesijo za gradnjo 
nadomestne KKŽ na Mariborskem Pohorju in koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe prevoza 
potnikov po žičniških napravah, in sicer z odločbo, dne 24. 11. 2014, za eno leto. Obdobje trajanja koncesij-
skega razmerja je z odločbo v letu 2015 podaljšala za šest mesecev do 24. 5. 2016.

Prevoz potnikov s KKŽ se izvaja kot izbirna gospodarska javna služba, za katero je koncedent dolžan na 
letnem nivoju zagotoviti nadomestilo v višini največ 333.000 EUR, v kolikor koncesionar stroškov izvajanja 
javne službe ne more pokriti s ceno storitve. Ceno storitve, torej prevoza s KKŽ, oblikuje koncesionar sam, 
dolžan pa jo je predhodno v soglasje predložiti Mestnemu svetu. 

Javno podjetje Marprom d. o. o. je za KKŽ pridobilo obratovalno dovoljenje dne 10. 11. 2014, tako da je 
KKŽ po prenehanju obratovanja zaradi stečaja ponovno pričela z obratovanjem 12. 11. 2014. V letu 2015 je 
prepeljala 243.798 potnikov.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC
0

5.000

6.000

8.000

10.000

11.000

9.000

7.000

22 23Letno poročilo 2015 / Marprom - Poslovno poročilo Letno poročilo 2015 / Marprom - Poslovno poročilo

JAN FEB
0

10

30

40

50

60

70

20

80

MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC

Arriva

Šamu

MPOV

Izletnik

AP MS

Koratur

Avrigo

Relax



Kljub temu da je KKŽ stara komaj 5 let, je bilo potrebnih pred ponovnim obratovanjem vložiti okoli 30.000 EUR  
zagonskih sredstev. Prav tako redna dnevna, tedenska, mesečna, polletna in letna vzdrževanja v letu 2015 
predstavljajo vložena sredstva v višini približno 80.000 EUR.

Javno podjetje Marprom d. o. o. je za izvajanje javne službe prevoza potnikov s KKŽ zaposlilo ljudi, katerim 
je stečajni upravitelj zaradi začetka stečajnega postopka odpovedal pogodbe o zaposlitvi. Na dan 31. 12. 
2014 je bilo za izvajanje javne službe prevoza potnikov s KKŽ zaposlenih 20 ljudi, s svojim delom pa so 
nadaljevali tudi v koledarskem letu 2015.

Prevoz potnikov z ostalimi žičniškimi napravami
Mestna občina Maribor je Javnemu Podjetju Marprom d. o. o. podelila koncesijo za graditev obstoječih 
žičniških naprav za prevoz oseb z odločbo dne 8. 12. 2014 za eno leto, in sicer za naslednje naprave na 
Mariborskem delu: sedežnica Radvanje, Poštela, Sleme in Stolp ter vlečnici Bellevue in Videc, Občina 

Ruše pa koncesijo za naprave na Areškem delu z odločbo dne 16. 12. 2014 za eno leto, in sicer za naprave: 
vlečnice Cojzerica 1 in 2, Ruška, Areh, Žigart, Orel in Partizanka 1 in 2. Obstoječe odločbe so bile v ena-
kem obsegu podaljšane, in sicer s strani Občine Ruše za 6 mesecev do 31. 5. 2016 in MOM za obdobje 6 
mesecev do 8. 6. 2016.

Javno podjetje Marprom d. o. o. je v letu 2015 izvedlo posebne preglede na nekaterih napravah, kar je s 
finančnega vidika pomenilo približno 350.000 EUR vložka in do konca meseca decembra pridobilo vsa 
obratovalna dovoljenja. Žičniške naprave so z obratovanjem pričele 17. 12. 2015, ko je, zaradi ugodnih vre-
menskih in snežnih razmer, pričelo obratovati žičniški napravi pripadajoče smučišče. Tako sta na Areškem 
delu pričeli na naveden datum obratovati vlečnici Ruška in Areška, na Mariborskem delu pa sedežnica 
Sleme in vlečnica Bellevue. V letu 2015 je bilo na vseh žičniških napravah, ki so obratovale, skupaj pre-
peljanih 111.736 potnikov (smučarjev). Potrebno je poudariti, da gre pri slednjem podatku za skupek dveh 
smučarskih sezon in sicer 2014/15 in 2015/16. 

Javno podjetje Marprom d. o. o. je za obratovanje ostalih žičniških naprav prav tako zaposlilo ljudi, vendar 
vse za določen čas zimske sezone 2015/16. 

4.  PROMETNE NESREČE V LETU 2015
V letu 2015 smo v Javnem podjetju Marprom d. o. o. evidentirali naslednje število prometnih nesreč in 
dogodkov:
•	  22 dogodkov, v katerih je na avtobusih mestnega potniškega prometa nastala samo materialna škoda, 

v dogodku pa niso bili udeleženi drugi udeleženci;
•	  11 prometnih nesreč, v katerih je nastala materialna škoda na lastnih vozilih in na vozilih udeležencev 

prometne nesreče in
•	  2 prometni nesreči, ki sta imeli za posledico telesno poškodbo potnika, voznika ali drugega udeleženca.

Primerjalno z letom poprej je opaziti občuten upad prometnih nesreč in dogodkov, in sicer za približno 8 % 
v vseh kategorijah. Tako smo uresničili cilj povečevanja varnosti potnikov in ostalih udeležencev v prometu, 
skladno z vizijo razvoja na tem področju.

Poglavitni vzrok prometnih nesreč oziroma dogodkov je malomarnost voznega osebja. Nikakor pa ni vsa 
krivda na strani voznega osebja, saj je, kot je navedeno že zgoraj, prometnih nesreč in dogodkov manj, kar 
je pohvalno in spodbudno.

V letu 2015 smo bili obveščeni o poškodbah potnikov, ki so se poškodovali v času vožnje z veljavno vozov-
nico, in sicer je bilo takšnih potnikov 9, kar je 12 % manj kot leta 2014. 

5.  JAVNA NAROČILA V LETU 2015
Javno podjetje Marprom d. o. o. vodi postopke javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju 
(ZJN-2-UPB5; Ur.l. RS št.12/2013), Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 
področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS; Ur. l. RS št. 72/2011, 43/2012, 90/2012) in Uredbo o 
zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013).

V letu 2015 je bilo zaključenih 6 postopkov javnih naročil, od tega 1 postopek za oddajo naročil blaga in 
5 postopkov za oddajo naročil storitev. Vsa javna naročila je podjetje izvajalo transparentno in v okviru 
zakonskih predpisov.

6.  KADRI
Poročilo s področja kadrovskih zadev obsega statistični prikaz števila zaposlenih po starosti, spolu in številu 
zaposlenih invalidov. V pregled podajamo podatke o opravljenih zdravniških pregledih, številu ur odsotno-
sti z dela zaradi boleznin, poškodb pri delu in izven dela.
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STRUKTURA ZAPOSLENIH PO STAROSTI IN SPOLU

Na dan 31. 12. 2015 je bilo v podjetju skupno 194 zaposlenih. Od tega je bilo 37 žensk, kar predstavlja  
19,07 % vseh zaposlenih ter 157 moških, kar predstavlja 80,93 % vseh zaposlenih.

Starost Moški Ženske Skupaj %

Do 25 let 1 0 1 0,52

25-30 let 6 4 10 5,15

30-35 let 6 5 11 5,67

35-40 let 8 4 12 6,19

40-45 let 25 5 30 15,46

45-50 let 26 9 35 18,04

50-55 let 43 8 51 26,29

Nad 55 let 42 2 44 22,68

Skupaj 157 37 194 100

Pri ženskah je bila povprečna starost 42 let, pri moških pa je bila povprečna starost 48 let.

Pregled zaposlenih po starosti in spolu

Na dan 31. 12. 2015 je bilo v podjetju 171 zaposlenih za nedoločen čas ter 23 zaposlenih za določen čas, 
zaradi opravljanja sezonskega dela, nadomeščanja odsotnih delavcev ter zaradi povečanega obsega dela.

Nedoločen čas Določen čas Porodniška Skupaj

169 23 3 194

ODSOTNOSTI Z DELA

Boleznine, poškodbe pri delu in izven dela, nega družinskega člana, krvodajalstvo …

Razlog odsotnosti z dela Število ur

Boleznina 13.840

Poškodba pri delu 466

Poškodba izven dela 4.785

Spremstvo in nega 806

Krvodajalstvo 168

Porodniški dopust 3.704

Očetovski dopust 88

Skupaj 23.857

Največje število ur odsotnosti z dela v letu 2015 beležimo zaradi bolezni zaposlenih, 13.840 ur. 

V letu 2015 so tri zaposlene delavke koristile pravico do porodniškega dopusta, 1 zaposleni pa je koristil 
pravico do očetovskega dopusta.

IZOBRAŽEVANJE

V letu 2015 smo opravili redno usposabljanje zaposlenih za varnost in zdravje pri delu in za varstvo pred 
požarom. Usposabljanja se je udeležilo 26 zaposlenih. Razlika med letoma 2014 in 2015, ko je bilo na uspo-
sabljanje napotenih 129 zaposlenih, je nastala zaradi tega, ker se navedena usposabljanja izvajajo na dve 
leti.

Zaradi organizacijskih sprememb je bila v letu 2015 dopolnjena oziroma prilagojena Izjava o varnosti z 
oceno tveganja za dodatna in spremenjena delovna mesta.

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI

Preventivni zdravniški pregledi se izvajajo v pooblaščeni ambulanti medicine dela prometa in športa, kamor 
je bilo v letu 2015 napotenih 51 zaposlenih.

INVALIDI

V podjetju je 7 zaposlenih, ki imajo priznano stopnjo invalidnosti 3. kategorije ter 2 zaposlena s stopnjo 
invalidnosti 2. kategorije. 

V letu 2015 smo v podjetju zaposlovali 9 invalidov, kar predstavlja 4,64 % vseh zaposlenih.

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

31. 12. 2014 7 2 4,64

31. 12. 2015 7 2 4,64

ŠTUDENTSKO DELO

Tudi v letu 2015 smo v času povečanega obsega dela poiskali pomoč preko študentskega dela.

Študentje so opravljali dela v info točki, na prodaji vozovnic, kot vhodni dispečerji in na Pohorju.

Skupaj je bilo opravljenih 15.630 ur študentskega dela. Povečanje ur študentskega dela v primerjavi z letom 
poprej pripisujemo pomoči pri delu z žičniškimi napravami na Pohorju.
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PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Vsako leto omogočimo dijakom in študentom možnost praktičnega izobraževanja. V letu 2015 so v našem 
podjetju obvezno prakso opravljali trije študentje in trije dijaki oz. dijakinje.

