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TAKO REKOČ IZ NIČ IN USTVARITI VELIKO� VELIKO VEČ KOT 

DVE LINIJI, S KATERIMA SMO ZAČELI OPRAVLJATI NAŠE 

POSLANSTVO� IN TO KOT ENO IZMED PRVIH MEST Z JAVNIM 

AVTOBUSNIM PREVOZOM� IN ZAČETI RAZMIŠLJATI O ŠE VEČ, O 

ŠIRITVI LINIJ IN DEJAVNOSTI, O ZDRUŽEVANJU, POVEZOVANJU, 

NENEHNI RASTI PODJETJA IN IZBOLJŠEVANJU KAKOVOSTI 

STORITEV� IN VSAK ZAČETEK V SEBI NOSI OBLJUBO — ZAVEZO, 

DA  ZAČRTANO POT PREMAGAMO PO SVOJIH NAJBOLJŠIH 

MOČEH IN CILJ DOSEŽEMO Z ZADOVOLJSTVOM VSEH, KI JIH NA 

TEJ POTI SREČAMO�
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1. UVOD
Javno podjetje Marprom d.o.o. je bilo ustanovljeno z namenom 
zagotavljati varen in udoben javni prevoz na območju celotne obči-
ne Maribor ter okoliških občin. Ustanovljeno je bilo dne 21. 06. 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. 29/2016), in v skladu s skle-
pom sodišča dne 11. 07. 2012 preoblikovan v Javno podjetje za mestni 
potniški promet Marprom d.o.o.
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Avtobusna postaja na Glavnem trgu v mariboru, (okoli leta 1965)



1.1. Osnovni podatki 

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 3000 0000 8995 913  -  Sberbank d.d.

IBAN SI56 0451 5000 1850 783  -  Nova KBM 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

Povprečno število zaposlenih: 208,71

1.2. Organi podjetja

Direktor: Bernard Majhenič

Nadzorni svet: Franc Slavinec, predsednik

Bojan Strajnar, namestnik predsednika

Boris Selič, član

Željko Vogrin, član

Matjaž Krevelj, član

Stanislav Brumen, član

marprom - letno poročilo 2016 - poslovno poročilo

–7–



marprom - letno poročilo 2016 - poslovno poročilo

–8–

ključ
ni 

sta d
obra 

Povez
anost

 in 

komun
ikacij

a!



1.3. Poročilo direktorja
Javno podjetje Marprom z opravljanjem dejavnosti mestnega linijskega prometa nadaljuje njeno dolgoletno 
in bogato tradicijo v našem mestu. V letu 2016 je mariborski javni potniški promet praznoval že 90-letnico 
delovanja – njegovi začetki namreč segajo v leto 1926, ko je tedanja občina kupila prve avtobuse, še istega 
leta pa je bilo tudi ustanovljeno prvo avtobusno podjetje.

V letu, ko smo praznovali omenjeni visoki jubilej, smo v Marpromu uspešno sledili našim razvojnim načrtom 
na področju mestnega linijskega prometa in tudi pri upravljanju žičnic na Pohorju. Med pomembnejšimi 
dosežki velja izpostaviti posodobitev voznega parka mestnega potniškega prometa in otvoritev novih ser-
visnih delavnic, prav tako pa tudi pridobitev 15-letne koncesije za upravljanje Mariborskega Pohorja.

V vozni park mestnega prometa, s katerim razpolaga Marprom, smo vključili več novih avtobusov, med 
drugim pet vozil isuzu z dizelskim motorjem standarda EURO 6. Z njimi smo v letu 2016 znižali povprečno 
starost voznega parka na 7 let, kar pomeni, da se uvršča med najmlajše in najsodobnejše pri nas. Z novimi 
avtobusi lahko izvajamo potnikom in okolju prijaznejše ter varne prevoze, to pa je tudi eden od glavnih ciljev 
našega podjetja.

V letu 2016 je Marprom tudi pridobil nove delavnice na območju kompleksa nekdanjega Cestnega podjetja 
Maribor na Pobrežju. Tam smo kupili servisne delavnice s približno 2000 kvadratnimi metri površin, kar 
je neprimerno več kot v prejšnjih najetih prostorih, poleg tega pa na novi lokaciji razpolagamo še z okrog 
6000 kvadratnimi metri parkirišč za mestne avtobuse. Nakup nepremičnin na naslovu Ob Dravi 6 je bil zelo 
ugoden, v prihodnosti pa si od naložbe v lastne delavnice obetamo številne pozitivne učinke.

To leto je bilo za nas zelo pomembno tudi zato, ker je Marprom postal dolgoročni upravljavec žičnic in smu-
čišč na Mariborskem Pohorju; tako smo v zimsko sezono 2016/2017 vstopili z novimi ambicijami in se lotili tudi 
priprave programa poletnih dejavnosti na Pohorju. Slednje ponuja številne možnosti rekreacije in preživljanja 
prostega časa, ki jih želimo čim bolje izkoristiti ne samo v zimskem, temveč tudi v poletnem času.

Letos in v naslednjih letih bosta tako v ospredju razvoj poletnega turizma in avtomatizacija zasneževalnega 
sistema, ki je nujna za ohranjanje Pohorja kot atraktivnega nizkoležečega smučarskega centra. Na področju 
mestnega potniškega prometa pa si bomo prizadevali za vpeljavo novih linij in kontinuirano posodabljanje 
voznega parka. Marca letos smo dobili še pet novih mestnih avtobusov iveco z dizelskim motorjem standar-
da EURO 6, pri nadaljnjih posodobitvah pa v skladu z evropskimi smernicami pričakujemo tudi nova vozila 
na električni ali vsaj hibridni pogon.

Za dosežke v letu 2016 se zahvaljujem vsem zaposlenim, ki s svojim delom soustvarjajo  pozitivno podo-
bo Marproma, pa tudi članom našega nadzornega sveta. Ob uresničitvi zastavljenih načrtov verjamem, 
da bomo še naprej dosegali dobre rezultate tako v dejavnosti mestnega linijskega prometa, kjer želimo 
nadaljevati trend rasti števila potnikov, kakor pri upravljanju žičnic in smučišč. Ob tem pa bomo še naprej 
delovali kot družbeno odgovorno in družini prijazno podjetje.

Bernard Majhenič

direktor
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1.4. Poročilo o delu nadzornega sveta
V skladu s 13. členom Odloka o statusnem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavoda za 
mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom d.o.o. (MUV, št. 29/2016), z javnim podjetjem upravljajo 
ustanoviteljica, nadzorni svet in direktor. Nadzorni svet šteje 6 članov, od tega so bili štirje člani imenovani 
s strani Mestne občine Maribor (MOM), dva člana pa sta predstavnika delavcev. V letu 2013 sta dva člana, 
imenovana s strani MOM, odstopila. V letu 2016 se je nadzorni svet sestajal s štirimi člani.

V letu 2016 smo bili člani nadzornega sveta Marproma:
• Franc Slavinec, predsednik
• Stanka Naterer, članica
• Stanislav Brumen, član
• Venčeslav Jenuš, član

V letu 2016 se je nadzorni svet Marproma sestal na eni izredni seji, dveh korespondenčnih sejah in treh 
rednih sejah. Na teh sejah smo:

•  se seznanili s finančnim poročilom za leto 2015,
•  se seznanili s finančnim planom za leto 2016,
•  se seznanili s poslovno politiko za leto 2016,
•  podali soglasje h kadrovskim odločitvam direktorja,
•  bili seznanjeni s prevzemom upravljanja žičniških naprav na Pohorju in potekom smučarske sezone na 

Pohorju,
•  potrdili Letno poročilo 2015,
•  sproti obravnavali mesečna finančna poročila.

Franc Slavinec

predsednik

marprom - letno poročilo 2016 - poslovno poročilo

–11–

zavez
ani s

mo 

podje
tju  

in me
stu



–12–
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2.  RAZVOJ DEJAVNOSTI IN CILJI 
PODJETJA

2.1. Javni mestni potniški promet
Javni mestni potniški promet (JMPP) se v MOM izvaja kot obvezna javna gospodarska služba na podlagi 
Zakona o prevozih v cestnem prometu. JMPP pomembno prispeva k ohranjanju kakovosti življenja, zapos-
lenosti, razvoju mesta in trajnostni mobilnosti, v osnovi pa dejavnost oblikujeta dva glavna akterja: lokalna 
oblast in operater – podjetje, ki opravlja prevoz.

V minulih 20-ih letih se je Maribor geografsko in gospodarsko precej spremenil – v mestu ni več izrazitih 
industrijskih con, zrasla so nova trgovska središča in spalna naselja itd. Medtem se linije JMPP, z izjemo 
manjših popravkov, niso prilagodile tem spremembam. Zato bo v prihodnosti v sodelovanju s strokovno 
javnostjo (univerza) in laično javnostjo (mestne četrti) treba izdelati analizo potreb po potovanjih znotraj 
mesta in na podlagi te analize pripraviti nove vozne rede. Obenem pa z različnimi ukrepi, npr. z zapiranjem 
središča mesta za osebne avtomobile, spodbujati uporabo JMPP in s tem zmanjševati emisije iz naslova 
prometa.

Eden od glavnih ciljev Marproma je, da potnikom zagotavlja celovito rešitev mobilnosti, ki bo varna, udob-
na, varčna in okolju prijazna, prav tako pa v skladu s pričakovanji uporabnikov izvaja tudi ostale dejavnosti. 
Med ključnimi usmeritvami so: 

•  skrb za okolje; 
•  nenehno izboljševanje kakovosti storitev;
•  omogočanje trajnostne mobilnosti;
•  razvijanje partnerskega odnosa do uporabnikov; 
•  skrb za urejene delovne pogoje;
•  zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih.
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V prihodnjih letih nameravamo nadaljevati z obnovo voznega parka JMPP; plan posodobitve za obdobje 
2017–2021 v prvem letu predvideva nabavo sedmih vozil, v naslednjih treh letih pa želimo posodabljati 10 
odstotkov voznega parka letno. Pri tem plan obnove vključuje nabavo novih vozil in rabljenih vozil, vendar 
ne starejših od dveh let. Ključni zastavljeni cilji so:

•  starost voznega parka pod 10 let; 
•  uporaba okolju in potnikom prijaznih vozil;
•  ekonomična poraba goriva;
•  uporaba vozil, prilagojenih potrebam JMPP. 

Na področju prodaje vozovnic je planirana zmanjšana prodaja pri voznikih in s tem razbremenitev voznikov 
s prodajo vozovnic ter boljše osredotočenje na varen in miren potek vožnje. Med drugim načrtujemo razši-
ritev zunanjih prodajnih mest, uvedbo kartomatov (na najbolj frekventnih postajališčih) in spletne prodaje 
vozovnic ter vozovnic na mobilnih telefonih (SMS ticket).

Zaradi nenehnega razvoja na področjih sistema za prodajo vozovnic in spremljanja voznega parka je potreb-
na konstantna nadgradnja obstoječega sistema. Načrt nadgradnje oziroma posodobitve temelji predvsem 
na dejstvu, da je treba JMPP v največji možni meri približati uporabnikom in s sodobno tehnologijo ter 
različnimi programskimi rešitvami omogočiti kar se da preprosto uporabo. Plan za leto 2017 predvideva:

•  namestitev prikazovalnikov za najavo prihoda določenih avtobusov v realnem času; 
•  vgradnjo prikazovalnikov številke proge na vozila v višini oči (za slabovidne in ostale ljudi s posebnimi 

potrebami);
•  začetek razvoja spletne aplikacije, ki bi potnikom na njihovih napravah omogočala pregled trenutnih 

lokacij avtobusov JMPP;
•  vzpostavitev brezžičnega internetnega dostopa na glavni avtobusni postaji.

Marprom razpolaga s prometno-informacijskim sistemom, ki omogoča izdelavo voznih redov, vozniških 
delovnih nalogov, razpored dela voznega osebja, obračun potnih nalogov itd. Dopolnitev obstoječe pro-
gramske opreme z modulom za vodenje in kontrolo prometa v realnem času in povezovanje sistema z 
nadzornimi kamerami v mestu Maribor bi omogočilo formiranje kontrolnega centra, ki bi nadziral izvajanje 
javnega potniškega prometa. Med prednostmi tako posodobljenega informacijskega sistema so:

•  pravočasne in točne informacije za potnike;
•  pravočasno posredovanje v primeru izpada voženj;
•  preusmeritev vozil v primeru prometnih zamaškov;
•  korekcije voznih časov in voznih redov.

Ob tem je predvideno tudi uvajanje programa varčne, varne in udobne vožnje, predvsem z namenom 
zmanjšanja porabe goriva, stroškov vzdrževanja vozil in onesnaževanja okolja, večje varnosti v prometu itd.

Ena izmed naših prioritetnih nalog je uveljavitev in prepoznavnost Marproma kot najboljšega dolgoročnega 
partnerja, ki stalno izboljšuje svoje storitve in si prizadeva za odličnost. Pri tem so ključ do uspeha tudi vsi 
zaposleni v podjetju. V prihodnosti bodo v ospredju tri stvari:

•  izboljšati našo zunanjo podobo (čistoča in poenoten izgled avtobusov, urejenost voznikov, blagajnikov 
in ostalega osebja, izobraževanje zaposlenih o načinu komuniciranja);

•  prisluhniti našim uporabnikom in se prilagoditi njihovim potrebam in željam (izmenjava mnenj, pretok 
informacij, analiza pripomb);

•  zagotoviti ustrezno komuniciranje z mediji in oglaševanje (odprto in dobro komuniciranje, hiter dostop 
do informacij javnega značaja, dan odprtih vrat, promocijske vožnje).

Zaradi preglednosti poslovanja, pretoka informacij, pretoka dokumentov in materiala je kratkoročni cilj 
podjetja tudi pridobitev nove izdaje standarda ISO 9001:2015. Poleg tega si želimo v kratkoročnem obdobju 
pridobiti še okoljevarstveni standard ISO 14000.

2.2. Pohorje
Mestna občina Maribor je Marpromu podelila 15-letno koncesijo za upravljanje Mariborskega Pohorja 
(pogodba je bila podpisana 25. januarja 2017). Upravljanje in raba Pohorja trenutno predstavljata za MOM 
in Marprom največji organizacijski in finančni izziv. Pri tem je zelo pomembno, da vsi ukrepi vodijo k dose-
ganju transparentnega in učinkovitega upravljanja Pohorja. Marprom lahko razvija infrastrukturo, medtem 
ko bi turistični ponudniki morali skrbeti za ponudbo, povezano z infrastrukturo, pa tudi finančno podpirati 
razvoj te.

