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Interno glasilo Javnega podjetja Marprom d.o.o.
#10/December 2019/Letnik 4
Izdajatelj: Javno podjetje Marprom d.o.o.
Naklada: 350 izvodov
Urednik: Dominik Dukarić
Uredniški odbor: Dominik Dukarić, Damir Jurenec, Miha Rubin
Priprava besedil: Miha Rubin
Fotografije: Jože Kokol, arhiv Marproma, Maribor 24,
agencija Mopa, Bogdan Zelnik, Rok Breznik, MO Maribor

Uvodnik

Č

e potegnemo črto pod iztekajočim se letom 2019,
lahko zapišemo, da je bilo za Marprom pestro in
v znamenju pomembnih dosežkov v avtobusnem
prometu in na Pohorju. Nanizamo jih lahko več: januarja smo uvedli nov sistem evidentiranja in prodaje avtobusnih vozovnic; na Mariborskem Pohorju smo z novim
zasneževalnim sistemom pripravili dovolj kakovostno
snežno podlago, da februarja toplo vreme ni prišlo do
živega Zlati lisici; aprila smo v kolesarski park vrnili
tekmovanje za svetovni pokal, ki je privabilo 25.000 gledalcev; junija je gondola prvič v poletnem času prepeljala toliko potnikov, da smo sami pokrili stroške njenega
obratovanja; z julijem so v mestnem prometu začele veljati izključno nove brezstične kartice; septembra pa smo
uvedli novo avtobusno linijo po vinski cesti v Kungoti.
Vse našteto je odraz uresničevanja ambicioznih razvojnih načrtov našega podjetja. To ima v svoji strategiji zapisano tudi družbeno odgovorno ravnanje, ki ga
v praksi izkazujemo na različne načine. Med drugim
smo se jeseni pridružili dobrodelni pobudi Mestne občine Maribor, v sklopu katere je ta obdarila mariborske
brezdomce. Marprom je pri tem pomagal z različnimi
darili za približno 70 brezdomcev.
S smelimi načrti vstopamo tudi v okroglo leto 2020. V
novi zimski sezoni je eden od ciljev, da bi Pohorje privabilo okoli 200 tisoč smučarjev oziroma obiskovalcev. Želimo si tudi, da bi bilo vreme bolj naklonjeno smučarski
dejavnosti kot v pretekli zimi, ko je ob dokaj toplem vremenu zapadlo zelo malo snega, zaradi česar je bila predhodna sezona stroškovno izjemno zahtevna. V mestnem
potniškem prometu pa je že v prvih mesecih novega leta
predvidena uvedba nove linije čez Lent. Na njej bomo začeli opravljati prevoz ob pričetku obnove Koroške ceste.
Ker je tokratna številka našega internega glasila izšla
tik pred iztekom leta, želimo v vodstvu podjetja vsem
zaposlenim prijetne božične praznike in srečno novo
leto 2020. Verjamemo, da se bomo v podjetju z vašo pomočjo tudi v prihodnosti uspešno spopadali z novimi
izzivi, ki so pred nami.

Tisk: Design Studio d.o.o.

Bernard Majhenič, direktor
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Prevoz po vinski cesti v Kungoti je bil
novost v jesenski ponudbi Marproma.
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V letošnjih jesenskih mesecih je Marprom ob vikendih
prvič opravljal prevoz tudi na posebni avtobusni liniji po
vinski cesti na območju občine Kungota. Od mariborske
glavne avtobusne postaje v Mlinski ulici je čez Kungoto,
Plač in Svečino do mejnega prehoda Jurij ter nazaj vozil
manjši avtobus – prvič 28. septembra, nazadnje pa tik pred
martinovim, 10. novembra. Tako je bil na voljo v skupno
sedmih vikendih.

