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Uvodnik

D

ogajanje v Marpromu je v poletnih mesecih
zaznamovalo več pomembnih dosežkov, ki jih
velja izpostaviti. V juliju je naša lastnica, mariborska občina, izvedla dokapitalizacijo podjetja v višini
500.000 evrov, kar pomeni, da se je naš osnovni kapital povečal na 800.000 evrov. Ta dokapitalizacija je bila
po prevzemu dodatnih dejavnosti, povečanju obsega
poslovanja in števila zaposlenih nujna za tekoče izpolnjevanje finančnih obveznosti, stabilno poslovanje in
nadaljnji razvoj Marproma.
V času, ko so v mestnem potniškem prometu veljali
poletni vozni redi, je naša ponudba znova vključevala
nekaj sezonskih avtobusnih linij; med drugim dve liniji na območju Pohorja, ki sta naleteli na spodbuden
odziv uporabnikov, s čimer smo zadovoljni tudi kot
upravljavci na Mariborskem Pohorju. V tej vlogi smo v
poletni sezoni aktivno sodelovali pri organizaciji različnih dogodkov, ki so privabili precej ljudi in poživili
poletni utrip na Pohorju. Ob tem smo poskrbeli še za
nekaj novosti, s katerimi smo razveselili obiskovalce:
pod Pohorjem smo uredili asfaltni poligon pump track
in igrala za otroke, v kolesarskem parku pa odprli novo
progo Red line.
Zelo pomembna pridobitev je tudi skorajšnji prihod
novih plinskih mestnih avtobusov, poleg tega pa smo
že pristopili k posodobitvi sistema za evidentiranje in
prodajo avtobusnih vozovnic. Medtem sta med večjimi
projekti na Mariborskem Pohorju, ki so v teku, predvsem najem nove opreme za zasneževanje in dokončna
ureditev novega otroškega poligona na Bellevueju.
Z vsemi temi novostmi smo oziroma še bomo prispevali k nadaljnjemu povečanju kakovosti naših storitev,
posledično pa seveda tudi k večjemu zadovoljstvu uporabnikov in s tem h krepitvi ugleda podjetja. Vse to sodi
med ključne cilje v dolgoročni strategiji in viziji razvoja
Marproma, pot do njih pa bomo s skupnimi močmi lahko dosegli ob zavzetem in odgovornem delu.

Bernard Majhenič, direktor
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Pohorski avtobus so s pridom
uporabljali tudi kolesarji.

V poletnih mesecih je Marprom
ponovno opravljal prevoz na nekaj sezonskih linijah, s čimer smo
potnikom omogočili ugodno avtobusno povezavo do različnih ciljev
v domačem okolju in tudi v tujini.
Letošnja poletna ponudba Marproma je med drugim vključevala dve
posebni avtobusni liniji na Pohorju,
na katerih smo prepeljali skupno
1038 potnikov. Tem smo omogočili
še prevoz koles.
Na območju Pohorja sta bili domačinom, obiskovalcem in turistom
na razpolago liniji Ruše–Areh–Bellevue–Botanični vrt in Botanični
vrt–Hoče–Bellevue–Areh–Ruše.
Na obeh je manjši avtobus, opremljen s prikolico za kolesa, med
16. junijem in 2. septembrom vozil
ob sobotah, nedeljah in praznikih.
Cena enosmerne vozovnice za odrasle je znašala 2 evra, za otroke
(6–15 let) je veljala polovična cena,
prevoz koles pa je bil brezplačen.
Ta dodatna možnost se je izkazala
za smiselno, saj sta bili prikolici za
kolesa ob določenih urah kar polni.

Projekt avtobusnih linij na Pohorju, ki sta imeli vmesne
postaje tudi pri več znanih pohorskih kočah in domovih, so
sofinancirali Mestna občina Maribor, občini Ruše in Hoče Slivnica ter Turistično društvo gostincev Pohorja.

8 do Mariborskega otoka. Z linijo
AP Mlinska–Fontana–Mariborski
otok smo tako v času kopalne sezone poskrbeli, da so se lahko obiskovalci priljubljenega poletnega
kopališča do njega pripeljali tudi z
minibusom.
Potnikom, ki so želeli brezskrbno
potovati do morja, pa je Marprom
letos ponudil sezonsko avtobusno
linijo med mestoma Maribor in Pulj

Z uvedbo omenjenih linij smo kot
avtobusni prevoznik in upravljavec
na Pohorju pravzaprav povezali dve
naši dejavnosti in ljudem približali priljubljene pohorske izletniške
točke.
V mestnem potniškem prometu
v Mariboru smo poleti znova podaljšali avtobusno linijo številka

Minibus na liniji 8 je poleti
vozil do Mariborskega otoka.

(Pula) na Hrvaškem. Manjši ali po
potrebi večji turistični avtobus je
na tej relaciji (z vmesnimi postanki
v Slovenski Bistrici, Celju, Ljubljani,
Kopru, Portorožu, Umagu, Poreču in
Rovinju) vozil vsak dan med 23. junijem in 2. septembrom; v tem času
je naš avtobusni prevoz na liniji
Maribor–Pulj izbralo približno 1000
potnikov.
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Štiri rabljene dizelske avtobuse
smo pripeljali iz Nemčije.
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Vozni park mariborskega potniškega prometa, ki smo ga v minulih letih že občutno pomladili,
je tik pred novo posodobitvijo: Marprom bo predvidoma v septembru začel uporabljati šest
novih mestnih avtobusov s pogonom na stisnjen zemeljski plin (CNG). Gre za 12-metrske
avtobuse iveco, ki jih je s pomočjo finančnih sredstev iz Eko sklada kupila Mestna občina
Maribor. Vrednost celotne naložbe znaša približno 1,5 milijona evrov.

N

ove nizkopodne in nizkoemisijske avtobuse iveco urbanway bo dobavilo podjetje
Dualis (zastopnik za prodajo avtobusov proizvajalca Iveco v Sloveniji), v
Maribor pa bodo iz tovarne v Franciji prispeli sredi septembra. Po opravljenih standardnih postopkih (registracija, namestitev napovednikov
postajališč, čitalnikov vozovnic itd.)
bodo začeli voziti na mestnih ulicah
in cestah. Skupno število plinskih
avtobusov v voznem parku mariborskega potniškega prometa se bo s
tem povečalo na 17.
Že pred omenjenimi novimi avtobusi pa je vozni park septembra
dopolnilo še pet rabljenih, od tega
trije 12-metrski mercedes benz citaro na dizelski pogon, en 15-metrski prav tako dizelski MAN CityLions in 12-metrski iveco urbanway
na hibridni pogon. Pri slednjem gre
za vozilo z električnim pogonskim
motorjem in dizelskim motorjem za
proizvodnjo električne energije, ki
ga je Marprom v začetku leta 2017
Na avtobusih bo v prihodnje samo en
terminal za validacijo vozovnic.

testno že uporabljal. Odlikujejo ga
predvsem tih pogonski motor, nizke emisije in prihranek pri gorivu.
Ena od večjih novosti, ki jih uvajamo v javnem mestnem potniškem
prometu (JMPP) v Mariboru, je tudi
nov sistem za evidentiranje in prodajo avtobusnih vozovnic. Marprom
je v postopku javnega naročila za
nakup in vzdrževanje programske
opreme sistema za evidentiranje in
prodajo vozovnic JMPP julija letos
izbral podjetje Margento. Začetek
uporabe nove programske opreme
je načrtovan v oktobru.
V skladu z avgusta sklenjeno pogodbo bo Margento na računalnike
na Marpromovih blagajnah na Avtobusni postaji Maribor namestil
novo prodajno aplikacijo, obenem
pa opravil programsko nadgradnjo
terminalov oziroma čitalnikov vozovnic na mestnih avtobusih. Na
teh sta že več let v uporabi dve
različni vrsti čitalnikov – ena za
JMPP in druga za integrirani javni

potniški promet (IJPP); na slednjih
bomo nadgradili dosedanjo aplikacijo, tako da bodo čitalniki vozovnic
IJPP potem omogočali evidentiranje vseh vozovnic oziroma kartic.
Posledično bomo stare čitalnike
vozovnic JMPP na avtobusih obdržali le še do zamenjave vseh vozovnic za nove, zatem pa bo na vsakem
avtobusu ostal samo en skupen
mobilni terminal. To je tudi ena od
prednosti novega sistema, ki bo
seveda sodobnejši od obstoječega
in bo omogočal nekatere dodatne
funkcije. Sestavni del sistema, ki ga
uvajamo, je tudi nova Marpromova
brezstična kartica z različnimi čipi
za JMPP, parkirišča in Pohorsko
vzpenjačo.
Vrednost nakupa nove programske
opreme za evidentiranje in prodajo
avtobusnih vozovnic znaša nekaj več
kot 140.000 evrov, ki jih je zagotovila
mariborska občina. Po namestitvi bo
Margento nato še tri leta skrbel za
vzdrževanje opreme.