7.  PRITOŽBE UPORABNIKOV V LETU 2015
V letu 2015 je podjetje prejelo 216 pritožb, 4 pohvale in 34 predlogov uporabnikov mestnega potniškega 
prometa. 16,2 % prejetih pritožb se je vsebinsko sklicevalo na neprimeren odnos voznika, 14,8 % pritožb je 
bilo povezanih z ne-ustavljanjem avtobusa na postajališču, 14,3 % pa s predčasnim odhodom avtobusa s 
postajališča. Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, da je bilo največ kontaktov s strankami, 15,1 %, izvedenih 
v mesecu septembru.

Grafični prikaz pritožb uporabnikov

8.  DEJAVNOSTI V OKVIRU CERTIFIKATA DRUŽINI 
PRIJAZNO PODJETJE

Javno podjetje Marprom d. o. o. je v letu 2015 nadaljevalo z aktivnostmi na področju izbranih ukrepov 
certifikata Družini prijazno podjetje. Zaposleni so bili deležni vsebin naslednjih ukrepov: tim za usklajeva-
nje poklicnega in družinskega življenja, komuniciranje z zaposlenimi, komuniciranje z zunanjo javnostjo, 
druženje med zaposlenimi, korporativno prostovoljstvo, obdaritev novorojenca, ponudba za prosti čas in 
novoletno obdarovanje otrok. V nadaljevanju nekaj utrinkov.

DRUGI MARPROMOV DAN V ZAVETIŠČU ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI V MARIBORU

Zaposleni Javnega podjetja Marprom d. o. o. smo v mesecu decembru obiskali Zavetišče za zapuščene 
živali v Mariboru. Prijetno druženje je bilo namenjeno skupnemu sprehajanju psov in donaciji hrane, ki je bila 
kupljena z zbranimi sredstvi zaposlenih v Javnem podjetju Marprom d. o. o.

KOSTANJEV PIKNIK ZAPOSLENIH JAVNEGA PODJETJA MARPROM D. O. O.

Novembrska sobota je ponovno združila zaposlene in njihove družinske člane na kostanjevem pikniku. Sre-
čanja so se udeležili tudi nekateri bivši, danes upokojeni sodelavci. Sproščeno ozračje in vesel program sta 
poskrbela za dobro počutje in aktivnosti vseh udeležencev. Posebej ustvarjalni so bili seveda naši najmlajši 
v otroškem kotičku, posebne pozornosti in priložnostnih nagrad pa deležni Marpromovi odličnjaki.
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NOVOLETNO OBDAROVANJE OTROK

Festivalna dvorana Lent je bila 16. 12. 2015 prizorišče novoletnega obdarovanja otrok zaposlenih v Javnem 
podjetju Marprom d. o. o. Otroci so si ogledali spretnosti in potegavščine čarovnika Wladimirja, po druženju 
z Božičkom in obdarovanju pa so zabavo zaključili s plesom in glasbo.

9.  SPREJEM OB DNEVU ŽENA
Direktor podjetja Bernard Majhenič je ob dnevu žena organiziral sprejem za sodelavke in se jim ob izre-
čenih čestitkah tudi zahvalil za vso prizadevnost in odgovoren odnos, ki ga kažejo pri svojem delu. Ob tej 
priložnosti je bila v sejni sobi podjetja izvedena motivacijska delavnica pod vodstvom predavateljice Saše 
Rozman. V nadaljevanju prijetnega druženja smo naše sodelavke odpeljali v eno izmed hiš vin v okolici 
Maribora, kjer so ob vodenem ogledu vinske kleti pokušale vino in druge hišne dobrote. Vse udeleženke 
sprejema so prejele vrtnico in dve prosti vstopnici za večerni glasbeni dogodek v Dvorani Tabor.

10.  IZVEDBA TEČAJA TUJIH JEZIKOV ZA ZAPOSLENE
V podjetju se zavedamo, da postaja Maribor vse bolj prepoznavna turistična destinacija, kar pomeni, da 
narašča število tujih obiskovalcev. Želimo si, da bi komunikacija med zaposlenimi in turisti potekala kar 
se da tekoče, hkrati pa želimo zaposlenim skozi novo pridobljena znanja ponuditi tudi možnost osebnega 
razvoja. V ta namen je podjetje za zaposlene organiziralo 60-urni brezplačni tečaj nemškega in angleškega 
jezika, ki sta potekala v mesecu avgustu. 

Tečaja se je udeležilo 31 zaposlenih, v veliki večini vozniki avtobusov. Prav oni so tisti, ki se na dnevni ravni 
najpogosteje srečujejo z uporabniki storitev podjetja, ki so tujci in od voznikov potrebujejo praktične vsa-
kodnevne koristne informacije. 

 

11.  CERTIFIKAT ISO 
Javno podjetje Marprom d. o. o. je tudi v letu 2015 nadaljevalo z aktivnostmi na področju upravljanja kako-
vosti v skladu s certifikatom ISO 9001:2008. Dolgoročni strateški cilji podjetja so usmerjeni v izpolnitev 
potreb in pričakovanj uporabnikov storitev in izpolnjevanje zakonskih zahtev. Osnovni pogoj za dosego 
zastavljenih ciljev je, ob upoštevanju nenehnega izboljševanja kakovosti, v ustrezni notranji organiziranosti, 
kompetentnosti zaposlenih in zagotavljanju potrebnih virov.

V decembru 2015 je bila s strani družbe Bureau Veritas opravljena druga kontrolna presoja. Ta je potrdila 
skladnost sistema vodenja kakovosti z zahtevami presojanega standarda in primerno izvajanje sprejete 
politike kakovosti v podjetju.
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12.  UDELEŽBA NA RAZPISU ZA NAGRADO HORUS 2015 - 
SLOVENSKA NAGRADA ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST 

Javno podjetje Marprom d. o. o. pri svojem delovanju spoštuje in upošteva splošne smernice in aktualne 
trende s področja družbene odgovornosti ter jih v skladu z zmožnostmi načrtno implementira na področje 
lastne dejavnosti. Podjetje se je 30. 9. 2015 prijavilo na razpis za slovensko nagrado za družbeno odgovor-
nost HORUS 2015, ki jo podeljujejo IRDO- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, javna agencija SPIRIT 
Slovenija, PRSS - Slovensko društvo za odnose z javnostmi in številni podporni partnerji. V kategoriji mikro 
podjetij je bilo Javno podjetje Marprom d. o. o. uvrščeno med finaliste, zato smo na slavnostni podelitvi 17. 
11. 2015 v Šempetru pri Gorici prejeli priznanje za izvajanje družbeno odgovornih praks. 

13.  ŠPORTNI DOGODKI JAVNEGA PODJETJA  
MARPROM D. O. O.

ŠPORTNE IGRE JAVNIH PODJETIJ V MARIBORU

V mesecu maju so se odvijale druge športne igre javnih podjetij v Mariboru. Tudi tokrat so številne špor-
tne discipline omogočile sodelujočim tekmovalcem pokazati svoje spretnosti in znanje. Zaposleni Javnega 
podjetja Marprom d. o. o. so barve našega podjetja zastopali v vseh športnih panogah, v nekaterih pa dose-
gli odlične uvrstitve. Izpostaviti gre osvojeno tretje mesto v šahu, zmago v tenisu in zmago v vlečenju vrvi. 
Vsi doseženi rezultati so Javno podjetje Marprom d. o. o. postavili na zmagovalne stopničke, z osvojenim 
tretjim mestom pa smo ponovili odlično skupno uvrstitev preteklega leta. 

ŠPORTNO SREČANJE ZAPOSLENIH JAVNEGA PODJETJA MARPROM D. O. O. IN LJUBLJANSKEGA POTNIŠKEGA PROMETA (LPP)

Oktobra smo se ponovno srečali zaposleni Javnega podjetja Marprom d. o. o. in Ljubljanskega potniškega 
prometa (LPP). Celodnevno druženje se je pričelo s predstavitvijo poslovnih prostorov in objekta Avtobu-
sne postaje na Mlinski ulici 1 v Mariboru, nadaljevalo z organiziranim ogledom mesta in obiskom nekaterih 
znamenitosti. Popoldanske ure so bile v znamenju nogometa, ko sta v Športni dvorani na Lentu moči pome-
rili izbrani vrsti “avtobusarjev”, kasneje pa smo se družili v objemu Mariborskega Pohorja. Četudi je rezultat 
prijateljskega srečanja zmeraj drugotnega pomena, je treba zapisati, da je tudi tokrat športna zmaga odšla 
v Ljubljano. Prepričani smo, da bo to druženje postalo tradicionalno, zato smo srečanje sklenili z obljubo, da 
ga prihodnje leto ponovimo, a v prestolnici. 

14.  DRUGI POMEMBNI DOGODKI LETA 2015
AKTIVNOSTI JAVNEGA PODJETJA MARPROM D. O. O. V EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI 2015

V letu 2015 je bilo Javno podjetje Marprom d. o. o. aktiven udeleženec programa Evropskega tedna mobil-
nosti. Promocija in spodbujanje možnosti uporabe javnega prevoza in izvedba organiziranega celodnevnega 
brezplačnega prevoza z avtobusi mestnega potniškega prometa sta bili osrednji aktivnosti. Na stojnici, ki 
je bila locirana na Trgu Leona Štuklja, so obiskovalci prejemali aktualne informacije, povezane z izvajanjem 
mestnega potniškega prometa, sami pa so lahko v anketi podali svoje mnenje, predloge in oceno izvajanja 
linijskega prevoza v mestnem prometu. Vsi, ki so pristopili k izpolnjevanju ankete, so prejeli praktične nagrade.
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15.  UPRAVLJANJE S TVEGANJI
V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij Javno podjetje Marprom d. o. o. upošteva pravila skrb-
nega finančnega poslovanja, spremlja in obvladuje tveganja, ki jim je izpostavljena pri svojem poslovanju.

Tveganja, katerim je družba izpostavljena so:

Likvidnostno tveganje in tveganje v zvezi z denarnim tokom sta povezani s primanjkljajem razpoložljivih 
finančnih virov in s tem nezmožnostjo podjetja, da v roku poravna svoje obveznosti. Kratkoročno plačilno 
sposobnost zagotavljamo z usklajevanjem in načrtovanjem denarnih tokov ter najemanjem kratkoročnih 
kreditov oz. limitov na računu. Prisotnost likvidnostnega tveganja je visoka, saj je podjetje zaradi zamr-
znjenih cen storitev zelo odvisno od subvencije za mestni potniški promet s strani lastnika, Mestne občine 
Maribor. 

