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1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv družbe:
Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d. o. o.
Sedež oziroma poslovni
Mlinska ulica 1
naslov:
2000 Maribor
Telefon:
+386 59 180 481
Telefaks:
+386 59 180 480
Elektronska pošta:
info@marprom.si
Elektronski naslov:
www.marprom.si
Odgovorna uradna oseba:
Ranko Šmigoc, direktor Javnega podjetja Marprom, d. o. o.
Datum prve objave
kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na
spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga

30. 4. 2012
20. 10. 2022
www.marprom.si

Katalog je v tiskani obliki dostopen na naslovu Javnega podjetja
Marprom, d. o. o.: Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, poslovni
prostori v 1. nadstropju nad čakalnico
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI
RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega
Javne službe, ki jih izvaja organ:
področja organa:
- linijski prevoz v mestnem prometu,
- upravljanje prometnega dela Avtobusne postaje Maribor
- prevoz potnikov po žičniških napravah,
- upravljanje mobilnega plačevanja parkirnine, upravljanje
posebej urejenih parkirišč izven vozišč javnih cest,
upravljanje prometne opreme namenjene mirujočemu
prometu, odvoz in hramba nepravilno parkiranih vozi.
Organ lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne pomenijo
opravljanja gospodarskih javnih služb, so pa pomembne za
njegovo poslovanje in opravljanje gospodarskih javnih služb ter
zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo
produktivnost zaposlenih delavcev.
Organ opravlja svoje dejavnosti na območju Mestne občine
Maribor.
Dejavnost organa je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
33.12 Popravila strojev in naprav
33.140 Popravila električnih naprav
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33.20 Montaža industrijskih strojev in naprav
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
športno opremo
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
oblačili
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah
49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
49.392 Obratovanje žičnic
52.10 Pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
prometu
52.100 Obratovanje parkirišč
52.100 Obratovanje garaž
52.100 Obratovanje kolesarnic
52.100 Počitniške prikolice, shranjevanje izven sezone
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.104 Začasni gostinski obrati
56.300 Strežba pijač
63.990 Drugo informiranje
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
68.200 Parkirišča, dajanje v najem
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
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Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot

93.292 Dejavnost smučarskih centrov
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Direktor javnega podjetja
Kontaktna oseba: Ranko Šmigoc
E-pošta: Ranko.Smigoc@marprom.si
Pomočnik direktorja
Kontaktna oseba: Aleš Hojski
E-pošta: Ales.Hojski@marprom.si
Tajništvo direktorja
Kontaktna oseba: Barbara Kodrin
E-pošta: Barbara.Kodrin@marprom.si
Strokovni sodelavec za odnose z javnostmi
Kontaktna oseba: Miha Rubin
E-pošta: Miha.Rubin@jhmb.si / pr@jhmb.si
Strokovni sodelavec za projekte in koordinator skupnih služb
Kontaktna oseba: Damir Jurenec
E-pošta: Damir.Jurenec@marprom.si
Področje prometne operative
Kontaktna oseba: Tomislav Trbušić
E-pošta: Tomislav.Trbusic@marprom.si
Področje tehnike in notranje kontrole
Kontaktna oseba: Stanislav Brumen
E-pošta: Stanko.Brumen@marprom.si
Področje komerciale in prodaje
Kontaktna oseba: Irena Polajžar
E-pošta: Irena.Polajzar@marprom.si
Področje upravljanja parkirišč in nadzora parkirnin
Kontaktna oseba: Dominik Dukarić
E-pošta: Dominik.Dukaric@marprom.si
Področje prevoza potnikov z žičniškimi napravami
Žičnice:
Kontaktna oseba: Janko Breznik
E-pošta: Janko.Breznik@marprom.si
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Smučišča:
Kontaktna oseba: Marko Rataj
E-pošta: Marko.Rataj@marprom.si
Bike park:
Kontaktna oseba: Andrej Trobentar
E-pošta: Andrej.Trobentar@marprom.si
Splošne informacije:
Kontaktna oseba: Katja Perko / Renato Škerbinc
E-pošta: Katja.Perko@marprom.si /
Renato.Skerbinc@marprom.si
Organigram organa