Eden od prioritetnih projektov, ki bo omogočil stabilno izvedbo prihodnjih smučarskih sezon, je ureditev 
kakovostnega avtomatiziranega sistema zasneževanja. Ta projekt je nujen za ohranjanje Mariborskega 
Pohorja kot atraktivnega nizko ležečega smučišča, trenutno pa je že v pripravi. Vrednost naložbe je ocenjena 
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med 600.000 in 700.000 evri, med pozitivnimi učinki, ki si jih obetamo od izvedbe, pa so tudi prihranki 
tako pri vodi kakor energiji. Prav tako se bo z avtomatizacijo sistema zasneževanja lahko zmanjšalo število 
zasneževalcev. 

V zimski sezoni, ko so vremenske razmere naklonjene smučanju, ustvarimo okrog 2,4 milijona evrov pri-
hodkov, približno toliko imamo tudi stroškov. Naš cilj pa je, da bi Pohorje, ki je generator razvoja turizma v 
Mariboru in okolici, tudi v poletnem času privabljalo čim večje število obiskovalcev. Zato jim želimo ponuditi 
različne poletne aktivnosti:

•  downhill kolesarjenje (Bike park);
•  turno kolesarjenje;
•  poletno sankanje (Pohor jet); 
•  vožnje z gorskimi rolkami (monster roller); 
•  adrenalinski park;
•  pohodništvo;
•  zip line;
•  paintball poligon;
•  prostori za piknik;
•  kampiranje.
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Z izvajanjem teh dejavnosti, za katere si prizadevamo poiskati tudi zasebne partnerje in vlagatelje, želimo 
tudi zagotoviti dodatne prihodke od delovanja krožne kabinske žičnice kot gospodarske javne službe. Tako 
bomo lahko pokrivali stroške njenega obratovanja tudi v poletni sezoni. 

3. DEJAVNOSTI MARPROMA 
Marprom kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo izvaja linijski prevoz v mestnem prometu.

Poleg navedene obvezne lokalne gospodarske javne službe Marprom izvaja tudi izbirno lokalno gospo-
darsko javno službo vzdrževanja in upravljanja (prometnega dela) Avtobusne postaje Maribor in prevoz 
potnikov po žičniških napravah.

Podjetje izvaja tudi druge dejavnosti, ki ne pomenijo opravljanja gospodarskih javnih služb, so pa pomembne 
za njegovo poslovanje in opravljanje gospodarskih javnih služb ter zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnov-
nih sredstev in večjo produktivnost zaposlenih.

Marprom 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:

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 operative zajema dejavnosti, ki se nanašajo na:

•  prevoz potnikov znotraj linijskega prevoza v mestnem prometu;
•  linijski prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu; 
•  posebni linijski prevoz;
•  občasni prevoz potnikov; 
•  storitve Avtobusne postaje (AP) Maribor. 

Najpomembnejši poslovni dogodki znotraj področja prometne operative, ki so zaznamovali leto 2016:
•  redna izobraževanja voznega osebja po programu Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve 

temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu;
•  nabava dveh rabljenih nizkopodnih vozil dolžine 15 metrov za JMPP;
•  nabava enega vozila za izvajanje posebnih prevozov (smučarski avtobus);
•  nabava štirih novih mini vozil za izvajanje posebnih in občasnih prevozov;
•  nabava dveh visoko turističnih (VT) vozil za izvajanje posebnih in občasnih prevozov;
•  realizacija javnega razpisa MOM za nabavo štirih novih midi vozil EURO 6 dolžine 10,5 m in petih novih 

mini vozil EURO 6 dolžine 9,5 m; 
•  nadaljevanje mednarodnega poslovno-tehničnega sodelovanje med APP Požega, ATR Reka in 

Marpromom; 
•  obnova in revitalizacija objekta AP Maribor;
•  začetek opravljanja posebnega linijskega prevoza (šolski prevoz) za občini Duplek in Hoče - Slivnica;
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•  začetek izvajanja šestih linij integriranega posebnega linijskega prevoza potnikov (IJPP) na območju 
MOM; 

•  aktivno vključevanje v opravljanje občasnih prevozov na mednarodnem trgu storitev;
•  nadaljevanje z reorganizacijo mreže linij JMPP.

ZAPOSLENI – PROMET 
Na dan 31. 12. 2016 je bilo v prometni operativi 144 zaposlenih, in sicer 133 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. 2016

Delovno mesto Število

Direktor področja 1

Vodja oddelka 2

Voznik 133

Koordinator voznega parka 3

Planer 2

Vhodni dispečer 3

SKUPAJ 144

AVTOBUSI
V letu 2016 (1. 1.–31. 12.) je v družbi v povprečju obratovalo 64 vozil, ob koncu leta (na dan 31. 12.) pa je 
podjetje razpolagalo s 63-imi vozili. 

V letu 2016 je MOM izpolnila plan nabave devetih novih potnikom in okolju prijaznih vozil; med njimi so štiri 
10,5-metrska vozila in pet 9,5-metrskih vozil, namenjenih JMPP. Ob omenjenih novih vozilih je Marprom 
izpeljal nabavo dveh rabljenih nizkopodnih 15-metrskih vozil, namenjenih linijskemu prevozu v mestnem 
prometu, in enega rabljenega primestno-medkrajevnega vozila, v prvi vrsti namenjenega opravljanju 
posebnega linijskega prevoza (prevoz smučarjev). Glede na novo pridobljene pogodbe za prevoz šolskih 
otrok v občinah Duplek in Hoče - Slivnica ter uvajanje novih linij IJPP v MOM smo nabavili dve novi VT vozili 
in štiri minibuse. V času poletnih počitnic (27. 6.–31. 8.) je v mednarodnem linijskem prometu obratovala 
mednarodna (sezonska) linija Maribor–Ljubljana–Pula. 

V letu 2017 nameravamo nadaljevati z obnovo voznega parka z nabavo novih okolju in potnikom prijaznih 
vozil dolžine 12 m. Vsa predvidena nova vozila so namenjena linijskemu prevozu v mestnem prometu. V letu 
2017 nameravamo v povprečju obratovati s 66-imi vozili.

STRUKTURA VOZNEGA PARKA PO TIPIH VOZIL
Na dan 31. 12. 2016 je Marprom razpolagal s 63-imi vozili.

Grafični pregled strukture voznega parka po znamkah vozil na dan 31. 12. 2016
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STRUKTURA VOZNEGA PARKA PO OKOLJSKEM STANDARDU

Grafični pregled vozil po okoljskem standardu na dan 31. 12. 2016

 

Grafični pregled strukture voznega parka glede na pogonsko gorivo v % na dan 31. 12. 2016

Kompletni vozni park je na dan 31. 12. 2016 zajemal 63 vozil (100 %); od tega je za izvajanje gospodarske 
javne službe JMPP namenjenih 49 vozil (77,8 %), za opravljanje IJPP v MOM 6 vozil (9,5 %) in za izvajanje 
ostalega posebnega linijskega prevoza in občasnega prevoza 8 vozil (12,7 % voznega parka).

STAROSTNA STRUKTURA VOZNEGA PARKA
Povprečna starost vozil na dan 31. 12. 2016 je bila 7 let, kar znaša 4,3 leta manj kot leta 2015. Vzrok za 
zmanjšanje starostne strukture voznega parka je nabava novih vozil v letu 2016. Največja starost je znašala 
19,4 leta, najmanjša starost pa 0,3 leta. 

Obnova voznega parka 2017 – zastavljeni cilji:
•  okolju prijazna vozila (emisijski razred EURO 6);
•  ekonomična poraba goriva; 
•  vozila, prilagojena potrebam JMPP glede na kapaciteto (dolžine 10–12 m);
•  vozila, prilagojena potrebam JMPP glede na velikost (80–105 mest);
•  uporabnikom konstrukcijsko prijazna vozila.
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Grafični pregled vozil po starosti na dan 31. 12. 2016

ŠTEVILO OPRAVLJENIH KILOMETROV
V letu 2016 smo opravljali javni linijski prevoz v mestnem prometu na 21-ih linijah JMPP. Prav tako smo 
opravljali posebne linijske prevoze znotraj MOM, občin Šentilj, Benedikt, Duplek in Hoče - Slivnica ter obča-
sne prevoze in mednarodne prevoze potnikov. V obdobju 1. 1.–31. 12. 2016 je bilo skupaj opravljenih 3,34 
milijona kilometrov. 

Tabelarični pregled prevoženih skupnih km po vrsti prevoza

Vrsta prevoza Število kilometrov Odstotek

Javni linijski prevoz v mestnem prometu 3.013.965 90,28 %

Posebni linijski prevoz 158.513 4,75 %

Občasni prevoz 115.780 3,47 %

Mednarodni prevoz potnikov 50.225 1,50 %

SKUPAJ 3.338.483 100 %

Grafični prikaz št. prepeljanih km po mesecih za leto 2016
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Za leto 2017 načrtujemo 3,47 milijona prevoženih kilometrov. Od tega 3,07 milijona kilometrov (88,42 %) 
v JMPP, 0,051 milijona kilometrov (1,47 %) v mednarodnem prometu, 0,14 milijona kilometrov (4,08 %) v 
občasnem prevozu in 0,209 milijona kilometrov (6,03 %) v posebnem linijskem prometu.

PREPELJANI POTNIKI IN POGODBENI PREVOZI
Leto 2016 je bilo za javni potniški promet v Republiki Sloveniji na nek način prelomno. V septembru se je na 
nivoju države uvedla t. i. enotna vozovnica, v prvi fazi kot subvencionirana vozovnica za dijake in študente. 
Vozovnica IJPP je enotna elektronska vozovnica, ki jo lahko upravičenec uporablja tako za prevoz z vlakom, 
medkrajevnim avtobusom kot tudi mestnim avtobusom v Ljubljani in Mariboru.

Na rednih linijskih prevozih je bilo opravljenih 3.932.356 potovanj, kar je 0,85 % manj kot v preteklem letu. 
Vendar je treba povedati, da nam tokratne številke ne podajo natančnega podatka. Manjkajo nam realni 
podatki za september, ker ob pričetku uvedbe integriranih vozovnic sistem beleženja potnikov še ni deloval 
v celoti. Iz navedenega razloga lahko z gotovostjo trdimo, da nam število potnikov ostaja vsaj na enaki ravni 
kot v preteklem letu.

Razmerje nakupa posameznih vrst vozovnic se skozi leta bistveno ne spreminja. Približno polovica naših 
uporabnikov se odloča za nakup mesečnih vozovnic, ostala polovica pa se odloča za nakup kuponskih 
vozovnic oziroma za nakup voženj pri vozniku.

Tabelarični pregled števila potnikov za leto 2016

Grafični prikaz potnikov po vrsti vozovnic za leto 2016

 

Opomba: IJPP vozovnice so v uporabi od 1. 9. 2016

Na področju pogodbenih prevozov smo naredili pomemben korak. Na javnem razpisu smo dobili prevoze 
za celotno občino Hoče - Slivnica (OŠ Hoče in OŠ Slivnica), in sicer za obdobje treh let. Prav tako smo bili 
uspešni v občini Duplek (OŠ Korena), iz preteklega leta pa smo še obdržali pogodbo za OŠ Sladki Vrh v 
občini Šentilj. Na pogodbenih šolskih prevozih nam od septembra obratuje 8 vozil.
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3.2. Avtobusna postaja Maribor

PROMETNI DEL
• peronizacija (mednarodni linijski promet, domači javni potniški promet),
• občasni prevozi,
• ostalo.

V letu 2016 se je na letnem nivoju  zvrstilo naslednje število prometnih dogodkov:

Mednarodni linijski promet

 

Domači javni potniški promet
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V letu 2016 je domači potniški promet predstavljal 92,23 % vseh dogodkov na AP. Mednarodni linijski promet 
4,02 %, občasni 2,75 %, ostali dogodki (parkirnine, oskrba avtodomov, prtljaga itd.) pa 1,1 % vseh dogodkov 
na AP Maribor. V letu 2016 se je mednarodni linijski prevoz v primerjavi z letom 2015 povečal za 4 nove linije, 
kar pomeni, da je iz Maribora možno potovati v vse države EU in vse države nekdanje Jugoslavije.

Za leto 2017 je predvideno 4-odstotno povečanje dogodkov iz naslova peronizacije. Povečanje se nanaša 
predvsem na mednarodne linijske prevoze, delno pa tudi na občasne prevoze. K povečanju bo prispevala 
tudi podpisana pogodba med Marpromom in podjetjema Flixbus in Postbus, ki sta dodobra popolnila med-
narodni promet na AP in uvajata nove linije. 

Občasni prevozi

Vsi dogodki na AP, izraženi v odstotkih
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REVITALIZACIJA AP

Urejanje razmerij med lastnikom in najemniki

Začetek urejanja pravnih razmerij sega že v leto 2013. Na MOM se je v ta namen ustanovila posebna komi-
sija, tudi s pomočjo novega upravnika (Snaga d.o.o.) pa so se formalno-pravna in etažna razmerja med 
lastniki lokalov v objektu AP Maribor in MOM v letu 2016 dokončno uredila. Prav tako se prazni lokali polnijo 
z novimi vsebinami, kar predstavlja velik korak k nadaljnji oživitvi AP Maribor, za kar si prizadevamo. 

Revitalizacija in posodobitev objekta AP

Tudi rekonstrukcija objekta AP se je v sodelovanju z arhitektom začela leta 2013, nato se je posodobitev 
nadaljevala v letu 2014. Predvsem so bila opravljena pleskarska dela, začela se je zatesnitev strehe. V letu 
2015 so bili v sodelovanju z MOM na peronih nameščeni elektronski prikazovalniki voznih redov.

V letu 2016 je prišlo do popolne obnove stranišča na AP, in sicer s pomočjo finančnih sredstev iz rezervnega 
sklada. V letu 2017 pa je predvidena rekonstrukcija peronske razsvetljave s pomočjo denarja iz proračuna 
MOM in sredstev EU. Poleg tega si želimo zamenjave drsnih peronskih vrat, ki so dotrajana in zastarela.

Festivalsko vzdušje ostaja na AP tudi v letu 2017, vendar se seli na hojnico. Oder  v »Areni Marprom« bo 
namreč treba umakniti, prav tako pa tudi preseliti tribuno zaradi potreb zaklonišča, ki je v domeni Službe za 
zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje MOM. 

3.3. Izvajanje dejavnosti obratovanja žičniških naprav
Področje izvajanja žičniške dejavnosti zajema:

•  prevoz potnikov s krožno kabinsko žičnico (KKŽ) na Mariborsko Pohorje, ki se izvaja kot izbirna 
gospodarska javna služba,

•  prevoz potnikov z ostalimi žičniškimi napravami, ki se izvaja kot tržna dejavnost.