Regulatorna tveganja izhajajo iz sprememb zakonodaje in vplivajo na poslovni rezultat podjetja. Tovrstno 
tveganje je težko obvladovati, saj je težko omejevati njegove učinke. Obvladujemo jih na način, da sodelu-
jemo s pristojnimi organi v procesu priprave aktov.

Cenovno (nabavno) tveganje podjetje obvladuje s službo za javna naročila, saj so se na osnovi javnih naro-
čil znižali stroški v celoti.

Tehnološko–operativna tveganja. Varnost in zanesljivost prevozov je ena od glavnih usmeritev podjetja. 
Za obvladovanje tega tveganja se podjetje poslužuje rednega vzdrževanja voznega parka in postopnega 
posodabljanja z nabavo novih avtobusov.

Kreditno tveganje v smislu neizpolnitve tretjih strank zajemajo tveganja, ki zaradi neporavnave pogodbenih 
obveznosti poslovnih partnerjev zmanjšujejo gospodarske koristi podjetja. Izterljivost terjatev se rešuje s 
sprotnim opominjanjem dolžnikov, vlaganjem izvršb in tožbami. Prav tako ob večjih dobavah ter izvedbah 
storitev zahtevamo bančne garancije, bianco menice za resnost ponudbe in za dobro izvedbo del.

16.  RAČUNOVODSKI IZKAZI
Javno podjetje Marprom d. o. o. vodi poslovne evidence (razvide) in računovodstvo na podlagi določil 
Zakona o gospodarskih javnih službah, Zakona o gospodarskih družbah in v skladu s Slovenskimi računo-
vodskimi standardi. Za javno podjetje velja predvsem SRS 35. 

Vsi podatki v nadaljevanju so podani v EUR brez centov.

16.1. Bilanca stanja
V nadaljevanju prikazujemo bilanco stanja, katere postavke nato analiziramo.

Podatki iz bilance stanja na dan 31. 12. 2015

 Znesek

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

SREDSTVA (002+032+053) 1 2.215.218 1.950.524

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031) 2 265.471 248.599

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009) 3 395 617

1. Neopredmetena sredstva (005 do 008) 4 395 617

a) Dolgoročne premoženjske pravice 5 395 617

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 0 0

II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017) 10 217.158 195.916

1. Zemljišča 11 0 0

2. Zgradbe 12 0 0

3. Proizvajalne naprave in stroji 13 0 0

4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva 14 217.158 195.916

5. Biološka sredstva 15 0 0

6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 16 0 0

7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 17 0 0

III. Naložbene nepremičnine 18 0 0

IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024) 19 40.000 40.000

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023) 20 40.000 40.000

a) Delnice in deleži v družbah v skupini 21 40.000 40.000

b) Druge delnice in deleži 22 0 0

c) Druge dolgoročne finančne naložbe 23 0 0

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

a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 25 0 0

b) Druga dolgoročna posojila 26 0 0
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 Znesek

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

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 7.918 12.066

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052) 32 1.836.139 1.667.682

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

II. Zaloge (035 do 039) 34 69.252 19.499

1. Material 35 43.599 16.699

2. Nedokončana proizvodnja 36 0 0

3. Proizvodi 37 0 0

4. Trgovsko blago 38 1.302 2.800

5. Predujmi za zaloge 39 24.351 0

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

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

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

b) Druge delnice in deleži 43 0 0

c) Druge kratkoročne finančne naložbe 44 0 0

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

a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 46 0 0

b) Druga kratkoročna posojila 47 0 0

IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051) 48 1.740.021 1.183.081

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 49 6.850 170.891

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 50 1.571.009 868.609

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 51 162.162 143.581

V. Denarna sredstva 52 26.866 465.102

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 53 113.608 34.243

Zabilančna sredstva 54 985.669 801.080

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095) 55 2.215.218 1.950.524

A. KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071) 56 346.087 255.210

I. Vpoklicani kapital (058-059) 57 300.000 300.000

1. Osnovni kapital 58 300.000 300.000

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

II. Kapitalske  rezerve 60 0 0

 Znesek

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066) 61 24.774 439

1. Zakonske rezerve 62 2.756 439

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 22.018 0

IV. Presežek iz prevrednotenja 67 -705 -705

V. Preneseni čisti dobiček 68 0 0

VI. Prenesena čista izguba 69 0 44.524

VII. Čisti dobiček poslovnega leta 70 22.018 0

VIII. Čista izguba poslovnega leta 71 0 0

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074) 72 65.810 90.209

1. Rezervacije 73 65.810 90.209

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 74 0 0

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084) 75 0 0

I. Dolgoročne finančne obveznosti(077 do 079) 76 0 0

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

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 78 0 0

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 79 0 0

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 1.661.354 1.497.707

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

II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090) 87 0 0

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

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 89 0 0

3. Druge kratkoročne finančne obveznosti 90 0 0

III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094) 91 1.661.354 1.497.707

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 92 10.969 176.116

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 93 1.242.806 875.729

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 94 407.579 445.862

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 95 141.967 107.398

 Zabilančne obveznosti 96 985.669 801.080
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16.2. Izkaz poslovnega izida
V nadaljevanju prikazujemo izkaz poslovnega izida, katerega postavke nato analiziramo.

Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

 Znesek

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118) 110 4.608.343 3.236.133

I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114) 111 4.537.145 3.196.307

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 112 4.344.381 3.089.467

2. Čisti prihodki od najemnin 113 165.937 85.038

3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 114 26.827 21.802

II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117) 115 20.109 14.743

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 116 20.109 14.743

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

III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120) 118 51.089 25.083

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 119 51.089 25.083

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

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

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

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 123 0 0

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 124 4.445.869 3.831.503

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 820 8.978

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA  (110+121-122+123+124+125) 126 9.055.032 7.076.614

G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148) 127 8.916.104 7.068.276

I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134) 128 4.766.864 3.582.767

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 0 0

2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133) 130 1.924.807 1.716.884

a) stroški materiala 131 0 0

b) stroški energije 132 1.433.108 1.366.268

c) drugi stroški materiala 133 491.699 350.616

3. Stroški storitev (135 do 138) 134 2.842.057 1.865.883

a) transportne storitve 135 0 17.458

b) najemnine 136 1.078.865 775.747

c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 137 43.002 27.271

č) drugi stroški storitev 138 1.720.190 1.045.407

 Znesek

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

II. Stroški dela  (140 do 143) 139 4.031.720 3.400.127

1. Stroški plač 140 3.005.196 2.533.065

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 309.630 264.444

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 213.659 182.505

4. Drugi stroški dela 143 503.235 420.113

III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 82.950 52.287

1. Amortizacija 145 66.670 52.287

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 146 8.127 0

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 8.153 0

IV. Drugi poslovni odhodki (149+150) 148 34.570 33.095

1. Rezervacije 149 0 0

2. Drugi stroški 150 34.570 33.095

H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) 151 138.928 8.338

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

J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 246 2.645

Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.) 154 0 2.645

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) 160 176 2.640

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

2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 162 176 2.640

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165) 163 70 5

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

2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 165 70 5

K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 41.043 18

Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.) 167 0 18

I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 168 32.500 0

II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173) 169 2.020 0

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

2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 171 2.020 0

3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic 172 0 0

4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 173 0 0
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 Znesek

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177) 174 6.523 18

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

2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 176 6.503 12

3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 177 20 6

L. DRUGI PRIHODKI (179+180) 178 1.711 614

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

II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 180 1.711 614

M. DRUGI ODHODKI 181 537 48

N. CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181) 182 99.305 11.531

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

P. DAVEK IZ DOBIČKA 184 4.280 0

R. ODLOŽENI DAVKI 185 4.148 2.855

S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185) 186 90.877 8.676

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

POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki) 188 194,26 166,32

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12

16.3. Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

2015 2014

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 90.877 8.676

Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  0 0

Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 0 0

Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini 0 0

Druge sestavine drugega vseobsegajočega donosa 0 0

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 90.877 8.676

16.4. Izkaz bilančnega dobička za leto 2015
V nadaljevanju prikazujemo izkaz bilančnega dobička za leto 2015

 Znesek

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

2. 3 4 5

A. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 200 90.877 8.676

B. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA (zmanjšana za pokritje čiste izgube iz kapitalskih rezerv) 201 0 0

C. PRENESENI ČISTI DOBIČEK 202 0 8.344

Č. PRENESENA ČISTA IZGUBA 203 44.524 66.458

D. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV 204 0 0

E. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA (206 do 209) 205 0 4.914

1. zmanjšanje zakonskih rezerv 206 0 0

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

3. zmanjšanje statutarnih rezerv 208 0 0

4. zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 209 0 4.914

F. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA (211 do 214) 210 24.335 0

1. povečanje zakonskih rezerv 211 2.317 0

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

3. povečanje statutarnih rezerv 213 0 0

4. povečanje drugih rezerv iz dobička 214 22.018 0

G. BILANČNI DOBIČEK (200-201+202-203+205-210) 215 22.018 0

H. BILANČNA IZGUBA (201-200-202+203-205+210) 216 0 44.524
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16.5. Izkaz gibanja kapitala

16.5.1. Izkaz gibanja kapitala za leto 2014

 (v EUR)

Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske  
rezerve

Presežek  
iz prevred.

Preneseni  
čisti 

dobiček

Prenesena  
čista 

izguba 

Preneseni  
čisti 

poslovni 
izid

Čisti  
dobiček 

leta

Čista  
izguba 

leta
Skupaj

Začetno stanje na dan 31. decembra 2013 300.000 4.914 439 -705 8.344 -54.504 -46.160 - -11.954 246.534

Sprememba lastniške kapitalske transakcije z lastniki

   Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala - - - - - - - - - - 

   Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala - - - - - - - - - - 

   Vračilo kapitala - - - - - - - - - - 

   Izplačilo nagrad organom vodenja - - - - - - - - - - 

   Odtujitev oz. umik lastnih poslovnih deležev - - - - - - - - - - 

   Druga povečanja sestavin kapitala - - - - - - - - - - 

   Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev - - - - - - - - - - 

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

   Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta - - - - - - - - 8.676 8.676

    Popravek vred. presežka iz prevred. dolg. fin. naložb - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 8.676 8.676

Spremembe v kapitalu

    Razporeditev preostalega dela čistega dobička v pri. 
obdobju

- - - - - -11.954 -11.954 - 11.954 - 

   Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala - -4.914 - - -8.344 21.934 13.590 - -8.676 - 

   Oblikovanje rezerv za lastne deleže - - - - - - - - - - 

   Druga zmanjšanja sestavin kapitala - - - - - - - - - - 

   Druge spremembe v kapitalu - - - - - - - - - 

- -4.914 - - -8.344 9.980 1.636 - 3.278 - 

Končno stanje na dan 31. december 2014 300.000 - 439 -705 - -44.524 -44.524 - - 255.210

BILANČNI DOBIČEK -44.524 -44.524

16.5.2. Izkaz gibanja kapitala za leto 2015

 (v EUR)

Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske  
rezerve

Presežek  
iz prevred.