Hibridni avtobus, prvi v našem voznem
parku, smo za pet let najeli od Dualisa.
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G

lavno avtobusno postajo in prostore uprave Marproma so julija obiskali otroci, ki so bili med poletnimi počitnicami vključeni v projekt Večgeneracijski center (VGC) Štajerska. V sklopu tega projekta je Dom Danice Vogrinec Maribor izvajal počitniško varstvo za otroke,
predvsem iz socialno šibkih družin. Zanje so poleg druženja s starostniki
pripravili različne športne aktivnosti v Športnem parku Tabor, druženje s
policisti, z gasilci in vojaki, obisk Lutkovnega gledališča, nekaterih mariborskih podjetij itd.
Marprom je otrokom, ki so se pridružili aktivnostim VGC Štajerska, za
dostop na različne lokacije od 12. julija do konca avgusta zagotovil brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi in vožnje z gondolo na Mariborskem Pohorju po simbolični ceni 1 evro/osebo. Ob obisku glavne avtobusne postaje
in prostorov Marproma, kjer so si otroci med drugim ogledali naš center za
nadzor prometa, so se tako z risbico tudi zahvalili za omenjen prevoz. Omogočili smo ga približno 200 otrokom iz socialno šibkih družin.

Otroci so na Marprom prinesli domiselno risbico.

Obisk v centru za nadzor avtobusnega prometa.
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V

mariborskem potniškem prometu smo ob nekaterih množičnih
(športnih, kulturnih in družabnih) prireditvah, ki so v pomladnih in
poletnih mesecih potekale v Mariboru, obiskovalcem znova omogočili brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi. To možnost je izkoristilo kar
veliko Mariborčanov, ki so se z brezplačnim javnim prevozom do prizorišča dogodkov med drugim izognili težavam z iskanjem prostih parkirnih
mest za avtomobile.
V času letošnjega Festivala Lent, ki je med 22. in 30. junijem močno popestril poletni utrip v Mariboru, so lahko imetniki festivalske
vstopnice Lente z njo brezplačno uporabljali prevoz na vseh linijah
mestnega potniškega prometa. To je veljalo vse dni festivala od začetka do konca voznega časa avtobusov. Prav tako je bil v dneh, ko je
Ljudski vrt gostil pomembnejše domače in evropske nogometne tekme, prevoz z avtobusi mariborskega potniškega prometa brezplačen
za imetnike vstopnic za tekmo. Ugodnost so lahko koristili na dan nogometne tekme od popoldanskih ur do konca voznega časa avtobusov.
Marprom je ob omenjenih priložnostih opravljal brezplačne prevoze
z avtobusi na podlagi vsakokratnega pooblastila župana Mestne občine Maribor. S takšnim pooblastilom smo ob različnih dogodkih op-

Festivalska vstopnica Lenta je
vključevala še prevoz z avtobusom.

ravljali še prevoz s krožno kabinsko
žičnico na Mariborskem Pohorju po
promocijskih cenah vozovnic – na
primer 1 evro ali 2 evra za povratno
vozovnico. S tem smo pomagali organizatorjem prireditev na Pohorju
in spodbudili obiskovalce, da se jih
udeležijo v čim večjem številu.
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Pohorski kolesarski raj je najbolj
oblegan spomladi in pozno jeseni.

a
t
s
u
g
v
a
d
o
e
j
r
o
h
o
P
k
r
a
Bike p
i
m
a
g
o
r
p
i
m
e
r
t
i
m
e
s
v
z
V kolesarskem parku na Mariborskem Pohorju smo v letošnji
poletni sezoni za spuste z gorskimi kolesi prvič po letu 2014
ponovno odprli vse tri proge – Flow, World cup in Red line. S
tem smo prispevali k še večji atraktivnosti in prepoznavnosti
Bike parka Pohorje, kar se že odraža v porastu števila
obiskovalcev. To je letos, kljub pogostim padavinam v tem
poletju, za približno 15 odstotkov višje kot lani.

T

okratna sezona se je v Bike
parku Pohorje začela že 7.
aprila, in sicer z dvema urejenima progama – modro progo Flow
in črno World cup. Zatem je kolesarski park od 13. do 15. aprila gostil tekmovanje za evropski pokal v
gorskem kolesarstvu IXS European
Downhill Cup, ki se je po treh letih
vrnilo na Pohorje, kamor je privabilo okrog 400 tekmovalcev. Naslednji pomemben mejnik se je zgodili

11. avgusta, ko smo po veliko vloženega truda in dela kot tretjo odprli
še rdečo progo Red line.
Ureditev te 2,9 kilometra dolge
proge, ki je eden od največjih letošnjih gorskokolesarskih projektov v
Sloveniji, je po predhodni pridobitvi
soglasij trajala približno tri mesece.
V tem času smo opravili kar obsežna zemeljska in ostala dela, zatem
pa je prišlo na vrsto še utrjevanje
nove proge. Red line je zahtevna

V ureditev proge Red line smo vložili
dobrih 100.000 evrov.

oziroma na nekaterih delih zelo
zahtevna proga, ki poteka od zgornje postaje gondole (po trasi gondole in po gozdu) do Trikotne jase, kjer
se priključi na progo Flow. V prvem
vikendu, ko je bila na razpolago, je
novo progo preizkusilo preko 200
kolesarjev.
Od začetka letošnje sezone v kolesarskem parku na Pohorju do konca avgusta smo prodali blizu 4000
različnih vozovnic za Bike park (v
primerljivem obdobju lani nekaj
več kot 3300). Ob tem smo v omenjenem času kolesarjem prodali še
preko 1700 enosmernih gondolskih
vozovnic. Med obiskovalci Bike parka Pohorje je letos največ Avstrijcev,
sledijo Slovenci, kar nekaj je tudi Hrvatov, Madžarov, Italijanov, Nemcev
itd. Večina kolesarjev, okrog 70 odstotkov, prihaja iz tujine.
Zaradi dopolnitve ponudbe s
progo Red line pričakujemo, da bo
v jesenskem času število kolesarjev v Bike parku Pohorje glede na
predhodno leto še naraslo. Sredi
septembra, 15. in 16. 9., bo Bike park
prizorišče slovenskega pokala v
spustu z gorskimi kolesi, kjer bo sodelovalo okrog 100 udeležencev. Zatem se bo kolesarska sezona predvidoma nadaljevala vsaj do konca
oktobra, če bodo vremenske razmere to dopuščale, pa bo Bike park
Pohorje odprt tudi dlje. V prihodnje
ostaja v načrtu njegova vključitev v
sistem Gravity card.
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P

rvi vikend v septembru je pod
Pohorjem potekala akcijska
predprodaja novih sezonskih
smučarskih vozovnic, ki smo jo
želeli popestriti z več koncerti na
Bellevueju, vendar smo jih nato zaradi močnejših padavin in neviht
iz varnostnih in drugih razlogov
odpovedali. Kljub temu smo 1. in 2.
septembra na blagajnah pri spodnji
postaji gondole prodali preko 630
različnih sezonskih vozovnic.
Omenjena dneva so bile naprodaj
vse vrste sezonskih smučarskih
vozovnic za prihajajočo zimo, torej
tudi sezonska nočna smučarska
vozovnica in Pohorka. Pri slednji
je letos novost, da nima več omejenih ur uporabe, saj bo veljala od
ponedeljka do petka v času dnevne
smuke, razen ob praznikih in med
novoletnimi ter zimskimi šolskimi počitnicami. Tako je bilo letos
ob začetku predprodaje zanimanje
za Pohorko precej večje kot v preteklem letu. Vozovnice je bilo 1. in
2. septembra možno kupiti po akcijskih cenah, ki so se zatem v skladu
z veljavnim cenikom s 3. 9. zvišale.
Letos smo sicer predprodajo novih sezonskih vozovnic za sezono
2018/2019 prvič omogočili že ob koncu minule zime, med 1. in 15. aprilom,
vključno s prvim septembrskim vikendom pa smo prodali skupno okrog 1300 različnih sezonskih smučarskih vozovnic. Predprodaja se
bo nadaljevala še do konca oktobra,

MARPROM

Otroški poligon na Bellevueju
bo do začetka zimske sezone
dobil dokončno podobo.