Mariborsko Pohorje, kamor prištevamo tudi Areško Pohorje, je z 250 hektari smučarskih površin in 19-imi 
žičniškimi napravami največji zimsko-športni center v Slovenji, z več kot sedmimi kilometri osvetljenih smu-
čarskih prog pa smučarski center z najdaljšo nočno smuko tudi daleč čez slovensko mejo. Žičnice lahko 
prepeljejo skupno 17.500 oseb na uro. 

Nad Športnim centrom Pohorje d.o.o., ki je bil vrsto let koncesionar vseh žičniških naprav in upravljavec 
smučišč na Mariborskem Pohorju, je bil 16. 10. 2014 s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru začet stečajni 
postopek. Posledično je prišlo do prenehanja koncesijskih pogodb. 

Zaradi ohranitve celotne športne in turistične ponudbe (tako zimske kot poletne), nadaljnjega razvoja te 
ponudbe, povečanja obiska turistov in s tem izboljšanja konkurenčnosti destinacije Mariborsko Pohorje je 
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po stečaju vodilne družbe, ki je na Pohorju opravljala turistično, gostinsko, hotelirsko in žičniško dejavnost, 
k reševanju nastale situacije aktivno pristopila lokalna skupnost. MOM kot koncedent je začela postopke 
za novo ureditev koncesijskih razmerij, stečajni upravitelj pa je Marpromu 30. 10. 2014 podelil začasno 
upravljanje KKŽ in ostalih žičniških naprav ter z njimi povezanih naprav in objektov. 

Mestni svet MOM je na izredni seji 10. 11. 2014 sprejel spremembe in dopolnitve odlokov, ki so koncesijski 
akti in tako pravna podlaga za prenos koncesij na Marprom. 

PREVOZ POTNIKOV S KROŽNO KABINSKO ŽIČNICO NA MARIBORSKO POHORJE
MOM je kot koncedent Marpromu podelila koncesijo za gradnjo nadomestne KKŽ na Mariborskem Pohorju 
in koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe prevoza potnikov po žičniških napravah 24. 11. 2014 z 
odločbo za eno leto. Slednjo je s sklepom župana MOM v letu 2015 podaljšala za pol leta, do 22. 5. 2016. Ob 
koncu leta 2016 so mestni svetniki MOM na redni seji sprejeli odločitev, da se Marpromu podeli dolgoročna 
koncesija za obdobje 15-ih let, in sicer za KKŽ, zemljišča, ki se uporabljajo za izvajanje smučarske dejavno-
sti, žičniške naprave in tudi spremljevalne objekte. Natančneje 25. 1. 2017 je bila Marpromu pogodba s prej 
opisano vsebino tudi podpisana. 

Prevoz potnikov s KKŽ se izvaja kot izbirna gospodarska javna služba, za katero je koncedent dolžan na 
letnem nivoju zagotoviti nadomestilo v višini 333.000 evrov, če koncesionar stroškov izvajanja javne službe 
ne more pokriti s ceno storitve. Ceno storitve, torej prevoza s KKŽ, oblikuje koncesionar sam, a jo je dolžan 
predhodno predložiti mestnemu svetu, ki poda soglasje k predlaganemu ceniku.  

Marprom je pridobil obratovalno dovoljenje za KKŽ 10. 11. 2014, tako da je po prenehanju obratovanja zaradi 
stečaja KKŽ ponovno pričela z obratovanjem 12. 11. 2014. V letu 2015 je prepeljala 243.798 potnikov, v letu 
2016 pa 293.876 potnikov.

V letu 2016 smo morali na KKŽ opraviti t. i. posebne preglede, ki jih je treba po navodilih proizvajalca 
opraviti na 22.500 ur obratovanja. To delo je bilo opravljeno v aprilu in oktobru, in sicer na osmih stebrih. 
Finančna sredstva za investicijo v višini 250.000 evrov je zagotovila MOM, seveda pa je bilo delo v okviru 
posebnih pregledov izvedeno s strani naših zaposlenih, kar je občutno znižalo ocenjeno vrednost investici-
je, ki je sprva znašala okrog 480.000 evrov. 

Redna dnevna, tedenska, mesečna, polletna in letna vzdrževanja v letu 2016 predstavljajo vložena sredstva 
v višini približno 85.000 evrov.

PREVOZ POTNIKOV Z OSTALIMI ŽIČNIŠKIMI NAPRAVAMI
MOM nam je podelila koncesijo za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb 8. 12. 2014 z odločbo 
za eno leto za naslednje naprave na Mariborskem Pohorju: sedežnice Radvanje, Poštela in Sleme ter vlečnici 
Bellevue in Videc. Občina Ruše pa koncesijo za naprave na Areškem Pohorju 16. 12. 2014 z odločbo za eno 
leto, in sicer za: sedežnico Pisker ter vlečnice Cojzerica 1 in 2, Ruška, Areh, Žigart, Orel ter Partizanka 1 in 2. 

marprom - letno poročilo 2016 - poslovno poročilo

–25–



Obstoječe odločbe so bile v enakem obsegu podaljšane za 6 mesecev – s strani občine Ruše do 31. 5. 2016, 
s strani MOM pa do 8. 6. 2016. 

Kot je že opisano v poglavju Prevoz potnikov s krožno kabinsko žičnico na Mariborsko Pohorje, je nato 
Marprom prejel zgoraj naštete naprave v dolgoročno upravljanje, naprave na areškem delu pa z odločbo do 
sredine aprila 2017. 

V letu 2016 smo izvedli posebne preglede na nekaterih napravah, kar je s finančnega vidika pomenilo prib-
ližno 95.000 evrov vložka, prav tako smo pridobili vsa obratovalna dovoljenja do konca decembra. Žičniške 
naprave so pričele z obratovanjem 10. 12. 2015, ko smo glede na vremenske in snežne razmere odprli tudi 
pripadajoča smučišča. Tako sta na areškem delu ob navedenem datumu pričeli obratovati vlečnici Areška 
in Cojzerica, na mariborskem delu pa sedežnica Sleme in vlečnica Bellevue. V letu 2016 je bilo na žičniških 
napravah, ki so obratovale, prepeljanih skupno 1.287.840 potnikov (smučarjev). Pri tem je treba poudariti, 
da gre pri navedenem podatku za skupek dveh smučarskih sezon, in sicer 2015/2016 in 2016/2017.
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3.4.  Izvajanje dejavnosti ureditve smučišč, zasneževanja 

in vzdrževanja
Področje izvajanja dejavnosti ureditve smučišč, zasneževanja in vzdrževanja zajema:

• zasneževanje, 
• urejanje smučišč,
• vzdrževanje strojne opreme na črpališčih in vodnih jaških,
• vzdrževanje snežnih topov,
• vzdrževanje teptalnih strojev in druge gradbene mehanizacije.

Zasneževalni sistem omogoča ob ugodnih vremenskih razmerah zasnežitev približno 70 % smučarskih 
površin. Kot je našteto zgoraj, zasneževalni sistem kot celoto sestavljajo struktura vodnih napeljav oziroma 
cevi (vodnih in zračnih), vodna zajetja in elektronika, nameščena ob vodnih zajetjih (črpališča). Za vzdrže-
vanje naštetega smo v letu 2016, odkar je bilo predano v upravljanje Marpromu, zabeležili strošek v višini 
74.000 evrov. 

Treba je poudariti, da je Marprom šele od začetka smučarske sezone 2016/2017, torej od novembra 2016, 
v celoti upravljavec na Mariborskem in Areškem Pohorju. V pretekli smučarski sezoni pa je bil upravljavec 
smučišč in zasneževalnih sistemov Nivis d.o.o.

Sestavni del celote zasneževalnega sistema so seveda tudi snežni topovi. Za zagotovitev izvedbe svetov-
nega pokala v alpskem smučanju, tekmovanja za Zlato lisico, smo nabavili dodatnih 20 snežnih topov. Tako 
smo v smučarski sezoni 2016/2017 upravljali s skupno 96-imi snežnimi topovi. Samo vzdrževanje snežnih 
topov, ki zajema pripravo pred sezono, vzdrževanje med obratovanjem in vzdrževanje po končanem zasne-
ževanju, predstavlja strošek v višini 60.000 evrov.

V sklopu urejanja smučišč je v nadaljnjem zapisu zajeto razgrinjanje snega, teptanje, označevanje smučišč 
in seveda delo nadzornikov ter reševalcev na smučiščih. Za potrebe razgrinjanja in teptanja snega razpola-
gamo z 9-imi teptalnimi stroji. Strošek vzdrževanja znaša nekaj več kot 100.000 evrov. 

Za obratovanje ostalih žičniških naprav, opravljanje nadzora na smučiščih in za reševanje na smučiščih smo 
zaposlili dodatne ljudi, vendar vse za določen čas zimske sezone 2016/2017. Na dan 31. 12. 2016 je bilo za 
določen čas zaposlenih 14 ljudi na delovnih mestih strojnik in strežnik, 10 ljudi na delovnem mestu nadzornik 
smučišč in 10 na delovnem mestu reševalec na smučiščih.

Omeniti je seveda treba še število poškodb na smučiščih, ki jih je bilo v koledarskem letu 2016 skupno 114.
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4. KADROVSKI PODATKI
STRUKTURA ZAPOSLENIH PO STAROSTI IN SPOLU
Na dan 31. 12. 2016 je bilo v Marpromu skupno 244 zaposlenih. Od tega je bilo 41 žensk, kar predstavlja 
16,80 % vseh zaposlenih, in 203 moških, kar predstavlja 83,20 % vseh zaposlenih. 

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

Starost Moški Ženske Skupaj %

Do 25 let 7 2 9 3,69

25–30 let 7 6 13 5,33

30–35 let 8 3 11 4,51

35–40 let 11 6 17 6,97

40–45 let 31 5 36 14,75

45–50 let 35 8 43 17,62

50–55 let 44 9 53 21,72

Nad 55 let 60 2 62  25,41

SKUPAJ 203 41 244 100

Pregled zaposlenih po starosti in spolu

Na dan 31. 12. 2016 je bilo v Marpromu 191 zaposlenih za nedoločen čas in 53 zaposlenih za določen čas, 
zaradi opravljanja sezonskega dela, nadomeščanja odsotnih delavcev in zaradi povečanega obsega dela.

Nedoločen čas Določen čas Porodniška Skupaj

190 53 1 244
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ODSOTNOSTI Z DELA
Boleznine, poškodbe pri delu in izven dela, nega družinskega člana, krvodajalstvo itd.

Razlog odsotnosti z dela Število ur

Boleznina 15.454

Poškodba pri delu 2.461

Poškodba izven dela 5.898

Spremstvo in nega 1980

Krvodajalstvo 135

Porodniški dopust 3.372

Očetovski dopust 176

SKUPAJ 29.476

Največje število ur odsotnosti z dela v letu 2016 je bilo zaradi bolezni zaposlenih, in sicer 15.454 ur. 

V letu 2016 so tri zaposlene delavke koristile pravico do porodniškega dopusta, 2 zaposlena pa sta koristila 
pravico do očetovskega dopusta.

IZOBRAŽEVANJE
V letu 2016 je bilo 112 zaposlenih na rednem  strokovnem  izobraževanju za poklicne voznike, ki ga izvaja 
zavod Formula Maribor.

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI
V letu 2016 je bilo na redni obdobni zdravniški pregled napotenih 42 zaposlenih. 

INVALIDI
V Marpromu je 9 zaposlenih, ki imajo priznano stopnjo invalidnosti 3. kategorije, in 2 zaposlena s stopnjo 
invalidnosti 2. kategorije. 

Skupaj je tako bilo v letu 2016 zaposlenih 11 invalidov, kar predstavlja 4,51 % vseh zaposlenih.

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

31. 12. 2015 7 2 4,64

31. 12. 2016 9 2 4,51

ŠTUDENTSKO DELO
Povečan obseg dela sezonskega značaja vsako leto rešujemo s pomočjo študentskega dela. Skupaj je bilo 
opravljenih 14.279 ur. Glavnina dela, ki se nanaša na Pohorje, je opravljena v času zimske sezone (pomoč na 
žičniških napravah, prodaja vozovnic), na avtobusni postaji pa ob pričetku novega šolskega leta (prodaja 
vozovnic, informacije, vhodni dispečer).

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Opravljanje obveznega praktičnega izobraževanja smo omogočili štirim osebam, in sicer dvema študento-
ma z Višje prometne šole v Mariboru, enemu študentu z Univerze v Mariboru – Fakultete za logistiko in dija-
kinji iz Srednje trgovske šole v Mariboru. Skupaj so opravili 1844 ur obveznega praktičnega izobraževanja.

VARSTVO PRI DELU ZA SERVISNE DELAVNICE
Vsako leto imamo za zaposlene usposabljanje o varstvu pri delu in novitetah na tem področju. Zato se pri 
vseh delovnih procesih držimo podanih smernic za zahtevano zaščitno opremo in opravil.

Podjetje VDP VAJDA Varstvo pri delu je v februarju 2017 v naših prostorih (servisne delavnice) opravilo 
program usposabljanja za upravljavca viličarja; program za upravljanje viličarja je uspešno opravilo 6 oseb, 
tako imamo stalno na razpolago strojnika za upravljanje viličarja.

Naše serviserje pošiljamo tudi na specializacijska izobraževanja za novo nabavljena vozila, tako da sledimo 
novitetam na področju vozil, ki jih naše podjetje nabavlja in vzdržuje.
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5. JAVNA NAROČILA V LETU 2016
Marprom vodi postopke v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja. V letu 2016 je bilo 
izvedenih 22 postopkov javnih naročil, od katerih je bilo 16 postopkov namenjenih oddaji naročil za blago 
in 6 postopkov oddaji naročil za storitve. Vsa javna naročila je podjetje izvajalo transparentno in v okviru 
zakonskih predpisov.

6.  CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO 
PODJETJE

Tudi v letu 2016 smo nadaljevali z aktivnostmi s področja izbranih ukrepov certifikata Družini prijazno podje-
tje. Zaposleni so bili deležni vsebin iz naslednjih ukrepov: otroški časovni bonus, tim za usklajevanje poklic-
nega in družinskega življenja, komuniciranje z zaposlenimi, komuniciranje z zunanjo javnostjo, raziskave 
med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine, druženje med zaposlenimi, korporativno prostovoljstvo, 
obdaritev novorojenca, ponudba za prosti čas in novoletno obdarovanje otrok. 