Dostopen na naslovu Javnega podjetja Marprom, d. o. o.:
Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, poslovni prostori v 1. nadstropju
nad čakalnico
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba za skupino v holding povezanih družb: Irena Bartok, strokovni sodelavec I
Telefon: 02 250 54 22
E-pošta: irena.bartok@jhmb.si
2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja družbe
Državni predpisi
I. PROMET
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)
Uredba o izvajanju 6. člena Uredbe (ES) št. 1071/2009 o skupnih pravilih glede pogojev
za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika
Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu
Pravilnik o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu
Pravilnik o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev
spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v
cestnem prometu
Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi
v cestnih prevozih (ZDCOPMD)
Uredba o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih
delavcev ter o zapisovalni opremi
Uredba o sistemu ocenjevanja tveganja v zvezi s prevozi v cestnem prometu
Pravilnik o strokovnem usposabljanju za tehnike delavnic za tahografe in osebe, ki so
pooblaščene za izvajanje nadzora
Pravilnik o prepisovanju podatkov o delovnem času iz zapisovalnih naprav in vodenju
evidence
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pravilnik o pogojih in merilih za izdajatelja pomnilniških kartic za zapisovalno opremo v
cestnih prevozih ter ceni za izdajo kartice
Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok
Zakon o voznikih (ZVoz-1)
Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil
Pravilnik o pogojih za izvajanje programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov
in dodatnega usposabljanja za varno vožnjo
Uredba o določitvi cene vadbe varne vožnje in skupinske delavnice o varnosti cestnega
prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa
Pravilnik o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja
izvajalcev programa
Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil
Zakon o motornih vozilih (ZMV-1)

II. ŽIČNICE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO)
Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1)
Pravilnik o žičniških napravah za prevoz oseb
Pravilnik o obravnavi nesreče na smučišču
Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav
Pravilnik o tehničnih pregledih žičniških naprav
Pravilnik o zdravstvenih pogojih osebja, ki opravlja dela na žičniških napravah
Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti žičniških
naprav za prevoz oseb za nameravano uporabo
Uredba o koncesiji za obstoječe žičnice

III. SPLOŠNO
A. Delovna razmerja in druge oblike dela
▪ Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
▪ Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile
ter doječih delavk
▪ Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb
▪ Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)
▪ Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o reševanju kolektivnih delovnih sporov pri
delodajalcu
▪ Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP)
▪ Zakon o minimalni plači (ZMinP)
▪ Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD)
▪ Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin)
▪ Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU)
▪ Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP)
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▪
▪
▪
▪

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1)
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB)
Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS)

B. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje, invalidi
▪ Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem
zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti
▪ Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
▪ Uredba o merilih in kriterijih za določitev delovnih mest, za katera je obvezna vključitev
v dodatno pokojninsko zavarovanje
▪ Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)
▪ Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do
zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu
rehabilitacijskih komisij
C. Varnost in zdravje pri delu
▪ Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
▪ Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027
(ReNPVZD18–27)
▪ Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu
▪ Pravilnik o varnosti strojev
▪ Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme
▪ Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev
▪ Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
D. Zaposlovanje
▪ Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
▪ Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB)
▪ Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve
▪ Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom
▪ Navodilo za obračun in plačilo dajatve od začasnega ali občasnega dela
▪ Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK)
E. Informacije javnega značaja
▪ Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
▪ Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
▪ Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja
▪ Direktiva (EU) 2019/1024 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o
odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja (2019/1024)
F. Javno naročanje
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
Uredba o zelenem javnem naročanju
Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za
postopek naročila male vrednosti
Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja
Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov za letno statistično poročilo o oddanih
javnih naročilih
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)
Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih
partnerstev
Odredba o določitvi datuma, od katerega so vzpostavljene tehnične možnosti za objavo
pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev na portalu
javnih naročil