Med 1. in 15. aprilom ter prvi septembrski vikend smo
prodali skupno okrog 1300 različnih sezonskih smučarskih
vozovnic.

nato pa bodo z novembrom začele
veljati redne cene sezonskih vozovnic za prihajajočo zimo.
V tej bomo ponudbo smučarskega oziroma zimskega športnorekreacijskega centra na Mariborskem
Pohorju ponovno nadgradili z nekaj
novostmi. Med drugim smo se lotili
dokončne ureditve novega otroškega poligona na Bellevueju, ki smo
ga odprli v pretekli zimi. V sklopu
del, ki so stekla v avgustu, bomo na
otroškem poligonu trakova Bejbika 1 in 2 (gledano z vrha poligona
proti izteku) premestili nekoliko v

levo. Ob tem bomo sankališče na
Bellevueju, ki se je doslej nahajalo
ob desnem robu proge, prestavili na
levi rob, s čimer bomo sankačem
omogočili uporabo trakov.
Poleg tega so v načrtu izboljšave
na področju zasneževanja, saj je
Marprom v maju objavil javno naročilo za najem sistema zasneževanja in opreme za zasneževanje. S
predvidenim novim sistemom se bo
bistveno izboljšala razpoložljiva infrastruktura za zasneževanje na Pohorju, kar bo pridobitev, ki je bodo
gotovo veseli vsi smučarji.

Letos smo v začetku septembra prodali precej več vozovnic Pohorka kot lani.
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Zastavo
Marproma
ponesel
na vrh Erope

Eden od Marpromovih voznikov, Drago Čelan, je ime našega
podjetja julija letos ponesel na najvišjo goro v Evropi –
5642 metrov visok Elbrus v Rusiji. Vzpon na omenjeno
goro, ki leži na zahodnem delu Kavkaza, je skupaj z dvema
prijateljema opravil v devetčlanski slovensko-avstralskoruski skupini.
Koliko let že hodite v gore in kaj
vam pomeni uspešen vzpon na
najvišji evropski vrh?
S planinstvom se aktivno ukvarjam od leta 2000. Sem planinski
vodnik A in B kategorije, minulih
osem let sem bil tudi predsednik
Planinskega društva Pohorje iz
Zgornje Polskave, kjer živim. Osvojitev najvišjega vrha Evrope je doslej
moj največji dosežek v planinstvu,
čeprav je Elbrus gora, ki tehnično
ni tako zahtevna. Kot zanimivost
lahko povem, da je leta 1997 na vrh
celo pripeljal land rover defender, ta
podvig pa je tudi vpisan Guinnessovo knjigo rekordov.
Vendar se na Elbrusu vsako leto
ponesreči kar nekaj planincev.
Zaradi slabe organizacije pohodov
in neprimerne opreme na tej gori
vsako leto umre 15–30 planincev,
kar predstavlja enega od najvišjih
deležev smrtnosti v gorah. Na Elbrusu, ki je ugasel vulkan in ima vrh
pokrit z ledeno kapo, je problem velika nadmorska višina, zaradi česar
marsikdo omaga, preden doseže vrh.
Poleg tega lahko težave povzroča še
vreme. Ko smo se mi odpravili na
vrh, so bile vremenske razmere popolnoma zimske – zapadlo je do 50
centimetrov snega, temperatura pa
se je spustila 20 stopinj pod ničlo.

Kaj vse ste morali postoriti pred
odpravo, kako dolgo ste se pripravljali nanjo?
Pohod sem skupaj s prijateljema
Stankom Fištravcem in Etbinom
Žnuderlom začel načrtovati lansko
jesen. Odločili smo se, da se na goro
podamo v lastni režiji. Predhodno
smo seveda morali pridobiti ruske
vize in vso ostalo dokumentacijo,
kupiti letalske vozovnice in vzpostaviti kontakt z agencijo v Rusiji.
Pri tem so nam pomagali znanci in
prijatelji iz Rusije. Za dobro fizično
pripravljenost pa sem približno tri
mesece pred odhodom v Rusijo vsak
dan prehodil 10–20 kilometrov.
Razburljiva vožnja po cesti, kjer
srečanje s kravami ni neobičajno.

Marpromova zastava je
zaplapolala na najvišjem
evropskem vrhu.

Ste na poti po Rusiji doživeli
kakšno presenečenje, ki vam je
še posebej ostalo v spominu?
Z letališča na Dunaju smo leteli
do Moskve, od tam pa do ruskega
mesteca Mineralne Vode. Tja nas
je prišel iskat minibus z lokalnim
vodnikom, ki nas je popeljal v dolino Baskan do mesteca Terskol,
kjer so nas čakale sobe v hotelu. Že
vožnja do hotela je bila prava avantura, saj je na dvopasovni cesti občasno vzporedno vozilo kar pet avtomobilov, vmes pa smo naleteli še
na črede krav, med katerimi je voznik pri hitrosti 90 kilometrov/uro
vozil slalom. To je za njih, kot smo
opazili, nekaj povsem običajnega.
Kako dolgo je trajal pohod od
izhodiščne točke do vrha gore?
Za sam pohod smo potrebovali
šest dni. Na začetku smo se nastanili v hotelu v dolini, zatem pa se z
gondolo s spodnje postaje na višini 2350 metrov odpeljali do višine
3800 metrov. Tam smo pet dni prebivali v novi in za visokogorje zelo
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»To, kar nekaterim pomeni
morje, menijo predstavljajo
hribi,« je v pogovoru za našo
revijo povedal Drago Čelan.

dobro opremljeni koči. V tem času
je bilo treba opraviti aklimatizacijo.
Vsak dan smo se povzpeli nekoliko
višje in poskusili čim dlje zdržati
na tisti višini, da smo se privadili
nanjo. Nato smo 7. julija ob 2. uri
zjutraj krenili proti vrhu in ga po
težavni hoji v hudem mrazu in po
novozapadlem snegu ob 8.30 tudi
dosegli. Na vrhu smo se samo fotografirali in takoj spustili proti koči,
saj gori več kot nekaj minut ni bilo
za zdržati.
Je bil to vaš prvi vzpon na
takšno višino ali vam je v
preteklosti že uspel kak podoben
podvig?
Pred tem sem že bil na najvišji avstrijski gori Grossglockner in
najvišji gori v Alpah Mont Blanc.
Vzpon nanju je bil tehnično zahtevnejši kot na Elbrus. Kljub temu pa
smo seveda bili zelo zadovoljni in
veseli, da smo letos osvojili najvišji vrh Evrope. Ob tej priložnosti se
zahvaljujem vodstvu Marprom, da
mi je podjetje pri vzponu na Elbrus
pomagalo s sponzorstvom. Na vrhu
smo naredili tudi fotografijo z zastavo Marproma.
V Marpromu ste zaposleni od
septembra 2014, kako gledate
na situacijo v mestnem potniškem
prometu v Mariboru?
Voznik sem že približno 10 let,
od tega štiri leta v Marpromu. Pred

