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uvod

Pohorska sedežnica – sedežnica Habakuk, 50. leta 20. stoletja.



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

Ob izvajanju mestnega potniškega prometa in drugih vrst 
avtobusnih prevozov, servisnega vzdrževanja vozil in 
oglaševanja je Marprom v preteklosti prevzemal še doda-
tne dejavnosti. Tako je oktobra 2014 pod okrilje Marpro-
ma prešlo upravljanje pohorskih žičnic, januarja 2017 pa 
je podjetje nato prejelo dolgoročno (15-letno) koncesijo 
za upravljanje žičnic na Mariborskem Pohorju, smučišč 
in spremljevalnih objektov. Novembra 2017 je Marprom 
prevzel še dejavnost upravljanja javnih parkirišč v 
Mariboru.

Primarni cilj Marproma je postati kakovosten 
in zanesljiv izvajalec mestnega potniškega 
prometa v Mariboru, prav tako pa opravlja-
ti tudi vse ostale dejavnosti v skladu 
s pričakovanji uporabnikov in s tem 
upravičiti njihovo zaupanje. Poleg stal-
nega izboljševanja celotnega nabora 
storitev si v podjetju prizadevamo 
tudi za uvajanje strategije družbene 
odgovornosti na vsa področja svojega 
delovanja.
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Odbor, ki je vodil zaključna dela pri 

izgradnji Pohorske vzpenjače, z leve: 

Marjan Kožuh, Herman Weiss, Janez Varl, 

Franci Čop, Oton Brezovšek, leto 1955.



1.1 Pomembnejši podatki o poslovanju družbe

V EUR 21. 06. 2011 - 31. 12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Skupni letni prihodki 2.526.709 6.242.479 6.668.978 7.079.873 9.056.990 10.307.755 11.684.162

Čisti prihodki od prodaje 1.164.768 3.286.985 3.167.323 3.236.133 4.608.343 5.193.973 5.840.328

Vrednost aktive 962.734 1.239.117 1.330.134 1.950.524 2.215.218 4.700.295 5.287.455

Dobiček iz poslovanja 4.914 8.783 8.676 90.877 10.059 11.140

Izguba poslovnega leta 11.954

Kratkoročna sredstva (konec leta) 960.415 1.176.629 1.183.299 1.667.682 1.836.139 2.087.874 2.145.508

Kratkoročne obveznosti (konec leta) 918.472 770.435 750.701 1.497.707 1.661.354 2.430.076 2.958.602

Kapital (konec leta) 4.914 313.697 246.534 255.210 346.087 356.851 350.437

ZAPOSLENI 21. 06. 2011 - 31. 12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Število zaposlenih (konec leta) 149 157 161 194 194 244 283

Povprečno število zaposlenih iz ur 112,97 152,85 164,61 166,32 194 209 244

PODROČJE PROMETA 21. 06. 2011 - 31. 12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prevoženi skupni kilometri 1.175.552 2.972.488 3.065.070 2.996.502 3.138.688 3.338.483 3.607.837

Prevoženi kilometri JMPP 1.142.852 2.849.957 2.926.689 2.891.439 2.981.796 3.013.965 3.168.975

Povprečna starost vozil 9,70 11,00 12,40 10,90 10,40 8,20 5,70

Prepeljani potniki 1.490.654 3.870.159 3.916.594 3.959.728 3.966.382 3.932.356 3.932.214

PODROČJE OBRATOVANJA ŽIČNIŠKIH NAPRAV IN SMUČIŠČ 21. 06. 2011 - 31. 12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Število dni smučarske sezone 10 109 117 111

Število smučarjev 12.791 111.246 59.001 88.596

Število ostalih obiskovalcev 4.847 110.387 88.203 116.766

Obratovalne ure vseh žičniških naprav 438 8.185 9.096 9.888

KAZALNIKI 21. 06. 2011 - 31. 12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Stopnja lastniškosti financiranja 0,01 0,25 0,19 0,13 0,16 0,08 0,07

Stopnja dolgoročnosti financiranja 0,01 0,25 0,19 0,13 0,19 0,46 0,40

Stopnja kratkoročnega financiranja 0,99 0,75 0,73 0,82 0,81 0,54 0,60

Stopnja osnovnosti investiranja 0 0,05 0,1 0,1 0,1 0,48 0,52

Stopnja dolgoročnosti investiranja 0 0,05 0,1 0,12 0,12 0,49 0,53

Kapitalska pokritost osnovnih sredstev 0 5,06 1,88 1,3 1,59 0,16 0,13

Gospodarnost poslovanja 0,05 0,62 0,99 1 1,02 1 1,01

Celotna gospodarnost poslovanja 1 1 0,99 1 1,01 1 1,00

Dodana vrednost na zaposlenega 9.944,37 18.781,47 19.930,61 20.807,79 21.925,76 22.633,02 24.820,34

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

Čista donosnost kapitala (ROE) 0,00 0,01 -0,01 0,01 0,08 0,03 0,03
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Gradnja zgornje postaje 

Pohorske vzpenjače,  

50. leta 20. stoletja.



1.2 Poročilo direktorja
V letu 2017 smo v Marpromu nadaljevali z uresničevanjem ključnih 
razvojnih načrtov na področjih mestnega potniškega prometa in 
upravljanja žičnic ter športno-rekreacijskih površin na Mariborskem 
Pohorju. Na omenjenih področjih smo tudi vpeljali več novosti, s 
katerimi smo izboljšali kakovost in konkurenčnost naših storitev ter 
jih približali uporabnikom. Poleg tega pa je Marprom prevzel izvaja-
nje novih dejavnosti, saj je novembra postal upravljavec štirih par-
kirišč z zapornicami in hkrati uvedel mobilno plačevanje parkirnin v 
belih conah v Mariboru. 

V mestnem potniškem prometu smo v letu 2017 pridobili 10 novih 
avtobusov najvišjega okoljskega standarda, prav tako pa smo 
spremenili potek šestih avtobusnih linij v Mestni občini Maribor. 
Spremembe smo zasnovali na podlagi smernic Celostne prometne 
strategije mesta Maribor, opravljene raziskave, anket med uporabniki 
in objektivnih zmožnosti, torej voznega parka in razpoložljivih finanč-
nih sredstev. Decembra smo nato ponudbo mestnega potniškega 
prometa dopolnili oziroma nadgradili še z električnim mini vozilom 
Maister, ki je začelo voziti po območju za pešce in ožjem središču 
Maribora, potnikom pa je na razpolago brezplačno. 

Na Mariborskem Pohorju so se naše aktivnosti nanašale tako na zim-
sko kot poletno sezono; v slednji je bil eden od najpomembnejših 
dosežkov, da smo od Agencije Republike Slovenije za okolje pridobili 
naravovarstveno soglasje za tri kolesarske proge v Bike parku Pohor-
je (Flow, World cup in Red line). Ob tem smo zanje prejeli še soglasje 
Zavoda za gozdove. Pridobitev teh soglasij je pomenila zeleno luč za 
dokončno ureditev in legalizacijo celotnega  Bike parka Pohorje, ki 
predstavlja pomemben segment ponudbe na Mariborskem Pohorju 
v poletnem času.

Za potrebe zimske sezone smo kot dolgoročni upravljavec žičnic in 
smučišč izpeljali nekaj večjih naložb. Med njimi velja izpostaviti ure-
ditev novega otroškega poligona z dvema transportnima trakovoma, 
vzpostavitev poligona za vadbo tekmovalcev in namestitev novega 
sistema ter opreme za kontrolo vozovnic na krožni kabinski žičnici in 
ostalih žičniških napravah na Pohorju. Ob vstopu v zimsko sezono pa 
smo še obeležili poseben jubilej – 60 let delovanja krožne kabinske 
žičnice Pohorske vzpenjače. 

Verjamemo, da se bodo vse te in še nekatere druge novosti, ki so 
pomenile kar izdatna investicijska vlaganja, v prihodnosti povrnile 
podjetju tudi v obliki večjega zadovoljstva in zaupanja uporabnikov 
storitev. K temu pa bo še dodatno prispevala uresničitev projektov, 
ki so pred nami. Med drugim bomo v letu 2018 nadaljevali s posoda-
bljanjem voznega parka mestnega prometa in na avtobuse namestili 
novo opremo za kontrolo vozovnic. Na Pohorju pa je med pomemb-
nejšimi projekti nadgradnja in avtomatizacija sistema zasneževanja, 
ki bo omogočala stabilno izvedbo zimskih sezon. 

Ne nazadnje si bomo tudi prizadevali, da bo Marprom, ki je v letu 
2017 prejel polni certifikat Družini prijazno podjetje in se uvrstil med 
finaliste izbora za slovensko nagrado za družbeno odgovornost 
Horus 2017, še naprej posloval kot družbeno odgovorno in družini 
prijazno podjetje.

Bernard Majhenič

direktor
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1.3  Poročilo o delu nadzornega 

sveta v letu 2017
V skladu s 13. členom Odloka o statusnem preoblikovanju Marpro-
ma, javnega gospodarskega zavoda za mestni potniški promet v 
Javno podjetje Marprom d.o.o. (MUV, št. 29/2016 s sprememba-
mi), so organi podjetja ustanoviteljica, nadzorni svet in direktor. 
Nadzorni svet šteje 6 članov, od tega so bili 4 člani imenovani s 
strani Mestne občine Maribor, 2 člana Nadzornega sveta pa sta 
predstavnika delavcev.

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

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

Svet delavcev je na svoji seji dne 10. 02. 2017 za predstavnika 
delavcev v nadzorni svet soglasno izvolil Borisa Seliča in podaljšal 
mandat Stanislavu Brumnu.

Podlaga za konstituiranje članov Nadzornega sveta Javnega pod-
jetja Marprom d.o.o. je sklep Mestnega sveta Mestne občine Mari-
bor (št. 10003-37/2012-20) o imenovanju štirih članov v nadzorni 
svet Marproma z dne 13. 02. 2017, pa tudi sklep Sveta delavcev 
Marproma z dne 10. 02. 2017.

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

V letu 2017 se je Nadzorni svet Javnega podjetja Marprom d.o.o. 
sestal na konstitutivni seji, eni korespondenčni seji in enajstih rednih 
sejah. Na teh sejah smo:

•  glasovali o pristopu k ustanovitvi ZAVODA INŠTITUT WCYCLE 
MARIBOR;

•  imenovali direktorja podjetja za novo mandatno obdobje;
•  obravnavali poslovni načrt za leto 2017;
•  sprejeli letno poročilo za leto 2016;
•  obravnavali poročilo o pritožbah uporabnikov storitev;
•  se seznanili s Programom razvoja Javnega podjetja Marprom 

d.o.o. 2017–2021; 
•  sproti obravnavali mesečna finančna poročila.

Franc Slavinec 

predsednik
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poslovno 

poročilo

Pohorska VZPENJAČA, gondoli pri 10. stebru, POZNA 50. leta 20. stoletja.
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POHORSKE VZPENJAČE,  

4. 8. 1957.



1.4 Osnovni podatki o podjetju

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

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

Naslov in sedež: Mlinska ulica 1, 2000 Maribor

Matična številka: 3992071000

Davčna številka: 92859976

ID za DDV: SI92859976

Standardna klasifikacija dejavnosti 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet

H 49.392 Obratovanje žičnic

R 93.292 Dejavnost smučarskih centrov

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

Direktor: Bernard Majhenič

Telefon: +386 59 180 481

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

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

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

Osnovni kapital: 300.000 EUR

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

Prejeti certifikati: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, certifikat Družini prijazno podjetje

 

1.5 Organi Javnega podjetja Marprom d.o.o.

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

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

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

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

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

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

20. 2. 2017 je bila konstitutivna seja Nadzornega sveta Javnega podjetja Marprom d.o.o. Z dnem konstitui-
ranja nadzornega sveta prične teči mandat vsem članom nadzornega sveta.
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DRUŽBENIK – USTANOVITELJ
Edini družbenik Marproma je Mestna občina Maribor. Pravice ustanoviteljice izvršuje Mestni svet Mestne 
občine Maribor. Za izvrševanje pravic lahko Mestni svet s sklepom pooblasti župana Mestne občine Maribor.

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

1.6 Izjava o upravljanju
V skladu z določbo petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) kot del Letnega 
poročila Marprom podaja naslednjo

IZJAVO O UPRAVLJANJU

Poslovodstvo Marproma izjavlja, da je bilo v obdobju poslovnega leta 2017 upravljanje družbe skladno z 
zakoni, Odlokom o statusnem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavoda za mestni potniški 
promet v Javno podjetje Marprom d.o.o. (v nadaljevanju Akt o ustanovitvi), in drugimi veljavnimi predpisi.

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

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

Kodeks upravljanja

Marprom je v postopku pristopa h Kodeksu upravljanj za nejavne družbe, ki so ga izdali Gospodarska zbor-
nica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Združenje nadzornikov Slovenije.

Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postop-
kom računovodskega poročanja

Sistem notranjih kontrol je opredeljen kot sestav računovodskih in drugih kontrol, vključno z organizacij-
skim ustrojem, metodami in postopki, ki jih vzpostavi vodstvo v sklopu svojih ciljev z namenom, da si z njimi 
pomaga pri gospodarnem, učinkovitem in uspešnem izvajanju dejavnosti. 

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

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

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

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

•  kontrola razmejitev dolžnosti in odgovornosti, ki obsega ločevanje izvajanja nalog, na primer 
evidentiranja poslovnih dogodkov od upravljanja s finančnimi sredstvi družbe (npr. plačila).

Menimo, da nam sistem notranjih kontrol v vseh pomembnih pogledih daje ustrezna zagotovila za dosega-
nje ciljev na področju skladnosti poslovanja z zakoni, predpisi, sprejetimi notranjimi akti družbe in drugimi 
navodili; uspešnega poslovanja in zagotavljanja kakovostnih storitev; varovanja sredstev pred izgubo zaradi 
malomarnosti, zlorab, slabega upravljanja, napak, poneverb in drugih nepravilnosti; razvijanja in ohranjanja 
zanesljivih računovodskih in drugih podatkov ter pravilnosti prikazovanja le-teh v računovodskih poročilih 
in uporabe enotne metodologije dela, vključno z enotno predpisanimi obrazci in dokumenti.

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

Marprom ima z namenom zagotavljanja transparentnosti, učinkovitosti in odgovornega poslovanja 
vzpostavljen delujoč sistem notranjih kontrol in upravljanja s tveganji preko organizacijske strukture druž-
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be, standarda vodenja kakovosti ISO 9001, standarda varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 in internih 
aktov družbe z natančno izdelanim sistemom poročanja po posameznih organizacijskih enotah.

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

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

Podatki o delovanju ustanoviteljice Marproma in njene ključne pristojnosti

Ustanoviteljica Marproma je Mestna občina Maribor. Pravice ustanoviteljice izvršuje Mestni svet Mestne 
občine Maribor. Za izvrševanje pravic lahko Mestni svet s sklepom pooblasti župana Mestne občine Maribor.

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

V skladu z Aktom o ustanovitvi ima ustanoviteljica naslednje pristojnosti:
• določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti podjetja in zagotavljanje ter uporabo javnih dobrin;
• odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izvajanjem gospodarskih 
javnih služb;
•  odloča o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, razen tistih, ki so imenovani in odpoklicani 

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

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

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

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

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

gospodarskih družbah.

Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja

Poslovanje in delo podjetja vodi direktor. Ta vodi posle podjetja in ga zastopa. Direktor je odgovoren za 
zakonitost svojega dela. Direktor zastopa podjetje pri sklepanju pogodb in drugih poslov posamično in 
neomejeno. Pri sklepanju pravnih poslov, ki se nanašajo na nakup in prodajo osnovnih sredstev podjetja, 
katerih vrednost presega 50.000,00 EUR, mora direktor pridobiti predhodno soglasje ustanoviteljice, ki je 
pogoj za veljavnost pravnega posla.

Pristojnosti direktorja so tudi:
•  organiziranje in vodenje delovnega procesa;
•  izdelava temeljne poslovne politike in poslovnega načrta ter razvojnih programov podjetja, ki jih 

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

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

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

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

skladu s splošnimi akti podjetja.

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

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

Podatki o sestavi in delovanju organov nadzora

Nadzorni svet šteje šest članov. Štiri člane imenuje in odpokliče Mestni svet Mestne občine Maribor na pred-
log župana, dva člana (kot predstavnika delavcev) pa sta imenovana in odpoklicana v skladu z zakonom, 
ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju. Član nadzornega sveta mora izpolnjevati pogoje, določene z 
zakonom.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eden od osnovnih ciljev Marproma je postati zanesljiv izvajalec javnega potniškega prometa, ki vsem potni-
kom ponuja učinkovito, varno, udobno in okolju prijazno možnost prevoza, prav tako pa izvaja tudi vse 
ostale dejavnosti v skladu s pričakovanji uporabnikov.

Med ključnimi usmeritvami podjetja velja izpostaviti:
•  nenehno izboljševanje kakovosti storitev;
•  omogočanje trajnostne mobilnosti;
•  skrb za okolje;
•  razvijanje partnerskega odnosa do uporabnikov;
•  skrb za urejene delovne pogoje;
•  zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih.

V letu 2018 bomo v mestnem potniškem prometu nadaljevali z obnovo voznega parka, in sicer je predvide-
na nabava šestih novih mestnih avtobusov, ki jih bo poganjal stisnjen zemeljski plin. Poleg tega načrtujemo 
zamenjavo in s tem posodobitev zastarelega sistema za prodajo vozovnic mestnega potniškega prometa, 
pripravljamo pa tudi razširitev zunanjih prodajnih mest, uvedbo kartomatov na najbolj frekventnih posta-
jališčih, spletne prodaje vozovnic ter vozovnic na mobilnih telefonih (SMS-ticket). Ne nazadnje bomo tudi 
oblikovali novo spletno stran Marprom.si., s katero bomo nadomestili dosedanjo spletno stran. Z vsemi 
omenjenimi novostmi želimo mestni potniški promet še bolj približati uporabnikom, posledično pa tudi 
povečati njihovo število. 