TRETJI MARPROMOV DAN V ZAVETIŠČU ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI
Zaposleni so v decembru obiskali Zavetišče za zapuščene živali v Mariboru. Prijetno druženje je bilo name-
njeno skupnemu izobraževanju in sprehajanju psov ter donaciji hrane in drugih pripomočkov, ki so bili kup-
ljeni z zbranimi sredstvi zaposlenih.
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NOVOLETNO OBDAROVANJE OTROK
Narodni dom v Mariboru je decembra gostil otroke zaposlenih v Marpromu. Ti so si skupaj s starši ogledali 
predstavo Princeska in snežak, po prijetnem druženju z Božičkom in obdarovanju pa nepozabno srečanje 
zaključili s plesom in z glasbo.

7.  STANDARDA ISO 9001:2015 in 
OHSAS 18001  

V letu 2016 smo pričeli z aktivnostmi prehoda na nov standard ISO 9001:2015, katerega poslanstvo je 
pravočasno prepoznavanje in primerna obravnava poslovnih tveganj ter vzpostavitev sistema za njihov 
nadzor in omejevanje. Prav tako so bila izpeljana uvodna dejanja v smeri pridobitve standarda za varnost in 
zdravje pri delu in sistema za upravljanje varnosti OHSAS 18001. Odločitev za pridobitev slednjega izraža 
zavedanje podjetja o pomenu zdravega delovnega okolja za izboljševanje splošne učinkovitosti zaposlenih 
in doseganje boljših poslovnih rezultatov.

8. PRITOŽBE UPORABNIKOV JMPP
V letu 2016 smo prejeli 312 pritožb, največ v zadnjem tromesečju leta, in sicer 125 (40,1 %). Opazujoč posa-
mezne mesece je bilo 18,26 % pritožb zabeleženih v oktobru. Iz podatkov je razvidno, da so uporabniki 
storitev JMPP svoje pripombe v 251-ih primerih (80,5 %) sporočili v obliki telefonskega klica, 10,9 % je bilo 
takšnih, ki so pritožbo podali na pisni način, 8,6 % uporabnikov pa je svoje mnenje ali negativno izkušnjo 
podalo osebno na lokaciji sedeža podjetja. 
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9. PROMETNE NESREČE V JMPP
V letu 2016 se je zgodilo skupno 6 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi avtobusi JMPP v Mariboru. 
Po nam znanih podatkih so se vse nesreče končale le s premoženjsko škodo, brez telesnih poškodb.

10. DRUGI POMEMBNI DOGODKI
OBELEŽITEV 90-LETNICE JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V MARIBORU
Z dnevom odprtih vrat in slovesno otvoritvijo novih delavnic na lokaciji Ob Dravi 6 na Pobrežju smo v 
Marpromu septembra tudi obeležili 90 let mariborskega javnega potniškega prometa. Na slovesnosti so se 
zaposlenim v našem podjetju pridružili povabljeni gosti, med njimi je bil tudi župan Mestne občine Maribor 
dr. Andrej Fištravec.

Ob tej priložnosti smo tudi izdali posebno brošuro; v njej je predstavljena bogata zgodovina javnega potni-
škega prometa od začetkov v letu 1926 do leta 2016, ki je prikazana tudi skozi številne zanimive arhivske 
fotografije. Maribor je bil deveto mesto v Evropi, ki je uvedlo javni potniški promet z avtobusi – dobilo ga je 
veliko pred Ljubljano in Gradcem. 
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AKTIVNOSTI MARPROMA V EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI 2016
Čas septembra je med seboj povezal veliko število udeležencev Evropskega tedna mobilnosti, med katerimi 
je bil tudi Marprom. Promocija in spodbujanje možnosti uporabe javnega prevoza ter izvedba organiziranega 
celodnevnega brezplačnega prevoza z avtobusi mestnega potniškega prometa sta bili tudi tokrat osrednji 
programski aktivnosti podjetja. Trg Leona Štuklja je bil prizorišče srečanja z uporabniki storitev podjetja in 
drugimi obiskovalci, ki so prejemali aktualne informacije o izvajanju mestnega potniškega prometa, sami pa 
so lahko v priložnostni anketi tudi podali svoje mnenje, predloge in oceno na izvajanje linijskega prevoza v 
mestnem prometu. V anketi sodelujoči obiskovalci so prejeli praktične nagrade.

UREDITEV LASTNIH SERVISNIH DELAVNIC IN PRALNICE
Marprom je septembra odprl svoje nove delavnice na območju nekdanjega Cestnega podjetja Maribor na 
Pobrežju. Na lokaciji novih delavnic in parkirišč za mestne avtobuse na naslovu Ob Dravi 6 imamo precej 
večje in kakovostnejše prostore kot prej na Tržaški cesti. V novih prostorih delujejo servisna, kleparska in 
ličarska delavnica ter skladišče rezervnih delov, prav tako pa smo letos tam uredili še novo lastno avtopral-
nico. Okolju prijazna avtopralnica omogoča pranje kompletnega službenega voznega parka, od najmanjših 
avtomobilov do največjih 15-metrskih avtobusov.
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KOMUNALIADA 2016 V MARIBORU
V juniju smo se prvič udeležili Komunaliade, sicer tradicionalnega srečanja delavcev komunalnega gospodar-
stva Slovenije. Tekmovanja v različnih športnih in delovnih disciplinah so se odvijala v Športnem parku Tabor. 
Marprom je imel svoje predstavnike v devetih športnih panogah, doseženi rezultati pa so ga v kategoriji  špor-
tnih disciplin uvrstili na skupno 24. mesto med 64-imi tekmovalnimi ekipami. Dogodek, ki je razen športnega 
naboja udeležencem ponudil tudi veliko prijetnega druženja, je zaposlenim ostal v lepem spominu.

 

SREČANJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET – MARPROM 
Na sončno oktobrsko soboto se je odvilo ponovno srečanje zaposlenih v Marpromu in Ljubljanskem potni-
škem prometu. Športno obarvano druženje sta popestrila ogled znamenitosti slovenske prestolnice iz per-
spektive turističnega vlakca in nogometnega derbija med Olimpijo in Mariborom v Stožicah. Tekmovalni 
del dneva je predstavnike obeh podjetij postavil pred izziv zmage v malem nogometu, odbojki in bowlingu.
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Četudi doseženi rezultati takšnega srečanja seveda niso primarnega značaja, gre zapisati, da so bili doma-
čini za las uspešnejši v malem nogometu in bowlingu, medtem ko je zmaga v odbojki prepričljivo odromala 
na štajerski konec. Želja po nadaljevanju tradicije takšnih srečanj je bila tokrat znova obojestransko moč-
no izražena, ob prisrčnih pozdravih vseh udeležencev pa tudi upanje, da se v prihodnjem letu ponovno 
snidemo.

11. PROMOCIJA JMPP IN POHORJA
11.1. Promocija JMPP
V letu 2016 smo z namenom promocije javnega potniškega prometa med mladimi izvedli kampanjo »Ceep 
calm and get on the bus«. Kampanja je bila sestavljena iz spletnega oglaševanja (spletna stran in Facebook 
objave)  in promocijskega darila (majice) za dijake in študente ob nakupu mesečne avtobusne vozovnice. 
Izvedenka priljubljene kampanje, ki jo je britanska vlada kot pripravo na drugo svetovno vojno lansirala leta 
1939 (originalna izvedba: Keep Calm and Carry On), je med mladimi požela veliko zanimanja.

Letos bomo nadaljevali komunikacijo z mlajšo populacijo na njej prilagojen način in tako približali upo-
rabo javnega potniškega prometa mladim. Kampanjo, ki bo zajela tudi druge ciljne skupine, bomo v letu 
2017 nadgradili z novo, uporabnikom prijaznejšo spletno stranjo www.marprom.si. Spletna stran bo poleg 
osnovnih servisnih informacij vsebovala tudi spletni iskalnik voznega reda avtobusov in prihoda avtobusov, 
podatki pa se bodo na aplikaciji prek GPS sistema prikazovali v realnem času.

SPLETNA APLIKACIJA MARPROM WEBMAP, MOBILNA APLIKACIJA MARPROM VOZNI 

REDI IN GOOGLE TRANSIT
Med cilji, ki jih je MOM sprejela v svojih dokumentih in s katerimi sledi strategijam tako na državni kot evrop-
ski ravni, sta tudi večja uporaba in dvig kakovosti JMPP. Ta bo v prihodnosti za potnike prijaznejši, varnejši 
in z modernizacijo v smislu uporabe naprednih tehnologij tudi kakovostnejši in zanesljivejši. Korak naprej v 
približevanju zastavljenim ciljem smo v sodelovanju z MOM in Fakulteto za gradbeništvo, prometno inže-
nirstvo in arhitekturo že naredili – na spletni strani www.marprom.si smo predstavili interaktivno spletno 
aplikacijo Marprom WebMap. Aplikacija ponuja uporabnikom mestnega avtobusnega  prometa informacije 
o aktualnih voznih redih, o poteku rednih mestnih avtobusnih linij in lokacijah vseh avtobusnih postajališč.
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V sodelovanju z MOM in s Srednjo elektro-računalniško šolo Maribor smo predstavili tudi mobilno aplikacijo 
Marprom Vozni Redi. Aplikacijo je možno na Android telefone naložiti prek spletne Trgovine Google Play. 
Aplikacija ima še veliko možnosti nadgradnje, že sedaj pa omogoča pregled vseh postaj in voznih redov za 
vse mestne avtobuse.

Ob koncu leta smo pričeli s pripravo vse potrebne dokumentacije za vključevanje voznih redov JMPP v 
spletno aplikacijo Google Transit. Zaradi dolgotrajnih postopkov, ki jih zahteva Google, bo aplikacija zažive-
la šele v sredini leta 2017. Aplikacija bo uporabniku glede na izbrano destinacijo nudila točne informacije o 
lokaciji avtobusne postaje, času in peš poti do avtobusne postaje, izbiri številke avtobusa in času, ki ga bo 
potreboval za celotno pot.

11.2. Promocija Pohorja
Promocijo Pohorja in smučarske sezone na Pohorju 
smo razdelili na dva dela.

Prva kampanja s komičnim likom škratom 
Bolfenkom je bila namenjena pospe-
ševanju prodaje sezonskih in dnevnih 
smučarskih vozovnic med Mariborča-
ni in okoličani, ki lik škrata Bolfenka iz 
oddaje lokalne radijske postaje dobro 
poznajo. Kampanja je bila uspešna, 
saj smo s pomočjo humornega pristopa 
povečali prodajo dnevnih smučarskih 
vozovnic in zaupanje lokalne skupnosti v stro-
kovnost Marproma pri izvajanju zimske sezone. 
Zaupanje in odobravanje sta se odražala tudi 
skozi bistveno manj oz. skoraj nič nezadovolj-
nih sporočil na FB strani VisitPohorje.

Ker je Pohorje kot turistična destinacija po 
negativnem dogajanju v minulih letih izgubi-
lo prepoznavnost in zaupanje smučarjev ter 
turistov, smo kot novi dolgoročni upravljavec 
uvedli novo blagovno znamko VisitPohorje. 
Izbrali smo generično ime, ki vabi goste nazaj 
na Pohorje. Logotip s svojim grafičnim in sti-
liziranim zapisom srca namesto prve črke »V« 
obljublja turistom, da se bodo že ob prvem 
obisku zaljubili v Pohorje, to pa jih bo spreje-
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lo z odprtim srcem in toplim objemom dobrodošlice. Blagovno znamko smo registrirali tudi na Uradu za 
intelektualno lastnino in zakupili spletno domeno VisitPohorje.si, s katero smo zamenjali stari spletni naslov 
www.mariborskopohorje.si in Facebook stran Pohorje je zakon.

Zaradi večje prepoznavnosti in promoviranja naše nove blagovne znamke na širšem območju Slovenije in 
v svetu smo postali sponzor mariborskim alpskim smučarskim reprezentantom (Ilka Štuhec, Boštjan Kline, 
Klemen Kosi in Nika Tomšič). Ti so skozi kampanjo s sloganom »Dobrodošli na moj hrib« nagovorili ciljno 
javnost, da se vrne na Pohorje – hrib, na katerem so tudi oni naredili prve smučarske zavoje. V ta namen je 
bilo izvedenih veliko komunikacijskih orodij, ki so zajemala spletno oglaševanje, družabna omrežja, tiskane 
medije, televizijo, radio in zunanje medije. V letu 2017 bomo nadaljevali z razvojem blagovne znamke v 
sodelovanju s smučarji. Novost, ki bo omogočila še boljšo informiranost o dogajanju na Pohorju, bo tudi 
nova spletna stran VisitPohorje.si;  ta bo združila interaktivno predstavitev Pohorja v zimskem in poletnem 
obdobju, možnosti poletnih aktivnosti na Pohorju, ponudbo nastanitvenih zmogljivosti, kulinariko itd.
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VISITPOHORJE GIFTSHOP
Razvoj blagovne znamke in krepitev prepoznavnosti v lokalnem in širšem okolju smo v letu 2016 nadgra-
dili s promocijsko-darilnim programom, poimenovanim GiftShop. Skrbno izbran prodajni program je požel 
veliko zanimanja, zato ga bomo v naslednjih letih še širili in dopolnjevali z različnimi promocijskimi artikli in 
rokodelskimi spominki iz lokalnega okolja

DELOVNA AKCIJA MAR MI JE IN BORIM SE ZA POHORJE
Pred zimsko sezono 2016/2017 smo v sodelovanju z Alpskim smučarskim klubom Branik in Termami Mari-
bor na Pohorju izpeljali delovno akcijo za ureditev smučarskih prog, ki se je izkazala za zelo uspešno. Akciji 
z naslovom MAR mi je In BORim se za Pohorje se je pridružilo več sto ljudi, ki so prostovoljno odstranjevali 
kamenje in različne odpadke s smučarskih prog. Poleg čiščenja je bila akcija tudi priložnost za druženje 
ljubiteljev smučanja in narave, Mariborčani pa so z izjemnim odzivom dokazali, da jim je mar za Pohorje.
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VSESLOVENSKA AKCIJA ŠOLAR NA SMUČI
V smučarski sezoni 2016/2017 smo ponovno sodelovali pri vseslovenski akciji Šolar na smuči, ki je nastala 
s ciljem popularizacije smučanja med otroki, tokrat pa je bila namenjena otrokom četrtih in petih razredov 
osnovnih šol. V času akcije smo na Mariborskem Pohorju omogočili brezplačno smučanje blizu 600 šolarjem 
iz severovzhodne Slovenije, za katere smo zagotovili brezplačne vozovnice, učitelje smučanja, poligone itd. 
Namen akcije je, da se otroci brezplačno naučijo osnov smučanja in usvojijo pravila varnosti na smučiščih, 
vsi udeleženci pa so prejeli tudi spominsko diplomo in praktična darila. Prav tako smo jim podarili kupon-
ček, s katerim so starši ob nakupu dnevne smučarske vozovnice dobili še brezplačno vozovnico za otroke.