MARPROM

Drago Čelan

tem sem bil voznik v gradbenem
podjetju, prav tako sem vozil tudi
turistične avtobuse za zasebnike.
V Marpromu oziroma v mestnem
potniškem prometu sedaj nimam
svoje linije, tako da vozim na vseh.
Ko sem prišel v Marprom, smo imeli
v našem voznem parku veliko zelo
starih in dotrajanih avtobusov, ki
so se pogosto kvarili. Sedaj teh avtobusov praktično ni več, saj so jih
nadomestili novi. Stanje voznega
parka se je v zadnjih letih bistveno
izboljšalo.
Ena od novosti, ki jih bomo
uvedli v mestnem potniškem
prometu, je tudi nov sistem za evidentiranje vozovnic na avtobusih.
Upamo, da bo zamenjava obstoječega sistema še več naših potnikov
spodbudila k uporabi elektronskih
kuponskih vozovnic. Plačevanje
voženj z gotovino pri vozniku na avtobusu nam sedaj pogosto povzroča
probleme. Kadar je gneča in več potnikov ob vstopu na avtobus plača
vozovnico z bankovcem za 10 ali

20 evrov, ti lahko v denarnici hitro zmanjka menjalnega denarja.
Takšno plačevanje je tudi zamudno
in lahko povzroča slabo voljo tako
pri voznikih kot potnikih.
Kako bi sicer opisali vaš odnos s
potniki, je medsebojna komunikacija dobra?
Vedno se držim tega, da pozdravim
prav vsakega potnika na avtobusu.
Čeprav se včasih dogaja, da te kak
potnik ob vstopu niti ne pogleda. Občasno pride do manjših težav s potniki, ki pa jih v komunikaciji poskušam
rešiti na čim mirnejši način.
Živite v kraju Zgornja Polskava
pod vzhodnimi obronki Pohorja.
Ali se kdaj sproščate in nabirate
kondicijo za daljše pohode tudi na
domačem hribu?
Ko sem se pripravljal na pohod
na Elbrus, sem vsako soboto šel na
Areh. Od Polskave do Areha je približno 15 kilometrov, jaz sem to razdaljo po planinski poti premagal v
kakšnih dveh urah.

bila
Parkirišča do
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N

a parkiriščih z zapornicami v Sodni, Mlinski in Loški ulici ter
na Rakuševem trgu v Mariboru, ki so v upravljanju Marproma,
smo maja letos namestili novo strojno opremo – blagajne, vstopno-izstopne terminale in zapornice. Nove blagajne omogočajo tako
gotovinsko kot brezgotovinsko plačilo parkirnine, po načrtovani programski nadgradnji pa bo na njih mogoč tudi nakup različnih vozovnic
za Mariborsko Pohorje in mestni potniški promet. Omenjeno strojno
opremo za parkirišča v Sodni, Mlinski in Loški ulici ter na Rakuševem
trgu, kjer se nahaja skupno 437 parkirnih mest, je Marprom za obdobje
štirih let najel od avstrijskega podjetja Axess AG.

Nova
blagajna na
parkirišču
v Mlinski
ulici.
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Med zaposlenimi v
Marpromu imamo kar nekaj
posameznikov, ki se ob
službi aktivno ukvarjajo
še z drugimi dejavnostmi,
med katerimi je najti celo
pivovarstvo. Žičničar
Miha Ajster in soproga
Sandra, ki dela na spodnji
postaji gondole, v prostem
času vodita družinsko
mikropivovarno LiLa MiSa,
ki je v minulih letih osvojila
več znanih strank
Kdaj ste se začeli ukvarjati z
varjenjem piva in kakšni so
spomini na prvo lastno pivo?
Bilo je leta 1998, ko sem bil natakar v enem mariborskem lokalu
in smo se kolegi odločili, da sami
naredimo pivo. Šlo je bolj za eksperimentiranje, pomagal pa nam
je moj brat, magister živilske tehnologije. Čeprav je bilo prvo pivo,
njegov okus je spominjal na pečen
kostanj, kar dobro, se je po teh začetnih poskusih zgodba začasno
končala. Natančneje do leta 2004,
ko sem bil zaposlen v Hidromonta-

ži in sem odšel na delo v Libijo, kjer
so imeli prohibicijo na alkohol. Na
gradbišču sem spoznal nekaj Belgijcev, ki so me kot dobri poznavalci pivovarstva uvedli vanj in tako
sem ponovno začel variti pivo. V
dveh letih, ko sem živel v Libiji, sem
za našo družbo, ki se je dobivala na
piknikih, mesečno naredil od 50 do
100 litrov piva.
To znanje ste po vrnitvi iz Libije
uporabili tudi doma, kjer ste
skupaj z ženo ustanovili mikropivovarno LiLa MiSa.
Pred približno štirimi leti se je najin starejši sin Liam začel učiti bobnanja v glasbeni šoli B.A.S.E., kjer je
bil učitelj Marko Soršak Soki, bobnar
rock skupine Elvis Jackson. Takrat
sem varil pivo v manjših količinah
zase in za prijatelje, enkrat sem ga
podaril tudi Sokiju, ki je bil nad njim
navdušen. Porodila se je ideja, da bi
za skupino Elvis Jackson delal istoimensko pivo in zamisel se je obnesla. Ko je v tistem času žena registrirala podjetje, sva začela razvijati
lastno znamko LiLa MiSa. Obenem
pa tudi sodelovati z Binetom Volčičem, ki naše pivo ponuja v svojem
gostinskem lokalu v Ljubljani pod
hišno blagovno znamko.

Miha Ajster

Z ustanovitvijo pivovarne LiLa
MiSa, njeno ime je sestavljeno iz
inicialk družinskih članov (Liam,
Lan, Miha, Sandra), se je tudi povečala količina zvarjenega piva.
S prvotnih količin smo sedaj
prišli na 600–800 litrov mesečno.
Zaenkrat se ne želimo preveč širiti,
temveč predvsem obdržati nek nivo
kakovosti, seveda v okviru zmožnosti. Pivovarna LiLa MiSa ima
prostore v kleti naše družinske hiše
v Pekrah, na približno 25-ih kvadratnih metrih površin. Skoraj ves
izkupiček od prodaje piva vlagamo
nazaj v pivovarno, v nove sode, avtomate in ostalo opremo.
Na kakšen recept prisegate v
vaši pivovarni in koliko različnih vrst piva varite trenutno?
Glede kvasa se držimo osnov belgijske tradicije, medtem ko pri hmeljih prisegamo na ameriške sorte.
Gre torej za nekakšno kombinacijo
belgijskih in ameriških kraft piv, ki
na našem tržišču še ni tako pogosta.
Pod znamko LiLa MiSa sedaj pripravljamo štiri vrste piva, Hercule,
Black cat saloon, Mariner in IPA.
Naša piva dobavljamo več gostinskim lokalom, pri čemer so v treh v
Ljubljani, Žalcu in Murski Soboti na
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voljo pod hišno blagovno znamko,
prav tako pa jih je možno dobiti v
specializirani prodajalni Pivarna na
Glavnem trgu v Mariboru.
Ali že imate zastavljene načrte družinske pivovarne za prihodnje?
Ena od najbolj znanih pivovarn
na svetu, Heineken, je pred okoli
400 leti tudi nastala v okviru družine. Načrte za naprej seveda imamo.
Danes ni enostavno dobiti primerne službe in z družinsko pivovarno
bova z ženo omogočila otrokoma,
da se bosta lahko v njej zaposlila, če
bosta to hotela. Želiva prenesti tradicijo naprej, da bodo otroci ali vnuki
prevzeli podjetje in z lastnimi viri ter
znanjem ohranjali in mogoče tudi širili dejavnost. To so dolgoročni načrti, vse pa bo odvisno od otrok.

»Bolj kot na kvantiteto sva
osredotočena na kakovost
piva,« je povedal Miha Ajster.