Na področju upravljanja žičnic in smučišč prav tako načrtujemo več projektov, s katerimi bomo kot dolgo-
ročni upravljavec izboljšali kakovost ponudbe športno-rekreacijskega centra Mariborsko Pohorje. Cilj je, 
da vanj tako v poletnem kot zimskem času privabimo čim večje število obiskovalcev. Glavne aktivnosti na 
Pohorju, ki smo si jih zastavili za leto 2018, so: 

•  popolna odstranitev konstrukcije vlečnice Habakuk;
•  dokončanje ureditve novega otroškega poligona Bellevue s preoblikovanjem smučišča in proge za 

sankanje;
•  avtomatizacija sistema zasneževanja, ki je nujna za ohranjanje Mariborskega Pohorja kot atraktivnega 

nizkoležečega smučišča;
•  dokončanje ureditve Bike parka Pohorje;
•  izvajanje različnih animacij za odrasle in otroke na vrhu Mariborskega Pohorja.
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Na področju upravljanja s parkirišči si bomo po uspešni integraciji mobilnega plačevanja parkirnine v belih 
conah v prihodnje prizadevali za dvig odstotka plačanih parkirnin preko SMS sporočil ali mobilne aplika-
cije. Ob tem želimo z nadzorom tudi izboljšati plačilno disciplino pri plačevanju parkirnin. Na parkiriščih z 
zapornicami pa je v načrtu zamenjava dotrajane strojne opreme, ki jo nameravamo nadomestiti z novim, 
tehnološko bolj dovršenim sistemom; ta bo v prihodnosti kompatibilen s sistemom prodaje vozovnic za 
krožno kabinsko žičnico in ob nadgradnji tudi za mestni potniški promet.
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3 DEJAVNOSTI PODJETJA
Marprom kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo izvaja linijski prevoz v mestnem prometu. Poleg 
tega opravlja tudi izbirno lokalno gospodarsko javno službo vzdrževanja in upravljanja prometnega dela 
Avtobusne postaje Maribor in prevoz potnikov po žičniških napravah. Prav tako Marprom izvaja še druge 
dejavnosti, ki ne predstavljajo gospodarskih javnih služb, so pa pomembne za poslovanje podjetja in opra-
vljanje gospodarskih javnih služb ter zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produktiv-
nost zaposlenih.

Marprom opravlja svoje dejavnosti na območju Mestne občine Maribor.

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

• 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;
• 93.292 Dejavnost smučarskih centrov.

3.1 Izvajanje prometne dejavnosti
Področje prometne operative zajema različne dejavnosti:

•  prevoz potnikov znotraj obvezne gospodarske javne službe linijskega prevoza v mestnem prometu;
•  prevoz potnikov znotraj integriranih linij posebnega linijskega prevoza na območju Mestne občine Maribor;
•  prevoz potnikov na klic v javnem mestnem potniškem prometu;
•  linijski prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu; 
•  posebni linijski prevoz potnikov;
•  občasni prevoz potnikov; 
•  storitve Avtobusne postaje Maribor. 

Najpomembnejši poslovni dogodki na področju prometne operative, ki so zaznamovali leto 2017, so:
•  redna izobraževanja voznega osebja po programu Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve 

temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu;
•  usposabljanje voznega in prometnega osebja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom;
•  vzpostavitev prometno-kontrolnega centra za nadzor prometa v realnem času;
•  najem štirih novih midi vozil EURO 6 dolžine 10,5 metra za izvajanje mestnega prevoza potnikov; 
•  najem enega novega mini vozila EURO 6 dolžine 9,5 m za izvajanje mestnega prevoza potnikov;
•  izvedba javnih razpisov MOM za nabavo petih novih vozil EURO 6 dolžine 12 m za izvajanje mestnega 

prevoza potnikov in enega mini vozila na električni pogon za izvajanje prevoza na klic po mestnem jedru; 
•  nabava dveh kombiniranih vozil EURO 6 za izvajanje posebnih in občasnih prevozov;
•  začetek izvajanja brezplačnega prevoza potnikov na klic znotraj ožjega mestnega središča (območja za pešce);   
•  izvajanje šestih linij integriranega posebnega linijskega prevoza potnikov (IJPP) na območju MOM; 
•  nadaljevanje reorganizacije mreže linij JMPP;
•  nadaljevanje mednarodnega poslovno-tehničnega sodelovanja med APP Požega, ATR Reka in 

Marpromom; 
•  opravljanje posebnega linijskega prevoza potnikov (šolski prevozi) za občine Duplek, Hoče - Slivnica in 

Šentilj v Slov. goricah;
•  opravljanje občasnih prevozov potnikov na domačem in mednarodnem trgu;
•  nadaljevanje obnove in revitalizacije objekta AP Maribor.
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ZAPOSLENI – PROMET 
Na dan 31. 12. 2017 je bilo v prometni operativi 153 zaposlenih, od tega 141,5 voznika, 3,5 koordinatorja 
voznega parka, 2 planerja, trije 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. 2017

Delovno mesto Število

Direktor področja 1

Vodja oddelka 2

Voznik 141,5

Koordinator voznega parka 3,5

Planer 2

Vhodni dispečer 3

SKUPAJ 153

VOZNI PARK – AVTOBUSI 
V letu 2017 je podjetje v povprečju uporabljalo 66 vozil, ob koncu leta na dan 31. 12. pa je razpolagalo s 
70-imi vozili. 

V letu 2017 je MOM uresničila plan nabave petih novih vozil EURO 6 dolžine 12 m za izvajanje mestnega pre-
voza potnikov in enega mini vozila na električni pogon za opravljanje prevoza na klic v mestnem jedru. Ob 
omenjenih novih vozilih je Marprom za izvajanje mestnega prevoza potnikov nabavil štiri nova midi vozila 
EURO 6 dolžine 10,5 m in eno novo mini vozilo EURO 6 dolžine 9,5 m. Poleg tega pa še dve kombinirani 
vozili EURO 6, namenjeni izvajanju posebnih in občasnih prevozov. 

V letu 2017 je podjetje z razpoložljivim voznim parkom izvajalo prevoze na 21-ih linijah JMPP, prevoz na klic 
znotraj ožjega mestnega jedra, prevoz šolskih otrok v občinah Duplek, Hoče - Slivnica in Šentilj v Slov. gori-
cah ter prevoz potnikov v MOM na novih integriranih linijah posebnega linijskega prometa. V času poletnih 
počitnic (26. 6.–31. 8.) pa tudi v mednarodnem linijskem prometu na dveh mednarodnih (sezonskih) linijah, 
in sicer Maribor–Ljubljana–Pula in Maribor–Ljubljana–Šibenik. 

V letu 2018 nameravamo skupaj z MOM nadaljevati z obnovo voznega parka z nabavo novih okolju in potni-
kom prijaznih vozil dolžine 12 m. Predvidena nabava novih vozila je namenjena linijskem prevozu potnikov v 
mestnem prometu.

V letu 2018 planiramo obratovanje s povprečno 71-imi vozili.
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STRUKTURA VOZNEGA PARKA PO TIPIH VOZIL
Na dan 31. 12. 2017 je Marprom razpolagal s 70-imi vozili. 

Grafični pregled strukture voznega parka po znamkah vozil na dan 31. 12. 2017

STRUKTURA VOZNEGA PARKA PO OKOLJSKIH STANDARDIH IN POGONSKEM GORIVU

Grafični pregled strukture voznega parka glede na pogonsko gorivo v % na dan 31. 12. 2017

Knjigovodsko stanje voznega parka na dan 31. 12. 2017 je zajemalo 70 vozil; od tega je bilo za izvajanje 
gospodarske javne službe linijskega prevoza v mestnem prometu namenjenih 55 vozil (78,57 %), za opra-
vljanje prevoza na klic 1 vozilo (1,43 %), za opravljanje IJPP v MOM 6 vozil (8,57 %) in za izvajanje ostalega 
posebnega linijskega prevoza ter občasnega prevoza 8 vozil (11,43 % voznega parka).

STAROSTNA STRUKTURA VOZNEGA PARKA
Povprečna starost vozil na dan 31. 12. 2017 je bila 5,7 leta, kar znaša 2,5 leta manj kot v letu 2016. Razlog za 
znižanje starosti voznega parka je nabava novih vozil v letu 2017. Najvišja starost vozila je znašala 21,8 leta, 
najmanjša pa 0,0 leta. 

Obnova voznega parka 2018 – zastavljeni cilji:
• okolju prijazna vozila (emisijski razred EURO 6);
• ekonomična poraba goriva; 
• vozila, prilagojena potrebam JMPP glede na kapaciteto (80–105 mest);
• vozila, prilagojena potrebam JMPP glede na velikost (dolžine 10–12 m);
• uporabnikom konstrukcijsko prijazna vozila.
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Grafični pregled vozil po starosti na dan 31. 12. 2017

ŠTEVILO OPRAVLJENIH KILOMETROV
V letu 2017 je Marprom opravljal javni linijski prevoz v mestnem prometu na 21-ih linijah JMPP, integrirani 
prevoz potnikov znotraj MOM, posebni linijski prevoz v občinah Šentilj, Duplek in Hoče - Slivnica ter občasni 
prevoz in mednarodni prevoz potnikov. V obdobju 1. 1. 2017–31. 12. 2017 je bilo opravljenih skupno 3,6 mili-
jona kilometrov. 

Tabelarični pregled prevoženih skupnih km po vrsti prevoza

Vrsta prevoza Število kilometrov Odstotek

Javni mestni potniški promet 3.056.197 84,71 %

Integrirane linije JMPP 112.778 3,13 %

Posebni linijski prevoz 214.298 5,94 %

Mednarodni prevoz 115.649 3,12 %

Občasni prevozi 108.915 3,02 %

SKUPAJ 3.607.837 100 %

Grafični prikaz strukture prepeljanih km vrsti prevoza v letu 2017 

Za leto 2018 načrtujemo 3,58 milijona prevoženih kilometrov. Od tega 3,10 mio km (86,70 %) v JMPP, 0,084 
mio km (2,33 %) na integriranih linijah JMPP, 0,050 mio km (1,14 %) v mednarodnem prometu, 0,13 mio km 
(3,59 %) v občasnem prevozu in 0,213 mio km (5,96 %) v posebnem linijskem prometu.
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PREPELJANI POTNIKI
S 1. majem 2017 se je po dolgih letih v javnem mestnem potniškem prometu v Mariboru spremenil cenik vozovnic.  

Glede na dejstvo, da se je veliko število uporabnikov posluževalo nakupa vozovnic direktno pri vozniku na 
avtobusu, v letu 2016 kar 18,5 %, smo zaradi hitrejšega vstopa potnikov in posledično krajših postankov 
na avtobusnih postajališčih predlagali višjo ceno vozovnic pri vozniku, kot destimulacijo takšnih nakupov. 
Hkrati s tem, da se cena vozovnic v predprodaji ni bistveno spremenila, smo z omenjenim ukrepom želeli 
stimulirati nakup vozovnic v predprodaji. 

Ocenjujemo, da smo deloma že dosegli ta namen, saj je do konca leta prodaja vozovnic pri vozniku upadla 
za 6,8 %, povečala pa se je uporaba kuponskih vozovnic za 4,22 %, mesečnih vozovnic za 1,74 % in vozovnic 
za invalide za 1,34 %. 

Z uvedbo novega cenika so se spremenili tudi pogoji za pridobitev vozovnic za osebe s posebnimi potre-
bami. V skladu s sklepom mestnega sveta so invalidni občani v Mariboru upravičeni do brezplačnih voženj 
tako z mestnimi avtobusi kot s krožno kabinsko žičnico Pohorsko vzpenjačo, ta ugodnost pa velja še za 
njihove spremljevalce. Posledično je tudi močno narasla uporaba teh vozovnic. 

Skupno število uporabnikov JMPP v Mariboru zadnja leta stagnira; v letu 2017 je bilo prepeljanih 3.932.214 potnikov.

Pregled števila potnikov za leto 2017
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Grafični prikaz potnikov po vrsti vozovnic za leto 2017

Pogodbeni šolski prevozi

Pogodbeni šolski prevozi ostajajo na takšni ravni, kot so bili v letu 2016. Opravljamo jih v občinah Hoče 
- Slivnica (OŠ Hoče in OŠ Slivnica), Duplek (OŠ Korena) in Šentilj (OŠ Sladki Vrh). Glede na razpoložljiva 
prevozna sredstva obsega tovrstnih prevozov zaenkrat ne nameravamo širiti.

3.2 Avtobusna postaja Maribor
Upravljanje s prometnim delom Avtobusne postaje Maribor predstavlja izbirno lokalno gospodarsko javno službo. 

Prometni del obsega:
• peronizacijo (mednarodni linijski promet, domači javni potniški promet);
• občasne prevoze;
• ostalo.

V letu 2017 je domači potniški promet predstavljal 89,66 % vseh dogodkov na AP, mednarodni linijski pro-
met 6,54 %, občasni 1,88 %, ostali dogodki (parkirnine, oskrba avtodomov, prtljaga itd.) pa 1,92 % vseh 
dogodkov na AP Maribor. V letu 2017 se je mednarodni linijski prevoz v primerjavi z letom 2016 povečal za 
6 novih linij. Predvsem je treba izpostaviti aktivnosti korporacije Flixbus, ki ustvari 82 % vseh mednarodnih 
dogodkov na AP Maribor.

Vsi dogodki na AP, izraženi v odstotkih
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Za leto 2018 je predvideno 2-odstotno povečanje dogodkov iz naslova peronizacije. Povečanje se nanaša 
predvsem na mednarodne linijske prevoze, delno pa tudi na občasne prevoze.  

REVITALIZACIJA AP
V minulih letih so bila ob pomoči upravnika objekta AP dokončno urejena formalno-pravna in lastniška raz-
merja. Ob tem prazni lokali dobivajo nove vsebine, kar predstavlja pomemben korak k nadaljnji revitalizaciji 
AP Maribor. 

Opravljena je bila tudi (delna) posodobitev objekta. V letu 2016 je prišlo do popolne obnove sanitarij na 
AP, in sicer s pomočjo finančnih sredstev iz rezervnega sklada. V letu 2017 se je začela obnova peronske 
razsvetljave, ki bo predvidoma zaključena v letu 2018.

Posebej je treba poudariti, da so bile v letu 2017 obnovljene strešne kritine na odstavnih peronih, poleg 
tega pa je bil dokončan projekt nadhoda nad Meljsko cesto, s čimer je bila urejena povezava z železniško 
postajo, kar potnikom z AP omogoča lažji dostop do vlaka. Prav tako smo izpeljali obnovo dispečerske 
hišice, locirane ob dovozu na glavno AP. V njej smo popolnoma obnovili notranjost (oplesk, delovni pult in 
električne inštalacije), nekoliko pa smo polepšali še njeno zunanjost.

Na AP Maribor so bile tudi nameščene tri polnilne postaje za električne avtomobile, ki so sestavni del pro-
jekta Car sharing. Ta bo omogočil, da si bodo lahko potniki in drugi obiskovalci na AP izposodili avtomobil 
na električni pogon in se nato z njim odpeljali na želeno lokacijo v mestu.

V letu 2018 se bo na AP nadaljevalo festivalsko vzdušje, ki se seli na hojnico. 

3.3  Upravljanje parkirišč z zapornicami in mobilnega 

plačevanja parkirnine 
Marprom je svoje dejavnosti v začetku novembra 2017 razširil tudi na področje javnih parkirišč v Mariboru. 
Takrat smo prevzeli upravljanje štirih urejenih parkirišč z zapornicami (v Sodni, Mlinski in Loški ulici ter na 
Rakuševem trgu), prav tako pa uvedli mobilno plačevanje parkirnin v belih conah, kjer izvajamo tudi nadzor 
nad plačevanjem parkirnin. Za izvajanje teh zadolžitev, pridobljenih s koncesijsko pogodbo z Mestno obči-
no Maribor (za obdobje do 20. aprila 2026), smo v podjetju v letu 2017 zaposlili 6 novih sodelavcev.

Na omenjenih štirih parkiriščih z zapornicami, ki so v upravljanju Marproma, je skupno 437 parkirnih mest. V 
enajstih belih conah v Mariboru pa je skupaj na voljo 2070 parkirnih mest. V vseh belih conah lahko vozniki 
po novem plačujejo parkirnino tudi preko mobilnega telefona, in sicer s poslanim SMS sporočilom na števil-
ko 031 20 90 20 ali s pomočjo brezplačne mobilne aplikacije mobilePark. 
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To novost v Mariboru smo vzpostavili skupaj z izbranim partnerjem, družbo Zeleno mesto, z uvedbo pa smo 
voznikom ponudili sodobnejšo možnost plačevanja parkirnin, kakršna se je odlično obnesla v nekaterih dru-
gih mestih tako v Sloveniji kot tujini. S pomočjo mobilnega telefona je možno na enostaven način podaljšati 
parkirnino tudi na daljavo.

Nadzor nad plačevanjem parkirnine izvajajo naši nadzorniki bodisi s pregledom parkirnih lističev, nastav-
ljenih na vidnem mestu v vozilu, bodisi s preverbo plačil parkirnine v sistemu mobilnega plačevanja. Za 
opravljanje nadzora so bili ustrezno usposobljeni in opremljeni z mobilnimi aparati, s katerimi na podlagi 
vpisane registrske oznake avtomobila ugotavljajo, ali je bila parkirnina za parkirano vozilo plačana preko 
sistema mobilnega plačevanja.

3.4 Izvajanje dejavnosti obratovanja žičniških naprav
Področje izvajanja žičniške dejavnosti zajema:

•  prevoz potnikov s krožno kabinsko žičnico (v nadaljevanju KKŽ) na Mariborsko Pohorje, ki ga opravljamo 
kot izbirno gospodarsko javno službo; 

•  prevoz potnikov z ostalimi žičniškimi napravami, ki ga izvajamo kot tržno dejavnost.

Smučarski center Mariborsko Pohorje, kamor uvrščamo še 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 smučarskih prog pa tudi smučarski center z najdaljšo nočno smuko v širši okolici. Pohorske 
žičnice lahko prepeljejo skupno 17.500 oseb na uro. 

Po stečaju Športnega centra Pohorje d.o.o., ki je bil dolga leta koncesionar vseh žičniških naprav in upravlja-
vec smučišč na Pohorju, je k reševanju nastale situacije aktivno pristopila lokalna skupnost. Mestna občina 
Maribor kot koncedent je jeseni 2014 začela postopke za novo ureditev koncesijskih razmerij. 

PREVOZ POTNIKOV S KROŽNO KABINSKO ŽIČNICO NA MARIBORSKO POHORJE
MOM je 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 nato MOM podaljšala za pol leta, konec leta 2016 pa so mestni svetniki sprejeli odločitev, da 
Marpromu podelijo dolgoročno koncesijo za obdobje 15-ih let, in sicer za KKŽ, zemljišča, ki jih uporabljamo 
za izvajanje smučarske dejavnosti, žičniške naprave in spremljevalne objekte. Natančneje 25. 1. 2017 je bila 
pogodba s prej opisano vsebino tudi podpisana.
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Prevoz potnikov s KKŽ izvajamo kot izbirno gospodarsko javno službo, za katero je koncedent dolžan na 
letnem nivoju zagotoviti nadomestilo, če stroškov izvajanja javne službe ne moremo pokriti s ceno storitve. 
Kot koncesionar lahko ceno storitve, torej prevoza s KKŽ, oblikujemo sami, a smo jo dolžni predhodno 
predložiti mestnemu svetu, ki poda soglasje k predlaganemu ceniku.  
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V letu 2015 je KKŽ prepeljala 243.798 potnikov, v letu 2016 293.876 potnikov, v letu 2017 pa 291.899 potni-
kov. Manjše število prepeljanih potnikov s KKŽ pripisujemo dejstvu, da smo na napravi opravljali posebne 
preglede in posledično s KKŽ v koledarskem letu 2017 nismo obratovali 39 dni.