PRIPRAVA INTERNE REVIJE INFOPOSTAJA
V letu 2016 smo tudi uresničili projekt interne revije, ki smo jo poimenovali Infopostaja. Z njo želimo okrepiti 
izmenjavo informacij o dogajanju v podjetju, s tem pa tudi povečati pripadnost zaposlenih k podjetju. Pred 
koncem leta smo pripravili in izdali 1. številko Infopostaje, odziv nanjo pa je bil pozitiven. Zato bomo s tem 
projektom nadaljevali tudi v letu 2017, ko bomo predvidoma pripravili 3 številke interne revije. V njej bomo 
zaposlene še naprej obveščali o dosežkih in načrtih podjetja tako na področju mestnega potniškega pro-
meta kot pri upravljanju Pohorja, o različnih projektih, družabnih in drugih dogodkih.
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Z DELOM ŽELIMO TO, KAR SO NAM ZAUPALE GENERACIJE 

PREDANIH PREDHODNIKOV, RAZVITI V INTEGRIRANO MREŽO 

JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA� VEMO, DA ZMOREMO�  

TO SI DOKAZUJEMO VSAK DAN, TEDEN, MESEC IN LETO�  

VOZNI PARK SMO POMLADILI TAKO, DA JE NJEGOVA 

KONDICIJA NAJBOLJŠA V DRŽAVI� SPODBUJAMO UTRIP 

POHORJA, TAKO POZIMI, KO SMO GARANT DOBRE SMUKE, KOT 

POLETI, KO NAŠ HRIB ŠE BOLJ PRIBLIŽAMO NAŠEMU MESTU� 

SMO GOSPODARJI SNEGA IN ZAVEZNIKI SONCA� SMO NA 

DOBRI POTI, DA POSTANEMO NEPOGREŠLJIV DEL PREBIVALK 

IN PREBIVALCEV NAŠEGA MESTA IN S TEM RESNA IZBIRA 

NJIHOVE ALTERNATIVNE OBLIKE TRANSPORTA�
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12. UPRAVLJANJE S TVEGANJI
V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju pod-
jetij (ZFPPIPP) Javno podjetje Marprom d.o.o. upošteva pravila skrbnega finančnega poslovanja, spremlja 
in obvladuje tveganja, ki jim je izpostavljeno pri svojem poslovanju.

Tveganja, ki jim je družba izpostavljena, so:

Likvidnostno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi kratkoročne plačilne nesposobnosti.

Likvidnostno tveganje in tveganje v zvezi z denarnim tokom sta povezana s primanjkljajem razpoložljivih 
finančnih virov in s tem z nezmožnostjo podjetja, da v roku poravna svoje obveznosti. 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 cen stori-
tev izvajanja obveznih javnih gospodarskih služb zelo odvisno od subvencije za prevoz oseb s strani lastnice, 
Mestne občine Maribor. 

Regulatorna tveganja izhajajo iz sprememb zakonodaje in vplivajo na poslovni rezultat podjetja. Obvladu-
jemo jih na način, da sodelujemo s pristojnimi organi v procesu priprave aktov.

Cenovno (nabavno) tveganje podjetje obvladuje s službo za javna naročila.

Tehnološko-operativna tveganja. Varnost in zanesljivost prevozov je ena od glavnih usmeri-
tev 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 zajema 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 in izvedbah sto-
ritev zahtevamo bančne garancije, bianco menice 

za resnost ponudbe in za dobro izvedbo del. 
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13. RAČUNOVODSKI IZKAZI
Marprom vodi poslovne evidence (razvide) in računovodstvo na podlagi določil Zakona o gospodarskih 
javnih službah, Zakona o gospodarskih družbah in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

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

Podatki iz bilance stanja na dan 31. 12. 2016

 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

 SREDSTVA (002+032+053) 1 4.700.295 2.215.218

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031) 2 2.304.136 265.471

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009) 3 2.794 395

1. Neopredmetena sredstva (005 do 008) 4 2.794 395

 a) Dolgoročne premoženjske pravice 5 2.794 395

 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 2.235.045 217.157

1. Zemljišča 11 194.048 0

2. Zgradbe 12 866.826 0

3. Proizvajalne naprave in stroji 13 0 0

4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva 14 1.123.692 217.157

5. Biološka sredstva 15 0 0

6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 16 49.900 0

7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 17 579 0

III. Naložbene nepremičnine 18 0 0

IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024) 19 49.747 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 9.747 0

 a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 25 0 0

 b) Druga dolgoročna posojila 26 9.747 0
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 Znesek (v EUR)

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 16.550 7.918

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052) 32 2.087.874 1.836.139

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 33 3.789 0

II. Zaloge (035 do 039) 34 52.886 69.252

1. Material 35 46.312 43.599

2. Nedokončana proizvodnja 36 0 0

3. Proizvodi 37 0 0

4. Trgovsko blago 38 574 1.302

5. Predujmi za zaloge 39 6.000 24.351

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 1.789.457 1.740.021

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 49 14.279 6.850

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 50 1.441.372 1.571.008

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 51 333.805 162.162

V. Denarna sredstva 52 241.743 26.866

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 53 308.285 113.608

 Zunajbilančna sredstva 54 4.669.494 985.670

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095) 55 4.700.295 2.215.218

A. KAPITAL (057+060+061+067+301+068-069+070-071) 56 356.851 346.087

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

III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066) 61 25.277 24.774

1. Zakonske rezerve 62 3.260 2.757
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 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

2. Rezerve 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 22.018

IV. Revalorizacijske rezerve 67 0 0

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 301 0 -705

VI. Preneseni čisti dobiček 68 22.018 0

VII. Prenesena čista izguba 69 0 0

VIII. Čisti dobiček poslovnega leta 70 9.556 22.018

IX. Čista izguba poslovnega leta 71 0 0

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074) 72 271.167 65.810

1. Rezervacije 73 174.214 65.810

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 74 96.953 0

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084) 75 1.519.533 0

I. Dolgoročne finančne obveznosti(077 do 079) 76 1.519.533 0

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

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 78 1.519.533 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 2.430.076 1.661.354

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

II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090) 87 199.717 0

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

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 89 199.717 0

3. Druge kratkoročne finančne obveznosti 90 0 0

III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094) 91 2.230.359 1.661.354

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 92 0 10.969

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 93 1.701.678 1.242.806

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 94 528.681 407.579

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 95 122.668 141.968

  Zunajbilančne obveznosti 96 4.669.494 985.670
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13.2. Izkaz poslovnega izida
V nadaljevanju prikazujemo izkaz poslovnega izida, katerega postavke nato analiziramo.

Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016

 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118) 110 5.193.973 4.608.343

I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114) 111 5.106.695 4.537.145

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 112 4.961.967 4.344.381

2. Čisti prihodki od najemnin 113 125.541 165.937

3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 114 19.187 26.827

II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117) 115 54.767 20.109

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 116 54.767 20.109

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

III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120) 118 32.510 51.090

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 119 32.510 51.090

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 5.106.401 4.445.869

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 7.242 820

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA  (110+121-122+123+124+125) 126 10.307.616 9.055.032

G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148) 127 10.291.586 8.916.104

I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134) 128 5.551.550 4.766.864

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 0 0

2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133) 130 2.047.867 1.924.807

 a) stroški materiala 131 0 0

 b) stroški energije 132 1.512.168 1.433.108

 c) drugi stroški materiala 133 535.698 491.699

3. Stroški storitev (135 do 138) 134 3.503.683 2.842.057

 a) transportne storitve 135 4.712 0

 b) najemnine 136 1.302.431 1.078.865

 c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 137 35.972 43.002

 č) drugi stroški storitev 138 2.160.569 1.720.189

II. Stroški dela  (140 do 143) 139 4.580.051 4.031.720

1. Stroški plač 140 3.320.643 3.005.197

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 343.303 309.630
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 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 242.346 213.659

4. Drugi stroški dela 143 673.759 503.235

III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 134.220 82.949

1. Amortizacija 145 119.830 66.670

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 146 6.825 8.127

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 7.565 8.153

IV. Drugi poslovni odhodki (149+150) 148 25.765 34.571

1. Rezervacije 149 0 0

2. Drugi stroški 150 25.765 34.571

H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) 151 16.030 138.927

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

J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 89 246

 Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III) 154 89 246

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 54 176

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

2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 162 54 176

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165) 163 36 70

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

2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 165 36 70

K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 14.503 41.043

 Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.) 167 14.503 0

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

II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173) 169 12.609 2.020

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

2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 171 9.685 2.020

3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic 172 0 0

4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 173 2.924 0

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177) 174 1.894 6.523

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

2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 176 578 6.503

3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 177 1.316 20
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 Znesek

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

L. DRUGI PRIHODKI (179+180) 178 50 1.712

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

II. Ostali prihodki 180 50 1.712

M. DRUGI ODHODKI 181 240 537

N. CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181) 182 1.427 99.305

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

P. DAVEK IZ DOBIČKA 184 0 4.280

R. ODLOŽENI DAVKI 185 -8.632 4.148

S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185) 186 10.059 90.877

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) 188 209 194

 ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12

13.3. Izkaz drugega vseobsegajočega donosa
 

v EUR

2016 2015

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 10.059 90.877

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 10.059 90.877
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13.4. Izkaz bilančnega dobička za leto 2016
V nadaljevanju prikazujemo izkaz bilančnega dobička za leto 2016.

Podatki iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube za leto 2016

 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

2 3 4 5

A. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 200 10.059 90.877

B. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA 201 0 0

C. PRENESENI DOBIČEK 202 22.018 0

Č. PRENESENA IZGUBA 203 0 44.524

D. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV 204 0 0

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

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 0

F. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA (211 do 214) 210 503 24.335

1. povečanje zakonskih rezerv 211 503 2.318

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 0 22.018

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

H. BILANČNI DOBIČEK (200-201+202-203+205-210-302) 215 31.573 22.018

I. BILANČNA IZGUBA (201-200-202+203-204-205+210+302) 216 0 0
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13.5. Izkaz gibanja kapitala za leto 2016

Znesek (v EUR)

Osnovni 
kapital

Druge 
rezerve iz 

dobička
Zakonske 

rezerve

Presežek iz 
prevred-

notenja

Prene-
seni čisti 
dobiček

Prenesena 
čista 

izguba

Prene-
seni čisti 
poslovni 

izid

Čisti 
dobiček 

leta

Čista 
izguba 

leta Skupaj

Začetno stanje na dan 31. decembra 2015 300.000 22.018 2.757 -705 -  - 22.018 - 346.087

           

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        10.059  10.059

   Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta - - - - - - - 10.059 - 10.059

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

 - - - - - - - - - -

Spremembe v kapitalu           

   Razporeditev preostalega dela čistega dobička v  pri. obdobje -  503  -   -503 - 0

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

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

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

   Druge spremembe v kapitalu - - - 705  - -  - 705

           

 - - - - - - - - - - 

Končno stanje na dan 31. december 2016 300.000 22.018 3.260  0 0 -  - 356.851

BILANČNI DOBIČEK       - 31.573   
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13.6. Izkaz izida denarnih tokov za leto 2016
V nadaljevanju prikazujemo izkaz denarnih tokov.

Izkaz denarnih tokov od 01. 01. do 31. 12. 2016

Znesek (v EUR)

  2016 2015

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU   

a) Postavke izkaza poslovnega izida 135.860 163.991

 Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 10.307.616 9.055.032

 Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -10.171.756 -8.891.041

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

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

431.478 -508.093

 Začetne manj končne poslovne terjatve -49.436 -556.940

 Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve -194.678 -79.365

 Začetne manj končne odložene terjatve za davek -8.632 4.148

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

 Začetne manj končne zaloge 16.367 -49.753

 Končni manj začetni poslovni dolgovi 578.752 163.647

 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 89.105 10.170

 Končne manj začetne odložene obveznosti za davek  0

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a+b) 567.338 -344.103

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU   

a) Prejemki pri investiranju 16.900 6.800

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

 Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev  0

 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 16.900 6.800

 Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin  0

 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb  0

 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb  0

b) Izdatki pri investiranju -2.070.639 -123.765

 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev  0

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -2.060.892 -123.765

 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin  0

 Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -9.747 0

 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb  0

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a+b) -2.053.739 -116.965

marprom - letno poročilo 2016 - računovodsko poročilo

–51–



Znesek (v EUR)

  2016 2015

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

a) Prejemki pri financiranju 1.748.000 0

 Prejemki od vplačanega kapitala  0

 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 1.748.000 0

 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 0 0

b) b) Izdatki pri financiranju -46.723 0

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -17.973 0

 Izdatki za vračila kapitala 0 0

 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -28.750 0

 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti 0 0

 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0 0

c) c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a+b) 1.701.277 0

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) 241.743 26.866

x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac+Bc+Cc) 214.876 -438.236

y) Začetno stanje denarnih sredstev 26.866 465.102

14.  POJASNILA K RAČUNOVODSKIM 
IZKAZOM

14.1. Podlage za sestavo računovodskih izkazov
Računovodski izkazi Marproma so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 2016) 
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 in kakovostne značilnosti računovodskih izkazov, to so predvsem 
razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna 
računovodska načela: previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost.

14.2. Računovodske usmeritve
Izbrana različica bilance stanja je opisana v SRS 20.4., različica izkaza poslovnega izida je opredeljena v 
SRS 21.6. kot različica I., različica izkaza denarnih tokov je opredeljena v SRS 22.6 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 2016 je enako koledarskemu letu.

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

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

Za opredmetena osnovna sredstva so v poslovnih knjigah posebej izkazane nabavne vrednosti in posebej 
popravki vrednosti. V bilanci stanja so izkazana po neodpisani vrednosti (knjigovodski vrednosti), ki pred-
stavlja 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, in ocena stroškov 
razgradnje, odstranitve ter obnove. 

Marprom vsa osnovna sredstva vrednoti po modelu nabavne vrednosti.

Amortizacija

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 spreminjajo. Uporabljene amortizacijske stopnje so podane v pojasnilu k opredmetenim 
osnovnim sredstvom.

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

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 tehtanih povprečnih cen. 

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.  

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

Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma kratkoročno 
odložene odhodke in 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.

Kapital
Celoten 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), preneseni čisti dobiček in čisti dobiček poslovnega leta.