Preneseni  
čisti 

dobiček

Prenesena  
čista 

izguba 

Preneseni  
čisti 

poslovni 
izid

Čisti  
dobiček 

leta

Čista  
izguba 

leta
Skupaj

Začetno stanje na dan 31. decembra 2014 300.000 - 439 -705 - -44.524 - - - 255.210

Sprememba lastniške kapitalske transakcije z lastniki

   Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala - - - - - - - - - - 

   Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala - - - - - - - - - - 

   Vračilo kapitala - - - - - - - - - - 

   Izplačilo nagrad organom vodenja - - - - - - - - - - 

   Odtujitev oz. umik lastnih poslovnih deležev - - - - - - - - - - 

   Druga povečanja sestavin kapitala - - - - - - - - - - 

   Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev - - - - - - - - - - 

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 90.877 90.877

   Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta - - - - - - - 90.877 - 90.877

     Popravek vred. presežka iz prevred. dolg.fin. naložb - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - -

Spremembe v kapitalu

    Razporeditev preostalega dela čistega dobička v  pri. 
obdobju

- 22.018 2.317 - - 44.524 - -68.859 - 0

   Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala - - - - - - - - - - 

   Oblikovanje rezerv za lastne deleže - - - - - - - - - - 

   Druga zmanjšanja sestavin kapitala - - - - - - - - - - 

   Druge spremembe v kapitalu - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

Končno stanje na dan 31. december 2015 300.000 22.018 2.756 -705 - - - - - 346.087

BILANČNI DOBIČEK -  22.018
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16.6. Izkaz izida denarnih tokov za obdobje 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
V nadaljevanju prikazujemo izkaz denarnih tokov.

Izkaz denarnih tokov od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

2015 2014

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a) Postavke izkaza poslovnega izida 163.991 51.634

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 9.055.032 7.067.641

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -8.891.041 -7.016.007

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

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

-508.093 34.959

Začetne manj končne poslovne terjatve -556.940 -547.321

Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve -79.365 -33.195

Začetne manj končne odložene terjatve za davek 4.148 2.856

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

Začetne manj končne zaloge -49.753 1

Končni manj začetni poslovni dolgovi 163.647 747.006

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 10.170 -135.292

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0 904

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b) -344.102 86.593

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a) Prejemki pri naložbenju 6.800 10.953

Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje 0 0

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 0

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 6.800 10.953

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 0

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 0 0

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 0 0

b) Izdatki pri naložbenju -123.765 -160.483

Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev 0 0

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -123.765 -120.483

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 0

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 0 -40.000

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 0 0

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b) -116.965 -149.530

2015 2014

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a) Prejemki pri financiranju 0 0

Prejemki od vplačanega kapitala 0 0

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 0

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 0 0

b) b) Izdatki pri financiranju 0 0

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje 0 0

Izdatki za vračila kapitala 0 0

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 0 0

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti 0 0

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0 0

c) c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b) 0 0

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) 26.866 465.102

x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) -438.236 -62.937

y) Začetno stanje denarnih sredstev 465.102 528.039
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17.  POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
17.1. Podlage za sestavo računovodskih izkazov
Računovodski izkazi Javnega podjetja Marprom d. o. o. so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovod-
skimi standardi in Zakonom 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 ter 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.

17.2. Računovodske usmeritve
Izbrana različica bilance stanja je opisana v SRS 24.4., različica izkaza poslovnega izida je opredeljena v SRS 
25.6. kot različica I., različica izkaza denarnih tokov je opredeljena v SRS 26.9 in sestavljena po posredni 
metodi. Podatki za izkaz denarnih tokov izhajajo iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida ter dodatnih 
računovodskih podatkov.

Obravnavano poslovno leto 2015 je enako koledarskemu letu.

17.2.1. Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva

Neopredmetena dolgoročna sredstva se v poslovnih knjigah izkazujejo po nabavnih vrednostih, zmanjšanih 
za enakomerno časovno obračunano amortizacijo. V bilanci stanja se prikažejo po neodpisani vrednosti, ki 
je razlika med nabavno vrednostjo in popravkom 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 ter se bo po pričakovanjih 
uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju.

Za opredmetena osnovna sredstva so v poslovnih knjigah izkazane posebej nabavne vrednosti in posebej 
popravki vrednosti, pri čemer popravek vrednosti predstavlja njihov kumulativni odpis kot posledico amor-
tiziranja. V bilanci stanja so izkazana po neodpisani vrednosti (knjigovodski vrednosti), ki predstavlja razliko 
med nabavno in odpisano vrednostjo.

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 ter ocena stro-
škov razgradnje, odstranitve in obnove. 

Javno podjetje Marprom d. o. o. vsa osnovna sredstva vrednoti po modelu nabavne vrednosti.

AMORTIZACIJA

Amortizacija je obračunana od izvirne nabavne vrednosti amortizirljivih sredstev, zmanjšano za ocenjeno 
preostalo vrednost. 

Amortizacija osnovnih sredstev se izvaja na podlagi metode enakomernega časovnega amortiziranja.

Amortizacija je obračunana po stopnjah, ki so določene za posamezno osnovno sredstvo in se med obra-
čunskim letom ne spreminja. Uporabljene amortizacijske stopnje so podane v pojasnilu k opredmetenim 
osnovnim sredstvom.

17.2.2. Zaloge

Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se izvirno vrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo 
kupna cena, uvozne in druge dajatve in neposredni stroški nabave. Kupna cena je zmanjšana za dobljene 
popuste.

Če se v obračunskem obdobju cene na novo nabavljenih enot razlikujejo od cen oziroma stroškov enot iste 
vrste v zalogi, se med letom za zmanjševanje teh količin uporablja metoda drsečih povprečnih cen. 

17.2.3. 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.

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

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. 

17.2.4. Kratkoročne aktivne in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po predvi-
devanjih pojavila v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena. 

Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma kratkoročno 
odložene odhodke ter kratkoročno - nezaračunane prihodke, ki se izkazujejo posebej in razčlenjujejo na 
pomembnejše vrste. Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno vnaprej vračunane 
stroške oziroma vnaprej vračunane odhodke in kratkoročno odložene prihodke, ki se izkazujejo posebej in 
razčlenjujejo na pomembnejše vrste.

17.2.5. 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 ter kapitalskimi rezervami.

Kapital podjetja se razčlenjuje na vpoklicani kapital, rezerve iz dobička (zakonske rezerve in druge rezerve 
iz dobička), negativni presežek iz prevrednotenja in čisti dobiček poslovnega leta.

17.2.6. Obveznosti

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

Pri kratkoročnih obveznostih se ločeno izkazujejo kratkoročne finančne obveznosti in kratkoročne poslovne 
obveznosti. Kratkoročne finančne obveznosti so dobljena posojila. Kratkoročne poslovne obveznosti so 
dobljeni predujmi in varščine od kupcev, obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini, obveznosti za neza-
računano blago in storitve, obveznosti 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. 

17.2.7. 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 zunaj bilančnih 
kontih veljajo enaka knjigovodska načela kot na bilančnih kontih.

17.2.8. Prihodki

Podjetje razčlenjuje prihodke v skladu s SRS (2006) na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge 
prihodke.
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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 iz danih posojil. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami 
in tudi v zvezi s poslovnimi terjatvami v obliki obračunanih obresti.  

17.2.9. 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, stroški dela, popravek obratnih sredstev, 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 iz posojil, prejetih od bank in stroški obresti iz obveznosti do dobaviteljev 
ter finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb.

18.  RAZKRITJA
18.1. RAZKRITJA K BILANCI STANJA

18.1.1. Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva

Javno podjetje Marprom d. o. o. vsa osnovna sredstva vrednosti po modelu nabavne vrednosti.

Odpisovanje osnovnih sredstev se izvaja na podlagi metode enakomernega časovnega amortiziranja. Upo-
rabljene amortizacijske stopnje so določene na osnovi predvidene dobe uporabnosti osnovnega sredstva 
in znašajo kot prikazano v tabeli:

Oprema, vozila 20 - 50 %

Računalniki in računalniška oprema 25 - 50 %

Druga vlaganja 10%

V poslovnem letu prevrednotenja osnovnih sredstev zaradi okrepitve ali oslabitve ni bilo.

Opredmetena osnovna sredstva niso zastavljena kot jamstvo za obveznosti.

V nadaljevanju prikazujemo izkaz gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.

Izkaz gibanja neopredmetenih sredstev

Premoženjske pravice

NABAVNA VREDNOST

Stanje 01. 01. 2015 1.107

Pridobitve 0

Odtujitve  0

Prevrednotevanje  0

Stanje 31. 12. 2015 1.107

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 01. 01. 2015 490

Pridobitve  0

Odtujitve  0

Amortizacija 222

Prevrednotevanje

Stanje 31. 12. 2015 712

NEODPISANA VREDNOST

Stanje 01. 01. 2015 617

Stanje 31. 12. 2015 395

Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi so izkazane licence za programsko opremo.

Izkaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev

Zemljišča Zgradbe
Oprema in 

nadomestni 
deli

Drobni inventar

Druga 
opredmetena 

osnovna 
sredstva

Vlaganja v tuja 
opredmetena 

osnovna 
sredstva

Kratkoročni 
predujmi

Opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
izdelavi

Skupaj:

NABAVNA VREDNOST

Stanje 01. 01. 2015 0 0 260.410 0 0 2.910 0 0 263.320

Pridobitve 100.571 0 100.571

Odtujitve 24.714 0 -24.714

Prevrednotenje

Stanje 31. 12. 2015 0 0 336.267 0 0 2.910 0 0 339.177

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 01. 01. 2015  0 0 66.701 0 0 703 67.404

Pridobitve 0

Odtujitve  (24.714) 0 -11.832

Amortizacija 79.038 291 66.447

Oslabitev

Stanje 31. 12. 2015  0 0 121.025 0 0 994 122.019

Neodpisana vrednost 01. 01. 2015 0 0 193.709 0 0 2.207 0 0 195.916

Neodpisana vrednost 31. 12. 2015 0 0 215.242 0 0 1.916 0 0 217.158
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Vsa opredmetena osnovna sredstva iz izkaza gibanja opredmetenih osnovnih sredstev so v lasti podjetja, 
nobeno sredstvo ni v finančnem najemu. Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi so izkazani nabavljeni 
rabljeni avtobusi, nabavljeni rabljeni osebni avtomobili, pisarniška oprema, računalniška oprema, biro teh-
nična oprema in druga oprema za potrebe delavnice Marproma. Podjetje nima obveznosti iz naslova naku-
pa opredmetenih osnovnih sredstev. 