V letu 2017 je bilo treba na KKŽ opraviti t. i. posebne preglede, ki so po navodilih proizvajalca določeni na 
22.500 delovnih ur obratovanja. Ta dela smo opravili v aprilu, septembru in oktobru. 

60 LET POHORSKE VZPENJAČE
Pohorska vzpenjača, ki je osrednja žičnica na Mariborskem Pohorju, je 24. novembra 2017 dopolnila 60 let 
delovanja. V tem času je postala nepogrešljiv del prevozne oziroma turistične infrastrukture v Mariboru in 
eden od simbolov mesta. V šestih desetletjih je KKŽ (v kabinah treh različnih proizvajalcev) prepeljala že 
blizu 18 milijonov potnikov.

Ideja o izgradnji vzpenjače na Pohorje je bila aktualna že med obema svetovnima vojnama, a je projekt 
na koncu zamrl. Prvi pomembni koraki na poti ureditve žičniške infrastrukture na Pohorju so bili zatem 
narejeni kmalu po drugi vojni in tako je bila leta 1949 najprej zgrajena enosedežnica na Habakuku. Vse 
bliže uresničitvi pa je bila takrat tudi že namera o postavitvi KKŽ, prve takšne žičnice v Sloveniji in celo na 
Balkanu. Avgusta 1953 je bila ustanovljena samostojna zadruga Pohorska vzpenjača, ki so jo kmalu zatem 
preoblikovali v istoimensko gospodarsko podjetje.

Načrtovanje nosilnih konstrukcij je prevzela Metalna, pripravo načrtov spodnje in zgornje postaje pa Komu-
na projekt Maribor. Vsa dokumentacija je bila odlično pripravljena in tako je Izvršni svet Ljudske skupščine 
Republike Slovenije oktobra 1954 potrdil investicijski program za izgradnjo Pohorske vzpenjače v vrednosti 
150 milijonov dinarjev. Gradnja je na Pohorju stekla v letu 1956, po uspešno opravljenih delih pa so 24. 
novembra 1957 slovesno odprli Pohorsko vzpenjačo. Potnike je na hrib in v dolino prevažalo 55 štirisedežnih 
kabin, izdelanih v Impolu, čas vožnje pa je znašal 15 minut. Hkrati z otvoritvijo gondole je do nje začel redno 
voziti mestni avtobus št. 6 (Vzpenjača).

Ob izgradnji in še vrsto let pozneje je bil direktor Pohorske vzpenjače njen idejni oče Franci Čop, podjetje 
pa je v času obstoja doživelo tako organizacijska kot lastniška preoblikovanja. V letu 1978 je KKŽ dočakala 
temeljito prenovo, saj so zamenjali nosilno in vlečno vrv ter pogon, stare srebrne gondole pa nadomestili 
z novimi rdečimi štirisedežnimi kabinami proizvajalca Doppelmayr iz Švice. Po rekonstrukciji se je število 
kabin povečalo na 62, čas vožnje od vznožja do vrha pa skrajšal na 14 minut.

Novembra 2007 je Pohorska vzpenjača praznovala 50-letnico delovanja – do tega jubileja je prepeljala že 
14 milijonov potnikov. V tistem času so njeni upravljavci in lastniki že snovali projekt nove sodobne KKŽ, nje-
govo uresničitev pa je občutno pospešil izredni dogodek 19. julija 2009, ko se je porušil osmi nosilni steber.

Po tem je že septembra 2009 na Pohorju stekla izgradnja nove KKŽ; vsega pet mesecev po podrtju stebra 
je bila sodobna KKŽ italijanskega proizvajalca Leitner nared za obratovanje, njena uradna otvoritev pa je 
potekala 23. decembra 2009. Pohorska vzpenjača ima danes skupno 64 osemsedežnih kabin, ki od spodnje 
do zgornje postaje potujejo 10 minut.

UREDITEV PLOŠČADI PRED POHORSKO VZPENJAČO
Pod Pohorjem so novembra 2017 stekla preureditvena dela na območju spodnje postaje KKŽ, kjer se dnev-
no nahaja večje število ljudi. Manjše parkirišče tik pred glavnim vhodom v objekt Pohorske vzpenjače je 
nadomestila ploščad, ki predstavlja novo vstopno območje v spodnjo postajo KKŽ. Novo podobo je dobilo 
tudi bližnje avtobusno postajališče (Vzpenjača). Dostop na to območje, ki je omejen s potopnima valjema, 
je dovoljen za avtobuse mestnega potniškega prometa, vozila za invalide, taksije, električna vozila Avant-
2Go, dostavna in intervencijska vozila. Preureditvena dela je financirala MOM.
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PREVOZ POTNIKOV Z OSTALIMI ŽIČNIŠKIMI NAPRAVAMI
MOM je podelila Marpromu koncesijo za graditev obstoječih žičniških naprav na Mariborskem Pohorju 8. 12. 
2014 z odločbo za eno leto, ki je vključevala sedežnice Radvanje, Poštela in Sleme ter vlečnici Bellevue in 
Videc. Od občine Ruše pa smo prejeli koncesijo za žičnice na Areškem Pohorju 16. 12. 2014 z odločbo za eno 
leto, in sicer za sedežnico Pisker ter vlečnice Cojzerica, Ruška, Areh, Žigart, Orel in Partizanka. Navedeni 
odločbi sta bili v istem obsegu podaljšani za 6 mesecev.
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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, žičnice na areškem delu pa z odločbo do 
sredine aprila 2017, z možnostjo podaljšanja pod posebnimi pogoji do konca aprila 2018. 

Marprom je v letu 2017 izvedel posebne preglede na nekaterih napravah, kar je s finančnega vidika pome-
nilo približno 87.000 EUR vložka, in pridobil vsa obratovalna dovoljenja do konca decembra. Žičniške 
naprave so začele obratovati 2. 12. 2017, ko smo glede na vremenske in snežne razmere odprli tudi pripa-
dajoča smučišča. Tako sta na areškem delu ob navedenem datumu pričeli obratovati vlečnici Areška in 
Cojzerica, na mariborskem delu pa sedežnica Sleme in na novo postavljena trakova na otroškem poligonu 
Bejbika 1 in Bejbika 2. 

V letu 2017 je bilo na žičniških napravah prepeljanih skupno 1.298.320 potnikov (smučarjev). Pri tem je treba 
poudariti, da gre pri slednjem podatku za vsoto dveh smučarskih sezon, in sicer 2016/2017 in 2017/2018.

Za obratovanje ostalih žičniških naprav, opravljanje nadzora na smučiščih in za reševanje na smučiščih smo 
v Marpromu v zimskih sezonah 2016/2017 in 2017/2018 zaposlili dodaten kader za določen čas. Na dan 
31. 12. 2017 je bilo za določen čas zaposlenih 18 ljudi na delovnih mestih strojnik in strežnik, 16 ljudi pa na 
delovnih mestih nadzornik smučišč in reševalec na smučiščih.

Omeniti je treba še število poškodb na smučišču, ki se jih je v koledarskem letu 2017 zgodilo 106. To v 
primerjavi s predhodnim letom pomeni 8 poškodb manj.

SLOVO LEGENDARNE "BEJBIKE"
Šestinpetdeset let staro vlečnico Bellevue oziroma Bejbiko, ob kateri je več generacij smučarjev naredilo 
svoje prve zavoje na snegu, smo pred zimsko sezono 2017/2018 zaradi dotrajanosti porušili in nadomestili 
z dvema transportnima trakovoma. Slednja sta skupaj dolga 210 metrov, njuna zmogljivost pa je 800 pre-
peljanih potnikov/uro, kar je več od stare vlečnice. Transportna trakova sta pridobitev tudi zaradi tega, ker 
lahko razen smučarjev prevažata še deskarje, sankače, pležuharje itd., uporabljali pa ju bomo tudi v pole-
tnem času. V neposredni bližini novega otroškega poligona Bellevue sta zrasla še nova koča z gostinsko 
ponudbo, poimenovana Lisičkin brlog, in objekt s sanitarnimi prostori.
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3.5  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 navedeno zgoraj, zasneževalni sistem kot celoto sestavljajo struktura vodnih napeljav ozi-
roma cevi (vodnih in zračnih), vodna zajetja in elektronika, nameščena ob vodnih zajetjih (črpališčih). Za 
vzdrževanje naštete opreme smo v letu 2017 v Marpromu zabeležili strošek v višini 74.000 EUR.

Treba je poudariti, da je Marprom šele od začetka smučarske sezone 2016/17, torej od novembra 2016, v 
celoti upravljavec na Mariborskem in Areškem Pohorju. Tako je ostalo tudi v sezoni 2017/2018 oziroma v 
koledarskem letu 2017.

Sestavni del celote zasneževalnega sistema so seveda tudi snežni topovi. V Marpromu smo v smučarski 
sezoni v koledarskem letu 2017 upravljali s skupno 94-imi snežnimi topovi. Samo vzdrževanje snežnih topov, 
ki vključuje pripravo pred zimsko sezono, vzdrževanje med obratovanjem in po končanem zasneževanju, 
predstavlja strošek v višini 60.000 EUR.
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V sklop urejanja smučišč spada tudi razgrinjanje snega, teptanje, označevanje smučišč in seveda delo nad-
zornikov ter reševalcev na smučiščih. Za potrebe razgrinjanja in teptanja snega v Marpromu razpolagamo z 
devetimi teptalnimi stroji. Strošek vzdrževanja znaša nekaj več kot 100.000 EUR.
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4 KADROVSKI PODATKI
Ena izmed temeljnih podlag za uspešno in učinkovito delovanje podjetja je zagotovo stabilna, strokovna 
in kompetentna kadrovska struktura. Na področju upravljanja s kadri načrtujemo in izvajamo aktivnosti, 
ki omogočajo kakovostno in ciljno učinkovito opravljanje različnih dejavnosti podjetja. Osnovo kadrovsko 
usmerjenemu delovanju predstavljajo zakonodaja, procesna organiziranost in skrb za razvoj zaposlenih. 
Skrb za urejene delovne pogoje, odgovorne in motivirane zaposlene ter zagotavljanje socialne varnosti 
zaposlenih so bistvene sestavine strateških ciljev in usmeritev Marproma. 

STRUKTURA ZAPOSLENIH PO STAROSTI IN SPOLU
Na dan 31. 12. 2017 je bilo v Marpromu skupno 283 zaposlenih. Od tega je bilo 55 žensk, kar predstavlja 
19,44 % vseh zaposlenih, in 228 moških, kar predstavlja  80,56 % vseh zaposlenih.

Pri ženskah je bila povprečna starost 42 let, pri moških pa 47 let.

Starost Moški Ženske Skupaj %

Do 25 let 7 4 11 3,89

25–30 let 12 5 17 6,01

30–35 let 14 4 18 6,36

35–40 let 13 7 20 7,07

40–45 let 30 8 38 13,43

45–50 let 42 10 52 18,37

50–55 let 40 11 51 18,02

Nad 55 let 70 6 76  26,85

SKUPAJ 228 55 283 100

Pregled zaposlenih po starosti in spolu

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v podjetju 214 zaposlenih za nedoločen čas in 69 zaposlenih za določen čas – 
zaradi opravljanja sezonskega dela, nadomeščanja odsotnih delavcev in povečanega obsega dela.

Nedoločen čas Določen čas Porodniška Skupaj

211 69 3 283
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ODSOTNOSTI Z DELA
Med razlogi za odsotnost z dela so boleznine, poškodbe pri delu in izven dela, nega družinskega člana, 
krvodajalstvo itd.

Razlog odsotnosti z dela Število ur

Boleznina 17.955

Poškodba pri delu 1.206

Poškodba izven dela 5.174

Spremstvo in nega 1.429

Krvodajalstvo 136

Porodniški dopust 4.209

Očetovski dopust 88

SKUPAJ 30.197

Največje število ur odsotnosti z dela v letu 2017 je bilo zaradi bolezni zaposlenih, in sicer 17.955 ur.

V letu 2017 so tri zaposlene delavke koristile pravico do porodniškega dopusta, 1 zaposleni pa je koristil 
pravico do očetovskega dopusta.

IZOBRAŽEVANJE
V letu 2017 se je 139 zaposlenih udeležilo rednega strokovnega izobraževanja za poklicne voznike, ki ga 
izvaja zavod Formula Maribor. Prav tako je 15 zaposlenih, ki imajo neposreden stik s strankami, opravilo 
usposabljanje iz komuniciranja in odnosa do strank. Na področju prevoza potnikov z žičniškimi napravami 
je 5 zaposlenih opravilo usposabljanje in preizkus znanja za varno in zdravo delo z dvigali ter varstvo pred 
požarom. Izobraževanja so se udeležili tudi zaposleni v skupnih službah, in sicer s področij javnih naročil, 
računovodstva in davkov.

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI
V letu 2017 je bilo na redni obdobni zdravniški pregled napotenih 66 zaposlenih. 

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

Skupaj je bilo v letu 2017 tako v podjetju zaposlenih 11 invalidov, kar predstavlja 3,89 % 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

31. 12. 2017 9 2 3,89

ŠTUDENTSKO DELO
V letu 2017 nam je uspelo zmanjšati obseg študentskega dela, in sicer za približno 25 % glede na leto poprej. 
Opravljene so bile 10.403 ure. Od tega je okrog 35 % ur predstavljalo sezonsko delo na Pohorju (blagajna 
in strežniki na žičniških napravah), preostali delež pa se nanaša na izvedbo del na glavni avtobusni postaji, 
in sicer povečan obseg dela v času prodaje dijaških in študentskih vozovnic (avgust–oktober) ter delno 
pokrivanje informacij, blagajne in opravljanje dispečerskega dela na vhodu na AP Maribor.

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Praktično izobraževanje kontinuirano omogočamo dijakom in študentom že vse od naše ustanovitve. V letu 
2017 smo praktično izobraževanje omogočili trem dijakom in eni študentki. Opravljenih je bilo 1900 ur. Veseli 
smo predvsem tega, da je po dolgem času praktično izobraževanje opravljal tudi dijak Tehniškega šolskega 
centra Maribor, ki se je izobraževal za poklic avtoserviserja. Ta velja za enega izmed deficitarnih poklicev.

Po končanem šolanju se je ta isti dijak (s še ne dopolnjenim 18. letom starosti) tudi zaposlil v našem podjetju 
na delovnem mestu avtoserviserja. 
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5 JAVNA NAROČILA V LETU 2017
Marprom vodi postopke v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja. 

V letu 2017 smo izvedli skupno 15 postopkov javnih naročil; od tega so bili na splošnem področju 4 postopki 
namenjeni oddaji naročil za blago in 5 postopkov oddaji naročil za storitve, na infrastrukturnem področju 
pa je bilo 6 postopkov namenjenih oddaji naročil za blago. Vsa javna naročila je podjetje izvajalo transpa-
rentno in v okviru zakonskih predpisov.

Javna naročila (2017): Blago Storitve Gradnje Skupaj

Splošno področje 4 5 0 9

Infrastrukturno področje 6 0 0 6

Skupaj 10 5 0 15

6  CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO 
PODJETJE

Marprom je v letu 2017 postal imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje (DPP). Prejel ga je 12. 
maja v Ljubljani, potem ko je uspešno prestal revizijo tega projekta za preteklo triletno obdobje, v katerem 
je imel osnovni certifikat DPP. Pridobitev polnega certifikata je pomemben dosežek za naše podjetje, hkrati 
pa tudi obveza, da še naprej vključuje skrb za zaposlene, družbo in okolje v vsakodnevno poslovanje.

Projekt DPP obsega standardiziran nabor ukrepov, med katerimi vsako podjetje izbere tiste, ki jih glede na 
strukturo zaposlenih lahko uveljavi v svojem okolju. Marprom je decembra 2013 prejel osnovni certifikat DPP, 
v podjetju pa smo izbrali 12 ukrepov, namenjenih boljšemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja 
zaposlenih. Predstavniki Ekvilib inštituta, ki podeljuje ta certifikat, so marca 2017 opravili končno revizijo dote-
danjih aktivnosti Marproma pri tem projektu in potrdili uspešno izvajanje izbranih ukrepov. Na podlagi tega je 
revizorski svet Ekvilib inštituta maja sprejel sklep, da Marpromu podeli polni certifikat DPP. 

Smiselno dopolnitev palete že sprejetih ukrepov DPP predstavljajo trije novi ukrepi. To so  pozornost 
zaposlenim ob pomembnih dogodkih, imenovanje pooblaščenca/-ke za vprašanja usklajevanja poklica in 
družine ter vstop otroka/vnuka v šolo in uvajanje v vrtec.
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ČETRTI MARPROMOV DAN V ZAVETIŠČU ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI V MARIBORU
V okviru projekta DPP smo (kot aktivnost korporativnega prostovoljstva) decembra 2017 organizirali 4. 
Marpromov dan v Zavetišču za živali Maribor. Na dogodku se je zbralo kar nekaj zaposlenih in tudi njihovih 
družinskih članov. Ob tej priložnosti smo zavetišču podarili hrano in druge potrebščine za živali, kupljene s 
pomočjo prostovoljnih prispevkov zaposlenih v našem podjetju.

SPREJEM MARPROMOVIH ODLIČNJAKOV
V letu 2017 smo v Marpromu ponovno namenili posebno pozornost otrokom zaposlenih, ki so v preteklem 
šolskem letu v osnovni ali srednji šoli dosegli odličen uspeh. Ponosni smo, da je bilo kar osem takšnih, ki 
smo jih skupaj s starši povabili na prijetno druženje v prostore administracije podjetja. Sproščeno vzdušje in 
izmenjava šolskih izkušenj sta zaznamovala srečanje Marpromovih odličnjakov različnih starosti, glasbena 
virtuoznost ene izmed njih pa še dodatno poskrbela za nepozabne trenutke.
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NOVOLETNO OBDAROVANJE OTROK
Osrednja dvorana Narodnega doma v Mariboru je bila decembra 2017 prizorišče novoletnega obdarovanja 
otrok zaposlenih v Marpromu. Ti so si skupaj s starši ogledali razigrano predstavo Praznična mineštra, na 
trenutke pa tudi sami sodelovali v njej. Za vrhunec nepozabnega popoldneva je seveda poskrbel Božiček, 
ki je med naše najmlajše razdelil veliko lepih daril, prav tako pa jim je bil na voljo za fotografiranje in klepet 
ob sladkarijah ter soku.