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

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

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

a) Poslovni prihodki

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

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

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

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

b) Finančni prihodki

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

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

a) Poslovni odhodki

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

b) Finančni odhodki

Finančni odhodki so odhodki iz finančnih obveznosti in poslovnih obveznosti. Med odhodki za financiranje 
so zajeti predvsem stroški obresti od posojil, prejetih od bank, in stroški obresti od obveznosti do dobavite-
ljev ter finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb.
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15. RAZKRITJA
15.1. RAZKRITJA K BILANCI STANJA

Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva

Marprom vsa osnovna sredstva vrednoti 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 je prikazano v tabeli:

Gradbeni objekti, deli gradbenih objektov 3–6,67 % 

Oprema, vozila, mehanizacija 6,67–50 %

Računalniki in računalniška oprema 20–50 %

Druga vlaganja        10 %

Nepremičnine so zastavljene s hipoteko v korist banke za potrebe najetih dolgoročnih posojil v celoti.

Oprema v vrednosti 590.000 EUR je zastavljena v korist banke za potrebe najetega dolgoročnega posojila.

V nadaljevanju prikazujemo izkaz gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.

Izkaz gibanja neopredmetenih sredstev

Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi so izkazane licence za programsko opremo.

 Premoženjske pravice (v EUR)

NABAVNA VREDNOST  

Stanje 01. 01. 2016 1.107

Pridobitve 2.736

Odtujitve  0

Prevrednotevanje  0

Stanje 31. 12. 2016 3.844

POPRAVEK VREDNOSTI  

Stanje 01. 01. 2016 712

Pridobitve  0

Odtujitve  0

Amortizacija 338

Prevrednotevanje  

Stanje 31. 12. 2016 1.050

NEODPISANA VREDNOST  

Stanje 01. 01. 2016 395

Stanje 31. 12. 2016 2.794
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Izkaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev

Znesek (v EUR)

 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. 2016 0 0 336.267 0 0 2.910 0 0 339.177

Pridobitve 194.048 876.570 1.014.378 15.677 0 9.300 579 49.900 2.160.453

Odtujitve   53.246   2.910   56.156

Prevrednotenje         0

Stanje 31. 12. 2016 194.048 876.570 1.297.399 15.677 0 9.300 579 49.900 2.443.474

         0

POPRAVEK VREDNOSTI         0

Stanje 01. 01. 2016  0 0 121.025 0 0 994   122.019

Pridobitve         0

Odtujitve   -49.137   -1.285   -50.422

Amortizacija  9.745 125.189 1.572  327   136.832

Oslabitev         0

Stanje 31. 12. 2016  0 9.745 197.077 1.572 0 36 0 0 208.429

         0

Neodpisana vrednost 01. 01. 2016 0 0 215.242 0 0 1.916 0 0 217.157

Neodpisana vrednost 31. 12. 2016 194.048 866.826 1.100.323 14.105 0 9.264 579 49.900 2.235.045

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 zgradba s 
pripadajočim zemljiščem za namene delavnic mestnega potniškega prometa, nabavljeni rabljeni avtobusi 
in oprema za avtobuse, nabavljeni rabljeni in novi osebni avtomobili, oprema za potrebe priprave smu-
čišč, pisarniška oprema, računalniška oprema, birotehnična oprema in druga oprema za potrebe delavnic 
Marproma. 

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

Znesek (v EUR)

 2016 2015

Odložene terjatve za davek 16.550 7.918

SKUPAJ 16.550 7.918

Dolgoročne finančne naložbe
Marprom je dne 15. 05. 2014 ustanovil podjetje Martura, podjetje za turizem, trgovino in storitve d.o.o., in 
izkazuje v svojih poslovnih knjigah naložbo vanj.

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

marprom - letno poročilo 2016 - računovodsko poročilo

–56–



Družba je poslovno leto, ki se je končalo na dan 31. 12. 2016, zaključila z izgubo, ki presega polovico osnov-
nega kapitala in te izgube ni bilo mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv.

V letu 2017 predvidevamo, da bo družba iz lastnega poslovanja pokrila vsaj polovico izgube, zaradi tega ni 
bila izvedena slabitev naložbe. Med dolgoročnimi posojili izkazujemo dani dolgoročni depozit, ki je zastav-
ljen v korist banke.

Znesek (v EUR)

 2016 2015

Delnice in deleži v družbah v skupini 40.000 40.000

Druga dolgoročna posojila 9.747 0

SKUPAJ 49.747 40.000

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Med sredstvi za prodajo so evidentirana sredstva, ki se bodo v okviru enega leta prodala in za podjetje niso 
več poslovno potrebna.

Znesek (v EUR)

 2016 2015

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 3.789 0

SKUPAJ 3.789 0

Zaloge
Zaloge so bile v skladu s SRS 4.15 vrednotene glede na porabo, po metodi drsečih tehtanih povprečnih cen, 
in so na dan 31. 12. 2016 znašale 52.886 EUR, kot je prikazano v spodnji preglednici:

   

Znesek (v EUR)

 Struktura zalog 2016 2015

Zaloge surovin in materiala – rezervni deli 46.312 43.599

Blago 574 1.302

Predujmi za zaloge 6.000 24.351

SKUPAJ 52.886 69.252

Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

Po stanju na dan 31. 12. 2016 se je vršil popis zalog v skladiščih in uskladil z dejanskim stanjem.

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

Družba svojih terjatev nima posebej zavarovanih. Terjatve so izpostavljene tveganju neplačil s strani dolžni-
kov. Na dan 31. 12. 2016 izkazujemo 904.409 EUR nezapadlih in 45.366 EUR zapadlih terjatev do lastnice, 
Mestne občine Maribor. 

Marprom na dan 31. 12. 2016 ne izkazuje terjatev do članov nadzornega sveta in predujmov ter posojil čla-
nom poslovodstva, članom nadzornega sveta, drugim delavcem družbe in zaposlenim na podlagi pogodbe, 
za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe.
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Preglednica kratkoročnih poslovnih terjatev

Znesek (v EUR)

  Vrste kratkoročnih poslovnih terjatev 2016 2015

 Kratkoročne terjatve do kupcev 1.455.651 1.577.859

a.) terjatve do občin – lastnic družbe – MOM 949.775 1.042.681

b.) terjatve do družb v skupini 14.279 6.850

b.) terjatve do kupcev v državi 486.792 522.527

c.) terjatve do kupcev v tujini 15.617 10.066

d.) popravek vrednosti zaradi spornih in dvomljivih terjatev -10.812 -4.265

 Kratkoročne terjatve do drugih 333.805 162.162

a.) terjatve do zaposlenih 8.958 7.169

b.) terjatve do državnih institucij 253.367 93.365

d.) terjatve do banke in ostalih 55.743 27.700

e.) ostale kratkoročne terjatve 15.737 33.928

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 (v EUR) 1.466.463 1.294.870 63.142 23.414 13.482 71.555

Popravke vrednosti spornih in dvomljivih terjatev se oblikuje na podlagi proučitve posamezne terjatve.

V letu 2016 so bili oblikovani popravki vrednosti terjatev za kupce, ki so v postopku stečaja ali nimajo dovolj 
sredstev na TRR za poplačilo obveznosti in znašajo na dan 31. 12. 2016  10.812 EUR.

Terjatve do zaposlenih so terjatve iz naslova danega menjalnega denarja zaposlenim voznikom, blagaj-
ničarkam in dispečerju ter na dan 31. 12. 2016 znašajo 7.910 EUR,  razlika v višini 1.048 EUR je terjatev do 
zaposlenih iz naslova mobilnih storitev, stroškov parkirnih mest.

Terjatve do državnih institucij so iz naslova davka na dodano vrednost v višini 206.303 EUR, davka od 
dohodkov pravnih oseb v višini 3.924 EUR, refundacij v breme ZZZS v višini 23.311 EUR, nagrad za zapo-
slovanje invalidov v višini 1.265 EUR in iz naslova terjatev za trošarine od porabljenega goriva do Finančne 
uprave Republike Slovenije v višini 18.564 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).

V ostalih kratkoročnih terjatvah so zajete terjatve do zavarovalnic iz naslova škodnih primerov.
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Denarna sredstva
Denarna sredstva izkazujemo v poslovnih knjigah kot denarna sredstva v blagajni (gotovina) in kot dobro-
imetje pri bankah. 

Znesek (v EUR)

 2016 2015

Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi vrednostni papirji 68.646 18.452

Denarna sredstva v blagajni, razen deviznih sredstev 3.093 2.063

Denarna sredstva v blagajni – prehodni konto blagajna 65.440 16.278

Denarna sredstva v blagajni – devizna (HRK, HUF, USD, DIRHAM) 113 111

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah 173.097 8.414

Denarna sredstva na računih, razen deviznih 173.097 8.414

Kratkoročni depoziti oziroma depoziti na odpoklic, razen deviznih 0 0

SKUPAJ 241.743 26.866

Stanje sredstev v blagajni je na dan 31. 12. 2016 znašalo 68.646 EUR, sredstva na transakcijskem računu 
so znašala 173.097 EUR. Denarna sredstva v blagajni (prehodni konto blagajna) predstavljajo že prejeta 
sredstva od prodaje z gotovino v letu 2016 z zamikom pologa na transakcijski račun v prvih dneh leta 2017. 

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

Na prejetih računih so bile zaračunane storitve za leti 2016 in 2017 in zaradi tega je bilo treba stroške, ki so 
se nanašali na leto 2017, odložiti.

Znesek (v EUR)

 2016 2015

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 61.995 58,703

Kratkoročno nezaračunani prihodki 246.290 54.905

SKUPAJ 308.285 113.608

Kratkoročno nezaračunani prihodki se nanašajo na prihodke, za katere smo izstavili račune v letu 2017, so 
se pa dejansko nanašali na storitve iz leta 2016 in na vkalkulirane prihodke za pokritje oblikovanih stroškov 
rezervacij za zaposlene, ki opravljajo javno gospodarsko službo in za katere so ti stroški na podlagi sklenje-
nih pogodb z MOM subvencionirani in jih bo Marprom prejel ob dejanskem nastanku teh stroškov.
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Kapital
Osnovni kapital Marproma znaša 300.000 EUR. Mestna občina Maribor je 100 % imetnica lastniškega dele-
ža podjetja.

Sestavine kapitala po vrstah

Znesek (v EUR)

 2016 2015

Osnovni kapital – kapitalska vloga 300.000 300.000

Rezerve iz dobička – druge rezerve iz dobička 22.018 22.018

Zakonske rezerve  3.260 2.757

Negativni presežek iz prevrednotenja (iz naslova aktuarskega dobička za odpravnine ob upokojitvi) 0 -705

Preneseni čisti dobiček 22.018 0

Prenesena čista izguba  0 0

Čista dobiček poslovnega leta  9.556 22.018

KAPITAL 356.851 346.087

Ugotovitev bilančnega dobička

Čisti dobiček poslovnega leta 2016 znaša 10.059 EUR in se je na predlog direktorja in v skladu z ZGD-1 
uporabil za povečanje zakonskih rezerv v višini 503 EUR.

Bilančni dobiček za leto 2016 znaša 31.573 EUR.

Izkaz bilančnega dobička/izgube

Znesek (v EUR)

 2016 2015

Čisti dobiček poslovnega leta 10.059 90.877

Preneseni dobiček 22.018 0

Prenesena čista izguba 0 44.524

Zmanjšanje rezerv iz dobička 0 0

Povečanje rezerv iz dobička po predlogu direktorja 503 24.335

Bilančni dobiček 31.573 22.018

Bilančna izguba 0 0 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 

Znesek (v EUR)

 2016 2015

Rezervacije 174.214 65.810

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 96.953 0

SKUPAJ 271.167 65.810

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

V letu 2016 je izkazano večje povečanje zaradi starostne strukture zaposlenih in dodatnih novih zaposlitev.

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo brezplačno pridobljena sredstva in stroške 
razgradnje, obnovitve itd. z navedenimi sredstvi.

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

Marprom na dan 31. 12. 2016 izkazuje 148.510 EUR kratkoročnih obveznosti do lastnice, MOM, od tega  
57.649 EUR še nezapadlih in 90.861 EUR zapadlih.

Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlencev so izkazane obveznosti iz naslova plač, obračunanih za 
mesec december 2016 in izplačanih v mesecu januarju leta 2017. 

Preglednica kratkoročnih poslovnih obveznosti

Znesek (v EUR)

 2016 2015

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 1.701.678 1.253.775

Kratkoročne obveznosti do občin – lastnic družbe – MOM 148.510 193.155

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 1.498.939 1.009.325

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 54.228 40.326

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0 10.969

Prejeti kratkoročni predujmi 0 0

DRUGE KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 528.681 407.579

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 427.102 310.878

Kratkoročne obveznosti za neto plače in nadomestila plač 243.589 176.652

Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto plač in nadomestil plač 86.093 61.587

Kratkoročne obveznosti za davke iz bruto plač in nadomestil plač 46.754 30.739

Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 50.666 41.900

Obveznosti do državnih in drugih institucij 70.706 73.689

Obveznosti za obračunani DDV 7.586 23.663

Obveznosti za prispevke izplačevalca 62.944 44.385

Obveznosti za davek od dohodkov 0 4.280

Obveznosti za davčni odtegljaj 161 1.259

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij 16 102

Druge kratkoročne obveznosti 30.873 23.012

Kratkoročne obveznosti za obresti 4.159 0

Kratkoročne obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestili plač zaposlencem 14.053 10.544

Ostale kratkoročne poslovne obveznosti 12.660 12.468

SKUPAJ: 2.230.359 1.661.354
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Roki zapadlosti kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v Sloveniji so razvidni iz naslednje tabele:

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

Obveznosti do dobaviteljev 1.701.678 1.301.956 290.008 59.707 14.492 35.515

Marprom plačuje obveznosti do dobaviteljev na datum plačila oz. datum valute. Med odprtimi obveznostmi 
do dobaviteljev so po stanju na dan 31. 12. 2016 v največji višini izkazane obveznosti do dobaviteljev iz 
naslova goriva, elektrike, najema infrastrukture, materiala za žičniške naprave. Odprte obveznosti, ki so že 
zapadle, se nanašajo v glavnini na obveznosti za storitve, ki smo jih glede na dano pooblastilo za dela na 
žičniških napravah naročili v imenu lastnikov naprav in smo v letu 2017 dogovorjeni za pobot oz. plačilo. 

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

Med kratkoročnimi obveznostmi je prikazan del dolgoročnega posojila, ki zapade v plačilo v letu 2017.

Obveznost do banke po stanju na dan 31. 12. 2016 v višini 1.006.250 EUR je obveznost z rokom dospelosti 
nad 5 let.

Obrestne mere v skladu s pravilnikom ne razkrivamo.

Znesek (v EUR)

 2016 2015

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 1.519.533 0

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 199.717 0

SKUPAJ 1.719.250 0

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo kratkoročno odložene prihodke iz naslova prodanih meseč-
nih vozovnic za promet v letu 2016 za leto 2017, iz naslova oglaševanja in najema zaračunano v letu 2016 za leto 
2017 ter vnaprej vračunane stroške storitev, zaračunanih po prejetih računih v letu 2017 za leto 2016. 