V Sloveniji je v minulih letih
zaživelo veliko majhnih pivovarn,
ki so precej obogatile ponudbo na tržišču. Kako gledate na konkurenco?
Ko sva se z ženo podala v pivovarstvo, je pri nas obstajalo kakšnih
15 domačih pivovarn, ki so delale

tovrstna piva, govorim o vrsti ale,
kjer uporabljamo kvasovke zgornjega vrenja. Danes imamo v Sloveniji registriranih vsaj 80, morda celo
blizu 100 takšnih manjših pivovarn.
Po eni strani je konkurenca res kar
velika, a po drugi strani ljudje radi
poskušajo nove stvari.
Koliko dela je s takšno mikropivovarno, je to še zmeraj bolj hobi
v prostem času ali gre že za neko
stalno obvezo?
Prvotni hobi je prerasel v obvezo,
vendar ta ne predstavlja prevelike
obremenitve. Načeloma kvasovke
delajo pivo en mesec, ko ti nadziraš
in uravnavaš temperaturo v kleti. Je
pa nato treba pripraviti steklenice, jih
razkužiti in napolniti. V enem mesecu je ob proizvodnji 800 litrov piva kakšnih 6 dni kar precej delovnih.
Kako dolgo ste zaposleni v
Marpromu, ste poklic žičničarja
opravljali že prej?
Na Pohorju zdaj delam peto leto.
V Marpromu sem zaposlen, odkar
je proti koncu leta 2014 prevzel dejavnost žičničarstva, prej sem imel
službo v Športnem centru (ŠC) Pohorje. Pod Marpromom zadeve tečejo tako, kot morajo, zaposleni redno
dobivamo plače. V ŠC Pohorje in
tudi KIV Vransko, kjer sem v preteklosti delal nekaj časa, smo pred
plačilnim dnevom razmišljali, ali
bomo dobili plačo ali ne, kar za zaposlene predstavlja veliko breme.

i postaji
Na avtobusn
v Mariboru
prvi picomat

N

a glavni avtobusni postaji (AP) je maja letos začel delovati prvi
avtomat za peko pic v Mariboru, poimenovan »Let's pizza«. Samopostrežni avtomat, ki v zelo kratkem času pripravi pico iz
svežih sestavin, je na AP Maribor potnikom in drugim obiskovalcem
na razpolago vse dni v tednu, 24 ur na dan, do začetka septembra pa je
napekel okrog 1600 različnih pic.
Za namestitev avtomata »Let's pizza« se je Marprom dogovoril s
podjetjem BP Panorama, ki je v Sloveniji zastopnik za tovrstne aparate. Ti sicer izvirajo iz mesta Rovereto v italijanski pokrajini Trento,
doslej pa so se že uveljavili v več evropskih državah, pa tudi v ZDA in
na Japonskem. Priprava pice v avtomatu, izdelanem v skladu z določili
mednarodnega sistema HACCP za zagotavljanje varne prehrane, traja
3 minute, uporabniki pa lahko izbirajo med štirimi različnimi nadevi.
Za sklenitev najemne pogodbe z BP Panorama, s čimer smo omogočili
postavitev avtomata »Let's pizza«, smo se v Marpromu odločili predvsem zaradi zagotavljanja dodatne ponudbe v objektu AP Maribor, ki ga
dnevno prečka ogromno ljudi.

MARPROM

Te skrbi v Marpromu ni.
Katere so glavne naloge žičničarja v poletnem in jesenskem
času?
Gondola je v pogonu skozi vse
leto, tako da je tudi v poletni sezoni,
ko jo uporabljajo številni pohodniki
in kolesarji, treba zagotavljati njeno
varno obratovanje. Na ostalih žičnicah pa je poleti in jeseni čas za
preglede, vzdrževalna dela in zamenjavo obrabljenih delov, da naprave
čim bolje usposobimo za obratovanje v zimski sezoni. Za menjavo olja
na primer je treba poskrbeti poleti,
saj je pozimi zaradi mraza to težko.
V skladu z zakonodajo moramo letno izpeljati tudi reševalno vajo na
žičniških napravah, prav tako opravljamo usposabljanja za reševanje
potnikov z vrvno tehniko, da smo
čim bolje pripravljeni na različne
situacije.
Pozimi, ko so na Pohorju številni
smučarji, imate tudi druge zadolžitve.
Pozimi moramo skrbeti predvsem
za varno uporabo žičnic in po potrebi pomagati smučarjem. Urediti je
treba dostop do žičnice, da na njem
ni ledenih plošč in da smučarji nimajo težav ob vstopu. Če kdo pade,
pa je seveda treba zaustaviti napravo in mu pomagati. Prizadevamo si,
da je prevoz z žičnico čim bolj tekoč,
saj potem smučarji z veseljem pridejo k nam.

Cena posamezne pice iz inovativnega
avtomata znaša 4 evre.
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Steza na poligonu pump track je dobila
asfaltno prevleko.
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b vznožju Mariborskega Pohorja smo v tem poletju uredili kolesarski poligon pump
track z asfaltno progo, dolgo približno 300 metrov. Gre za prvi tak
stalen poligon v Mariboru, namenjen predvsem otrokom in mladim,
v neposredni bližini pa smo namestili še otroška igrala. Tako je pod Pohorjem nastal manjši športni park,
kjer lahko mladi obiskovalci aktivno preživljajo prosti čas, se družijo
in zabavajo. Uradno smo ga odprli
12. julija.
Poligon pump track, ki omogoča
razgibane vožnje z manjšimi skoki
in je primeren tudi za učenje kolesarskih veščin, je bil na lokaciji pri
spodnji postaji gondole urejen v letu
2016, a je do nedavnega imel vozno
površino iz zemlje. V želji, da ga še
izboljšamo, smo letos preuredili krožno progo in jo na koncu asfaltirali, s
čimer smo tudi razširili spekter uporabe, saj pump track ob vožnjah s
kolesi zdaj omogoča še vožnje s skiroji, z rolkami itd. Glede na to pričakujemo, da se bo v prihodnje število
uporabnikov omenjenega poligona,
kamor so mladi že doslej radi prihajali, še povečalo.

Asfaltni pump track pa ni edina
letošnja pridobitev pod Pohorjem,
saj smo ob poligonu namestili tudi
različna igrala za otroke, kot so plezala, tobogani itd. Tako smo uredili
otroško igrišče, kakršnega na tej lokaciji doslej ni bilo, in s tem izboljšali ponudbo za naše najmlajše obiskovalce. Z naložbo v poligon pump
track in igrala, ki je stala okrog
50.000 evrov (denar sta v približno

polovičnih deležih zagotovila Marprom in Mestna občina Maribor),
smo še dodatno okrepili sloves Mariborskega Pohorja kot družinskega
športnorekreacijskega centra.
Novost pod Pohorjem je tudi podaljšana gostinska terasa v Gondola
fun baru, v bližini spodnje postaje
gondole pa bo zaživela še nova servisna točka za kolesa. Tam bo mogoča tudi izposoja koles.

Najmlajši obiskovalci so se razveselili igral pod Pohorjem.
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ikido, taborništvo, lokostrelstvo, mala košarka, spusti po
sankališču PohorJet in toboganu MiniJet, vožnje z gorskimi skiroji, pohodništvo, kolesarjenje – vse
te in še druge aktivnosti so bile na
Pohorju in pod njim na voljo v sklopu 28. Športnega vikenda Maribora.
Ta se je letos odvijal 2. in 3. junija,
ko je Mariborsko Pohorje kot eno od
osrednjih prizorišč omenjene tradicionalne prireditve oba dneva privabilo več tisoč obiskovalcev.
Za prihod pod Pohorje in odhod
smo v času športnega vikenda v
Marpromu zagotovili brezplačen
avtobusni prevoz na liniji 6 (Vzpenjača), ki so ga izkoristili številni
potniki, medtem ko so vozovnice za
gondolo stale le 1 evro/osebo. Upo-

števaje simbolično ceno ni presenetljivo, da smo 2. in 3. junija prodali
več kot 10.600 gondolskih vozovnic,
ob tem pa se je veliko obiskovalcev
proti vrhu Mariborskega Pohorja
podalo tudi peš ali s kolesi. Na priljubljenih pohodniških poteh je bilo
opaziti pisano množico ljudi, od posameznikov, družin z otroki do večjih ali manjših družb.
Dogajanje na Pohorju v času letošnjega Športnega vikenda Maribora
je ponovno zaznamovala ena novost:
otroci in mladi obiskovalci so lahko
ob vznožju Pohorja preizkusili asfaltni poligon pump track, ki smo ga
uredili tik pred športnim vikendom.
Uradno otvoritev smo nato pripravili
po dokončanju vseh del v juliju.

Na prevoz z gondolo je bilo treba počakati v krajši ali daljši vrsti.

Za športni vikend so bile dobro
obiskane tudi pohorske koče.

Mnogi so lep dan izkoristili tudi za
sprostitev in druženje v naravi.