7  AKTIVNOSTI V EVROPSKEM TEDNU 
MOBILNOSTI 2017

Marprom je v začetku jeseni znova sodeloval pri aktivnostih v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Tako 
smo 22. septembra izpeljali dan brez avtomobila in občanom takrat omogočili brezplačen prevoz z avto-
busi na vseh linijah mariborskega potniškega prometa. Ta ugodnost je naletela na pozitiven odziv, saj so 
mestni avtobusi omenjenega dne prepeljali nekoliko več potnikov kot običajno.

V času Evropskega tedna mobilnosti 2017, ki je potekal pod sloganom Združimo moči, delimo si prevoz, so se 
v Mariboru zvrstili različni dogodki, namenjeni promociji trajnostnih oblik prevoza. V Marpromu smo na dan 
brez avtomobila ob brezplačnih prevozih z avtobusi pripra-
vili tudi stojnico na Trgu Leona Štuklja, kjer so bile na voljo 
informacije o mestnem potniškem prometu, obiskovalci pa 
so lahko v anketi podali svoje mnenje o njegovi ureditvi. 
Naša stojnica je privabila veliko šolarjev, skupno pa je anke-
to izpolnilo blizu 130 obiskovalcev, ki so za nagrado prejeli 
promocijsko majico.

Sodeč po odgovorih anketirancev, med katerimi je bila 
dobra polovica šolarjev, jih mestni potniški promet večina 
uporablja občasno, do cilja pa potuje direktno (brez pres-
topanja). Največ jih je bilo mnenja, da je mestni potniški 
promet zanesljiv, cena primerna, avtobusi pa čisti in dobro 
vzdrževani. Več kot polovica anketirancev se v avtobusih 
počuti varno, obnašanje voznikov ocenjuje kot prijazno, 
izkušnje z mestnim potniškim prometom pa kot prijetne.
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8  DRUŽBENA ODGOVORNOST V 
MARPROMU

Skrb za družbeno odgovorno ravnanje je sestavni del izvajanja javne gospodarske službe mestnega potni-
škega prometa in razvoja Marproma. Podjetje želi aktivno sodelovati na področjih, kjer lahko njegova druž-
beno odgovorna prizadevanja pozitivno učinkujejo v odnosu do narave, okolja in širše družbene skupnosti. 
V podjetju načrtujemo in izvajamo aktivnosti, s katerimi upoštevajoč razpoložljive vire, prostovoljno in v 
skladu z veljavnimi zakoni ter predpisi izpolnjujemo svojo družbeno odgovorno vlogo. 

V letu 2017 se je Marprom tudi potegoval za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus, ki jo 
podeljuje Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO). V vprašalniku za nagrado za strateško celovi-
tost smo podrobno opisali različne projekte, ukrepe in aktivnosti z elementi družbene odgovornosti, ki smo 
jih izvajali na področjih skupnosti, potrošnikov, zaposlenih, okolja itd. Na koncu smo se uspeli uvrstiti med 
finaliste, kar nam med drugim dovoljuje uporabo logotipa Horus v obdobju dveh let.

ZAPOSLOVANJE LJUDI IZ RANLJIVIH SKUPIN
V Marpromu smo v sodelovanju z mariborsko območno službo Zavoda za zaposlovanje v letu 2017 pris-
topili k iskanju primernih kandidatov za opravljanje poklica voznika avtobusa. Tako smo junija na 2. dnevu 
odprtih vrat Marproma blizu 50-im takrat brezposelnim kandidatom predstavili poklic voznika avtobusa. 
Po opravljenih osebnih razgovorih in različnih testih so najprimernejši kandidati dobili možnost brezplačne 
prekvalifikacije, po pridobitvi vozniškega dovoljenja D kategorije pa tudi zaposlitev v Marpromu. 

Ta projekt ima zelo pozitivno noto, saj ljudem brez zaposlitve ponudimo možnost dela, vključitev v urejeno 
delovno okolje in s tem tudi socialno varnost. S takšnim pristopom in podporo ter možnostmi izobraževanja 
oziroma usposabljanja se borimo proti socialni izključenosti rizičnih skupin. Istočasno pa na proaktiven 
način rešujemo kadrovske težave zaradi pomanjkanja ustrezno usposobljenih voznikov na trgu dela.

Na povabilo Ekvilib Inštituta iz Ljubljane smo opisani projekt kot primer dobre prakse septembra 2017 
predstavili na letnem srečanju imetnikov certifikata DPP v Portorožu. 
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SPODBUJANJE K PROSTOVOLJNEMU DELU
V času priprav na zimsko sezono smo skupaj s partnerji na Mariborskem Pohorju oktobra ponovno izpeljali 
delovno akcijo, poimenovano MAR mi je In BORim se za Pohorje. Na njej je sodelovalo več kot 450 udele-
žencev, ki so nam pomagali pri odstranjevanju kamenja in različnih odpadkov s pohorskih strmin. Ob tem je 
bila akcija tudi priložnost za prijetno druženje pod Pohorjem. Z našo delovno akcijo želimo kot dolgoročni 
upravljavec na Mariborskem Pohorju prispevati h krepitvi pozitivnega in odgovornega odnosa Mariborča-
nov do domačega hriba. Obenem pa na simboličen način dokazati, da je s skupnimi močmi in dobro voljo 
možno veliko postoriti.

INFORMIRANJE MLADIH O MOŽNOSTIH NA TRGU DELA
Januarja 2017 smo sodelovali na Sejmu poklicev in izobraževanja, ki je potekal v Dvorani Tabor v Mariboru. 
Na sejmu, ki ga je obiskalo okrog 2000 osnovnošolcev, smo mladim predstavljali poklic voznika avtobusa. 
Ob tej priložnosti smo tudi pripravili zloženko, v kateri smo podrobneje opisali opravljanje tega zanimivega 
in odgovornega poklica.
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KREPITEV DRUŽBENO ODGOVORNEGA ODNOSA DO LOKALNE IN ŠIRŠE DRUŽBENE SKUPNOSTI
Od junija 2017 naprej smo ob več množičnih prireditvah, ki so potekale v mestu (Festival Lent, Mednaro-
dno srečanje splavarjev, nogometne tekme …), obiskovalcem zagotovili možnost brezplačnih prevozov z 
mestnimi avtobusi. S tem smo jih želeli spodbuditi, da za prevoz na prizorišče dogodkov v čim večji meri 
uporabijo avtobuse, posledično pa prispevati k manjši prometni gneči in boljši varnosti v središču mesta. 
Možnost brezplačnih prevozov je bila med potniki deležna zelo pozitivnih odzivov.

9 STANDARDI
Bistvena cilja s področja politike kakovosti v letu 2017 sta bila pridobitev certifikata OHSAS 18001:2007 in 
prehod na novo izdajo ISO 9001:2015. 

Pri prvem gre za mednarodni standard, ki opredeljuje zahteve, povezane s sistemi vodenja varnosti in zdrav-
ja pri delu. Njegova pridobitev potrjuje izvajanje družbene odgovornosti Marproma na način obvladovanja 
tveganj iz poslovanja in izraža dodaten motiv ter skrb za urejeno in zaposlenim prijazno delovno okolje. 

Prehod na sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2015 izkazuje potrditev osredotočenosti podjetja na uspešno 
in učinkovito izvajanje sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev uporabnikov storitev mestne-
ga potniškega prometa. Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti, njihova implementacija v 
delovne procese pa podjetju omogoča dokazovanje zmožnosti za dosledno zagotavljanje storitev skladno s 
postavljenimi zahtevami in cilji za izboljševanje zadovoljstva uporabnikov in uspešnejše poslovanje.  

10  PRITOŽBE UPORABNIKOV 
MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

V letu 2017 smo od uporabnikov mestnega potniškega prometa prejeli skupno 346 pritožb, pri čemer so 
po številu najbolj izstopali september, november in december. Iz zbranih podatkov je razvidno, da so potni-
ki svoje pripombe v 278-ih primerih sporočili v obliki telefonskega klica, v 34-ih primerih ustno v osebni 
komunikaciji in 32-ih pisno preko elektronske pošte, v dveh primerih pa so na podjetje osebno prinesli pisno 
pritožbo nad storitvijo mestnega potniškega prometa. Prejete pritožbe smo v podjetju ustrezno obravnava-
li in tudi pripravili odgovore nanje.
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11 OSTALI POMEMBNI DOGODKI
MARPROM UREDIL LASTNO AVTOPRALNICO
V objektu novih Marpromovih delavnic smo marca 2017 dokončali ureditev lastne avtopralnice. Okolju pri-
jazna avtopralnica z najsodobnejšo tehnologijo priznanega nemškega proizvajalca, podjetja Christ, pred-
stavlja pomembno pridobitev za Marprom, saj je precej izboljšala razmere za redno pranje službenih vozil.

Za potrebe nove avtopralnice smo na lokaciji Ob Dravi 6 v Mariboru pregradili del objekta delavnic in v 
njem uredili eno pralno mesto. Po uspešnem poskusnem zagonu in vseh potrebnih testiranjih je nova pral-
nica začela delovati 31. marca, omogoča pa pranje kompletnega voznega parka podjetja. Posebnost naše 
avtopralnice je, da v njej uporabljamo reciklirano vodo. Celotna voda, ki se porabi pri pranju vozil, odteče v 
čistilni sistem, od koder gre nato v reciklažo in ponovno uporabo.

AKCIJA ŠOLAR NA SMUČI
Mariborsko Pohorje je v letu 2017 znova gostilo vseslovensko akcijo Šolar na smuči, ki je nastala s ciljem 
popularizacije smučanja med otroki. Tako smo med 16. in 20. januarjem na Pohorju omogočili brezplačno 
smučanje blizu 600 šolarjem iz severovzhodne Slovenije – mnogi od njih so na smuči stopili prvič. Glavni cilj 
akcije je, da se otroci brezplačno naučijo osnov smučanja in usvojijo pravila varnosti na smučiščih.
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ZIMSKI ŠPORTNI VIKEND NA POHORJU
Marpromova hčerinska družba Martura je skupaj s partnerji v marcu organizirala 1. Zimski športni vikend 
Maribora. V sklopu tega so na Mariborskem Pohorju in Arehu ter v Ledni dvorani Maribor potekale različne 
športne dejavnosti, ki so bile na voljo brezplačno oziroma po znižanih cenah in so privabile skupno okrog 
4000 obiskovalcev.

Eden od ciljev 1. Zimskega športnega vikenda Maribora je bil čim več ljudem približati možnosti zimske 
rekreacije na Pohorju in v Ledni dvorani, glede na število udeležencev pa je bil ta cilj tudi dosežen. V času 
prireditve, 11. in 12. marca, smo prodali 2185 vozovnic za krožno kabinsko žičnico (stale so samo 1 evro/
osebo) in 634 različnih dnevnih smučarskih vozovnic.

ŠPORTNI VIKEND MARIBORA
Mariborsko Pohorje je bilo ponovno eno od najživahnejših prizorišč tradicionalnega Športnega vikenda 
Maribora. Ta je potekal 3. in 4. junija, ko so bile raznolike športne dejavnosti obiskovalcem na voljo brezplač-
no oziroma po promocijskih cenah. 

Udeleženci 27. Športnega vikenda Maribora so na Pohorju med drugim spoznavali taborništvo, aikido in 
lokostrelstvo, kolesarili, se odpravili na pohod, uživali v spustih na poletnem sankališču Pohor Jet in tobo-
ganu Mini Jet itd. Poleg tega smo na Pohorju za obiskovalce pripravili tudi Mestni piknik.

Na Pohorje se jih je večina odpravila s krožno kabinsko žičnico (vozovnice zanjo so izjemoma stale le 1 evro/
osebo), ki je tako za športni vikend prepeljala skupno preko 13.000 potnikov. Marprom je v času letošnjega 
Športnega vikenda Maribora zagotovil še za brezplačen avtobusni prevoz na liniji 6 (Vzpenjača).

VISIT POHORJE BRAVERUN
V poletni sezoni je Mariborsko Pohorje že četrto leto zapored gostilo atraktivno tekaško prireditev Brave-
Run (Tek pogumnih). Potekala je 8. julija, ker je pri organizaciji aktivno sodeloval tudi Marprom, pa smo jo 
prvič izpeljali pod imenom Visit Pohorje BraveRun. Dogodek je privabil blizu 250 tekačic in tekačev, med 
njimi je bilo tudi približno 20 otrok.

Tek pogumnih oziroma BraveRun ni običajna tekaška preizkušnja, saj so morali udeleženci na poti do cilja pre-
magati različne ovire in prepreke – jih preskočiti, preplezati, preplaziti, prebroditi ali preplavati. Tekače je priča-
kala 5 kilometrov dolga proga, na kateri je bilo 25 ovir, kot so leseni vzpon, avtomobilske gume, stari avtomobili, 
vodna drča itd. Tisti, ki so izbrali daljšo različico tekmovanja, pa so pretekli 2 kroga, tako da so premagali 10 
kilometrov in 50 ovir. Poskrbeli smo tudi za otroško progo z raznimi otrokom prilagojenimi ovirami.
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REGIJSKA REŠEVALNA VAJA
V novembru smo na Mariborskem Pohorju izvedli regijsko reševalno vajo Mariborsko Pohorje 2017. Vanjo je 
bilo vključenih blizu 250 ljudi in približno 50 intervencijskih vozil (reševalnih, gasilskih, policijskih ...), potek 
reševanja pa je prikazala tudi ekipa Marproma. Opravljena analiza vaje je pokazala dobro pripravljenost 
različnih služb, ki so uspešno »rešile« okrog 40 oseb.

Pri organizaciji reševalne vaje je poleg mariborske izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje, občinske Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje, policije, ekip nujne medicinske 
pomoči, gasilcev, gorskih reševalcev in drugih sodeloval tudi Marprom. Namen vaje Mariborsko Pohorje 
2017 je bil preveriti pripravljenost različnih služb za zaščito, reševanje in pomoč za učinkovito in usklajeno 
delovanje ter njihovo medsebojno komunikacijo. Med drugim pa tudi preizkusiti intervencijske dostope na 
Pohorje v primeru tovrstnih množičnih nesreč.

12  PROMOCIJA GLAVNIH DEJAVNOSTI 
MARPROMA

Pri promociji mestnega potniškega prometa in tudi Pohorja smo v letu 2017 posegali po različnih komunika-
cijskih orodjih. Med najpogostejšimi velja izpostaviti:

• obvestila in oglasi na spletnih straneh in Facebooku; 
• sporočila za javnost;
• oglasna sporočila v klasičnih medijih (tisk, radio, TV);
• letaki (neposredna distribucija gospodinjstvom);
• transparenti na dogodkih.
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12.1 Mestni potniški promet
V mestni potniški promet v Mariboru smo s 1. septembrom 2017 uvedli določene novosti, in sicer smo spre-
menili potek linij 4 (Studenci), 9 (Zrkovci–Dogoše), 17 (Ribniško selo–Studenci), 18 (Pekre), 19 (Šarhova) in 
nočne krožne linije. Za potrebe obveščanja uporabnikov mestnega potniškega prometa o teh spremembah 
in promocijo novosti smo tudi izdali posebno informacijsko zloženko, ki smo jo razdelili v nabiralnike 27.500 
gospodinjstev v Mariboru.  

Poleg tega smo proti koncu leta pripravili novo zloženko o mestnem potniškem prometu in v njej na pregle-
den način predstavili glavne podatke o številu in poteku avtobusnih linij, cenah vozovnic, prodajnih mestih, 
prevozu prtljage in živali, informacijah za potnike itd. Zloženko v slovenskem in angleškem jeziku, namenje-
no tako domačim kot tujim potnikom, bomo natisnili v letu 2018. 

PUBLIC URBAN 
TRANSPORT

Javni mestni potniški prometMestni potniški promet v Mariboru, ki ga opravlja javno 
podjetje Marprom, obsega skupno 21 avtobusnih linij. Te 

so speljane po celotnem območju Mestne občine Maribor. 

Pomembne informacije o mestnem potniškem prometu so 

dostopne na spletni strani Marproma (www.marprom.si).Prednosti mestnega potniškega prometa
• Varen prevoz• Udobnejše potovanje brez iskanja parkirišča
• Nižji stroški• Prometna razbremenitev mesta, zmanjšanje emisijCenik mestnega avtobusnega prometaPlačilo z gotovino pri voznikuEna vožnja

2,00 €
Otroci 6—14,99 let*

1,00 €
Vozovnica za mini avtobus

1,00 €
Predprodaja
1 vožnja

0,80 € 

2 vožnji 

1,60 € 

6 voženj

4,40 € 

10 voženj

7,00 €
10 voženj otroci 6—14,99 let*

3,50 €
20 voženj

13,80 €
20 voženj otroci 6—14,99 let*

6,90 €
Dnevna vozovnica za eno osebo

3,00 €
Za uporabo mestnega potniškega prometa je na več prodajnih mestih 

(v kioskih, trgovinah, hotelih itd.) možno kupiti tudi papirnate kuponske 

vozovnice za eno vožnjo po predprodajni ceni (0,80 €).

---
*osnovnošolci brez subvencioniranega prevoza

Public urban transportPublic urban transport in Maribor, which is performed by the 

public corporation Marprom, has a total of 21 bus lines. These 

are situated throughout the area of the Municipality of Maribor. 

Important information about urban passenger transport is 

accessible on the Marprom website (www.marprom.si).Urban transport benefits• Safe transport• A more comfortable trip without having to find a parking spot

• Lower costs• City traffic relief, reducing emissionsPublic bus transport price listCash payment at the driverOne ride

2,00 €
Children  6—14,99 years*

1,00 €
Mini bus ticket

1,00 €
Pre-sale
1 ride

0,80 € 

2 rides 

1,60 € 

6 rides

4,40 € 

10 rides

7,00 €
10 rides children 6—14,99 years*

3,50 €
20 rides

13,80 €
20 rides children 6—14,99 years*

6,90 €
Daily ticket for one person

3,00 €
It is also possible to buy paper coupon one-way tickets at a pre-sale 

price (0,80 €) at several sales points (kiosks, shops, hotels etc.) for 

public urban transport use.---
*elementary school students without subsidized transport

Marprom WEBMapInteraktivna spletna aplikacija Marprom WEBMap 
ponuja aktualne informacije o voznih redih, poteku 
linij mestnega potniškega prometa in lokacijah 
avtobusnih postajališč. 
Marprom Vozni RediNa mobilnih telefonih z operacijskim sistemom 
Android deluje tudi aplikacija Marprom Vozni Redi, 
ki prav tako omogoča pregled vseh voznih redov in 
postajališč mestnega potniškega prometa.Sodobna informacijska tehnologija

Na vseh avtobusih mestnega potniškega prometa je 
vzpostavljena brezžična internetna povezava (WiFi). Splošna pravilaUporabniki mestnega potniškega prometa lahko 

vstopajo na avtobuse in izstopajo z njih samo na 
postajališčih, kjer je po voznem redu predviden 
postanek. Na izstop je treba predhodno opozoriti s 
pritiskom na tipko stop. Na avtobusih imajo prednost 
slepe osebe in drugi invalidi, starejši ljudje in noseče 
ženske. Kajenje na avtobusih ni dovoljeno. Prevoz prtljagePrevoz ročne prtljage na avtobusih je brezplačen, 

vendar prtljaga ne sme ovirati ostalih uporabnikov 
mestnega potniškega prometa. Med ročno prtljago 
sodijo ročne torbe, šolske torbe, manjši nahrbtniki, 
nakupovalne vrečke, manjši zavoji itd.Prevoz živaliNa avtobusih je dovoljen prevoz policijskih psov 

in psov gorske reševalne službe ter psov vodnikov 
za slepe osebe. Prav tako je možen prevoz ostalih 
manjših živali, pri čemer morajo psi biti na povodcu 
in imeti nagobčnik. Če je avtobus  prezaseden, 
prevoz psov (razen psov vodnikov za slepe osebe) 
ni možen. Prevoz živali je brezplačen, poteka pa na 
odgovornost lastnika/vodnika, ki mora poskrbeti, da 
zaradi tega niso ovirani ali ogroženi drugi potniki.