Znesek (v EUR)

 2016 2015

Vnaprej vračunani stroški in odhodki 72.490 82.130

Kratkoročno odloženi prihodki 48.992 55.447

DDV od danih predujmov 1.186 4.391

SKUPAJ: 122.668 141.968

Davek od dohodka

Znesek (v EUR)

 2016 2015

Celotni dobiček 1.427 99.305

Davek iz dobička 0 4.280

Odloženi davki -8.632 4.148

Čisti dobiček obračunskega obdobja 10.059 90.877
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Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

Znesek (v EUR)

 2016 2015

Poslovni izid pred obdavčitvijo 1.427 99.305

Davek po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb 0 4.280

Odloženi davki -8.632 4.148

Efektivna stopnja obdavčitve po davčnem obračunu 0 0

Efektivna stopnja obdavčitve po odhodkih za davek 0 0 

2.016 2.015 

Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih 10.307.756 9.056.990

Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih -10.306.329 -8.957.685 

Računovodski dobiček ali izguba 1.427 99.305 

Zmanjšanje davčne osnove in olajšave -157.158 -161.575

Povečanje davčne osnove 155.732 87.447 

Davčna osnova 0 25.177 

Davek od dohodka pravnih oseb 17 % 0 4.280 

2.016 2.015

Davčne olajšave:    

iz naslova vlaganj v neopredmetena sredstva in opremo 21.648 15.965

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

iz naslova zaposlovanja invalidnih oseb 88.121 70.049

 iz naslova prostovoljnega dod. pokojninskega zavarovanja 46.890 43.039

  drugo 500 32.522 

 157.158 161.575

Zunajbilančna sredstva in obveznosti
Marprom na dan 31. 12. 2016 izkazuje zunajbilančne terjatve in obveznosti v višini 4.669.494 EUR.

Zunajbilančne terjatve v višini 277.248 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. 

Zunajbilančne obveznosti v višini 2.240.557 EUR se nanašajo na sredstva, ki jih imamo v najemu za izva-
janje javne gospodarske službe, obveznosti v višini 403.689 EUR se nanašajo na dane garancije za dobro 
poslovanje in izvedbo pogodbenih obveznosti ter dane menice za zavarovanje limita na transakcijskem 
računu in poslovno kartico. 

Obveznost v višini 1.035.000 EUR se nanaša na zavarovanje najetega dolgoročnega posojila s hipoteko na 
nepremičnino in obveznost v višini 713.000 EUR na obveznost za zastavljeno opremo v višini 590.000 EUR 
in hipoteko na nepremičnino.

Pogojne finančne obveznosti
Družba nima pogojnih finančnih obveznosti, ki ne bi bile vključene v bilanci stanja za leto 2016.
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Poslovni dogodki po datumu bilance stanja
Ocenjujemo, da se po datumu bilance stanja in do priprave tega letnega poročila niso pojavili dogodki, ki bi 
lahko bistveno vplivali na računovodske izkaze in zaradi katerih bi morali opraviti popravke računovodskih 
izkazov za poslovno leto 2016.

15.2. 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 2016.

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

Prihodki (v EUR) 2016 2015

Čisti prihodki iz prodaje – redni prevozi – MP 2.054.973 2.197.383

Prihodki od posebnih voženj 147.073 146.929

Prihodki od šolskih prevozov – redne linije 117.239 99.363

Prihodki od pogodbenih šolskih prevozov 100.699 35.154

Prihodki od pogodbenih prevozov – drugi 0 19.085

Prihodki od mednarodnih voženj 23.200 16.919

Prihodki od prodaje voznih kartic in potrdil 18.978 22.509

Prihodki iz oglaševanja – MP 83.046 83.272

Prihodki iz oglaševanja – AP 7.500 6.253

Prihodki iz postajnin 475.768 446.827

Prihodki od provizije od prodanih kart AP 25.340 24.365

Prihodki od parkiranja vozil, prtljage AP 23.381 20.993

Drugi prihodki – AP 0 0

Prihodki od najemnin AP 4.570 10.510

Prihodki od najemnin MP 79.712 78.645

Drugi prihodki od prodaje storitev MP 9.248 6.993

Prihodki od prodaje vozovnic – BIKE PARK 65.893 15.154

Prihodki od prodaje vozovnic KKŽ 299.120 251.827

Prihodki od prodaje smučarskih vozovnic 1.299.988 715.760

Prihodki od oglaševanja KKŽ, ŽIČNICE 20.993 18.707

Prihodki – delež KKŽ od dnevnih, sezonskih smučarskih vozovnic 129.551 97.608

Prihodki od prodaje izkaznic – KKŽ, SMUČARSKE 209 4.318

Prihodki od najema opreme 2.091 16.820

Prihodki od najemnin poslovnih prostorov 39.167 59.963

Drugi prihodki iz poslovanja – ŽIČNICE 159.848 211.691

Drugi prihodki iz poslovanja – KKŽ 6.384 1.295

SKUPAJ 5.193.973 4.608.343
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V preglednici so razvidni vsi prihodki od prodaje po vrstah, ki nastajajo pri tržni dejavnosti in pri izvajanju 
dejavnosti obvezne ter izbirne gospodarske javne službe. Dejavnost gospodarske javne službe je zaračuna-
na po cenah, ki jih potrjuje mestni svet. 

Drugi prihodki 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 3.931.312 EUR, subvencijo za izvajanje 
izbirne javne gospodarske službe prevoza potnikov z žičnicami v višini 523.638 EUR, subvencijo, prejeto s 
strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v višini 510.115 EUR, povračila (nagrada za zaposlovanje invali-
dov in odstopljeni prispevki invalida za PIZ), prejeta s strani Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v 
višini 21.546 EUR, prihodke iz naslova povrnjenih trošarin od porabe goriva v višini 88.698 EUR in prihodke iz 
naslova prejetih odškodnin, povrnjenih s strani zavarovalnic, za škodne primere v višini 31.092 EUR.

Med drugimi poslovnimi prihodki izkazujemo prevrednotovalne poslovne prihodke od prodaje sredstev podjetja.

Znesek (v EUR)

 2016 2015

Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki 5.106.401 4.445.869

Drugi poslovni prihodki 7.242 820

SKUPAJ 5.113.643 4.446.689

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

Znesek (v EUR)

 2016 2015

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim (tudi od depozitov) 54 176

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 35 70

SKUPAJ 89 246

Drugi prihodki
Med drugimi prihodki izkazujemo prihodke iz naslova nakazil plačil po izvršbah, vračila cestnin, taks in 
ugotovljene presežke pri pologu gotovine na osnovi zapisnika banke. 

Znesek (v EUR)

 2016 2015

Drugi prihodki 50 1.712

SKUPAJ 50 1.712

Stroški materiala, blaga in storitev
Med stroški materiala prevladujejo stroški energije v višini 1.512.168 EUR; od tega je največji strošek goriva 
za vozila v višini 1.086.116 EUR, sledi strošek električne energije za žičniške naprave v višini 353.498 EUR.

Med stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev v tuji 
lasti imajo največji delež material in rezervni deli za vzdrževanje avtobusov v višini 249.263 EUR ter rezervni 
deli za vzdrževanje žičniških naprav v višini 62.739 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 1.302.431 EUR. Največje stroške najema 
predstavljajo najem vozil od dobaviteljev v višini 384.246 EUR, najem vozil in ostale infrastrukture od MOM 
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v višini 542.669 EUR, najem poslovnih in parkirnih prostorov v višini 124.723 EUR in najem programske 
opreme v višini 41.340 EUR.

Stroški vzdrževanja so izkazani v višini 660.367 EUR. Od tega največje stroške predstavljajo vzdrževanje 
avtobusov v višini 311.530 EUR, vzdrževanje informacijskega sistema oziroma računalniške opreme v višini 
135.610 EUR in vzdrževanje KKŽ ter ostalih žičniških naprav v višini 118.864 EUR. Ostali stroški vzdrževanja 
se nanašajo še na vzdrževanje osebnih vozil in opredmetenih osnovnih sredstev. 

Stroški storitev pri opravljanju storitev (podizvajalci) so izkazani v višini 537.179 EUR. Od tega 530.272 
EUR predstavlja vzdrževanje, zasneževanje smučarskih prog in nadzor na smučiščih na Pohorju, ki so jih 
opravljali podizvajalci.

Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in zavarovalnih premij so izkazani v višini 128.401 EUR. Od tega 
največji strošek predstavljajo zavarovalne premije za vozila in opremo v višini 96.628 EUR, ostali stroški so 
stroški plačilnega prometa in bančnih provizij.  

Med stroški intelektualnih in osebnih storitev prevladujejo stroški pravnih in notarskih storitev v višini 68.410 
EUR in stroški obveznih zdravstvenih pregledov za zaposlene v višini 18.128 EUR. Ostalo se nanaša na stro-
ške računovodskih storitev in revizij ter izobraževanj.

Stroški oglaševanja, odnosov z javnostmi in reprezentance so izkazani v višini 142.036 EUR; med temi pre-
vladujejo stroški reklame v višini 116.930 EUR.

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, so skupaj z dajatvami izkazani v višini 106.815 EUR. 
Največji strošek storitev fizičnih oseb predstavljajo stroški študentskega servisa v višini 92.572 EUR, razliko 
predstavljajo stroški sejnin nadzornega sveta v višini 3.528 EUR in stroški po pogodbah o delu v višini 
10.716 EUR.

Med stroški drugih storitev v skupnem znesku 489.585 prevladujejo razni stroški storitev v znesku 164.417 
EUR, ki se v glavnini nanašajo na stroške urejanja smučišč in storitve na krožni kabinski žičnici v skupnem 
znesku 74.258 EUR, stroške polepitve avtobusov in izdelave vizualne podobe v znesku 52.182 EUR ter osta-
le stroške storitev, kot so pranje vozil, servisi gasilnikov in podobno v skupnem znesku 37.977 EUR. Stroški 
provizij od prodanih kart so bili v višini 62.238 EUR, stroški čiščenja avtobusne postaje v višini 49.446 EUR, 
stroški čiščenja avtobusov 44.526 EUR, telekomunikacijski stroški 40.012 EUR, stroški komunalnih storitev 
v višini 23.002 EUR in ostali stroški storitev, kot so provizije, stroški članarin, poštne storitve, varovanje, 
cestnine, vleke vozil itd. 

Preglednica po vrstah stroškov

Znesek (v EUR)

 2016 2015

Stroški materiala 2.047.867 1.924.807

Stroški energije 1.512.168 1.433.108

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev v tuji lasti 359.505 374.267

Odpis drobnega inventarja in embalaže 37.184 7.537

Drugi stroški materiala 139.009 109.895

Stroški storitev 3.503.684 2.842.057

Stroški storitev pri opravljanju storitev (podizvajalci) 537.179 312.717

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 660.367 612.341

Najemnine 1.302.431 1.078.865

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 35.972 43.002

Stroški plačilnega prometa, stroški bančnih storitev, stroški poslov in zavarovalne premije 128.401 114.655

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 100.898 112.092

Stroški oglaševanja, odnosov z javnostmi in reprezentance 142.036 76.096

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje 106.815 109.904

Stroški drugih storitev 489.585 382.385

SKUPAJ 5.551.551 4.766.864
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Stroški dela
Stroški dela vsebujejo plače zaposlenih, prispevke za socialno in pokojninsko zavarovanje ter druge stroške 
dela, ki pripadajo zaposlenim v skladu s Podjetniško kolektivno pogodbo Marproma, Pogodbo o zaposlitvi 
in Zakonom o delovnih razmerjih. 

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

Znesek (v EUR)

 2016 2015

Plače zaposlencev 3.320.643 3.005.197

Regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlencev 545.300 503.235

Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač 585.649 523.289

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 128.459 0

SKUPAJ 4.580.051 4.031.720

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

Odpisi vrednosti (v EUR) 2016 2015

Amortizacija 119.830 66.670

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 7.565 8.153

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih osn. sred. 6.825 8.126

SKUPAJ 134.220 82.949

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.

Znesek (v EUR)

 2016 2015

Upravne takse 1.674 536

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov 0 6429

Stroški donacij in ostali, ki niso v celoti davčni odhodki 14.257 23.281

Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z dajatvami 3.528 3.729

Ostali stroški 6.306 595

SKUPAJ 25.765 34.570
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Finančni odhodki in drugi odhodki
Med finančnimi odhodki iz finančnih obveznosti so zajeti odhodki iz posojil, prejetih od bank in od drugih 
družb.  

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

Znesek (v EUR)

 2016 2015

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 9.685 2.020

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 2.924 0

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1.894 6.523

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 32.500

Skupaj finančni odhodki 14.503 41.043

Drugi odhodki 240 537

Skupaj drugi odhodki 240 537

Izjava poslovodstva
Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze za poslovno leto, končano na dan 31. 12. 2016.

Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računo-
vodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja 
in da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja Javnega podjetja Marprom 
d.o.o. in izidov njegovega poslovanja za leto 2016.

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 Marproma ter v skladu z veljavno zakonodajo in slovenskimi 
računovodskimi standardi.