MARPROM
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ariborsko Pohorje je bilo v
poletni sezoni znova prizorišče razburljive tekaške
preizkušnje Visit Pohorje BraveRun. Letos je potekala 9. junija in je
vključevala nekaj novosti, s katerimi smo prireditev, ki je na Pohorju
gostovala peto leto zapored, približali še širšemu krogu ljudi. Tek
pogumnih je tako letos privabil več
kot 250 udeležencev, med njimi pa
je bilo tudi veliko mladih družin.
Tekači so lahko svojo vzdržljivost,
moč in spretnosti tokrat preizkušali
na treh progah: poleg 5 in 10 kilometrov dolgih prog smo namreč za
Visit Pohorje BraveRun pripravili še
krajšo in manj zahtevno trikilometrsko progo. Start in cilj vseh sta bila
pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače, vmes pa so morali tekmovalci
na osnovni 5-kilometrski progi pre-

magati približno 25 različnih ovir, na
10-kilometrski (dva kroga) 50 ovir in
na kratki progi blizu 20.
Med preprekami, čez katere so
se morali prebiti med tekom, je bilo
nekaj že poznanih iz predhodnih
izvedb prireditve (splav na vodi,
železna kletka, tunel pod cesto,
ribnik, 70-stopinjski klanec, blato, 40-metrska drča …), nekaj pa je
bilo povsem novih ovir. Na progi
so se tekači soočili z vodo, blatom,
vrvmi, ognjem, naravnimi ovirami
razgibanega Pohorja, jamami itd.
Ob koncu preizkušnje so vsi prejeli
majico z motivom dogodka, nagrado in medaljo.
»Letošnjo izvedbo z organizacijskega vidika ocenjujemo kot najuspešnejšo doslej. Pri pripravi je pomagalo dovolj prostovoljcev, vreme

nam je bilo naklonjeno, na progah
pa kljub velikemu številu udeležencev ni bilo nobenih poškodb. Sodeč
po nasmejanih obrazih tekmovalcev lahko rečemo, da so na ovirah
zelo uživali. Nekateri so se v blatu
namakali tudi po 15 minut in se obmetavali z njim, po vodni drči v izteku Snežnega stadiona pa se spustili po tri- ali štirikrat,« je povedal
organizator Jože Perčič.
Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da je
nova trikilometrska proga privabila
veliko mladih družin z otroki, ki smo
jim tako omogočili nepozabno tekaško doživetje na Mariborskem Pohorju. Glede na letošnji odziv bo Visit
Pohorje BraveRun, ki je sicer namenjen vsem, željnim zabave in premagovanja različnih izzivov, tudi v naslednjem letu vključeval omenjeno
nekoliko lažjo in krajšo progo.

Tekaška preizkušnja za pogumne je razburljivo in tudi zabavno doživetje.
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Po sončnem vzhodu je bil
na voljo prevoz z gondolo v
dolino po znižani ceni 3 evre.

N

a Mariborskem Pohorju smo
po lanski uspeli akciji »Od
vzhoda do vzhoda« – to je k
nam pripeljala Betka Šuhel Mikolič – letos na dan poletnega solsticija nekaj minut po 5. uri že drugič
množično pričakali sončni vzhod.
Letošnji dogodek »Po sončni vzhod
na Pohorje«, ki je vključeval tudi dobrodelno noto, je pri zgornji postaji
gondole potekal 21. junija od 4.30
dalje in je kljub zgodnji jutranji uri
privabil več kot 700 obiskovalcev.
Gondola, ki je omenjenega dne
izjemoma začela obratovati že ob
4.30, je v času dogodka »Po sončni
vzhod na Pohorje« prepeljala 664
potnikov, kar nekaj udeležencev pa
je pot na Mariborsko Pohorje in tudi
v dolino premagalo peš. Ob natanko
5.04 smo s Pohorja skupaj opazovali sončni vzhod, in sicer ob spremljavi umirjene meditativne glasbe
Kristalnega orkestra iz zavoda Šola
luči, nakar je sledil še živahen koncert dua Akustični orgazem na terasi koče Koča tik pod zgornjo postajo

»Organizatorji smo bili z izvedbo letošnjega dogodka zelo
zadovoljni, saj smo kljub kratkim pripravam nanj privabili
zavidljivo število ljudi. Zahvaljujemo se vsem, ki so nam
pomagali, v prihodnje pa si bomo prizadevali, da bo dogodek
prerasel v tradicionalnega,« je povedala Martina Rauter.

gondole. Tam je bilo mogoče tudi
popiti jutranjo kavo ob čudovitem
razgledu na Maribor in se okrepčati
pred povratkom v dolino.
Vsi obiskovalci, ki so letos na
Pohorju pričakali sončni vzhod
in ob njegovih barvah ter energiji
doživeli nepozabne trenutke, so
posredno pomagali mariborskemu
humanitarnemu društvu UP-ornik.
Marprom in še dve javni podjetji,
Energetika Maribor in Mariborski
vodovod, so namreč omenjenemu
društvu za vsakega udeleženca
na dogodku namenili po 1 evro,
skupno torej 3 evre. Ob tem sta se

Predaja donacije društvu UP-ornik 28. junija je bila sklepno dejanje celotnega dogodka.

z donacijo izkazali še družbi Neuroth in Press Clipping, tako da je
društvo UP-ornik, ki ga vodi Boris Krabonja (štajerska osebnost
leta 2017), prejelo donacijo v višini
2.565,94 evra.
»Po sončni vzhod na Pohorje« je
uspešno organizirala njegova idejna
vodja dr. Martina Rauter; sprva ga je
zastavila kot zasebni dogodek, a je
nato zaradi vsesplošnega zanimanja
in podpore ter sodelovanja več partnerjev čez noč prerasel v javnega.
Kot vse kaže, pa lahko naslednje leto
pričakujemo njegovo ponovitev.
Obiskovalci so že pred 5. uro preplavili
območje Bellevueja.

16

MARPROM

Avtobus je
e
č
š
i
r
o
z
i
r
p
i
lahko tud
e
v
a
t
s
d
e
r
p
i
l
koncerta a
Marprom je v tem poletju
v okviru svojih zmožnosti
znova sodeloval pri
Festivalu Lent, ki je po oceni
organizatorja, Narodnega
doma Maribor, tokrat privabil
okoli 235.000 obiskovalcev.
Vsem, ki so imeli festivalsko
vstopnico Lento, smo
omogočili brezplačen prevoz
z mestnimi avtobusi. »S tem
je Marprom izkazal del svoje
družbene odgovornosti,« je
povedal direktor Narodnega
doma Vladimir Rukavina Gogo.
Mariborčani si bodo Festival
Lent 2018 najbrž zapomnili po
vrnitvi dravskega odra, ki velja za
simbol festivala. V kašnem spominu pa bo ostal vam?
Letošnji vtisi so izjemno pozitivni. Po določenih spremembah in
padcih, ko smo morali zaradi občutnega zmanjšanja razpoložljivega
denarja omejiti prizorišča in glavni
oder umestiti na Trg Leona Štuklja,

smo se letos z njim vrnili na Dravo.
A ne samo, da smo se mi vrnili na
Dravo s še večjim in boljšim plavajočim odrom, vrnilo se je tudi občinstvo. To se odraža skozi prodajo
vstopnic in obisk nasploh.
Vaša vstopnica Lenta je letos
služila tudi kot vozovnica za
mestni potniški promet, kako so
imetniki sprejeli to dodatno ugodnost?
Za brezplačen avtobusni prevoz
smo si prizadevali že pred leti in
veseli nas, da smo pri tem naleteli
na posluh vodstva Marproma. Odzivi ljudi so bili letos, ko smo ga zagotovili drugič zapored, zelo dobri. So
pa nekateri izrazili željo, da bi imeli
v času festivala možnost prevoza
z avtobusi še nekoliko dlje časa
po polnoči. Festivalski dogodki
na Lentu se namreč končajo okrog
polnoči, tako da obiskovalci zapustijo prizorišče in se odpravijo proti
domu tudi nekaj čez polnoč.
Med prizorišči festivala je bila
tudi Avtobusna postaja Maribor, kjer so nastopili folkloristi iz
Srbije, Argentine in Kenije. Kako
gledate na to specifično prizorišče?
Tukaj lahko govorimo o situaciji