Marprom WEBMapInteractive web application Marprom offers current 
information on timetables, public urban transport 
lines progress and bus stop locations.
Marprom TimetablesAn application Marprom Timetables also works on 
mobile phones with the android operating system 
and it too provides an overview of all timetables and 
urban public transport stops.
Modern information technology
A wireless internet connection (WiFi) is installed on 
all urban public transport buses.
General rulesUrban public transport users can enter and exit the 
buses only at the timetable scheduled stops. The exit 
must be pointed out by pressing the stop button. 
Priority is given to the blind and other disabled 
people, the elderly and pregnant women. Smoking 
on buses is not allowed.

Luggage transportHand luggage transport on buses is free of charge 
but the luggage should not hinder other urban public 
transport users. Hand luggage includes handbags, 
school bags, smaller backpacks, shopping bags, 
small parcels etc.

Animal transportBuses are allowed to transport police and mountain 
rescue dogs and guide dogs for the blind. It is also 
possible to transport other small animals whereby 
the dogs must be on a leash and wear a muzzle. 
Dog transport is not possible (with the exception of 
guide dogs for the blind) if the bus is too full. Animal 
transport is free of charge and at the responsibility 
of the owner/guide who must make sure that other 
passengers are not hindered or endangered.

Avtobusna postaja Maribor Blagajna na Avtobusni postaji Maribor je odprta od ponedeljka do 

petka med 8. in 22. uro, ob sobotah in nedeljah pa od 8. do 20. ure. 

Brezplačna telefonska številka informacij je 080 11 16.Krožna kabinska žičnicaJavno podjetje Marprom poleg mestnega linijskega prometa in drugih 

avtobusnih prevozov opravlja tudi prevoz potnikov s krožno kabinsko 

žičnico na Mariborsko Pohorje. Do krožne kabinske žičnice vozi mestni 

avtobus na liniji številka 6 (Vzpenjača).
Vozovnice GONDOLA 
Ena vožnja — odrasli 

4,00 €
Povratna vožnja 

6,00 €
Ena vožnja —  otroci 6—15 let, dijaki, študentje, 
upokojenci, starejši občani nad 65 let 2,00 €Povratna vožnja — otroci 6—15 let, dijaki, študentje, 

upokojenci, starejši občani nad 65 let 3,00 €Skupinska povratna (min 30 oseb) — cena na osebo 4,00 €
Družinska povratna (4 člani, vsak dodatni član 3,00 €) 12,00 €
Otroci do dopolnjenega 6. leta starosti 

brezplačno
Kolo (enkratni prevoz kolesa) 

4,00 €

Maribor bus station The cash register at the Maribor bus station is open from Monday to 

Friday between 8 AM and 10 PM, on Saturdays and Sundays from 8 AM 

to 8 PM. Information toll free number is 080 11 16.CablewayPublic corporation Maprom in addition to the urban public and other 

bus transports also performs cableway transport on Maribor Pohorje. 

Number 6 bus rides to the cableway station (Vzpenjača).CABLEWAY tickets 
One ride — adults

4,00 €
Return ticket

6,00 €
One ride — children 6—15 years, students, retired people 

and seniors over 65 years 
2,00 €Return ticket — children 6—15 years, students, retired 

people and seniors over 65 years 3,00 €Group return ticket (min 30 people) — price per person 4,00 €
Family return ticket (4 members, each additional 3,00 €) 12,00 €
Children up to 6 years 

brezplačno
Bike (one time bike transport) 

4,00 €

JAVNI MESTNI 
POTNIŠKI PROMET

Hitre informacije

Quick info

Marprom  
Vozni redi

Marprom  
Vozni redi

Marprom  
WEBMap

Marprom  
WEBMap

Transit

Transit

059 180 480

+386 (0)59 180 480

PUBLIC URBAN 
TRANSPORT

Javni mestni potniški promet
Mestni potniški promet v Mariboru, ki ga opravlja javno 
podjetje Marprom, obsega skupno 21 avtobusnih linij. Te 
so speljane po celotnem območju Mestne občine Maribor. 
Pomembne informacije o mestnem potniškem prometu so 
dostopne na spletni strani Marproma (www.marprom.si).

Prednosti mestnega potniškega prometa
• Varen prevoz
• Udobnejše potovanje brez iskanja parkirišča
• Nižji stroški
• Prometna razbremenitev mesta, zmanjšanje emisij

Cenik mestnega avtobusnega prometa

Plačilo z gotovino pri vozniku

Ena vožnja 2,00 €

Otroci 6—14,99 let* 1,00 €

Vozovnica za mini avtobus 1,00 €

Predprodaja

1 vožnja 0,80 € 

2 vožnji 1,60 € 

6 voženj 4,40 € 

10 voženj 7,00 €

10 voženj otroci 6—14,99 let* 3,50 €

20 voženj 13,80 €

20 voženj otroci 6—14,99 let* 6,90 €

Dnevna vozovnica za eno osebo 3,00 €

Za uporabo mestnega potniškega prometa je na več prodajnih mestih 
(v kioskih, trgovinah, hotelih itd.) možno kupiti tudi papirnate kuponske 
vozovnice za eno vožnjo po predprodajni ceni (0,80 €).
---
*osnovnošolci brez subvencioniranega prevoza

Public urban transport
Public urban transport in Maribor, which is performed by the 
public corporation Marprom, has a total of 21 bus lines. These 
are situated throughout the area of the Municipality of Maribor. 
Important information about urban passenger transport is 
accessible on the Marprom website (www.marprom.si).

Urban transport benefits
• Safe transport
• A more comfortable trip without having to find a parking spot
• Lower costs
• City traffic relief, reducing emissions

Public bus transport price list

Cash payment at the driver

One ride 2,00 €

Children  6—14,99 years* 1,00 €

Mini bus ticket 1,00 €

Pre-sale

1 ride 0,80 € 

2 rides 1,60 € 

6 rides 4,40 € 

10 rides 7,00 €

10 rides children 6—14,99 years* 3,50 €

20 rides 13,80 €

20 rides children 6—14,99 years* 6,90 €

Daily ticket for one person 3,00 €

It is also possible to buy paper coupon one-way tickets at a pre-sale 
price (0,80 €) at several sales points (kiosks, shops, hotels etc.) for 
public urban transport use.
---
*elementary school students without subsidized transport

Marprom WEBMap
Interaktivna spletna aplikacija Marprom WEBMap 
ponuja aktualne informacije o voznih redih, poteku 
linij mestnega potniškega prometa in lokacijah 
avtobusnih postajališč. 

Marprom Vozni Redi
Na mobilnih telefonih z operacijskim sistemom 
Android deluje tudi aplikacija Marprom Vozni Redi, 
ki prav tako omogoča pregled vseh voznih redov in 
postajališč mestnega potniškega prometa.

Sodobna informacijska tehnologija
Na vseh avtobusih mestnega potniškega prometa je 
vzpostavljena brezžična internetna povezava (WiFi). 

Splošna pravila
Uporabniki mestnega potniškega prometa lahko 
vstopajo na avtobuse in izstopajo z njih samo na 
postajališčih, kjer je po voznem redu predviden 
postanek. Na izstop je treba predhodno opozoriti s 
pritiskom na tipko stop. Na avtobusih imajo prednost 
slepe osebe in drugi invalidi, starejši ljudje in noseče 
ženske. Kajenje na avtobusih ni dovoljeno. 

Prevoz prtljage
Prevoz ročne prtljage na avtobusih je brezplačen, 
vendar prtljaga ne sme ovirati ostalih uporabnikov 
mestnega potniškega prometa. Med ročno prtljago 
sodijo ročne torbe, šolske torbe, manjši nahrbtniki, 
nakupovalne vrečke, manjši zavoji itd.

Prevoz živali
Na avtobusih je dovoljen prevoz policijskih psov 
in psov gorske reševalne službe ter psov vodnikov 
za slepe osebe. Prav tako je možen prevoz ostalih 
manjših živali, pri čemer morajo psi biti na povodcu 
in imeti nagobčnik. Če je avtobus  prezaseden, 
prevoz psov (razen psov vodnikov za slepe osebe) 
ni možen. Prevoz živali je brezplačen, poteka pa na 
odgovornost lastnika/vodnika, ki mora poskrbeti, da 
zaradi tega niso ovirani ali ogroženi drugi potniki.

Marprom WEBMap
Interactive web application Marprom offers current 
information on timetables, public urban transport 
lines progress and bus stop locations.

Marprom Timetables
An application Marprom Timetables also works on 
mobile phones with the android operating system 
and it too provides an overview of all timetables and 
urban public transport stops.

Modern information technology
A wireless internet connection (WiFi) is installed on 
all urban public transport buses.

General rules
Urban public transport users can enter and exit the 
buses only at the timetable scheduled stops. The exit 
must be pointed out by pressing the stop button. 
Priority is given to the blind and other disabled 
people, the elderly and pregnant women. Smoking 
on buses is not allowed.

Luggage transport
Hand luggage transport on buses is free of charge 
but the luggage should not hinder other urban public 
transport users. Hand luggage includes handbags, 
school bags, smaller backpacks, shopping bags, 
small parcels etc.

Animal transport
Buses are allowed to transport police and mountain 
rescue dogs and guide dogs for the blind. It is also 
possible to transport other small animals whereby 
the dogs must be on a leash and wear a muzzle. 
Dog transport is not possible (with the exception of 
guide dogs for the blind) if the bus is too full. Animal 
transport is free of charge and at the responsibility 
of the owner/guide who must make sure that other 
passengers are not hindered or endangered.

Avtobusna postaja Maribor 
Blagajna na Avtobusni postaji Maribor je odprta od ponedeljka do 
petka med 8. in 22. uro, ob sobotah in nedeljah pa od 8. do 20. ure. 
Brezplačna telefonska številka informacij je 080 11 16.

Krožna kabinska žičnica
Javno podjetje Marprom poleg mestnega linijskega prometa in drugih 
avtobusnih prevozov opravlja tudi prevoz potnikov s krožno kabinsko 
žičnico na Mariborsko Pohorje. Do krožne kabinske žičnice vozi mestni 
avtobus na liniji številka 6 (Vzpenjača).

Vozovnice GONDOLA 

Ena vožnja — odrasli 4,00 €

Povratna vožnja 6,00 €

Ena vožnja —  otroci 6—15 let, dijaki, študentje, 
upokojenci, starejši občani nad 65 let 

2,00 €

Povratna vožnja — otroci 6—15 let, dijaki, študentje, 
upokojenci, starejši občani nad 65 let 

3,00 €

Skupinska povratna (min 30 oseb) — cena na osebo 4,00 €

Družinska povratna (4 člani, vsak dodatni član 3,00 €) 12,00 €

Otroci do dopolnjenega 6. leta starosti brezplačno

Kolo (enkratni prevoz kolesa) 4,00 €

Maribor bus station 
The cash register at the Maribor bus station is open from Monday to 
Friday between 8 AM and 10 PM, on Saturdays and Sundays from 8 AM 
to 8 PM. Information toll free number is 080 11 16.

Cableway
Public corporation Maprom in addition to the urban public and other 
bus transports also performs cableway transport on Maribor Pohorje. 
Number 6 bus rides to the cableway station (Vzpenjača).

CABLEWAY tickets 

One ride — adults 4,00 €

Return ticket 6,00 €

One ride — children 6—15 years, students, retired people 
and seniors over 65 years 

2,00 €

Return ticket — children 6—15 years, students, retired 
people and seniors over 65 years 

3,00 €

Group return ticket (min 30 people) — price per person 4,00 €

Family return ticket (4 members, each additional 3,00 €) 12,00 €

Children up to 6 years brezplačno

Bike (one time bike transport) 4,00 €

JAVNI MESTNI 
POTNIŠKI PROMET

Hitre informacije

Quick info

Marprom  
Vozni redi

Marprom  
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Na področju mestnega potniškega prometa so bile promocijske aktivnosti med drugim usmerjene v pove-
čevanje njegove uporabe oz. porast števila potnikov. Tako smo v omenjenih zloženkah tudi izpostavili pred-
nosti mestnega potniškega prometa, kot so varen prevoz, udobnejše potovanje brez iskanja parkirišča, nižji 
stroški, prometna razbremenitev mesta in zmanjšanje emisij.

12.2 Javna parkirišča
Po uvedbi mobilnega plačevanja parkirnin v belih conah v Mariboru smo za uporabnike pripravili informacij-
sko zloženko (v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku) in v njej opisali, kako poteka plačilo parkirnine 
s poslanim SMS sporočilom ali s pomočjo mobilne aplikacije mobilePark. Poleg tega smo v belih conah tudi 
namestili nove table z oznakami območij parkiranja za mobilno plačevanje (MB1, MB2, MB3 in MB4).

marprom - letno poročilo 2017 - poslovno poročilo
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12.3 Pohorje
Po uvedbi nove blagovne znamke Visit Pohorje smo si v letu 2017 predvsem prizadevali za krepitev njene 
prepoznavnosti v domačem in širšem okolju. Tako smo z različnimi promocijskimi aktivnostmi nagovarjali 
prebivalce iz lokalnega okolja (Štajerska, Prekmurje) in hkrati tudi iz preostale Slovenije ter tujine.

Pred začetkom zimske sezone smo sodelovali pri pripravi nove zloženke o Pohorju, v kateri so v slovenskem 
in angleškem jeziku predstavljena vsa pohorska smučišča. Prav tako smo se pri promociji znova dogovorili 
za sodelovanje s člani alpske smučarske reprezentance, ki izhajajo iz našega okolja in imajo logotip VisitPo-
horje na tekmovalnih dresih ter pokrivalih. 

V zimski sezoni 2017/2018 smo za vse smučarje na Pohorju in druge obiskovalce pripravljali pester spre-
mljevalni program na prenovljeni ploščadi pred spodnjo postajo Pohorske vzpenjače. Tam smo organizirali 
koncerte domačih glasbenih skupin, ustvarjalne delavnice in predstave za otroke ter še druge animacije. 
S temi dejavnostmi smo želeli Mariborsko Pohorje predstaviti kot družinsko smučišče, kjer vsem gostom 
ponujamo možnosti za zabavo in druženje tudi po smučanju.

 

marprom - letno poročilo 2017 - poslovno poročilo
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Pohorska vzpenjača po temeljiti obnovi, 90. leta 20. stoletja.
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13 UPRAVLJANJE S TVEGANJI
V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju pod-
jetij (ZFPPIPP) Marprom upošteva pravila skrbnega finančnega poslovanja, spremlja in obvladuje tveganja, 
ki jim je izpostavljen pri svojem poslovanju.

Podjetje je izpostavljeno različnim tveganjem.

VRSTA TVEGANJA OPIS TVEGANJA METODOLOGIJA OBVLADOVANJ TVEGANJA POMEMBNOST TVEGANJA

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

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

VISOKA                                      

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

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

NIZKA

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

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

NIZKA

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

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

Tehnološko-operativno 
tveganje

Varnost in zanesljivost prevozov je ena od glavnih 
usmeritev podjetja.

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

VISOKA                                      

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

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

VISOKA                                      

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

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

NIZKA

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

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

SREDNJA

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

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

NIZKA

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

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

NIZKA

marprom - letno poročilo 2017 - računovodsko poročilo
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14 RAČUNOVODSKI IZKAZI
Marprom vodi poslovne evidence (razvide) in računovodstvo na podlagi določil Zakona o gospodarskih 
družbah in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. 

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

Podatki iz bilance stanja na dan 31. 12. 2017

 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

SREDSTVA (002+032+053) 1 5.287.455 4.700.295

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031) 2 2.959.435 2.423.493

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009) 3 352.536 122.151

1. Neopredmetena sredstva (005 do 008) 4 193.710 2.794

a) Dolgoročne premoženjske pravice 5 193.710 2.794

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 9 158.826 119.358

II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017) 10 2.565.852 2.235.045

1. Zemljišča 11 202.208 194.048

2. Zgradbe 12 867.693 866.826

3. Proizvajalne naprave in stroji 13 0 0

4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva 14 1.495.950 1.123.692

5. Biološka sredstva 15 0 0

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

7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 17 0 579

III. Naložbene nepremičnine 18 0 0

IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024) 19 19.747 49.747

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023) 20 10.000 40.000

a) Delnice in deleži v družbah v skupini 21 10.000 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 9.747

a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 25 0 0

b) Druga dolgoročna posojila 26 9.747 9.747
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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 21.301 16.550

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052) 32 2.145.508 2.087.874

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

II. Zaloge (035 do 039) 34 76.912 52.886

1. Material 35 67.647 46.312

2. Nedokončana proizvodnja 36 0 0

3. Proizvodi 37 0 0

4. Trgovsko blago 38 0 574

5. Predujmi za zaloge 39 9.265 6.000

III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045) 40 40.000 0

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044) 41 40.000 0

a) Delnice in deleži v družbah v skupini 42 40.000 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 1.805.124 1.789.457

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 49 22.033 14.279

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 50 1.437.801 1.441.372

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 51 345.291 333.805

V. Denarna sredstva 52 223.472 241.743

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 53 182.512 188.928

Zunajbilančna sredstva 54 7.003.560 4.669.494

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095) 55 5.287.455 4.700.295

A. KAPITAL (057+060+061+067+301+068-069+070-071) 56 350.437 356.851

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 25.834 25.277

1. Zakonske rezerve 62 3.817 3.260
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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 -17.554 0

VI. Preneseni čisti dobiček 68 31.573 22.018

VII. Prenesena čista izguba 69 0 0

VIII. Čisti dobiček poslovnega leta 70 10.583 9.556

IX. Čista izguba poslovnega leta 71 0 0

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074) 72 306.373 271.167

1. Rezervacije 73 224.216 174.214

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 74 82.157 96.953

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084) 75 1.449.800 1.519.533

I. Dolgoročne finančne obveznosti (077 do 079) 76 1.449.800 1.519.533

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

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 78 1.290.300 1.519.533

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 79 159.500 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 2.958.602 2.430.076

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

II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090) 87 246.386 199.717

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

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 89 229.233 199.717

3. Druge kratkoročne finančne obveznosti 90 17.153 0

III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094) 91 2.712.215 2.230.359

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 92 341 0

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 93 2.062.362 1.701.678

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 94 649.512 528.681

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 95 222.243 122.668

 Zunajbilančne obveznosti 96 7.003.560 4.669.494
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14.2 Izkaz poslovnega izida
V nadaljevanju prikazujemo izkaz poslovnega izida, katerega postavke nato analiziramo.

Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118) 110 5.840.328 5.193.973

I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114) 111 5.696.544 5.106.695

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev, razen najemnin 112 5.484.410 4.961.967

2. Čisti prihodki od najemnin 113 175.593 125.541

3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 114 36.541 19.187

II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117) 115 114.338 54.767

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 116 114.338 54.767

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

III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120) 118 29.447 32.510

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 119 29.447 32.510

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 5.832.230 5.106.401

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 3.244 7.242

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA  (110+121-122+123+124+125) 126 11.675.801 10.307.616

G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148) 127 11.611.603 10.291.586

I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134) 128 5.579.148 5.551.550

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 0 0

2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133) 130 2.286.407 2.047.867

a) stroški materiala 131 0 0

b) stroški energije 132 1.713.582 1.512.168

c) drugi stroški materiala 133 572.826 535.698

3. Stroški storitev (135 do 138) 134 3.292.741 3.503.683

a) transportne storitve 135 6.799 4.712

b) najemnine 136 1.298.227 1.302.431

c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 137 49.292 35.972

č) drugi stroški storitev 138 1.938.422 2.160.569

II. Stroški dela  (140 do 143) 139 5.582.724 4.580.051

1. Stroški plač 140 4.166.533 3.320.643

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 422.711 343.303

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 301.929 242.346
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 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

4. Drugi stroški dela 143 691.551 673.759

III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 409.240 134.220

1. Amortizacija 145 384.725 119.830

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 146 8.609 6.825

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 15.907 7.565

IV. Drugi poslovni odhodki (149+150) 148 40.490 25.765

1. Rezervacije 149 0 0

2. Drugi stroški 150 40.490 25.765

H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) 151 64.199 16.030

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

J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 6.644 89

Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.) 154 6.644 89

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 59 54

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

2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 162 59 54

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165) 163 6.585 36

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

2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 165 6.585 36

K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 62.707 14.503

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

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

II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173) 169 40.910 12.609

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

2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 171 40.910 9.685

3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic 172 0 0

4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 173 0 2.924

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177) 174 21.798 1.894

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

2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 176 19.708 578

3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 177 2.089 1.316

L. DRUGI PRIHODKI (179+180) 178 1.717 50
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 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

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

II. Ostali prihodki 180 1.717 50

M. DRUGI ODHODKI 181 3.462 240

N. CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181) 182 6.390 1.427

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

P. DAVEK IZ DOBIČKA 184 0 0

R. ODLOŽENI DAVKI 185 -4.750 -8.632

S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185) 186 11.140 10.059

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) 188 244 209

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12

Znesek (v EUR)

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

Preračun na podlagi indeksa cen življenjskih potrebščin 350.437 5.957 5.182,61

14.3 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

v EUR

2017 2016

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 11.140 10.059

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

Ostale sestavine drugega vseobsegajočega donosa 0 0

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 11.140 10.059
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14.4 Izkaz bilančnega dobička za leto 2017

V nadaljevanju prikazujemo izkaz bilančnega dobička za leto 2017.

Podatki iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube za leto 2017

 Znesek (v EUR)

Postavka Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta

A. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 200 11.140 10.059

B. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA 201 0 0

C. PRENESENI DOBIČEK 202 31.573 22.018

Č. PRENESENA IZGUBA 203 0 0

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) 210 557 503

1. povečanje zakonskih rezerv 211 557 503

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 0

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

H. BILANČNI DOBIČEK (200-201+202-203+205-210-302) 215 42.156 31.573

I. BILANČNA IZGUBA (201-200-202+203-204-205+210+302) 216 0 0
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14.5 Izkaz gibanja kapitala za leto 2017

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 2016 300.000 22.018 3.260 0 - 31.573 - 356.851

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 11.140 11.140

   Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta - - - - - - - 11.140 - 11.140

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

- - - - - - - - - -

Spremembe v kapitalu

   Razporeditev preostalega dela čistega dobička v  pri. obdobje - 557 - -557 - 0

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

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

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

   Druge spremembe v kapitalu - - - -17.554 - - - -17.554

- - - - - - - - - - 

Končno stanje na dan 31. december 2017 300.000 22.018 3.817 -17.554 0 0 - - 350.437

BILANČNI DOBIČEK - 42.156
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14.6  Izkaz izida denarnih tokov za obdobje 1. 1. 2017 do 

31. 12. 2017
V nadaljevanju prikazujemo izkaz denarnih tokov.

Izkaz denarnih tokov od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Znesek (v EUR)

  2017 2016

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a) Postavke izkaza poslovnega izida 454.983 135.860

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 11.679.143 10.307.616

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -11.224.160 -10.171.756

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

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

547.868 431.478

Začetne manj končne poslovne terjatve -15.667 -49.436

Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve -28.114 -194.678

Začetne manj končne odložene terjatve za davek -4.751 -8.632

Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 3.789

Začetne manj končne zaloge -24.026 16.367

Končni manj začetni poslovni dolgovi 481.856 578.752

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 134.781 89.105

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a+b) 1.002.851 567.338

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU

a) Prejemki pri investiranju 26.805 16.900

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

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 26.805 16.900

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb

b) Izdatki pri investiranju -807.301 -2.070.639

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -5.000

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -792.301 -2.060.892

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -10.000 -9.747

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a+b) -780.496 -2.053.739
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Znesek (v EUR)

  2017 2016

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a) Prejemki pri financiranju 250.000 1.748.000

Prejemki od vplačanega kapitala

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 1.748.000

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 250.000 0

b) b) Izdatki pri financiranju -490.626 -46.723

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -40.910 -17.973

Izdatki za vračila kapitala 0

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -199.717 -28.750

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -250.000 0

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0 0

c) c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a+b) -240.626 1.701.277

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) 223.472 241.743

x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac+Bc+Cc) -18.271 214.876

y) Začetno stanje denarnih sredstev 241.743 26.866

15  POJASNILA K RAČUNOVODSKIM 
IZKAZOM

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

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

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

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

15.2 Računovodske usmeritve
Računovodski izkazi in tabele so sestavljene v EUR. Obravnavano poslovno leto 2017 je enako koledarskemu letu.

Izbrana različica bilance stanja je opisana v SRS 20.4, različica izkaza poslovnega izida je opredeljena v 
SRS 21.6 kot različica I., različica izkaza denarnih tokov je opredeljena v SRS 22.6 in sestavljena po posredni 
metodi. Podatki za izkaz denarnih tokov izhajajo iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida ter dodatnih 
računovodskih podatkov.
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Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva
Za vrednotenje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev uporabljamo metodo vrednotenja po 
nabavni vrednosti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane oziroma ne bodo poravnane v celotnem znesku, je 
treba šteti kot dvomljive; če se zaradi njih začne sodni postopek, pa kot sporne.

Družba enkrat letno presoja odplačno vrednost terjatev in po potrebi oblikuje popravke vrednosti terjatev 
v breme prevrednotovalnih odhodkov. Za terjatve dolžnikov, do katerih je podan predlog izvršbe, uveden 
postopek prisilne poravnave ali stečaj, se oblikuje popravek vrednosti v celotni vrednosti terjatve takoj ob 
uvedbi postopka.

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

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

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

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

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

marprom - letno poročilo 2017 - računovodsko poročilo

–61–



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

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

Pri obveznostih se ločeno izkazujejo kratkoročne finančne obveznosti in kratkoročne poslovne obvezno-
sti. Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti so dobljena posojila in finančni najemi. Kratkoročne 
poslovne obveznosti so dobljeni predujmi in varščine od kupcev, obveznosti do dobaviteljev doma in v tuji-
ni, obveznosti za nezaračunano 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 in dela, odpisi vrednosti, amortizacija, rezervacije in drugi stroški. 

b) Finančni odhodki

Finančni odhodki so odhodki iz finančnih obveznosti in poslovnih obveznosti. Med odhodki za financiranje 
so zajeti predvsem stroški obresti od posojil, prejetih od bank, in stroški obresti iz obveznosti do dobavite-
ljev ter finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb.
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16 RAZKRITJA
V nadaljevanju podajamo dodatna pojasnila k računovodskim izkazom na podlagi določil 69. člena Zakona 
o gospodarskih družbah.

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

Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva ter dolgoročne pasivne 
časovne razmejitve
Marprom vsa osnovna sredstva vrednoti po modelu nabavne vrednosti.

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 spodnji preglednici.

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. Opre-
ma v vrednosti 590.000 EUR je zastavljena v korist banke za potrebe najetega dolgoročnega posojila.

Podjetje je od prevzema koncesije za upravljanje z Mariborskim Pohorjem kupilo za okrog 1.300.000 EUR 
osnovnih sredstev (investicije), ki so bila potrebna za nemoteno izvajanje dejavnosti (11 teptalnih strojev, 
68 topov za zasneževanje, transportna trakova na Bellevueju,  električni pogon Pisker, strojna in elektro 
oprema črpališč itd.).

Zaradi izpolnjevanja standarda kakovosti v mestnem prometu je Marprom nabavil tudi za približno 600.000 
EUR sredstev za opravljanje dejavnosti mestnega potniškega prometa (lastna avtopralnica, 13 rabljenih 
avtobusov, TFT prikazovalniki, smerne table na novih avtobusih v lasti občine Maribor itd.).

Podjetje ima zaradi nujnih investicij težave z likvidnostjo, saj je investicijo treba poravnati takoj, na transak-
cijski račun pa se povrne šele preko amortizacije sredstev v obdobju 2–15 let. 

Zaradi navedenih težav poslovodstvo pripravlja ukrepe za izboljšanje likvidnosti, ki so nujno potrebni, da 
bo lahko podjetje svoje obveznosti v celoti poravnalo ob zapadlosti. Poleg tega je poslovodstvo mnenja, 
da zaradi dotrajane infrastrukture ne bo zmožno poslovati z nižjimi stroški vzdrževanja infrastrukture in 
investirati v zamenjavo dotrajane infrastrukture. Tako bo ob reorganizaciji znotraj podjetja kot eden izmed 
ukrepov lastniku podan predlog za dokapitalizacijo, med drugim tudi zato, ker je podjetje prevzelo številne 
dodatne dejavnosti pod enakim lastniškim kapitalom, ki ga je prejelo ob ustanovitvi, ko je izvajalo le dejav-
nost mestnega prometa.

V nadaljevanju prikazujemo izkaz gibanja neopredmetenih sredstev, dolgoročnih aktivnih časovnih razme-
jitev in opredmetenih osnovnih sredstev.
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Izkaz gibanja neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev

Med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami izkazujemo vrednosti programske opreme in licenc. Med dol-
goročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo dolgoročno odložene stroške iz naslova služnosti 
za zemljišča ter dolgoročno nezaračunane prihodke iz naslova rezervacij za zaposlene. 

Znesek (v EUR)

Stroški razvijanja
Naložbe v tuja 

osnovna sredstva
Pravice do ind. 

lastnine NS v pridobivanju
Dolg. odloženi 

stroški Dobro ime Predujmi za NS Skupaj

Nabavna vrednost

31. decembra 2016 - 3.844 - 119.358 - - 123.202 

Prilagoditve - - - - - - - - 

1. januarja 2017 - - 3.844 - 119.358 - - 123.202 

Pridobitve - - 194.333 - 39.468 - - 233.801 

Prenos z investicij v teku - - - - - - - - 

Odtujitve - - - - - - - 

Prenos na kratkoročna sredstva - - - - - - - - 

Oslabitve - - - - - - - - 

Prevrednotenje na pošteno 
vrednost

- - - - - - - - 

Prerazvrstitve - - - - - - - - 

31. decembra 2017 - - 198.177 - 158.826 - - 357.003 

Nabrani popravek vrednosti

31. decembra 2016 - - 1.050 - - - - 1.050 

Prilagoditve - - - - - - - - 

1. januarja 2017 - - 1.050 - - - - 1.050 

Amortizacija v letu - - 3.417 - - - - 3.417 

Pridobitve - - - - - - - - 

Odtujitve - - - - - - 

Prenos na kratkoročna sredstva - - - - - - - - 

Oslabitve - - - - - - - - 

Prevrednotenje na pošteno 
vrednost

- - - - - - - - 

Prerazvrstitve - - - - - - - - 

31. decembra 2017 - - 4.467 - - - - 4.467 

Neodpisana vrednost

31. decembra 2016 - - 2.794 - 119.358 - - 122.152 

1. januarja 2017 - - 2.794 - 119.358 - - 122.152 

31. decembra 2017 - - 193.710 - 158.826 - - 352.536
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Izkaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev 

Opredmetena osnovna sredstva iz izkaza gibanja opredmetenih osnovnih sredstev so v lasti podjetja, razen 
avtobusa, ki ga bomo po pogodbi o odkupu v celoti odplačali v letu 2018. Med opredmetenimi osnovnimi 
sredstvi so izkazani objekt 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 smučišč, pisarniška oprema, računalniška oprema, birotehnična oprema in druga oprema 
za potrebe delavnic Marproma. 

Znesek (v EUR)

Zemljišča Zgradbe
Oprema in 

nadomestni deli Drobni inventar

Vlaganja v 
tuja osnovna 

sredstva
OS v 

pridobivanju Predujmi za OOS Skupaj

Nabavna vrednost

31. decembra 2016 194.048 876.570 1.297.400 15.677 9.300 49.900 579 2.443.474 

Prilagoditve - - - - - - - 

1. januarja 2017 194.048 876.570 1.297.400 15.677 9.300 49.900 579 2.443.474 

Pridobitve 8.160 57.400 611.727 3.360 6.742 54.692 - 742.081 

Prenos z investicij v teku - - 104.592 - - (104.592) - - 

Odtujitve - - (17.907) (9.300) - (579) (27.786)

Prenos na kratkoročna sredstva - - - - - - - - 

Oslabitve - - - - - - - - 

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

Prenos na naložbene nepremičnine - - - - - - - - 

Prerazvrstitve iz neopredmetenih sredstev - - - - - - - - 

31. decembra 2017 202.208 933.970 1.995.812 19.037 6.742 - - 3.157.769 

Nabrani popravek vrednosti

31. decembra 2016 - 9.745 197.077 1.572 36 - - 208.429 

Prilagoditve - - - - - - - - 

1. januarja 2017 - 9.745 197.077 1.572 36 - - 208.429 

Amortizacija v letu - 62.181 318.628 8.221 847 - - - 

Pridobitve - - - - - - - - 

Odtujitve - - (5.578) (811) - - 4.467 

Prenos na kratkoročna sredstva - - - - - - - 

Oslabitve - - - - - - - 122.152 

Prevrednotenje na pošteno vrednost - - - - - - - 122.152 

Prenos na naložbene nepremičnine - - - - - - - 352.536

Prerazvrstitve - - - - - - - 

31. decembra 2017 - 71.926 510.127 9.793 72 - - 591.917 

Neodpisana vrednost

31. decembra 2016 194.048 866.826 1.100.323 14.105 9.264 49.900 579 2.235.045 

1. januarja 2017 194.048 866.826 1.100.323 14.105 9.264 49.900 579 2.235.045 

31. decembra 2017 202.208 862.045 1.485.685 9.244 6.670 - - 2.565.852 
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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. 

Glede na oceno pričakovanega razpoložljivega dobička v prihodnje nismo pripoznali odloženih terjatev 
za davek iz naslova investicijskih vlaganj in davčno začasno nepriznane amortizacije za sredstva. Odlo-
žene davke smo pripoznali samo iz naslova oblikovanih rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob 
upokojitvi.

Znesek (v EUR)

 2017 2016

Odložene terjatve za davek 21.301 16.550

SKUPAJ 21.301 16.550

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

Naložbo v turistično agencijo Martura d.o.o., ki smo jo v letu 2016 izkazovali med dolgoročnimi naložba-
mi, smo v letu 2017 zaradi predvidene prodaje v prihodnjem letu evidentirali med kratkoročne finančne 
naložbe. Kratkoročne naložbe nismo slabili, saj ocenjujemo, da bomo naložbo v družbo prodali vsaj v višini 
izgube, nastale v Marturi.

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

Med dolgoročnimi posojili izkazujemo depozita, ki sta zastavljena pri banki Sberbank d.d. za zavarovanje 
terjatev banke po pogodbi o garancijskem limitu do dne 07. 08. 2019.

Znesek (v EUR)

 2017 2016

Delnice in deleži v družbah v skupini — dolgoročni 10.000 40.000

Delnice in deleži v družbah v skupini — kratkoročni 40.000 0

Dolgoročna posojila 9.747 9.747

SKUPAJ 59.747 49.747

Zaloge 
Zaloge so bile v skladu s SRS 4.15 vrednotene glede na porabo, po metodi drsečih tehtanih povprečnih cen.             

Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

Po stanju na dan 31. 12. 2017 se je vršil popis zalog v skladiščih in uskladil z dejanskim stanjem.

Znesek (v EUR)

 Strukura zalog 2017 2016

Zaloge surovin in materiala – rezervni deli 67.647 46.312

Blago 0 574

Predujmi za zaloge 9.265 6.000

SKUPAJ 76.912 52.886
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Kratkoročne poslovne terjatve
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznavanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin ob pred-
postavki, da bodo poplačane. Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vred-
nost presega njihovo pošteno vrednost, to je udenarljivo vrednost. Oslabitev terjatev se v knjigah prikaže 
kot popravek vrednosti terjatev. 

Družba svojih terjatev nima posebej zavarovanih. 

Marprom na dan 31. 12. 2017 izkazuje 978.869 EUR terjatev do lastnice, Mestne občine Maribor. 

Marprom na dan 31. 12. 2017 ne izkazuje terjatev do članov nadzornega sveta. 

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

Preglednica kratkoročnih poslovnih terjatev

Znesek (v EUR)

  Vrste kratkoročnih poslovnih terjatev 2017 2016

 Kratkoročne terjatve do kupcev 1.459.833 1.455.651

a.) Terjatve do občin – lastnic družbe (MOM) 978.869 949.775

b.) Terjatve do družb v skupini 22.033 14.279

b.) Terjatve do kupcev v državi 453.799 486.792

c.) Terjatve do kupcev v tujini 17.264 15.617

d.) Popravek vrednosti zaradi spornih in dvomljivih terjatev -12.132 -10.812

 Kratkoročne terjatve do drugih 345.291 333.805

a.) Terjatve do zaposlenih 13.801 8.958

b.) Terjatve do državnih institucij 171.483 253.367

d.) Terjatve do banke in ostalih 103.204 55.743

e.) Ostale kratkoročne terjatve 56.803 15.737

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) 1.471.965 1.347.334 62.764 20.193 4.818 36.856

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

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

Terjatve do zaposlenih so terjatve iz naslova danih menjalnin zaposlenim voznikom, blagajničarkam, dispe-
čerju in za parkirišča ter na dan 31. 12. 2017 znašajo 13.801 EUR.