18.1.2. 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. 

2015 2014

Odložene terjatve za davek 7.918 12.066

Skupaj 7.918 12.066

18.1.3. Dolgoročne finančne naložbe

Javno podjetje Marprom d. o. o. je dne 15. 5. 2014 ustanovilo podjetje MarTurA, podjetje za turizem, trgovino 
in storitve d.o.o.

2015 2014

Delnice in deleži v družbah v skupini 40.000 40.000

Skupaj 40.000 40.000

18.1.4. Zaloge

Zaloge so bile v skladu s SRS 4.16 vrednotene glede na porabo, po metodi drsečih povprečnih cen in so na 
dan 31. 12. 2015 znašale 69.252 EUR, kot je prikazano v spodnji preglednici:

Struktura zalog  2015 2014

Zaloge surovin in materiala – rezervni deli 43.599 16.699

Blago 1.302 2.800

Predujmi za zaloge 24.351 0

Skupaj 69.252 19.499

Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

18.1.5.  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 vre-
dnost presega njihovo pošteno vrednost, to je udenarljivo vrednost. Oslabitev terjatev se v knjigah prikaže 
kot popravek vrednosti terjatev. 

Družba svojih terjatev nima posebej zavarovanih. Terjatve so izpostavljene tveganju neplačil s strani dolžni-
kov. Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d. o. o. izkazuje na dan 31. 12. 2015 1.040.411 EUR 
nezapadlih in 2.269 EUR zapadlih terjatev do lastnika Mestna občina Maribor. 

Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d.o.o. na dan 31. 12. 2015 ne izkazuje terjatev do članov 
nadzornega sveta. 

Preglednica kratkoročnih poslovnih terjatev

Vrste kratkoročnih poslovnih terjatev 2015 2014

Kratkoročne terjatve do kupcev 1.577.859 1.039.500

a.) terjatve do občin - lastnikov družbe – MOM 1.042.681 497.875

b.) terjatve do družb v skupini 6.850 170.891

b.) terjatve do kupcev v državi 522.527 363.371

c.) terjatve do kupcev v tujini 10.066 8.030

d.) popravek vrednosti zaradi spornih in dvomljivih terjatev -4.265 -667

Kratkoročne terjatve do drugih 162.162 143.581

a.) terjatve do zaposlenih 7.169 6.797

b.) terjatve do državnih inštitucij 93.365 106.102

c.) terjatve za dane predujme, varščine 1.500

d.) terjatve do banke in ostalih 27.700 19.778

e.) ostale kratkoročne terjatve 

33.928 9.404

Roki zapadlosti terjatev do kupcev so razvidni iz naslednje tabele:

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

Terjatve do kupcev 1.582.124 1.507.314 4.069 20.400 39.882 10.459

V letu 2015 so bili oblikovani popravki vrednosti terjatev za kupce, kateri so v postopku stečaja ali nimajo 
dovolj sredstev na TRR za poplačilo obveznosti in znašajo na dan 31. 12. 2015 (4.265,12 EUR – konto 129000). 

Terjatve do zaposlenih so terjatve iz naslova danih menjalnin zaposlenim voznikom, blagajničarkam in dis-
pečerju in znašajo na dan 31. 12. 2015 6.270 EUR, razlika v višini 899 EUR je terjatev do zaposlenih iz naslova 
mobilnih storitev, stroškov parkirnih mest, smučarskih kart in podobnega.

Terjatve do državnih inštitucij so iz naslova davka na dodano vrednost v višini 84.935 EUR, refundacij v 
breme ZZZS v višini 7.481 EUR, nagrad za zaposlovanje invalidov v višini 949 EUR in iz naslova terjatev za 
trošarine od porabljenega goriva do Finančne uprave Republike Slovenije v višini 7.451 EUR.

Terjatve do banke se nanašajo na terjatve kreditnih kartic in ostalih izdajateljev kreditnih kartic, s katerimi 
nam poravnavajo svoje obveznosti fizične osebe (Nova KBM Activa, Banka Koper, Erste Card- Diners).

V ostalih kratkoročnih terjatvah so zajete terjatve do zavarovalnic iz naslova škodnih primerov.
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18.1.6. Denarna sredstva

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

2015 2014

Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi vrednostni papirji 18.452 23.809

Denarna sredstva v blagajni, razen deviznih sredstev 2.063 1.190

Denarna sredstva v blagajni-prehodni konto blagajna 16.278 22.605

Denarna sred.v blagajni-devizna  (HRK, HUF, USD, DIRHAM) 111 14

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah 8.414 441.293

Denarna sredstva na računih, razen deviznih 8.414 65.293

Kratkoročni depoziti oziroma depoziti na odpoklic, razen deviznih 0 376.000

Skupaj 26.866 465.102

Stanje sredstev v blagajni je na dan 31. 12. 2015 znašalo 18.452 EUR, sredstva na transakcijskem računu so 
znašala 8.414 EUR. Prehodni konto blagajna pomeni evidentirano realizacijo sredstev, ki se bodo zaprla s 
transakcijskim računom v letu 2016. 

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

V okviru kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev izkazujemo kratkoročno odložene stroške zavarovanja, 
najema žičniških naprav in v manjšem delu za strokovno literaturo.

Na prejetih računih so bile zaračunane storitve za leto 2015 in 2016 in zaradi tega je bilo potrebno stroške, 
ki so se nanašali na leto 2016, odložiti.

 2015 2014

DDV od prejetih predujmov  0 2.610   

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 58.703 31.633

Kratkoročno nezaračunani prihodki 54.905 0

Skupaj 113.608 34.243

Kratkoročno nezaračunani prihodki se nanašajo na stroške, ki so bili vloženi v žičniške naprave na Pohorju, 
pri čemer izpostavljamo, da bomo vložili zahtevek lastniku teh naprav, MOM. 

18.1.7. Kapital

Osnovni kapital Javnega podjetja Marprom d. o. o. znaša 300.000 EUR.

SESTAVINE KAPITALA PO VRSTAH

2015 2014

Osnovni kapital - kapitalska vloga 300.000 300.000

Rezerve iz dobička - druge rezerve iz dobička 22.018 0

Zakonske rezerve 2.756 439

Negativni presežek iz prevrednotenja (iz naslova aktuarskega dobička za odpravnine ob upokojitvi) -705 -705

Preneseni čisti dobiček 0 0

Prenesena čista izguba  0 -44.524

Čista dobiček poslovnega leta 22.018 0

KAPITAL 346.087 255.210

UGOTOVITEV BILANČNEGA DOBIČKA

Čisti dobiček poslovnega leta 2015 v višini 90.877,29 EUR se na predlog direktorja uporabi za namene in po 
predpisanem vrstnem redu, kot je določeno v 230. členu ZGD-1, in sicer za:
•	pokrivanje prenesene čiste izgube v višini 44.524,37 EUR,
•	povečanja zakonskih rezerv v višini 2.317,65 EUR,
•	povečanja drugih rezerv iz dobička v višini 22.017,63 EUR,
•	bilančni dobiček 22.017,64 EUR.

IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE

2015 2014

Čisti dobiček poslovnega leta 90.877 8.676

Preneseni čisti dobiček 0 8.344

Prenesena čista izguba 44.524 68.458

Zmanjšanje rezerv iz dobička  0 4.914

Povečanje rezerv iz dobička po predlogu direktorja 24.335 0

Bilančni dobiček 22.018

Bilančna izguba 44.524

Bilančni dobiček za leto 2015 v Javnem podjetju Marprom d. o .o. v višini 22.017,64 EUR je sestavljen iz čistega  
dobička poslovnega leta 2015 v višini 22.017,64 EUR.

18.1.8. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

2015 2014

Rezervacije 65.810 90.209

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 0

Skupaj 65.810 90.209

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade je podjetje oblikovalo v skladu s SRS 10 in 
MRS 19 za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih 
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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. 

18.1.9. Kratkoročne poslovne in finančne obveznosti

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

Javno podjetje Marprom d. o. o. izkazuje na dan 31. 12. 2015 193.155 EUR kratkoročnih obveznosti do lastnika 
MOM.

Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlencev so izkazane obveznosti iz naslova plač, obračunanih za 
mesec december 2015 in izplačane v mesecu januarju leta 2016. 

Preglednica kratkoročnih poslovnih obveznosti

2015 2014

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.253.775 1.051.845

Kratkoročne obveznosti do občin - lastnikov družbe – MOM 193.155 181.349

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 10.969 176.116

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 1.009.325 643.231

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 40.326 51.149

Prejeti kratkoročni predujmi 0 17.037

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 310.878 297.382

Kratkoročne obveznosti za neto plače in nadomestila plač 176.652 172.122

Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto plač in nadomestil plač 61.587 60.909

Kratkoročne obveznosti za davke iz bruto plač in nadomestil plač 30.739 31.254

Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 41.900 33.097

Obveznosti do državnih in drugih institucij 73.689 113.926

Obveznosti za obračunani DDV 23.663 69.495

Obveznosti za prispevke izplačevalca 44.385 44.194

Obveznosti za davek od dohodkov 4.280 0

Obveznosti za davčni odtegljaj 1.259 135

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij 102 102

Druge kratkoročne obveznosti 23.012 17.517

Kratkoročne obveznosti za obresti 0 0

Kratkoročne obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestili plač zaposlencem 10.544 13.286

Ostale kratkoročne poslovne obveznosti 12.468 4.231

Skupaj: 1.661.354 1.497.707

Roki zapadlosti kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v Sloveniji so razvidni iz naslednje tabele:

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

Obveznosti do dobaviteljev 1.253.775 1.106.067 98.816 45.070 2.912 910

Javno podjetje Marprom d. o. o. plačuje obveznosti do dobaviteljev na datum plačila oz. datum valute. 
Odprte in že zapadle obveznosti so nastale zaradi zahtevka za odlog plačila MOM in Javnemu podjetju 
Energetika Maribor ter predlogov kompenzacij, ki so potrjeni pozneje z nasprotno stranjo oz. morebiti zara-
di nejasnosti zaračunane storitve in potrebnega razčiščevanja s partnerjem.