Vladimir Rukavina - Gogo

»win-win«. Po eni strani so nastopi
folklornih skupin na glavni avtobusni postaji dobri za nas, saj želimo,
da ljudje čim več vidijo, po drugi
strani pa vi s tem potnikom popestrite čakanje na avtobus. Tako avtobusna postaja v prihodnje ostaja
med prizorišči Folkarta, če bomo
lahko karkoli izboljšali, pa bomo to
z veseljem storili. V Marpromu nam
vsako leto pomagate tudi pri prevozih naših folkloristov in verjamem,
da lahko dosedanje vzorno sodelovanje samo še nadgradimo.
Kakšno je sicer vaše mnenje o
urejenosti mestnega potniškega prometa v Mariboru?
Zdi se mi, da je urejen vedno bolje in da se stvari premikajo v pravi smeri. Kot nekdanji uporabnik
avtobusov se spomnim, da si moral
včasih na postaji čakati avtobus, ne
da bi vedel, kdaj bo pripeljal. Danes je to dokaj dobro označeno na
tablah in prikazovalnikih na postajah. Prav tako se vidi, da skrbite za
obnovo voznega parka. Vsekakor
so razmere veliko boljše, kot so bile
nekoč, seveda pa je vedno možno še
kaj izboljšati.
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Sem obiskovalec Pohorja, rad
hodim peš nanj, v dolino pa se
peljem z gondolo.

V središču mesta je od decembra lani na voljo brezplačen
prevoz z električnim avtomobilom
Maister, ki vozi tudi do Lenta. Je
to dobrodošla pridobitev v času
festivala?
Tako z vidika samega festivala
kot stalne urbane ponudbe mesta
je takšno ekološko vozilo zagotovo
dobrodošlo. Zato upam, da jih bomo
v prihodnosti dobili še več in da jih
bodo ljudje tudi med našim festivalom, ko Maribor privabi veliko obiskovalcev, lahko s pridom uporabljali.
Ob izvajanju mestnega potniškega prometa je Marprom postal
tudi upravljavec na Mariborskem
Pohorju. Vam je Pohorje bolj pri srcu
v poletni ali zimski preobleki?
Vedno sem govoril, da Pohorje niti
približno ni samo zimski, temveč
tudi poletni športni center. Pozimi
tudi smučam, vendar v zadnjem
času manj kot pred leti. Včasih sem
kar na smučanju opravil še kak
sestanek, med vožnjo v gondoli je

dovolj časa, da se kaj zmeniš. Za Pohorje sta zelo pomembni tako poletna kot zimska sezona, zato je treba
delati na obeh, saj ene brez druge
pravzaprav ne more biti.
Pohorje skozi celo leto vabi z
različnimi možnostmi rekreacije in sprostitve v naravi. Smo
Mariborčani dovolj osveščeni, kaj
vse nam omogoča?
Mislim, da se teh možnosti kar
dobro zavedamo. Ko hodiš na Pohorje, vselej srečaš kakšnega prijatelja, kolega ali znanca. Pohorje za
nas predstavlja ena zelena pljuča,
telovadnico na prostem, ki je vedno
na razpolago.
Ob različnih priložnostih smo
pod Pohorjem pripravili tudi
koncerte, delavnice in predstave za
otroke. Je to prava pot, kako Pohorje približati še več ljudem?
Zagotovo je. Na ta način redni obiskovalci, ki že prihajajo tja, dobijo še
nekaj več, obenem pa gre za spodbudo vsem ostalim, da se odpravijo na
Pohorje in ga začnejo koristiti še za
druge namene. Mariborsko Pohorje
je izjemno pomembno za mesto in
celotno regijo, pri čemer menim, da
njegovi potenciali še niso dovolj izkoriščeni, je pa začrtana pot prava.
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arkirišče nad zgornjo postajo krožne kabinske žičnice je 1. julija gostilo tako imenovani
Festival borovnic, ki ga je prvič organiziralo
Turistično društvo gostincev Pohorja skupaj s partnerji, med katerimi je bil tudi Marprom. Na prizorišču novega festivala, kamor se je bilo z gondolo
mogoče pripeljati po promocijski ceni, se je zbralo
veliko število obiskovalcev, ki so uživali v kulinarični ponudbi s poudarkom na pohorskih borovnicah.

Prvo julijsko nedeljo, ko je na Mariborskem Pohorju
potekal 1. Festival borovnic, je od 9. do 19. ure veljala
znižana cena povratne vozovnice za gondolo samo 2
evra/osebo. V omenjenem času je gondola prepeljala

MARPROM

Je izvedba koncerta v naravnem okolju na Pohorju, ki je
obenem dovolj blizu urbanega
središča, lahko dodana vrednost
samega dogodka?
Pohorje je lahko dobro prizorišče
tudi za koncerte. Doslej smo bili navajeni, da se ti odvijajo v ciljni areni
Snežnega stadiona, seveda pa jih je
možno izpeljati tudi na vrhu Mariborskega Pohorja, kar sicer pomeni
nekoliko več dela z logistiko. Pri
tem se boste tudi srečali z enakimi
težavami, kot jih imamo mi, ko se
med festivalom oziramo v nebo in
čakamo, če bo kaj priletelo iz njega.
Se vam zdi ideja, da bi v prihodnje izpeljali kak kulturni dogodek tudi na avtobusu, smiselna?
Mi smo že večkrat imeli različne
dogodke na splavih na Dravi, lani
pa smo na enem električnem avtobusu, ki je stal na Lentu, pripravili zelo dobro obiskano razstavo.
Zagotovo bi lahko kak dogodek, na
primer manjši koncert ali stand up
predstavo, umestili tudi na avtobus,
ki se premika. To se mi zdi zanimiva
ideja, o kateri bi veljalo razmisliti, saj
bi s takšnimi atraktivnimi dogodki
ne nazadnje prispevali k promociji
mestnega avtobusnega prometa.

skupno skoraj 2700 potnikov, ob tem pa so se nekateri na Pohorje podali tudi peš, s kolesi ali z avtomobili.
Na festivalu so obiskovalce na stojnicah nad zgornjo
postajo gondole pričakale raznolike jedi – vsaka od
njih je za sestavino morala imeti tudi borovnice –
bogato kulinarično ponudbo pa je dopolnil še pester
kulturno-zabavni program.
»Zbralo se je več ljudi, kot smo pričakovali, tako da
smo bili organizatorji z odzivom na dogodek zelo zadovoljni. Zato si bomo tudi prizadevali, da takšen festival ob pomoči mariborske občine oziroma Marproma
ponovimo v naslednjem letu in da v prihodnje postane tradicionalen,« je povedal Maksimiljan Klančnik,
predsednik Turističnega društva gostincev Pohorja.
Obiskovalci so dodobra napolnili
prizorišče 1. Festivala borovnic.
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29. april 2018

Danes sva imeli s hčerko v Fontani Maribor magnetno resonanco, kljub
temu da je nedelja. Pa sva si vzeli še malo časa za potep po samem
mestu. Nakar naletiva direkt na električno mini vozilo. Prijazen gospod
naju je povabil, peljal je namreč starejši par na Lent, naj prisedeva, če se
nama ne mudi. Ko smo odložili par na Lentu, naju je odpeljal po mestu
in sproti razlagal, kje je kaj. Mislim, da se marsikateri vodič skrije,
toliko znanja ima ta vaš delavec. Sva iz Ljubljane in tudi mi imamo taka
brezplačna vozila Kavalirje, samo nisem še nikdar slišala, da bi šofer s
kom kaj spregovoril. Kapo dol, še so prijazni ljudje.

8. avgust 2018

Dne 7. 8. 2018 sem okoli 21. ure kupoval za hčerko avtobusno
karto mednarodnega prevoza. Na linici je bila zelo prijazna
mladenka, ki si je vzela čas in nama posredovala vse potrebne
informacije okoli prevoza, prestopanja ... Hčerka je mladoletna
in potuje sama z avtobusom, vaši uslužbenki je uspelo, da je
ukrotila moje strahove glede tega hčerinega potovanja. Čestitam
za odlično izbiro osebe za delo s strankami.