Terjatve do državnih institucij so iz naslova davka na dodano vrednost v višini 127.386 EUR,  refundacij v 
breme ZZZS v višini 20.134 EUR, nagrad za zaposlovanje invalidov v višini 966 EUR in iz naslova terjatev za 
trošarine od porabljenega goriva do Finančne uprave Republike Slovenije v višini 22.997 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, terjatve za 
dane predujme za storitve in ostale kratkoročne terjatve.
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Denarna sredstva
Denarna sredstva izkazujemo v poslovnih knjigah kot denarna sredstva v blagajni (gotovina) in kot dobro-
imetje pri bankah.

Stanje sredstev v blagajni je na dan 31. 12. 2017 znašalo 103.589 EUR in se nanaša na prodajo storitev, plača-
nih z gotovino ob koncu leta 2017 z zamikom pologa na transakcijski račun v prvih dneh leta 2018. 

Znesek (v EUR)

 2017 2016

Denarna sredstva v blagajni 103.589 68.646

Dobroimetje pri bankah 119.883 173.097

SKUPAJ 223.472 241.743

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

Na prejetih računih so bile zaračunane storitve za leti 2017 in 2018 in zaradi tega je bilo treba stroške, ki so 
se nanašali na leto 2018, odložiti.

Kratkoročno nezaračunani prihodki se nanašajo na prihodke, za katere smo izstavili račune v letu 2018, so 
se pa dejansko nanašali na storitve leta 2017. Prav tako vključujejo kratkoročni del vkalkuliranih prihodkov 
za pokritje oblikovanih stroškov rezervacij za zaposlene, ki opravljajo javno gospodarsko službo in za katere 
so ti stroški na podlagi sklenjenih pogodb z MOM subvencionirani in jih bo Marprom prejel ob dejanskem 
nastanku teh stroškov.

Del teh vkalkuliranih prihodkov za oblikovane stroške rezervacij, ki ne bo zapadel v plačilo v letu dni, smo 
prenesli na dolgoročne aktivne časovne razmejitve v letu 2017 ter prikazali primerjalni podatek za poslovno 
leto 2016.

Znesek (v EUR)

 2017 2016

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 131.792 61.995

Kratkoročno nezaračunani prihodki 44.092 126.933

DDV od prejetih predujmov 6.628 0

Dolgoročno nezaračunani prihodki (AČR) 158.826 119.358

SKUPAJ 341.338 308.286
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Kapital
Osnovni kapital Marproma znaša 300.000 EUR. Mestna občina Maribor je 100 % imetnica lastniškega dele-
ža podjetja. 

V letu 2017 smo oblikovali aktuarsko izgubo iz naslova oblikovanih rezervacij za odpravnine ob upokojitvi 
kot posledico opredeljenih izkustvenih odstopanj (predpostavke o stopnjah fluktuacije v podjetju) in spre-
membe finančnih predpostavk (povišane predpostavke o stopnji rasti plač v RS).

Sestavine kapitala po vrstah

Znesek (v EUR)

 2017 2016

Osnovni kapital — kapitalska vloga 300.000 300.000

Rezerve iz dobička — druge rezerve iz dobička 22.018 22.018

Zakonske rezerve 3.817 3.260

Negativni presežek iz prevrednotenja (iz naslova aktuarskega dobička/izgube za odpravnine ob upokojitvi) -17.554 0

Preneseni čisti dobiček 31.573 22.018

Prenesena čista izguba  0 0

Čisti dobiček poslovnega leta 10.583 9.556

KAPITAL 350.437 356.851

Ugotovitev bilančnega dobička
Čisti dobiček poslovnega leta 2017 znaša 11.140 EUR in se je na predlog direktorja ter v skladu z ZGD-1 
uporabil za povečanje zakonskih rezerv v višini 557 EUR.

Znesek (v EUR)

 2017 2016

Čisti dobiček poslovnega leta 11.140 10.059

Preneseni dobiček 31.573 22.018

Prenesena čista izguba 0 0

Zmanjšanje rezerv iz dobička 0 0

Povečanje rezerv iz dobička po predlogu direktorja – zakonske rezerve 557 503

Bilančni dobiček 42.156 31.573

Bilančna izguba 0 0
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Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade je podjetje oblikovalo v skladu s SRS 10 in 
MSRP 19 za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih 
poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno. Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov 
oziroma odhodkov zbrati zneske, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma 
odhodkov. 

V letu 2017 je izkazano povečanje zaradi starostne strukture zaposlenih in zaposlitev za nedoločen čas.

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

Znesek (v EUR)

 2017 2016

Rezervacije 224.216 174.214

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 82.157 96.953

SKUPAJ 306.373 271.167

 

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

Marprom na dan 31. 12. 2017 izkazuje 428.830 EUR kratkoročnih obveznosti do lastnice, MOM.

Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlencev so izkazane obveznosti iz naslova plač, obračunanih za 
december 2017 in izplačanih v januarju 2018. 

Znesek (v EUR)

 2017 2016

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 2.062.703 1.701.678

Kratkoročne obveznosti do občine – lastnice družbe (MOM) 428.830 148.510

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 1.591.518 1.498.939

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 42.013 54.228

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 341 0

DRUGE KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 649.512 528.681

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 502.915 427.102

Kratkoročne obveznosti za neto plače in nadomestila plač 290.513 243.589

Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto plač in nadomestil plač 103.585 86.093

Kratkoročne obveznosti za davke iz bruto plač in nadomestil plač 58.340 46.754

Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 50.478 50.666

Obveznosti do državnih in drugih institucij 77.524 70.706

Obveznosti za obračunan DDV 0 7.586

Obveznosti za prispevke izplačevalca 75.665 62.944

Obveznosti za davek od dohodkov 0 0

Obveznosti za davčni odtegljaj 1.668 161

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in ostalih institucij 191 16

Druge kratkoročne obveznosti 69.073 30.873

Prejeti kratkoročni predujmi 746 0
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Kratkoročne obveznosti za obresti 12.310 4.159

Kratkoročne obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestili plač zaposlencem 16.327 14.053

Ostale kratkoročne poslovne obveznosti 40.436 12.660

SKUPAJ: 2.712.215 2.230.359

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

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

Obveznosti do dobaviteljev 2.062.703 1.315.024 603.882 56.587 46.557 40.653

Marprom je v letu 2017, predvsem v času poletnih mesecev, zamujal s plačili dobaviteljem, in sicer zaradi 
nujno potrebnih investicij za izvedbo smučarske sezone in izpada prihodkov v poletnih mesecih. V tem času 
se je posluževal kratkoročnih kreditov in odlogov večjim dobaviteljem.

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 2018.

Obveznost do banke po stanju na dan 31. 12. 2017 v višini 937.250 EUR je obveznost z rokom dospelosti nad 5 let.

Med drugimi dolgoročnimi finančnimi obveznostmi izkazujemo obveznost iz naslova najema programske 
opreme, med kratkoročnimi obveznostmi pa izkazujemo najet avtobus, ki bo v celoti odplačan v letu 2018.

Obrestne mere v skladu s pravilnikom ne razkrivamo.

Znesek (v EUR)

 2017 2016

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 1.290.300 1.519.533

Druge dolgoročne finančne obveznosti 159.500 0

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 229.233 199.717

Druge kratkoročne finančne obveznosti 17.153 0

SKUPAJ 1.696.186 1.719.250

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo kratkoročno odložene prihodke iz naslova prodanih 
mesečnih vozovnic za potniški promet in žičnice v letu 2017 za leto 2018, iz naslova oglaševanja in najema 
zaračunano v letu 2017 za leto 2018 ter vnaprej vračunane stroške storitev, zaračunanih po prejetih računih 
v letu 2018 za leto 2017.

Znesek (v EUR)

 2017 2016

Vnaprej vračunani stroški in odhodki 118.941 72.490

Kratkoročno odloženi prihodki 96.739 48.992

DDV od danih predujmov 6.563 1.186

SKUPAJ 222.243 122.668
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Davek od dohodka

Znesek (v EUR)

 2017 2016

Celotni dobiček 6.390 1.427

Davek iz dobička 0 0

Odloženi davki -4.750 -8.632

ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 11.140 10.059

Davek od dohodka Marprom obračunava v skladu z ZDDPO-2. Marprom v letu 2017 ne izkazuje osnove za 
obračun davka.

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

Znesek (v EUR)

 2017 2016

Poslovni izid pred obdavčitvijo 6.390 1.427

Davek po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb 0 0

Odloženi davki -4.750 -8.632

Efektivna stopnja obdavčitve po davčnem obračunu 0 0

Efektivna stopnja obdavčitve po odhodkih za davek 0 0

Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih 11.684.162 10.307.756

Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih -11.677.772 -10.306.329

Računovodski dobiček ali izguba 6.390 1.427

Zmanjšanje davčne osnove in olajšave -209.353 -157.158

Povečanje davčne osnove 202.963 155.732

Davčna osnova 0 0

Davek od dohodka pravnih oseb 19 % 0 0

Davčne olajšave:

  - iz naslova vlaganj v neopredmetena sredstva in opremo 28.865 21.648

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

  - iz naslova zaposlovanja invalidnih oseb 103.382 88.121

  - iz naslova prostovoljnega dod. pokojninskega zavarovanja 53.519 46.890

  - drugo 500 500

186.265 157.158

Zunajbilančna sredstva in obveznosti
Marprom na dan 31. 12. 2017 izkazuje zunajbilančne terjatve in obveznosti v višini 7.003.560 EUR.

Zunajbilančne terjatve v višini 391.539 EUR se nanašajo na prejete menice in bančne garancije za zavarova-
nje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti iz naslova okvirnih sporazumov oz. sklenjenih pogodb na pod-
lagi javnih razpisov in na garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za kritje škode na avtobusih. 

Zunajbilančne obveznosti v višini 4.390.331 EUR se nanašajo na sredstva, ki jih imamo v najemu od lastnika 
za izvajanje javne gospodarske službe, obveznosti v višini 473.690 EUR pa se nanašajo na dane garancije 
za dobro poslovanje in izvedbo pogodbenih obveznosti ter dane menice za zavarovanje limita na transak-
cijskem računu in poslovno kartico. 
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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 za zastavljeno opremo v višini 590.000 EUR in hipoteko 
na nepremičnino.

Pregled najetih sredstev v lasti mom po neodpisani vrednosti

Zgradbe 1.754.708,39

Vozila  2.600.961,75

Ostala oprema  34.660,47

Pogojne finančne obveznosti
Družba nima pogojnih finančnih obveznosti, ki ne bi bile vključene v bilanco stanja za leto 2017.

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 2017.
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16.2 Razkritja k izkazu poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida je eden temeljnih računovodskih izkazov, ki skozi ugotovitev prihodkov in odhodkov 
podaja resnično in pošteno ugotovljeni poslovni izid. Višina prihodkov, odhodkov in primerjava s preteklim 
letom sta podani v preglednicah.

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

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

Prihodki (v EUR) 2017 2016

Prihodki od prodaje – redni prevozi – MP 2.033.118 2.172.212

Prihodki od posebnih voženj 149.216 147.073

Prihodki od šolskih prevozov – pogodbeni 140.637 100.699

Prihodki od mednarodnih voženj 37.468 23.200

Prihodki od prodaje voznih kartic in potrdil – MP 28.491 18.978

Prihodki od oglaševanja, najema oglasnega prostora – MP 91.405 107.593

Prihodki od oglaševanja, najema oglasnega prostora – AP 13.027 12.070

Prihodki od oglaševanja – KKŽ, žičnice, ostalo 10.232 25.998

Prihodki od oglaševanja, najema oglasnega prostora – tržne dejavnosti 20.120 50.160

Prihodki od postajnin 513.105 475.768

Prihodki od provizije od prodanih vozovnic – AP 23.130 25.340

Prihodki od parkiranja vozil, prtljage – AP 23.658 23.381

Prihodki od parkirišč 118.470 0

Drugi prihodki iz poslovanja – MP 9.261 9.248

Prihodki od prodaje vozovnic – Bike park Pohorje 111.375 65.893

Prihodki od prodaje vozovnic KKŽ 375.953 299.120

Prihodki od prodaje smučarskih vozovnic 1.801.280 1.299.988

Prihodki od prodaje parkirnih kartic 327 0

Prihodki od prodaje smučarskih vozovnic – delež KKŽ 72.772 129.760

Prihodki od najema opreme in vozil 6.685 2.091

Prihodki od najemnin poslovnih prostorov 56.603 39.167

Prihodki od najemnin parkirišč 6.529 0

Drugi prihodki iz poslovanja – žičnice 195.831 159.848

Drugi prihodki iz poslovanja – KKŽ 1.634 6.385

SKUPAJ 5.840.328 5.193.973

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 iz poslovanja 
Med drugimi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki, izkazujemo prihodke iz naslova subvencionira-
nja obvezne javne gospodarske službe mestnega potniškega prometa in vozovnic za upokojence v višini 
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4.244.237 EUR; subvencijo za izvajanje izbirne javne gospodarske službe prevoza potnikov z žičnicami 
v višini 428.643 EUR; subvencijo, prejeto s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v višini 953.553 
EUR; povračila (nagrada za zaposlovanje invalidov in odstopljeni prispevki invalida za PIZ), prejeta s strani 
Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov; prihodke od brezplačno pridobljene opreme v delavnicah v 
višini 42.730 EUR; prihodke iz naslova povrnjenih trošarin od porabe goriva v višini 116.972 EUR; prihodke iz 
naslova prejetih odškodnin, povrnjenih s strani zavarovalnic za škodne primere v višini 46.095 EUR.

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

Prihodki (v EUR) 2017 2016

Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki 5.832.230 5.106.401

Drugi poslovni prihodki 3.244 7.242

SKUPAJ 5.835.473 5.113.643

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

Prihodki (v EUR) 2017 2016

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim (tudi od depozitov) 59 54

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 6.585 35

SKUPAJ 6.644 89

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. 

 

Prihodki (v EUR) 2017 2016

Drugi prihodki 1.717 50

SKUPAJ: 1.717 50

Stroški materiala in storitev
Med stroški energije predstavlja največji strošek gorivo za vozila v višini 1.367.836 EUR, sledi strošek elek-
trične energije za žičniške naprave v višini 333.813 EUR.

Med stroški materiala imajo največji delež material in rezervni deli za vzdrževanje avtobusov ter rezervni 
deli za vzdrževanje žičniških naprav v višini 371.344 EUR.

Med stroški storitev prevladujejo stroški, povezani z najemi v skupni višini 1.298.227 EUR. Največje stroške 
najema predstavljajo najem vozil od dobaviteljev v višini 502.763 EUR, najem vozil in ostale infrastrukture 
od MOM v višini 528.689 EUR, najem poslovnih in parkirnih prostorov v višini 64.684 EUR in najem pro-
gramske opreme višini 51.376 EUR.

Stroški vzdrževanja so izkazani v višini 471.328 EUR. Od tega največje stroške predstavljajo vzdrževanje 
voznega parka v višini 314.645 EUR. Ostali stroški vzdrževanja se nanašajo na vzdrževanje informacijskega 
sistema, vzdrževanja KKŽ in ostalih žičniških naprav, osebnih vozil in opredmetenih osnovnih sredstev. 

Stroški storitev (podizvajalci) so izkazani v višini 286.817 EUR. Od tega največji delež predstavljajo stroški 
zasneževanja smučarskih prog in vzdrževanja žičniških naprav ter nadzora na smučiščih na Pohorju, ki so 
jih opravljali podizvajalci.

Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in zavarovalnih premij so izkazani v višini 203.576 EUR. Od 
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tega največji strošek predstavljajo zavarovalne premije za vozila in opremo v višini 168.232 EUR, ostali 
stroški so stroški plačilnega prometa in bančnih provizij.  

Med stroški intelektualnih in osebnih storitev prevladujejo stroški pravnih in notarskih storitev v višini 
62.997 EUR in stroški obveznih zdravstvenih pregledov za zaposlene v višini 21.312 EUR. Ostalo se nanaša 
na stroške revizij, izobraževanj in stroške, povezane z varstvom pri delu.

Stroški oglaševanja, odnosov z javnostmi in reprezentance so izkazani v višini 151.421 EUR; med temi prevla-
dujejo stroški reklam v višini 118.724 EUR.

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, so skupaj z dajatvami izkazani v višini 147.988 
EUR. Največji strošek storitev fizičnih oseb predstavljajo stroški služnosti za zemljišča fizičnih oseb v višini 
65.536 EUR, sledijo stroški študentskega servisa v višini 63.491,60 EUR, razliko pa predstavljajo stroški 
sejnin nadzornega sveta v višini 13.365 EUR in stroški po pogodbah o delu.

Med stroški drugih storitev v skupnem znesku 564.065 EUR prevladujejo stroški storitev urejanja smučišč, 
čiščenja avtobusov in avtobusne postaje, poslikave in polepitve avtobusov, stroški provizij od prodanih 
vozovnic, strošek koncesnine za parkirišča, telekomunikacijski stroški, stroški komunalnih storitev, stroški 
varovanja itd.

Preglednica po vrstah stroškov  

 (v EUR) 2017 2016

Stroški materiala 2.286.407 2.047.867

Stroški energije 1.713.582 1.512.168

Stroški materiala 572.826 535.698

Stroški storitev 3.292.741 3.503.683

Stroški storitev pri opravljanju storitev (podizvajalci) 286.817 537.179

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 471.328 660.367

Najemnine 1.298.227 1.302.431

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 49.292 35.972

Stroški plačilnega prometa, stroški bančnih storitev, stroški poslov in zavarovalne premije 203.576 128.401

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 120.026 100.898

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 151.421 142.036

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje 147.988 106.815

Stroški drugih storitev 564.065 489.584

SKUPAJ 5.579.148 5.551.550

     

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 z 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.

 (v EUR) 2017 2016

Plače zaposlencev 4.166.533 3.320.643

Regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlencev 646.463 543.300
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Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač 724.640 585.649

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 45.088 128.459

SKUPAJ 5.582.724 4.580.051

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

 (v EUR) 2017 2016

Amortizacija 384.725 119.830

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 15.907 7.565

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri sredstvih 8.609 6.825

SKUPAJ 409.240 134.220

Drugi poslovni odhodki
Med drugimi poslovnimi odhodki so zajeti stroški izplačil dijakom in študentom na obvezni praksi ter ostali 
stroški v povezavi z zaposlenimi, kot so darila otrokom zaposlenih do 15. leta starosti, stroški za šport in 
rekreacijo zaposlenih. Prav tako pa še stroški donacij in ostali stroški, ki v celoti niso davčni odhodki v 
skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb.