18.1.10. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo kratkoročno odložene prihodke iz naslova prodanih 
mesečnih vozovnic za mestni potniški promet v letu 2015 za leto 2016, iz naslova oglaševanja in najema 
zaračunano v letu 2015 za leto 2016 ter vnaprej vračunane stroške storitev, zaračunanih po prejetih računih 
v letu 2016 za leto 2015. 

 2015 2014

Vnaprej vračunani stroški in odhodki 82.130 28.871

Kratkoročno odloženi prihodki 55.446   78.527

DDV od danih predujmov 4.391 0

Skupaj: 141.967 107.398

18.1.11. Davek od dobička

 2015 2014

Celotni dobiček 99.305 11.531

Davek iz dobička 4.280 0

Odloženi davki 4.148 2.855

Čisti dobiček obračunskega obdobja 90.877 8.676
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OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

(v EUR) 2015 2014

Poslovni izid pred obdavčitvijo 99.305 11.531 

Davek po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb 4.280 - 

Odloženi davki 4.148 2.855 

Efektivna stopnja obdavčitve po davčnem obračunu 4% -

Efektivna stopnja obdavčitve po odhodkih za davek 8% 25%

(v EUR) 2015 2014

Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih 9.056.990 7.079.874 

Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih   (8.957.685) (7.068.343)

Računovodski dobiček ali izguba 99.305 11.531 

Zmanjšanje davčne osnove in olajšave (161.575) (100.429)

Povečanje davčne osnove 87.447 88.898 

Davčna osnova 25.177 - 

Davek od dohodka pravnih oseb 17 % 4.280 - 

(v EUR) 2015 2014

Davčne olajšave:

 - iz naslova vlaganj v neopredmetena sredstva in opremo 15.965 - 

 - dodatna olajšava do 10 % investicij v opremo za   raziskave in razvoj - -

 - iz naslova zaposlovanja invalidnih oseb 70.049 44.863 

 - iz naslova prostovoljnega dod. pokojninskega zavarovanja 43.039 41.522 

 - drugo 32.522 14.044 

161.575 100.429

18.1.12. Zunajbilančna sredstva in obveznosti

Javno podjetje Marprom d. o. o. na dan 31. 12. 2015 izkazuje zabilančne terjatve in obveznosti v višini 985.669 
EUR. Zabilančne terjatve v višini 481.206 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. Zabilančne obveznosti v višini 504.463 EUR se nanašajo na dane garancije za 
dobro poslovanje in izvedbo pogodbenih obveznosti ter dane menice za zavarovanje limita na transakcij-
skem računu. 

18.1.13. Poslovni dogodki po datumu bilance stanja

Ocenjujemo, da se po datumu bilance stanja niso pojavili dogodki, ki bi lahko bistveno vplivali na računo-
vodske izkaze in zaradi katerih bi morali opraviti popravke računovodskih izkazov za poslovno leto 2015.

18.2. RAZKRITJA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA
Izkaz poslovnega izida je izdelan v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi po različici I in prikazuje 
prihodke in odhodke v poslovnem letu 2015.

18.2.1. Prihodki od poslovanja

Javno podjetje Marprom d. o. o. je ustvaril čiste prihodke od prodaje, kot sledi:

Prihodki 2015  2014

Čisti prihodki iz prodaje – redni prevozi - MP 2.197.383 2.159.081

Prihodki od posebnih voženj 146.929 128.843

Prihodki od šolskih prevozov - redne linije 99.363 103.229

Prihodki od pogodbenih šolskih prevozov 35.154 10.384

Prihodki od pogodbenih prevozov – drugi 19.085 2.800

Prihodki od mednarodnih voženj 16.919 13.430

Prihodki od prodaje voznih kartic in potrdil 22.509 21.751

Prihodki iz oglaševanja – MP 83.272 80.374

Prihodki iz oglaševanja – AP 6.253 6.067

Prihodki iz postajnin 446.827 419.669

Prihodki od provizije od prodanih kart AP 24.365 25.041

Prihodki od parkiranja vozil, prtljage AP 20.993 18.547

Prihodki od najemnin AP 10.510 11.752

Prihodki od najemnin MP 78.645 58.318

Drugi prihodki od prodaje storitev MP 6.993 9.766

Prihodki od prodaje vozovnic – BIKE PARK 15.154 17.052

Prihodki od prodaje vozovnic KKŽ 251.827 13.493

Prihodki od prodaje smučarskih vozovnic 715.760 101.568

Prihodki od oglaševanja KKŽ, ŽIČNICE 18.707 6.800

Prihodki - delež KKŽ od dnevnih, sezonskih smučarskih vozovnic 97.608 13.149

Prihodki od prodaje izkaznic – KKŽ, SMUČARSKE 4.318 51

Prihodki od najema opreme 16.820 9.250

Prihodki od najemnin poslovnih prostorov 59.963 5.718

Drugi prihodki iz poslovanja - ŽIČNICE 211.691 -

Drugi prihodki iz poslovanja -KKŽ 1.295 -

Skupaj 4.608.343 3.236.133

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

18.2.2. Drugi prihodki od poslovanja 

Med drugimi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki, izkazujemo prihodke iz naslova subvencioniranja 
obvezne javne gospodarske službe mestni potniški promet v višini 3.497.132 EUR, subvencijo za izvajanje 
izbirne javne gospodarske službe prevoza potnikov z žičnicami v višini 489.188 EUR, subvencijo, prejeto iz 
strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, v višini 317.634 EUR, povračila, (nagrada za zaposlovanje inva-
lidov in odstopljeni prispevki invalida za PIZ) prejeta s strani Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, 
v višini 14.849 EUR, prihodke iz naslova povrnjenih trošarin od porabe goriva v višini 80.491 EUR in prihod-
ke iz naslova prejetih odškodnin, povrnjenih s strani zavarovalnic, za škodne primere v višini 46.575 EUR. 
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Med drugimi poslovnimi prihodki izkazujemo prevrednotovalne poslovne prihodke od prodaje sredstev 
podjetja.

2015 2014

Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki 4.445.869 3.831.503

Drugi poslovni prihodki 820 8.978

Skupaj 4.446.689 3.840.481

18.2.3.  Prihodki financiranja

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

2015 2014

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim (tudi od depozitov) 176 2.640

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 70 5

Skupaj 246 2.645

18.2.4. Drugi prihodki

Med drugimi prihodki izkazujemo prihodke iz naslova nakazil plačil po izvršbah, vračila cestnih taks in ugo-
tovljene presežke pri pologu gotovine na osnovi zapisnika banke. 

 2015 2014

Ostali prihodki 1.711 614

Skupaj: 1.711 614

18.2.5. Stroški materiala, blaga in storitev

Med stroški materiala prevladujejo stroški energije v višini 1.433.108 EUR (od tega je največji strošek goriva 
za vozila v višini 1.222.320 EUR in strošek električne energije za žičniške naprave v višini 176.653 EUR).

Med drugimi stroški materiala so zajeti stroški voznih kartic, magnetnih kartic, pisarniškega materiala, 
zaščitnih oblek, materiala za čiščenje in ostalega materiala predvsem za potrebe delavnic. 

Med stroški storitev prevladujejo stroški v zvezi z najemom v višini 1.078.865 EUR. Največji strošek najema 
predstavlja najem vozil od dobaviteljev v višini 363.201 EUR, najem vozil in ostale infrastrukture, ki ga ima 
Javno podjetje Marprom d. o. o. najetega od MOM v višini 391.269 EUR, najem poslovnih in parkirnih prosto-
rov v višini 134.223 EUR in najem programske opreme višini 29.619 EUR.

Stroški vzdrževanja so izkazani v višini 612.340 EUR. Od tega največji strošek predstavlja vzdrževanje 
avtobusov v višini 299.471 EUR, vzdrževanje informacijskega sistema oziroma računalniške opreme v višini 
98.357 EUR in vzdrževanje KKŽ in ostalih žičniških naprav v višini 159.287 EUR. 

Stroški storitev pri opravljanju storitev so izkazani v višini 312.717 EUR. Od tega 301.866 EUR predsta-
vlja vzdrževanje, zasneževanje smučarskih prog in nadzor na smučiščih na Pohorju, ki se je opravljalo po 
Pogodbi o poslovnem sodelovanju s podjetjem Nivis. 

Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in zavarovalnih premij so izkazani v višini 114.655 EUR. Od tega 
največji strošek predstavljajo zavarovalne premije za vozila in opremo v višini 94.801 EUR, ostali stroški so 
stroški plačilnega prometa in bančnih provizij. 

Med stroški intelektualnih in osebnih storitev prevladujejo stroški pravnih in notarskih storitev v višini 68.961 
EUR, stroški izobraževanja v višini 23.144 EUR, stroški obveznih zdravstvenih pregledov za zaposlene v 
višini 9.705 EUR in stroški računovodskih storitev in revizije v višini 7.610 EUR.

Stroški sejmov, reklame in reprezentance so izkazani v višini 76.096 EUR; med temi prevladujejo stroški 
reklame v višini 65.621 EUR.

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, so izkazani v višini  
109.904 EUR. Največji strošek storitev fizičnih oseb predstavljajo stroški študentskega servisa v višini 
95.978 EUR, razliko predstavljajo stroški sejnin nadzornega sveta v višini 7.761 EUR in stroški po pogod-
bah o delu v višini 6.165 EUR.

Med stroški drugih storitev prevladujejo stroški provizij od prodanih kart v višini 63.217 EUR, stroški čišče-
nja AP v višini 41.935 EUR, stroški čiščenja avtobusov v višini 40.118 EUR, telekomunikacijski stroški v višini 
36.127 EUR, stroški komunalnih storitev v višini 26.960 EUR ter ostali stroški storitev, kot so tiskanje nalepk, 
napisov, članarin, poštne, varovanje, cestnine, vleke vozil itd. 

Preglednica po vrstah stroškov 

2015 2014

Stroški materiala 1.924.807 1.716.884

Stroški energije 1.433.108 1.366.268

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev v tuji lasti 374.267 287.572

Odpis drobnega inventarja in embalaže 7.537 1.051

Drugi stroški materiala 109.895 61.993

Stroški storitev 2.842.057 1.865.883

Stroški storitev pri opravljanju storitev (podizvajalci) 312.717 17.458

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 612.341 406.827

Najemnine 1.078.865 775.747

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 43.002 27.271

Stroški plačilnega prometa, stroški bančnih storitev, stroški poslov in zavarovalne premije 114.655 105.246

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 112.092 89.820

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 76.096 61.392

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje 109.904 58.004

Stroški drugih storitev 382.385 324.118

Skupaj 4.766.864 3.582.767

18.2.6.  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.