4. september 2018

Zahvalila bi se za letošnji počitniški vozni red na liniji 4, ker niste
prestavili časa za 10 minut. Zadnja leta mi zjutraj ni odgovarjal in
sem hodila kar peš. Letos pa sem lahko res izkoristila mesečno
karto. Res sem hvaležna, saj tudi prestopam in mi je teh 10 minut
res pomagalo. Hvala. Vaša dolgoletna potnica
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Zahvala ob

V letošnjem poletju sta sklenila svojo delovno dobo dva naša voznika: v juniju se je upokojil
Dragutin Šprem, julija pa nato še Luka Rikanovič, ki je skoraj celotno poklicno kariero delal
kot voznik mestnega avtobusa. Ob odhodu v pokoj obema izrekamo zahvalo za opravljeno
delo v Marpromu in jima želimo vse dobro na nadaljnji življenjski poti.

MARPROM

19

a
k
n
a
ž
i
r
k
a
n
d
Nagra

AVTOR
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GRABNER

DALTONIZEM JE
BARVNA

PRISTAŠ
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ČLAN
ZG. DOMA
PARLAMENTA

SMUČIŠČE
NAD
BOVCEM

DUŠEVNOST

AMERIŠKI
IGRALEC
(WESLEY)
DEPARTMA
V JUŽNI
FRANCIJI
REŽISER
HOWARD
KIIN
MODEL
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VILER
DRŽAVLJANI, KI
ODOLOČAJO
O KRIVDI
PARNI
ORGAN VIDA
BRIT. PEVKA (RITA)

Težje:
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LOZERE
in TORN.

DUNAJSKI
INSTRUMENTALNI
KVARTET

KOVINSKA
PRIPRAVA
IZ ČLENOV

BOJNI
PLIN MEHURJEVEC

ZNIŽANI
TON G

MERSKA
ENOTA ZA
POVRŠINO

UGOTAVLJANJE
ŠTEVILA
ČESA

BREZ
NJE NI
ŽIVLJENJA

ZAH. SOSED IRANA
ALENKA
ARKO

IZREDNA
LEPOTA
ŠKATLICA
ZA NAKIT
REŠEVALNE
SANI
OZNAKA
UKRAJINE

TRENUTNIM
RAZMERAM
PRILAGOJ.
RAVNANJE
RANA
JE ZLATA
AM. IGRALKA
(CAMERON)

GLEDALIŠKI
SPORED
IGRALEC
NORTON
MOŠKI
POTOMEC

GRŠKI
BOG VOJNE
(RIMSKI
MARS)
ŠE PES
GA IMA
RAD PRI
JEDI

IVAN
TAVČAR
RUS. ZELJNA JUHA

KATJA
PEGAN
AM. IGRALEC (RIP)

RADIJSKA
SPIKERKA
BAŠ
ZADNJICA

RODITELJI
2. ZLOG
V BESEDI
NEDELO

ČLOVEŠKA
POSTAVA
ZNAK ZA
LUTECIJ
AM. IGRALKA (TEA)
PAMELA
ANDERSON

KAT. SVETNIK,
KI GODUJE
1. SEPTEMBRA

SLOVENSKA
HUMORISTKA

NAJDIŠČE
V ŠVICI
IZ ŽELEZNE DOBE

PREDPOSTAVKA

DANSKOFRANCOSKA
IGRALKA
KARINA

Vabimo vas, da rešite nagradno križanko in geslo ter vaše osebne podatke (ime in priimek)
pošljete na naslov infopostaja@marprom.si. Prav tako lahko nagradno geslo križanke skupaj
z vašimi podatki pustite tudi v pisarni prometne operative (pri g. Darku Krivcu) ali na blagajni
na spodnji postaji Pohorske vzpenjače. Med vsemi, ki nam boste oddali pravilno geslo, bomo v
uredništvu internega glasila izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel darilni paket iz programa
Visit Pohorje Gift Shop.

Nagradna
križanka
#6/September 2018/Letnik 3

GESLO:
IME PRIIMEK:

Sezonske vozove nice
za Mariborsko Pohorj
Cenik za sezono 2018/2019

Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor

Cenik sezonskih smučarskih vozovnic
Sezonske
vozovnice

Obdobje predprodaje

Sezonska – predprodaja

Odrasli

Mladina
Študenti
Seniorji

Otroci
Invalidi

3. 9.–31. 10. 2018

415,00 €

350,00 €

235,00 €

Sezonska – redna prodaja

od 1. 11. 2018 naprej

480,00 €

405,00 €

270,00 €

Sezonske
nočne vozovnice

Obdobje predprodaje

Odrasli

Mladina
Študenti
Seniorji

Otroci
Invalidi

Sezonska nočna – predprodaja

3. 9.–31. 10. 2018

300,00 €

260,00 €

180,00 €

Sezonska nočna – redna prodaja

od 1. 11. 2018 naprej

345,00 €

300,00 €

210,00 €

Odrasli

Mladina
Študenti
Seniorji

Otroci
Invalidi

Sezonska
vozovnica Pohorka*

Obdobje predprodaje

Sezonska Pohorka – predprodaja

3. 9.–31. 10. 2018

210,00 €

175,00 €

115,00 €

Sezonska Pohorka – redna prodaja

od 1. 11. 2018 naprej

240,00 €

205,00 €

135,00 €

Družinske vozovnice
(1 odrasel)

Obdobje predprodaje

   1 odr.
  + 1 mlad.

   1 odr.
+ 1 otr.

   1 odr.
+ 2 mlad.

   1 odr.
+ 2 otr.

  1 odr.
+ 1 mlad.
+ 1 otr.

Sezonska – predprodaja

3. 9.–31. 10. 2018

690,00 €

585,00 €

1.005,00 €

795,00 €

900,00 €

Sezonska – redna prodaja

od 1. 11. 2018 naprej

800,00 €

675,00 €

1.160,00 €

920,00 €

1.040,00 €

Družinske vozovnice
(2 odrasla)

Obdobje predprodaje

   2 odr.
+ 1 mlad.

   2 odr.
+ 1 otr.

   2 odr.
+ 2 mlad.

   2 odr.
+ 2 otr.

  2 odr.
+ 1 mlad.
+ 1 otr.

Sezonska – predprodaja

3. 9.–31. 10. 2018

1.065,00 €

960,00 €

1.380,00 €

1.170,00 €

1.275,00 €

Sezonska – redna prodaja

od 1. 11. 2018 naprej

1.230,00 €

1.105,00 €

1.595,00 €

1.350,00 €

1.470,00 €

Cenik dnevnih vozovnic v času akcije Evropski teden športa
Odrasli

Mladina
Študenti
Seniorji

Otroci
Invalidi

155,00 €

130,00 €

85,00 €

Paket 10 dnevnih vozovnic

300,00 €

250,00 €

160,00 €

20,00 €

Paket 15 dnevnih vozovnic

435

360

225

45

Paketi dnevnih vozovnic
Paket 5 dnevnihvozovnic

,00

€

,00

€

,00

€

* Vozovnica Pohorka velja samo od ponedeljka do petka. Ne velja med prazniki in šolskimi počitnicami.
Cenik je bil izdan v Mariboru in velja od 1. 4. 2018. DDV je obračunan v ceni. Vozovnice veljajo do 31. 3. 2019.
Legenda: ODRASLI-osebe stare od 19 leta naprej / MLADINA-osebe stare od 15 do 18,99 leta / ŠTUDENTI-z ustrezno študentsko izkaznico /
SENIORJI-osebe stare od 65 leta naprej ali z ustrezno seniorsko izkaznico / OTROCI-stari med 6 in 14,99 let / OTROCI – stari do 5,99 leta –
otroci do 6 let lahko smučajo brez vozovnice le, če so v spremstvu najmanj ene odrasle osebe in uporabljajo naprave skupaj z njo. Otroci do 6 let,
ki uporabljajo naprave samostojno, se obravnavajo kot otroci po 6. letu starosti in potrebujejo veljavno smučarsko vozovnico / INVALIDI-osebe s
telesno okvaro od 60 % ali osebe 1. ali 2. kategorije invalidnosti-z ustreznim dokazilom.

PRIHRANEK
5,00 €

,00

€
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