G. Lokalna samouprava
▪ Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS)
▪ Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
▪ Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)
▪ Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
▪ Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
▪ Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike
Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD)
H. Drugo
▪ Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1)
▪ Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
▪ Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS)
▪ Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
▪ Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Besedilo velja za
EGP)
Predpisi Mestne občine Maribor in izvajalca javne službe
▪ Odlok o statusnem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavoda za mestni
potniški promet v Javno podjetje Marprom, d. o. o. (MUV, št. 16/2018, 18/2020)
▪ Odlok o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja prometnega dela Avtobusne
postaje Maribor (MUV, št. 12/2013 in 14/2019)
▪ Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe linijski prevoz v mestnem prometu v
Mestni občini Maribor (MUV, št. 1/2012, 5/2014, 15/2016, 20/2021)
▪ Splošni prevozni pogoji za javni prevoz oseb in prtljage v mestnem prometu Maribor
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▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Splošni pogoji poslovanja Avtobusne postaje Maribor v mestni občini Maribor (MUV,
št. 4/2012)
Odlok o ureditvi avtobusnega prometa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 1/2013,
11/2013 in 13/2019)
Cenik postajnih storitev na Avtobusni postaji Maribor (MUV, št. 11/2012)
Cenik za prevoz v javnem mestnem linijskem avtobusnem prometu v Mariboru (MUV, št.
12/2017),
Odlok o koncesiji za graditev krožno kabinske žičnice in izvajanju javne službe javnega
prevoza potnikov, koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb v
Mestni občini Maribor ter o pravicah in obveznostih koncesionarja glede rabe
»Mariborskega Pohorja« (MUV, št. 26/2016),
Cenik prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico (gondolo) na mariborsko Pohorje (MUV,
št. 28/2016)
Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Maribor (MUV, št. 32/2017, 9/2018, 15/2019,
22/2020, 28/2020, 3/2021)
Splošni pogoji poslovanja – upravljavca smučišč in žičniških naprav, z dne 01.02.2018

Predpisi EU - povezave:
▪ Register predpisov
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
▪ Državni zbor RS – predlogi zakonov
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
Strateški načrt
programskih dokumentov
Letna poročila in druge publikacije
Javna naročila
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi
▪ Družba kot oseba javnega prava pri javnem naročanju
organ
postopa po zakonodaji na področju javnih naročil.
▪ Družba odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega
značaja po postopku, ki ga določa Zakon o dostopu do
informacij javnega značaja in pri pisni zahtevi za
vprašanja, ki niso urejena z navedenim zakonom, Zakon
o splošnem upravnem postopku.
▪ Družba postopa tudi na podlagi Zakona o medijih.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
/
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
▪ Na podlagi 26. člena ZVOP-1 se katalog zbirke osebnih
podatkov z opisom nahaja na spletni strani informacijskega
pooblaščenca.
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov
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Sklopi informacij – sledijo
▪ razpisi in objave
razčlenjenemu opisu
▪ sporočila za javnost
delovnega področja organa
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Splošne informacije o dostopu do IJZ: Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do
IJZ. Priprava kataloga IJZ izhaja iz dejstva, da morajo uporabniki, da bi lažje uresničili svoje
pravice po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, imeti jasen vpogled v organizacijo
in njeno delovno področje, z jasnimi informacijami o vsebinskih sklopih IJZ, ki jim ga
organizacija posreduje.
Katalog IJZ je obsežen in pogosto spremenljiv dokument, zato se daje prednost elektronski
objavi, ki pa mora zaradi obstoja digitalne ločnice omogočati tudi izpis v fizični obliki.
Elektronski katalog IJZ omogoča tudi prednost neposredne povezave na posamezne
dokumente, kar uporabnikom omogoča enostaven in učinkovit dostop do posameznih IJZ,
organizacije pa razbremeni ročnega posredovanja zahtevanih informacij po katalogu. Več o
izvrševanju pravic v zvezi z dostopom do IJZ najdete na spletnem naslovu Informacijskega
pooblaščenca.
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi IJZ: Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja na podlagi 11. člena, petega
odstavka 25. člena, 35. člena in šestega odstavka 37. člena Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 24/16. Čistopis zakona in uredbe
je dosegljiv na spletnih straneh pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja.
4. STROŠKOVNIK
Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:
Stroške posredovanja informacij, enotni stroškovnik in način plačila stroškov določa Uredba o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 16 do 18 .
Za posredovanje informacij lahko družba prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti
presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
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12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne
storitve.
5. PONOVNA UPORABA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:
Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe je določeno v
Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 20 do 26.
6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam
najpogosteje
zahtevanih
informacij Najbolj pogoste iskane informacije uporabnikov so razdeljene
oziroma tematskih sklopov: po posameznih sklopih:
• Javna naročila
• Aktualno
• Ceniki in vozovnice
• Prodajna mesta
• Zapore
• Napovedi prihodov
• Načrtovalec poti
• Delovanje smučišč in žičniških naprav
Direktor:
Ranko Šmigoc
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