 2015 2014

Plače zaposlencev 3.005.196 2.533.065

Regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlencev 503.235 420.113

Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač 523.289 446.949

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 0 0

Skupaj 4.031.720 3.400.127

18.2.7. Odpisi vrednosti

Med odpisi vrednosti je zajeta amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 
vrednotenih po nabavni vrednosti ter prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih. 
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 Odpisi vrednosti 2015 2014

Amortizacija 66.670 52.287

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 8.153 0

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih osn. sred. 8.127 0

Skupaj 82.950 52.287

18.2.8. Drugi poslovni odhodki

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

2015 2014

Upravne takse 536 2.500

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov 6.429 76

Stroški donacij in ostali, ki niso v celoti davčni odhodki 23.281 28.035

Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi, skupaj z dajatvami 3.729 2.374

Ostali stroški 595 110

Skupaj 34.570 33.095

18.2.9. Finančni odhodki in drugi odhodki

Med fi nančnimi odhodki iz poslovnih obveznosti so zajeti odhodki iz posojil, prejetih od bank, tečajnih 
razlik, iz obveznosti do dobaviteljev in odhodki iz oslabitve do družbe MarTurA.

Med drugimi odhodki so zajeti odhodki za denarne kazni, negativne evrske izravnave in ostali odhodki. 

 2015 2014

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 2.020 0

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 6.503  18 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 20  18 

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fi nančnih naložb 32.500 0

Skupaj fi nančni odhodki 41.043 18

Drugi odhodki 537 48

Skupaj drugi odhodki 537 48

18.2.10. Izjava poslovodstva

Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze za poslovno leto končano na dan 31. decembra 2015.

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 družbe Javno podjetje 
Marprom, d.o.o  in izidov njegovega poslovanja za leto 2015.

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 ter v skladu z veljavno zakonodajo in slovenskimi 
računovodskimi standardi.

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

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

Direktor:

Bernard Majhenič

Maribor, 21. 3. 2016

Direktor:

Bernard Majhenič

Maribor, 21. 3. 2016
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19.  RAČUNOVODSKI KAZALNIKI NA PODLAGI 
RAČUNOVODSKIH PODATKOV

Vrednost v 000 EUR Vrednost kazalnika

TEKOČE LETO 2015 PRETEKLO LETO 2014 TEKOČE LETO 2015 PRETEKLO LETO 2014

1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA 

a) delež (stopnja udeležbe) lastniškega financiranja

kapital 346.087 255.210
0,16 0,13

obveznosti do virov sredstev 2.215.218 1.950.524

b) delež dolgoročnega financiranja

kapital + dolgoročni dolgovi +rezervacije+ dolgoročne PČR 411.897 345.419
0,19 0,18

obveznosti do virov sredstev 2.215.218 1.950.524

c) delež kratkoročnega financiranja 

kratkoročni dolgovi + kratkoročne PČR 1.803.321 1.605.105
0,81 0,82

obveznosti do virov sredstev 2.215.218 1.950.524

2. KAZALNIKI INVESTIRANJA

a) delež osnovnih sredstev v sredstvih

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 217.553 196.533
0,10 0,10

sredstva 2.215.218 1.950.524

b) delež dolgoročnih sredstev v sredstvih

dolgoročna sredstva (brez odloženih terjatev za davek) 257.553 236.533
0,12 0,12

sredstva 2.215.218 1.950.524

Vrednost v 000 EUR Vrednost kazalnika

TEKOČE LETO 2015 PRETEKLO LETO 2014 TEKOČE LETO 2015 PRETEKLO LETO 2014

3. KAZALNIKI VODORAVNE FINANČNE SESTAVE

a) koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev

kapital 346.087 255.210
1,60 1,30

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 217.553 196.533

b) koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)

denarna sredstva 26.866 465.102
0,02 0,31

kratkoročne obveznosti 1.661.354 1.497.707

c) koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)

denarna sredstva + kratkoročne terjatve 1.766.887 1.648.183
1,06 1,10

kratkoročne obveznosti 1.661.354 1.497.707

d) kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)

kratkoročna sredstva 1.836.139 1.667.682
1,11 1,11

kratkoročne obveznosti 1.661.354 1.497.707 

e) koeficient razmerja med kratkoročnimi terjatvami do kupcev in kratkoročnimi obveznostmi do dobaviteljev

terjatve do kupcev 1.577.859 1.039.500
1,26 1,02

obveznosti do dobaviteljev 1.253.775 1.015.845 

Letno poročilo 2015 / Marprom - Računovodsko poročilo Letno poročilo 2015 / Marprom - Računovodsko poročilo64 65



Vrednost v 000 EUR Vrednost kazalnika

TEKOČE LETO 2015 PRETEKLO LETO 2014 TEKOČE LETO 2015 PRETEKLO LETO 2014

5. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

a) koeficient gospodarnosti poslovanja

poslovni prihodki 9.055.032 7.076.614
1,02 1,00

poslovni odhodki 8.916.104 7.068.276

b) koeficient celotne gospodarnosti

prihodki 9.056.990 7.079.873
1,01 1,00

odhodki 8.957.684 7.068.342

c) kazalnik čiste dobičkonosnosti prihodkov

čisti poslovni izid 90.877 8.676
0,01 0,001

prihodki 9.056.989 7.079.873

20.  FINANČNO POROČILO PO DEJAVNOSTIH
V skladu z 42. členom Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe linijski prevoz v mestnem prome-
tu mora izvajalec v skladu z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11) zagotavljati ločene računovodske evidence za dejavnost gospodarske 
javne službe in tržno dejavnost. 

K navedenemu nas zavezuje tudi Koncesijska pogodba za gradnjo nadomestne krožno- kabinske žičnice na 
Mariborskem Pohorju in izvajanju javne službe prevoza potnikov po žičniški napravi na Mariborsko Pohorje.

V skladu z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ura-
dni list RS, št. 33/11) se za vodenje ločenih računovodskih evidenc po posameznih dejavnostih uporabljajo 
sodila. Sodila, ki so namenjena razporejanju posrednih stroškov po dejavnostih, temeljijo na računovodskih 
načelih.

Pri razporejanju posrednih stroškov je treba uporabiti sodila, ki temeljijo na aktivnostih, ki te stroške pov-
zročajo. Če teh aktivnosti ni mogoče določiti, se uporabijo sodila delitve posrednih stroškov na podlagi 
deleža neposrednih stroškov.

Kot sodilo za delitev odhodkov po dejavnostih je bilo za obdobje januar – december 2015 za prometni del 
upoštevan ključ aktivnosti prevožen kilometer ter za preostale dejavnosti delež prihodkov v vseh prihodkih. 

20.1. DEJAVNOST GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Javnemu podjetju Marprom d. o. o. je bilo v skladu z Odlokom o spremembi Odloka o statusnem preobliko-
vanju Marproma, javnega gospodarskega zavoda za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom d. o. 
o. (MUV št. 13/2012, 15/2012) s 1. 8. 2011 neposredno podeljeno izvajanje obvezne gospodarske javne službe 
linijski prevoz v mestnem prometu.

MESTNI POTNIŠKI PROMET

V nadaljevanju prikazujemo prihodke in odhodke za dejavnost mestnega potniškega prometa.

Zap. št. Kategorija Realizacija 2015 Realizacija 2014

PRIHODKI

1 Redne vožnje – mestni promet 2.514.161 2.562.736

2 Šolski prevozi – redni prevozi 99.363 103.229

3 Prihodki iz oglaševanja 81.806 80.374

4 Prihodki od najemnin 77.945 58.318

5 Prihodki od prodaje voznih kartic in potrdil 22.509 21.751

6 Prihodki iz naslova subvencij 3.497.132 3.209.668

7 Finančni prihodki 176 2.640

8 Prejete odškodnine 46.197 17.793

9 Drugi prihodki - trošarine 75.653 94.994

10 Drugi prihodki 11.251 18.171

11=1 do 10 Skupaj prihodki 6.426.193 6.169.674

ODHODKI

12 Stroški energije – gorivo 1.116.343 1.255.063

13 Stroški storitev - najem vozil 641.231 526.963

14 Stroški storitev - vzdrževanje vozil 311.742 245.718

15 Material in rezervni deli za vzdrževanje vozil 318.111 256.695

16 Amortizacija vozil in opreme 45.180 43.660

17 Tehnični pregledi, registracije vozil 13.404 15.510

18 Stroški zavarovanj 56.036 67.910

19 Stroški, povezani s parkirnimi prostori 53.579 56.009

20 Stroški čiščenja avtobusov 37.476 41.132

21 Provizija od prodanih kart 46.318 48.931

22 Stroški dela 3.221.796 3.123.391

23 Ostali stroški materiala 106.356 92.604

24 Ostali stroški storitev 425.854 415.688

25 Stroški financiranja 6.842 0

26 Drugi stroški 10.718 3.962

27=12do 26 Skupaj odhodki 6.410.986 6.193.235

28=11-27 Prihodki-stroški-odhodki 15.207 -23.561
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AVTOBUSNA POSTAJA MARIBOR

V nadaljevanju prikazujemo prihodke in odhodke izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja pro-
metnega dela avtobusne postaje Maribor.

Zap.št. Kategorija Realizacija 2015 Realizacija 2014

PRIHODKI

1 Prihodki od postajnin 446.826 419.669

2 Prihodki od provizije od prodanih vozovnic 24.685 20.096

3 Prihodki od oglaševanja 6.253 6.067

4 Prihodki od najemnin 10.509 11.752

5 Prihodki od parkiranja vozil, prtljage 20.993 23.492

6 Drugi prihodki 2.223 30.288

7=1 do 6 Skupaj prihodki 511.489 511.363

ODHODKI

8 Stroški energije (električna energija, ogrevanje, voda) 17.426 16.583

9 Stroški pisarniškega materiala in drugi stroški materiala 1.198 555

10 Obratovalni stroški   (čiščenje,  hišnik, komun. storitve, vzdrževanje, najem opreme) 71.680 65.503

11 Stroški zavarovanja 12.783 1.373

12 Stroški najema poslovnega prostora MOM 59.999 11.696

13 Stroški najema in vzdrževanje računalniške opreme 7.268 32.698

14 Stroški varovanja 10.278 9.926

15 Ostali stroški storitev 38.944 35.989

16 Stroški študentskega servisa 0 29.151

17 Stroški dela 204.173 151.515

18 Stroški amortizacije opreme 6.788 6.678

19 Drugi stroški 1.809 1.374

19=8 do 18 Skupaj odhodki 432.346 363.041

20=7 -19 Prihodki - odhodki 79.143 148.322

KROŽNO-KABINSKA ŽIČNICA

Javnemu podjetju Marprom d. o. o. je bilo v skladu s prvim odstavkom 20. člena in drugim odstavkom 28. 
člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb in 40. členom Zakona o žičniških napravah za prevoz 
oseb v povezavi s 39. členom Zakona o gospodarskih javnih službah, Odlokom o koncesiji za gradnjo nado-
mestne krožno kabinske žičnice in koncesiji za izvajanje javne službe (MUV št. 22/2009), Odlokom o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za gradnjo nadomestne krožno kabinske žičnice in koncesiji za 
izvajanje javne službe (MUV št. 25/2014) in na podlagi odločbe Mestne občine Maribor o podelitvi koncesije 
št. 35900-88/2009-46 z dne 24.11.2014 podeljena funkcija upravljanja s krožno-kabinsko žičnico, in sicer 
za obdobje enega leta. Koncesijsko razmerje se je podaljšalo na podlagi Aneksa številka 35900-88/2009 z 
dne 14. 8. 2015 za čas šestih mesecev, to je do 24. 5. 2016. 