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

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

Direktor: 

Bernard Majhenič

Maribor, dne 30. 03. 2017
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16.  RAČUNOVODSKI KAZALNIKI 
NA PODLAGI RAČUNOVODSKIH 
PODATKOV

Vrednost  V 000 EUR Vrednost kazalnika

TEKOČE LETO 
2016

PRETEKLO LETO 
2015

TEKOČE LETO 
2016

PRETEKLO LETO 
2015

1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA

a) delež (stopnja udeležbe) lastniškega financiranja

Kapital 356.851 346.087

0,08 0,16

obveznosti do virov sredstev 4.700.295 2.215.218

b) delež dolgoročnega financiranja

kapital + dolgoročni dolgovi +rezervacije+ dolgoročne PČR 2.147.551 411.897

0,46 0,19

obveznosti do virov sredstev 4.700.295 2.215.218

c) delež kratkoročnega financiranja  

kratkoročni dolgovi + kratkoročne PČR 2.552.743 1.803.322

0,54 0,81

obveznosti do virov sredstev 4.700.295 2.215.218

2. KAZALNIKI INVESTIRANJA

a) delež osnovnih sredstev v vseh sredstvih

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 2.237.838 217.553

0,48 0,10

Sredstva 4.700.295 2.215.218

b) delež dolgoročnih sredstev v vseh sredstvih

dolgoročna sredstva (brez odloženih terjatev za davek) 2.287.585 257.553

0,49 0,12

Sredstva 4.700.295 2.215.218
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Vrednost  V 000 EUR Vrednost kazalnika

TEKOČE LETO 
2016

PRETEKLO LETO 
2015

TEKOČE LETO 
2016

PRETEKLO LETO 
2015

3. KAZALNIKI VODORAVNE FINANČNE SESTAVE

a) koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev

Kapital 356.851 346.087

0,16 1,59

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 2.237.838 217.553

b) koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitrikoeficient)

denarna sredstva 241.743 26.866

0,10 0,02

kratkoročne obveznosti 2.430.076 1.661.354

c) koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)

denarna sredstva + kratkoročne terjatve 2.031.199 1.766.887

0,84 1,06

kratkoročne obveznosti 2.430.076 1.661.354

d) kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)

kratkoročna sredstva 2.087.874 1.836.139

0,86 1,11

kratkoročne obveznosti 2.430.076 1.661.354

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

terjatve do kupcev 1.455.651 1.577.858

0,86 1,26

obveznosti do dobaviteljev 1.701.678 1.253.775
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Vrednost  V 000 EUR Vrednost kazalnika

TEKOČE LETO 
2016

PRETEKLO LETO 
2015

TEKOČE LETO 
2016

PRETEKLO LETO 
2015

4. KAZALNIKI  GOSPODARNOSTI

a) koeficient gospodarnosti poslovanja

poslovni prihodki 10.307.616 9.055.032

1,00 1,02

poslovni odhodki 10.291.586 8.916.104

b) koeficient celotne gospodarnosti

prihodki 10.307.756 9.056.990

1,00 1,01

odhodki 10.306.329 8.957.684

c) kazalnik čiste dobičkonosnosti prihodkov

čisti poslovni izid 10.059 90.877

0,001 0,01

Prihodki 10.307.756 9.056.990

17.  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 z dne 25. 01. 2017 za gradnjo krožne kabinske žič-
nice na Mariborskem Pohorju in izvajanje gospodarske javne službe prevoza potnikov s KKŽ ter graditev 
žičniških naprav za prevoz oseb s preostalimi žičnicami na Mariborskem Pohorju, ki je bila sklenjena za 
obdobje 15-ih let.

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 
povzročajo. Če teh aktivnosti ni mogoče določiti, se uporabijo sodila delitve posrednih stroškov na podlagi 
deleža neposrednih stroškov. 

Družba evidentira prihodke, stroške in odhodke po stroškovnih mestih, ki so vzpostavljena znotraj posame-
znih organizacijskih enot oz. dejavnosti. Neposredni stroški in prihodki se neposredno pripišejo posamezni 
organizacijski enoti, del stroškovnih mest in stroškov pa je splošnih in posredno bremenijo splošna stro-
škovna mesta, ki se nadalje delijo po ključih na neposredna stroškovna mesta.

Sodila oz. ključi se letno preverjajo in korigirajo glede na nova dejstva. Sodila za leto 2016 so se potrdila v 
procesu planiranja poslovanja za leto 2016.

Kot sodilo za delitev odhodkov po dejavnostih je bil za obdobje januar–december 2016 za prometni del za 
stroške upoštevan ključ aktivnosti prevožen kilometer ter za preostale dejavnosti delitev na podlagi deleža 
prihodkov od prodaje po posameznih področjih. 
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Sodila so sprejeta s sklepom direktorja z dne 18. 01. 2016 in hranjena na sedežu podjetja.

Podbilanc stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov ne ugotavljamo, ker niso pomembne za sprejemanje 
poslovnih odločitev.

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

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

v EUR 

Zap. št. Kategorija Realizacija 2016 Realizacija 2015

PRIHODKI

1 Redne vožnje – mestni promet 2.565.089 2.514.161

2 Šolski prevozi – redni prevozi 117.239 99.363

3 Prihodki iz oglaševanja 27.881 81.806

4 Prihodki od najemnin 79.712 77.945

5 Prihodki od prodaje voznih kartic in potrdil 18.978 22.509

6 Prihodki iz naslova subvencij 3.931.312 3.497.132

7 Finančni prihodki 16 176

8 Prejete odškodnine 30.074 46.197

9 Drugi prihodki — trošarine 79.571 75.653

10 Drugi prihodki 20.463 11.251

11=1 do 10 Skupaj prihodki 6.870.336 6.426.193

ODHODKI

12 Stroški energije — gorivo 1.023.276 1.116.343

13 Stroški storitev — najem vozil 774.138 641.231

14 Stroški storitev — vzdrževanje vozil 258.219 311.742

15 Stroški materiala in rezervnih delov za vzdrževanje vozil 281.455 318.111

16 Amortizacija vozil in opreme 73.948 45.180

17 Stroški tehničnih pregledov, registracije vozil 9.742 13.404

18 Stroški zavarovanj 51.214 56.036

19 Stroški povezani s parkirnimi prostori 46.206 53.579

20 Stroški čiščenja avtobusov 40.627 37.476

21 Provizija od prodanih kart 44.054 46.318

22 Stroški dela 3.512.869 3.221.796

23 Ostali stroški materiala 113.684 106.356

24 Ostali stroški storitev (najem opreme, pravni str, zdr. pregledi, izobraževanja, oglaševanje, provizije, varovanje, študentski servis …) 614.105 425.854

25 Stroški financiranja 8.398 6.842

26 Drugi stroški 22.026 10.718

27=12 do 26 Skupaj odhodki 6.873.961 6.410.986

28=11-27 Prihodki-stroški-odhodki -3.625 15.207
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V letu 2016 je izkazana izguba v višini -3.625 EUR, saj določeni stroški v skladu s sprejeto zakonodajo niso 
upravičeni strošek kalkulacije subvencioniranja MPP.

17.2. Krožna kabinska žičnica
Marpromu je bila v skladu s koncesijsko pogodbo podeljena funkcija upravljanja s krožno kabinsko žičnico. 
To upravljanje mu je bilo dne 25. 01. 2017 s koncesijsko pogodbo podeljeno za obdobje 15-ih let.

Dejavnost se opravlja kot izbirna javna gospodarska služba.

Ugotovljen rezultat v višini 1.605 EUR se nameni za bodoče poslovanje dejavnosti izbirne javne gospodar-
ske službe.

v EUR 

Zap. št. Kategorija Realizacija 2016 Realizacija 2015

 PRIHODKI   

1 Prihodki od prodaje vozovnic 299.524 251.902

2 Prihodki od prodaje dnevnih, sezonskih smučarskih vozovnic – delež KKŽ 129.551 97.607

3 Prihodki od prodaje vozovnic – bike park 53.315 15.154

4 Prihodki od najemnin 39.167 33.625

5 Prihodki od oglaševanja 21.217 18.707

6 Prihodki od subvencije 523.638 489.188

7 Drugi prihodki 19.873 12.533

8=1 do 7 Skupaj prihodki 1.086.285 918.716

 ODHODKI   

9 Stroški energije — gorivo, električna energija, ogrevanje, voda 136.410 100.972

10 Stroški materiala in rezervnih delov 29.146 34.431

11 Ostali stroški materiala 27.064 10.998

12 Stroški storitev — podizvajalci 151.905 104.630

13 Stroški vzdrževanja vozil, opreme, naprav in prostorov 57.563 29.469

14 Stroški zavarovanj 6.420 640

15 Stroški najema — vozila, oprema, avtobusi, naprave, prostori 30.081 40.635

16 Stroški prodajnih provizij 13.244 15.922

17 Ostali stroški storitev — pravne, zdr. pregledi, izobr., oglaševanja 103.258 68.405

18 Obratovalni stroški — čiščenje, hišnik, RTV, telefon, poštne storive 18.209 15.305

19 Stroški varovanja 546 687

20 Stroški amortizacije 10.716 2.699

21 Stroški dela 497.188 500.315

22 Drugi stroški 2.273 381

23 Drugi odhodki 9 481

24 Finančni odhodki 648 140

25 Skupaj odhodki 1.084.680 926.109

26 Prihodki-stroški-odhodki 1.605 -7.393
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17.3. Žičničarska dejavnost in upravljanje smučišč
Marpromu je bila v skladu s koncesijsko pogodbo podeljena funkcija upravljanja z ostalimi žičniškimi 
napravami in s sezono 2016/2017 tudi urejanje smučišč. V nadaljevanju prikazujemo prihodke in odhodke 
upravljanja z žičnicami na Pohorju in urejanja smučišč za sezono 2016/2017.

Ugotovljen rezultat dejavnosti v višini -59.608 EUR izvira iz poslovanja smučarske sezone 2015/2016 in 
takratnih slabih vremenskih razmer. S sezono 2016/2017 se predvideva pokritje nastale izgube dejavnosti 
oz. se ta poračuna s sezono 2014/2015.

v EUR 

Zap. št. Kategorija Realizacija 2016 Realizacija 2015

PRIHODKI

1 Prihodki od prodaje vozovnic 0 0

2 Prihodki od prodaje dnevnih, sezonskih smučarskih vozovnic 1.300.197 720.026

3 Prihodki od prodaje vozovnic – bike park 12.577 0

4 Prihodki od najemnin 0 42.989

5 Prihodki od oglaševanja 4.781 0

6 Prihodki od subvencije 0 0

7 Drugi prihodki 162.845 211.704

8=1 do 7 Skupaj prihodki 1.480.401 974.719

ODHODKI

9 Stroški energije — gorivo, električna energija, ogrevanje, voda 229.693 87.102

10 Stroški materiala in rezervnih delov 34.049 17.516

11 Ostali stroški materiala 42.353 7.251

12 Stroški storitev — podizvajalci 381.516 200.364

13 Stroški vzdrževanja vozil, opreme, naprav in prostorov 105.942 150.998

14 Stroški zavarovanj 13.431 13.114

15 Stroški najema — vozila, oprema, avtobusi, naprave, prostori 188.807 117.442

16 Stroški prodajnih provizij 3.857 72

17 Ostali stroški storitev — pravne, zdr. pregledi, izobr., oglaševanja 167.725 107.577

18 Obratovalni stroški — čiščenje, hišnik, RTV, telefon, poštne storive 1.827 4.968

19 Stroški varovanja 387 450

20 Stroški amortizacije 12.965 1.714

21 Stroški dela 343.617 62.291

22 Drugi stroški 5.563 13.488

23 Drugi odhodki 4.689 34.602

24 Finančni odhodki 3.588 145

25 Skupaj odhodki 1.540.009 819.093

26 Prihodki-stroški-odhodki -59.608 155.626

marprom - letno poročilo 2016 - računovodsko poročilo

–74–



17.4. Tržna dejavnost
Po enaki metodi, kot je bila obračunana dejavnost gospodarske javne službe, je obračunana tudi tržna  
dejavnost in obsega opravljanje posebnih, pogodbenih in mednarodnih prevozov ter upravljanje z  
avtobusno postajo v Mariboru.

Ugotovljen rezultat v višini 63.055 EUR se nameni za opravljanje dejavnosti oz. pokritje izgube preteklega leta.

v EUR 

Zap. št. Kategorija Realizacija 2016 Realizacija 2015

 PRIHODKI   

1 Prihodki od posebnih voženj 147.073 166.539

2 Prihodki od pogodbenih prevozov 100.699 35.154

3 Prihodki od mednarodnih voženj 23.200 16.919

4 Prihodki od postajnin 475.768 446.827

5 Drugi prihodki od prodaje 48.317 45.678

6 Prihodki od najemnin 6.661 11.369

7 Prihodki od oglaševanja 57.660 7.719

8 Finančni prihodki 72 0

9 Drugi prihodki 11.283 7.156

10=1 do 9 Skupaj prihodki 870.734 737.361

 ODHODKI   

11 Stroški energije — gorivo, voda, ogrevanje, el. energija 107.063 113.897

12 Stroški najema — prostori, oprema, vozila 169.854 137.594

13 Stroški vzdrževanja vozil in naprav 50.350 17.919

14 Material in rezervni deli za vzdrževanje 12.877 3.065

15 Amortizacija vozil in opreme 22.201 17.077

16 Tehnični pregledi, registracije vozil 2.503 1.181

17 Stroški zavarovanj 25.563 25.011

18 Stroški čiščenja avtobusov 3.898 2.643

19 Provizija od prodanih kart 1.082 905

20 Stroški dela 226.376 247.318

21 Stroški varovanja 11.207 10.278

22 Ostali stroški materiala 11.826 9.935

23 Ostali stroški storitev (str. prodajnih provizij, postajnin, rač. storitev, povračil služb. potovanj) 155.173 189.038

24 Stroški financiranja 400 521

25 Drugi stroški 7.305 25.113

26=11 do 25 Skupaj stroški – odhodki 807.679 801.496

27=10 -26 Prihodki-stroški-odhodki 63.055 -64.135
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18.  POROČILO NEODVISNEGA 
REVIZORJA
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19. SKLEP NADZORNEGA SVETA
Na podlagi 15. alineje 16. člena Odloka o statusnem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavo-
da za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom d.o.o. (Medobčinski uradni vestnik št. 29/2016), je 
pristojnost nadzornega sveta pregled in obravnava letnega poročila in predloga o uporabi čistega dobička 
leta 2016, ki ju je predložil direktor. O ugotovitvah preveritve iz prejšnjega stavka mora nadzorni svet sesta-
viti 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 potrjuje; če nadzorni svet 
potrdi letno poročilo, je le-to sprejeto.

Nadzorni svet je na 5. seji dne 08. 05. 2017 obravnaval letno poročilo o poslovanju družbe Javno podjetje 
Marprom d.o.o. za leto 2016 s poročilom pooblaščene revizorske družbe Refiko d.o.o. ter predlog direktorja 
o uporabi čistega dobička leta 2016.

Revizijsko poročilo je za družbo pripravila revizijska družba Refiko d.o.o. Iz revizijskega poročila izhaja, da 
je pooblaščeni revizor mnenja, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo 
finančni položaj Javnega podjetja za mestni potniški promet Marprom d.o.o. na dan 31. 12. 2016 ter njegov 
poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

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

Nadzorni svet je na osnovi navedenega sprejel sklep:
• nadzorni svet potrjuje Letno poročilo 2016,
• nadzorni svet daje pozitivno stališče k revizijskemu poročilu o poslovanju družbe za leto 2016,
• direktor in nadzorni svet predlagata Mestnemu svetu Mestne občine Maribor v sprejem naslednje:

čisti dobiček poslovnega leta 2016 v višini 10.058,59 EUR se nameni:
• za povečanje zakonskih rezerv v višini 502,93 EUR,
•  preostanek čistega dobička v višini 9.555,66 EUR ostaja nerazporejen, kar pomeni, da bo v letu 2017 

prikazan v bilančni postavki kot preneseni čisti dobiček leta 2016.

Maribor, 08. 05. 2017

Nadzorni svet

Franc Slavinec
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flota marpromovih avtobusov (leto 2016)
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