 (v EUR) 2017 2016

Drugi stroški 40.490 25.765

SKUPAJ 40.490 25.765

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

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

 (v EUR) 2017 2016

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 40.910 9.685

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0 2.924

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 21.797 1.894

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 0

Skupaj finančni odhodki 62.707 14.503

Drugi odhodki 3.462 240

SKUPAJ DRUGI ODHODKI 3.462 240
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17 IZJAVA POSLOVODSTVA 
Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze za poslovno leto, končano na dan 31. 12. 2017.

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 2017.

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 in v skladu z veljavno zakonodajo ter slovenskimi 
računovodskimi standardi.

Poslovodstvo je odgovorno za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premoženja 
Marproma, in za preprečevanje ter 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, 26. 03. 2018
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18  RAČUNOVODSKI KAZALNIKI 
NA PODLAGI RAČUNOVODSKIH 
PODATKOV

 

Vrednost  V 000 EUR Vrednost kazalnika

TEKOČE LETO 
2017

PRETEKLO LETO 
2016

TEKOČE LETO 
2017

PRETEKLO LETO 
2016

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

a) delež lastniškega financiranja

Kapital 350.437 356.851

0,07 0,08

obveznosti do virov sredstev 5.287.455 4.700.295

b) delež dolgoročnega financiranja

kapital + dolgoročni dolgovi +rezervacije+ dolgoročne PČR 2.106.610 2.147.551

0,40 0,46

obveznosti do virov sredstev 5.287.455 4.700.295

c) delež kratkoročnega financiranja  

kratkoročni dolgovi + kratkoročne PČR 3.180.845 2.552.743

0,60 0,54

obveznosti do virov sredstev 5.287.455 4.700.295

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

a) delež osnovnih sredstev v sredstvih

osnovna sredstva 2.759.561 2.237.838

0,52 0,48

sredstva 5.287.455 4.700.295

b) delež dolgoročnih sredstev v sredstvih

dolgoročna sredstva (brez odloženih terjatev za davek) 2.784.247 2.287.585

0,53 0,49

sredstva 5.287.455 4.700.295
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Vrednost  V 000 EUR Vrednost kazalnika

TEKOČE LETO 
2017

PRETEKLO LETO 
2016

TEKOČE LETO 
2017

PRETEKLO LETO 
2016

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

a) koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev

kapital 350.437 356.851

0,13 0,16

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 2.759.561 2.237.838

b) koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)

denarna sredstva 223.472 241.743

0,08 0,10

kratkoročne obveznosti 2.958.602 2.430.076

c) koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)

denarna sredstva + kratkoročne terjatve 2.028.596 2.031.199

0,69 0,84

kratkoročne obveznosti 2.958.602 2.430.076

d) kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)

kratkoročna sredstva 2.145.508 2.087.874

0,73 0,86

kratkoročne obveznosti 2.958.602 2.430.076

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

a) koeficient gospodarnosti poslovanja

poslovni prihodki 11.675.801 10.307.616

1,01 1,00

poslovni odhodki 11.611.603 10.291.586

b) koeficient celotne gospodarnosti

prihodki 11.684.162 10.307.756

1,00 1,00

odhodki 11.677.772 10.306.329

5.  KAZALNIKI DONOSNOSTI PSR 8.31 a.)

a) čista donosnost kapitala

čisti poslovni izid obračunskega obdobja 11.140 10.059

0,03 0,03

povprečni kapital 353.644 351.469
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19  FINANČNO POROČILO PO 
DEJAVNOSTIH

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

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

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

cest (izbirna lokalna gospodarska javna služba);
•  izvajanje dejavnosti obratovanja žičniških naprav in upravljanja smučišč:

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

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

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

službe) sodijo tudi stroškovna mesta delavnic in vzdrževanja vozil.

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

Po ključu S.0 (Sodila na podlagi uporabe metode aktivnosti – Activity Based Costing) se delijo stroški 
(kot npr. uprave, skupnih služb), ki se nanašajo na več dejavnosti in jih ni mogoče neposredno dodeliti 
temeljnim stroškovnim mestom. Izračun deležev poteka v naslednjih korakih: 

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

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

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

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

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

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

Za delitev neposrednih stroškov na področja, kjer se uporabljajo vozila, se poleg ključa na podlagi kilome-
trov upošteva še strošek goriva na posamezno vozilo v opazovanem obdobju – S.3 (Poraba goriva). Ključ 
na osnovi prevoženih kilometrov in porabe goriva po vozilu upošteva tudi porabo goriva po vozilu. Na 
tej osnovi se delijo stroški zavarovanja, čiščenja avtobusov, ostali stroški materiala in energije (ogrevanje, 
voda, elektrika – delavnice itd.) in drugi stroški.

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

Podjetje pri dejavnosti prometa upravlja z osnovnimi sredstvi po neodpisani vrednosti v višini 1.494.356 
EUR in pri žičničarski dejavnosti v višini 1.265.205,36 EUR.

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

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

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

V letu 2017 je izkazana izguba v višini –30.326 EUR, predvsem zaradi stroškov obresti, ki jih Marprom 
plačuje za najeti kredit za delavnice, in določenih drugih stroškov, ki v skladu s sprejeto zakonodajo niso 
upravičeni strošek kalkulacije subvencioniranja JMPP. V prihodnosti planiramo, da bomo predvsem obresti, 
ki jih plačujemo za kredit za objekt delavnic, postopoma pokrili s prihodki, ki jih planiramo realizirati s tržno 
dejavnostjo pranja vozil na lokaciji delavnic.

Tržna dejavnost opravljanja posebnih, pogodbenih in mednarodnih prevozov potnikov ter upravljanja z 
Avtobusno postajo v Mariboru (promet AP, tržni prevozi)

Ugotovljeni rezultat v višini 63.017 EUR se nameni za opravljanje dejavnosti in nove investicije. 

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

S 1. 11. 2017 smo prejeli koncesijo za upravljanje z mobilnim plačevanjem in upravljanje posebej urejenih 
parkirišč izven vozišč javnih cest v MOM za obdobje do 20. 04. 2026.  Ugotovljen rezultat v višini 3.460 
EUR se nameni za opravljanje dejavnosti in investicije.

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

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

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

Ugotovljeni rezultat v višini  –7.750 EUR  je posledica nastalih stroškov, ki v skladu s sprejeto zakonodajo 
niso upravičeni strošek kalkulacije subvencioniranja JMPP. V prihodnosti bo Marprom težil k temu, da zniža 
stroške, ki niso predmet subvencioniranja s strani lastnika.

Dejavnost prevoza oseb po preostalih žičniških napravah in izvajanje dejavnosti ureditve smučišč, 
zasneževanja in vzdrževanja ter upravljanja z Bike parkom Pohorje (žičnice, smučišča in Bike park)

Marpromu je bila v skladu s koncesijsko pogodbo podeljena funkcija upravljanja z ostalimi žičniškimi napra-
vami. S koncesijsko pogodbo smo pridobili izključno pravico za upravljanje in rabo »Mariborskega Pohorja«.  

Ugotovljeni rezultat dejavnosti v višini –22.012 EUR izvira iz poslovanja uspešne smučarske sezone 
2016/2017 in začetka sezone 2017/2018, ko nam vremenske razmere niso bile naklonjene. Izguba dejavnosti 
se bo pokrila s pozitivnim rezultatom poslovanja v letu 2018.

V letu 2017 smo na področju tržnih dejavnosti dosegli pozitivni rezultat v višini 44,4 tisoč EUR, medtem ko 
je bil rezultat na področju GJS negativen.
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Pregled rezultatov po dejavnostih

Kategorija 
"GJS -  

MESTNI PROMET"

"PROMET  
(AP, TRŽNI 
PREVOZI)"

PARKIRIŠČA GJS - KKŽ
"ŽIČNICE, SMUČIŠČA 

IN BIKE PARK"
"SKUPAJ  

MARPROM"

PRIHODKI (v EUR)

1
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 
(razen najemnin)

2.049.524 753.498 118.470 535.583 2.027.334 5.484.410

2 Čisti prihodki od najemnin 80.312 29.204 6.529 47.983 11.564 175.593

3 Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 32.438 0 328 1.842 1.933 36.541

4 Čisti prihodki od prodaje na trgu EU in izven EU 0 143.785 0 0 0 143.785

5
Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in 
drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki

5.353.613 8.559 0 441.354 28.704 5.832.230

6 Drugi poslovni prihodki 1.191 204 0 0 1.849 3.244

7 Finančni prihodki od danih posojil 0 59 0 0 0 59

8 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 4.510 816 0 1.259 0 6.585

9 Ostali prihodki 23 0 0 1.694 1.717

10=1 do 9 Skupaj prihodki 7.521.611 936.124 125.328 1.028.022 2.073.077 11.684.162

ODHODKI (v EUR)

11 Stroški energije 1.205.868 94.473 14 121.778 291.449 1.713.582

12 Drugi stroški materiala 352.354 32.797 11.790 45.357 130.528 572.826

13 Stroški transportnih storitev 0 0 0 65 6.735 6.799

14 Stroški najemnin 978.513 190.044 7.057 11.377 111.237 1.298.227

15 Stroški povračil stroškov zaposlencem 10.616 24.117 468 1.388 12.703 49.292

16
Stroški storitev pri opravljanju storitev 
(podizvajalci)

0 5.298 0 72.664 208.856 286.817

17 Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 361.935 41.941 1.704 29.288 36.460 471.328

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

97.625 21.106 578 25.927 58.340 203.576

19 Stroški intelektualnih in osebnih storitev 62.577 7.300 7.909 17.177 25.062 120.026

20 Stroški sejmov, reklame in reprezentance 33.132 6.199 373 36.540 75.177 151.421

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

41.214 11.464 38 18.132 77.141 147.988

22 Stroški drugih storitev 212.679 114.363 68.244 37.846 124.134 557.266

23 Stroški plač 2.880.427 234.761 18.027 415.894 617.424 4.166.533

24 Stroški pokojninskih in drugih socialnih zavarovanj 531.686 23.975 2.891 96.934 69.154 724.640

25 Drugi stroški dela 503.497 16.649 2.497 80.380 88.528 691.551

26 Amortizacija 214.236 32.609 170 21.123 116.586 384.725

27
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetneih sredstvih in opredmentenih OS

118 1 0 0 8.489 8.609

28
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih

2.854 11.967 0 12 1.073 15.907

29 Drugi stroški 18.535 1.854 105 2.278 17.718 40.490

30 Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 24.269 351 3 358 15.930 40.910

31
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti

17.416 1.729 0 409 155 19.708

32 Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 1.612 92 0 161 225 2.089

33 Drugi odhodki 774 20 0 682 1.986 3.462

34=11 do 33 Skupaj odhodki 7.551.938 873.107 121.867 1.035.771 2.095.089 11.677.772

35=10-34 Prihodki-stroški-odhodki -30.326 63.017 3.460 -7.750 -22.012 6.390
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20  POROČILO NEODVISNEGA 
REVIZORJA

JAVNO PODJETJE ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET MARPROM D.O.O. 

Mlinska ulica 1

SI-2000 MARIBOR

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 

DRUŽBENIKU JAVNEGA PODJETJA ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET MARPROM D.O.O.

Mnenje

Revidirali smo priložene računovodske izkaze družbe Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom 
d.o.o., ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2017 ter izkaz poslovnega izida, izkaz drugega 
vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov, za tedaj končano leto ter povzetek 
bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe. 

Po našem mnenju, priloženi računovodski izkazi, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finanč-
ni položaj družbe Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d.o.o. na dan 31. decembra 2017 ter 
njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Podlaga za mnenje

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. Naše odgovornosti na podlagi teh 
standardov so opisane v tem poročilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izka-
zov. V skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za mednarodne stan-
darde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na revizijo 
računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od družbe in, da smo izpolnili vse druge 
etične zahteve v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje.

Poudarjanje zadeve

Ne da bi izrazili mnenje s pridržki opozarjamo:

a) Razmerje med kratkoročnimi terjatvami in kratkoročnimi obveznostmi 

Družba ima neugodno razmerje med kratkoročnimi terjatvami in kratkoročnimi obveznostmi in sicer kratko-
ročne obveznosti presegajo kratkoročne terjatve v višini 813.094 evrov. Prav tako je družba razkrila v doda-
tnih pojasnilih k računovodskim izkazom, v poglavju »Kratkoročne poslovne in finančne obveznosti, kjer 
je navedeno, da je družba v letu 2017, predvsem v času poletnih mesecev zamujala s plačili dobaviteljem, 
zaradi nujno potrebnih investicij, za izvedbo smučarske sezone in izpada prihodkov v poletnih mesecih.

V tem času se je družba posluževala kratkoročnih kreditov in odlogov plačil večjim dobaviteljem. Prav tako 
je družba razkrila v dodatnih pojasnilih k računovodskim izkazom, v poglavju »Neopredmetena in opred-
metena osnovna sredstva ter dolgoročne pasivne časovne razmejitve«, kjer je zapisano, da nastajajo težave 
pri likvidnosti in zaradi navedenih težav poslovodstvo podjetja pripravlja ukrepe za izboljšanje likvidnosti, ki 
so nujno potrebni, da bo podjetje lahko svoje obveznosti v celoti poravnalo ob zapadlosti. Poleg reorgani-
zacije znotraj podjetja je poslovodstvo mnenja, da zaradi dotrajane infrastrukture ne bo zmožno poslovati 
z nižjimi stroški vzdrževanja infrastrukture in investirati v zamenjavo dotrajane infrastrukture in kot eden 
izmed ukrepov bo dan predlog lastniku za dokapitalizacijo podjetja, med drugim tudi, ker je podjetje prev-
zelo številne dodatne dejavnosti pod enakim lastniškim kapitalom, ki ga je prejelo ob ustanovitvi, ko je 
izvajalo samo dejavnost prometa.

Naše mnenje v zvezi s poudarjeno zadevo ni prilagojeno.
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Druge informacije

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo poslovno poročilo, ki je 
sestavni del letnega poročila družbe Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d.o.o., vendar ne 
vključujejo računovodskih izkazov in našega revizorjevega poročila o njih. 

Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije in o njih ne izražamo nobene 
oblike zagotovila. 

V povezavi z opravljeno revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije in 
pri tem presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahte-
vami ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot pomembno napač-
ne. Če na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembno napačna navedba drugih informacij, 
moramo o takih okoliščinah poročati. V zvezi s tem na podlagi opisanih postopkov poročamo, da:

•  so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi računovodskimi izkazi;
•  so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi; ter
•  na podlagi poznavanja in razumevanja družbe in njenega okolja, ki smo ga pridobili med revizijo, v zvezi 

z drugimi informacijami nismo ugotovili bistveno napačnih navedb.

Odgovornost poslovodstva in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s Slo-
venskimi računovodskimi standardi in za tàko notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovod-
stva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe 
zaradi prevare ali napake.

Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov družbe odgovorno za oceno njene sposobnosti, da 
nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujočim podjetjem in uporabo predpostavke 
delujočega podjetja kot  podlago za računovodenja, razen če namerava poslovodstvo podjetje likvidirati ali 
zaustaviti poslovanje, ali če nima druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo.

Nadzorni svet je odgovoren za nadzor nad pripravo računovodskih izkazov in za potrditev revidiranega 
letnega poročila. 

Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov

Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem ali so računovodski izkazi kot celota brez pomembno 
napačne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje. Spreje-
mljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu z MSR, 
vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe, lahko izhajajo iz prevare 
ali napake, ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno pričakovati, da posamič ali skupaj, vplivajo na 
gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh računovodskih izkazov.

Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklic-
no nezaupljivost. Prav tako:

•  prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi zaradi 
napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena tveganja ter 
pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše mnenje. Tveganje, 
da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega, povezanega z napako, 
saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno opustitev, napačno razlago ali 
izogibanje notranjih kontrol;

•  opravimo postopke preverjanja in razumevanja notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z namenom 
oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenja o 
učinkovitosti notranjih kontrol družbe;

•  presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen ter z 
njimi povezanih razkritij poslovodstva;

•  na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov 
ali okoliščin, ki zbujajo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, 
sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujočega podjetja, kot podlage 
računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v revizorjevem 
poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so taka razkritja neustrezna, 
prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na revizijskih dokazih pridobljenih do datuma izdaje 
revizorjevega poročila. Vendar kasnejši dogodki  ali okoliščine lahko povzročijo prenehanje organizacije 
kot delujočega podjetja;

•  ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov vključno z razkritji, in ali 
računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena predstavitev;

•  pristojne za upravljanje med drugim obveščamo načrtovanem obsegu in času revidiranja in pomembnih 
revizijskih ugotovitvah vključno s pomanjkljivostmi  notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo revizijo.
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Poročilo o drugih zakonskih in regulativnih zadevah

Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d.o.o. je pri pripravi računovodskih izkazov ločeno evi-
dentiralo različne dejavnosti gospodarske javne službe in tržne dejavnosti skladno  s predpisano zakonoda-
jo, ter za razporejanje  posrednih stroškov pravilno uporabilo sodila, ki temeljijo na računovodskih načelih in 
aktivnostih, ki te stroške povzročajo.

REFIKO

Družba za revizijo in svetovanje d.o.o.

Ivana Kuhar, univ.dipl.ekon.

pooblaščena revizorka

Ljubljana, 26.3.2018

REFIKO

Družba za revizijo in svetovanje d.o.o.

Dunajska cesta 156

SI-1000 Ljubljana

Ivana Kuhar, direktorica
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21 SKLEP NADZORNEGA SVETA
Na podlagi 16. člena Odloka o statusnem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavoda 
za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom d.o.o. (Medobčinski uradni vestnik, št. 29/2016 in 
23/2017) je Nadzorni svet Javnega podjetja Marprom d.o.o. na svoji 3. seji, dne 29. 3. 2018 sprejel

SKLEP

Nadzorni svet Javnega podjetja Marprom d.o.o. :
• potrjuje Letno poročilo 2017,
• daje pozitivno stališče k revizijskemu poročilu o poslovanju družbe za leto 2017,
• skupaj z direktorjem predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor v sprejem naslednje:

čisti dobiček poslovnega leta 2017 v višini 11.140,04 EUR se nameni:
• za povečanje zakonskih rezerv v višini 557,00 EUR,
•  preostanek čistega dobička v višini 10.583,04 EUR ostaja nerazporejen, kar pomeni, da bo v letu 2018 

prikazan v bilančni postavki kot preneseni čisti dobiček leta 2017.

Številka: NS/3-4/2017

Datum: 29. 03. 2018

Predsednik nadzornega sveta
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