Dejavnost se opravlja kot izbirna javna gospodarska služba.

Zap. št. Kategorija Realizacija 2015 Realizacija 2014

PRIHODKI

1 Prihodki od prodaje vozovnic 251.902 13.544

2 Prihodki od prodaje dnevnih, sezonskih smučarskih vozovnic – delež KKŽ 97.607 13.149

3 Prihodki od prodaje vozovnic – Bike park 15.154 0

4 Prihodki od najemnin 33.625 0

5 Prihodki od oglaševanja 18.707 6.000

6 Prihodki od subvencije 489.188 91.543

7 Drugi prihodki 12.533 1.297

8=1 do 7 Skupaj prihodki 918.715 125.533

ODHODKI

7 Stroški energije – gorivo, voda, ogrevanje, el. energija 100.972 18.002

8 Material in rezervni deli za vzdrževanje 45.429 3.981

9 Amortizacija vozil in opreme 2.699 70

10 Stroški storitev – vzdrževanje naprav 15.549 4.902

11 Stroški zavarovanj 640 10.778

12 Stroški najema naprav 35.897 0

Stroški najema in vzdrževanja opreme 13.647 5.550

Stroški storitev pri opravljanju storitev - podizvajalci 104.630 0

13 Stroški dela 521.409 62.498

14 Ostali stroški storitev (str. pravne storitve, zdr. pregledi, izobraževanje, str. oglaševanja, str. provizij, varovanja itd. ) 84.236 19.746

15 Drugi stroški 1.001 500

16 = 7 do 15 Skupaj stroški 926.109 126.027

17=6-16 Prihodki – odhodki -7.393 -494
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20.2. TRŽNA DEJAVNOST 
Po enaki metodi kot je bila obračunana dejavnost gospodarske javne službe, je obračunana tudi tržna 
dejavnost in obsega opravljanje posebnih in mednarodnih prevozov ter upravljanja z žičniškimi napravami 
na Pohorju.

Zap.št. Kategorija Realizacija 2015 Realizacija 2014

PRIHODKI

1 Prihodki od posebnih voženj 166.539 128.843

2 Prihodki od pogodbenih prevozov 35.154 13.184

3 Prihodki od mednarodnih voženj 16.919 13.430

4 Prihodki od prodaje dnevnih, sezonskih smučarskih vozovnic 720.026 101.568

5 Prihodki od najemnin 43.849 14.968

6 Prihodki od oglaševanja 1.466 800

7 Finančni prihodki 20

9 Drugi prihodki 211.778 511

10=1 do 9 Skupaj prihodki 1.200.591 273.304

ODHODKI

10 Stroški energije – gorivo, voda, ogrevanje, el. energija 186.134 58.113

6 Stroški najema vozil in naprav 168.338 88.056

Stroški najema in vzdrževanja opreme 9.031 16.650

7 Stroški vzdrževanja vozil in naprav 147.318 7.208

8 Material in rezervni deli za vzdrževanje 25.528 29.901

9 Amortizacija vozil in opreme 12.003 1.879

10 Tehnični pregledi, registracije vozil 1.181 1.077

11 Stroški zavarovanj 25.342 11.247

12 Stroški, povezani s parkirnimi prostori 4.119 1.534

13 Stroški čiščenja avtobusov 2.643 1.025

Provizija od prodanih kart 905 0

14 Stroški dela 155.694 83.685

Stroški storitev pri opravljanju storitev – podizvajalci - žičnice 200.364 0

15 Ostali stroški materiala 8.479 2.398

16 Ostali stroški storitev (str. prodajnih provizij, postajnin, rač. Storitev, povračil služb. potovanj) 169.104 82.408

17 Stroški financiranja 521 25

18 Drugi stroški 71.539 834

19=5 do 18 Skupaj stroški – odhodki 1.188.243 386.040

20=4 -19 Prihodki-stroški-odhodki 12.348 -112.736
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Refiko, Družba za revizijo in svetovanje d.o.o.
Dunajska 158 
SI-1000 LJUBLJANA
Mob:  +386 (0)41 577  715;
Fax:    +386 (0)838 64 798;
E-mail: info@refiko.si ; 
Web: www.refiko-revizija.si
DAVČNA ŠTEVILKA: SI90612175
MATIČNA ŠTEVILKA: 2306212  

Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d.o.o.
Mlinska ulica 1
SI-2000 Maribor

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Družbeniku Javnega podjetja za mestni potniški promet Marprom d.o.o.
Revidirali smo priložene računovodske izkaze Javnega podjetja za mestni potniški promet Marprom 
d.o.o., ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2015, izkaz poslovnega izida in izkaz 
drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano 
leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe. Pregledali smo 
tudi poslovno poročilo. 

Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s 
slovenskimi računovodskimi standardi. Ta odgovornost vključuje: vzpostavitev, delovanje in 
vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno predstavitvijo računovodskih 
izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, izbiro in uporabo 
ustreznih računovodskih usmeritev ter pripravo računovodskih ocen, ki so utemeljene v danih 
okoliščinah. 

Revizorjeva odgovornost
Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo 
opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje 
etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da 
računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe. Revizija vključuje izvajanje 
postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani 
postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v 
računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje 
kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, 
da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti 
notranjega kontroliranja družbe.
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Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru  s sklepom  Srg 200701754 in v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za 
revizijo po številko RD-A-080/07. Višina vpisanega osnovnega kapitala je 7.500 EUR. Seznam zaposlenih revizorjev z  veljavno licenco za delo je na voljo na 
sedežu družbe.

Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti 
računovodskih ocen poslovodstva kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov. 
Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

     
Mnenje
Po našem mnenju so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resnična in poštena predstavitev 
finančnega stanja Javnega podjetja za mestni potniški promet Marprom d.o.o. na dan 31. decembra 
2015 ter njegovega poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa in denarnih tokov za tedaj 
končano leto v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. 

Poročilo o zahtevah druge zakonodaje
Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d.o.o. je pri pripravi računovodskih izkazov ločeno 
evidentiralo različne dejavnosti gospodarske javne službe in tržne dejavnosti v skladu z Zakonom o 
preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti ter za razporejanje  
posrednih stroškov pravilno uporabilo sodila, ki temeljijo na računovodskih načelih in aktivnostih, ki te 
stroške povzročajo.

V skladu z zahtevo Zakona o gospodarskih družbah potrjujemo, da so informacije v poslovnem poročilu 
skladne z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Ljubljana, 21. marec 2016

REFIKO
Družba za revizijo in svetovanje d.o.o.
Dunajska cesta 158
SI-1000 Ljubljana
Ivana Kuhar, direktorica

REFIKO
Družba za revizijo in svetovanje d.o.o.

Ivana Kuhar, univ.dipl.ekon.
Pooblaščena revizorka

21.  POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
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22.  SKLEP NADZORNEGA SVETA
PISNO POROČILO ZA USTANOVITELJICO

Na podlagi 15. alineje 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. 13/2012 
s spremembami) je pristojnost nadzornega sveta pregled in obravnava letnega poročila in predloga o upo-
rabi čistega dobička leta 2015, ki ju je predložil direktor. O ugotovitvah preveritve iz prejšnjega stavka mora 
nadzorni svet sestaviti pisno poročilo za ustanoviteljico, v poročilu pa mora navesti kako in v kakšnem 
obsegu je preverjal vodenje javnega podjetja med poslovnim letom ter zavzeti stališče do revizorjevega 
poročila, na koncu poročila mora nadzorni svet navesti tudi morebitne pripombe in ali letno poročilo potr-
juje, če nadzorni svet potrdi letno poročilo je le-to sprejeto.

Nadzorni svet je na 34. seji dne 11.05.2016 obravnaval Letno poročilo o poslovanju družbe Javno podjetje 
Marprom d.o.o. za leto 2015 s poročilom pooblaščene revizorske družbe Refi ko d.o.o. ter predlog direktorja 
o uporabi čistega dobička leta 2015.

Revizijsko poročilo je za družbo pripravila revizijska družba Refi ko d.o.o.. Iz revizijskega poročila izhaja, da 
je pooblaščeni revizor mnenja, da so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resnična in pošte-
na predstavitev fi nančnega stanja Javnega podjetja za mestni potniški promet Marprom d.o.o. na dan 31. 
decembra 2015 ter njegovega poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa in denarnih tokov za 
tedaj končano leto v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Nadzorni svet verjame izkazom revizorja in se jim pridružuje, na samo letno poročilo nima pripomb.

Nadzorni svet je na osnovi navedenega sprejel sklep:
•	Nadzorni svet potrjuje Letno poročilo 2015,
•	Nadzorni svet daje pozitivno stališče k revizijskemu poročilu o poslovanju družbe za leto 2015,
•	Direktor in nadzorni svet predlagata Mestnemu svetu Mestne občine Maribor v sprejem naslednje:

»Čisti dobiček poslovnega leta 2015 v višini 90.877,29 EUR se uporabi za namene in po predpisanem 
vrstnem redu, kot je določeno v 230. členu ZGD-1, in sicer za pokrivanje prenesene čiste  izgube v višini 
44.524,37 EUR, za povečanje zakonskih rezerv v višini 2.317,65 EUR, za povečanje drugih rezerv iz dobička 
v višini 22.017,63 EUR, neuporabljen del čistega dobička je v višini 22.017,64 EUR.«

Maribor, 11. 05. 2016       

Nadzorni svet 

Franc Slavinec

Predsednik

Franc Slavinec

Predsednik
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