P

revoz po vinski cesti, ki je bil
novost v Marpromovi ponudbi, je bil namenjen predvsem
obiskovalcem vinorodnega območja v Kungoti. Zaradi tega je imela
linija vmesne postanke pri več znanih gostiščih in vinotočih v Kungoti. Sprva je bil avtobus opremljen
tudi s posebno prikolico za prevoz
koles, za kar pa med kolesarji ni
bilo interesa, zato je pozneje vozil
brez prikolice. Cena enosmerne vo-

zovnice je znašala 2 evra za odrasle
in 1 evro za otroke (starosti 6–15 let).
Za promocijo jesenske avtobusne linije na omenjeni relaciji smo
pripravili tudi novo zloženko z vsemi potrebnimi informacijami za
potnike, ki smo jo med drugim delili na glavni avtobusni postaji in v
Turistično informacijskem centru
Maribor. Število potnikov je bilo
sprva kar spodbudno, zatem pa se
je v drugi polovici oktobra začelo

Manjši avtobus je imel začetno postajališče
pri Avtobusni postaji Maribor.

zmanjševati, najverjetneje zaradi
nekoliko slabših vremenskih razmer. Večino potnikov je avtobus
prepeljal ob sobotah.
Opravljanje prevoza na avtobusni
liniji po vinski cesti, ki je zaživel v
času tradicionalnega Kmečkega
praznika v Svečini, je sofinancira
občina Kungota. »Menimo, da je bila
avtobusna linija po vinski cesti v
Kungoti dobro sprejeta. Glede na to,
da je bila vzpostavljena pilotno in da
smo s promocijo začeli zelo pozno,
smo z rezultati zadovoljni. Zavedamo se, da je za uveljavitev linije med
potniki potreben določen čas. O tovrstnem projektu razmišljamo tudi v
prihodnje, pri čemer ga bomo zagotovo uskladili z analizo prevoženih
potnikov in mogoče tudi vsebinsko
nadgradili,« je sporočila županja
Kungote Tamara Šnofl.

Po vinski cesti je vsakič opravil
tri vožnje dnevno.

MARPROM
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Skupaj z občino smo
na martinovo častili
avtobusni prevoz.

V mariborskem mestnem potniškem prometu smo jeseni
nadaljevali s prakso, da ob različnih množičnih dogodkih
obiskovalcem zagotovimo brezplačen prevoz z avtobusi. Med
vsemi prireditvami je ta ugodnost naletela na največji odziv
na dan 36. Martinovanja v Mariboru, 11. novembra, ko so se
številni udeleženci iz središča mesta varno vrnili domov z
mestnimi avtobusi.

V

času tradicionalnega mariborskega martinovanja so
bili na stojnicah na Trgu Leona Štuklja obiskovalcem na voljo
tudi posebni kupončki oziroma
brezplačne vozovnice za mestni avtobus. Te so na martinovo veljale na
vseh mestnih linijah od poldneva
do konca vožnje avtobusov, pri čemer je skupno število potnikov, ki
so omenjenega dne izkoristili možnost brezplačnega avtobusnega
prevoza, znašalo nekaj več kot 800.
Od tega jih je bilo največ, skoraj 40
odstotkov, na linijah 6 Vzpenjača in
2 Betnavska–Razvanje, med ostale
avtobusne linije pa so bili razdeljeni dokaj enakomerno.
Brezplačen prevoz za udeležence martinovanja smo v Marpromu
omogočili v sodelovanju z mariborsko občino in Zavodom za turizem
Maribor - Pohorje. Velikega odziva
potnikov smo bili veseli tudi zato,
ker so s tem izkazali odgovorno

ravnanje v cestnem prometu, prav
tako pa so prispevali k manjši prometni gneči v središču mesta.
Že pred tem smo 5. oktobra, ko
je v Ljudskem vrtu potekala dobro
obiskana nogometna tekma med
NK Maribor in NŠ Mura, imetnikom vstopnic zanjo prav tako po-

nudili brezplačen prevoz. Ta ugodnost je veljala na vseh mestnih
avtobusnih linijah v popoldanskih
in večernih urah.
Poleg tega nismo pozabili na številne potnike, ki 31. oktobra in 1.
novembra za pot do mariborskih
pokopališč izberejo naše avtobuse.
Tako je bil ob dnevu reformacije in
dnevu spomina na mrtve avtobusni
prevoz na krožnih linijah 3 in 12 za
vse potnike brezplačen. Pri tem je
oba praznična dneva v smeri mariborskih pokopališč poleg rednih
vozilo še šest dodatnih avtobusov,
med potniki pa je bilo predvsem veliko starejših občanov.

Praznična dneva, 31. 10. in 1. 11., so do pokopališč vozili redni in dodatni avtobusi –
vsi brezplačno.
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Ob začetku delovne akcije smo zbrane
seznanili z njenim potekom.
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P

red začetkom zimske sezone
smo na Mariborskem Pohorju
tudi letos organizirali že uveljavljeno jesensko delovno akcijo
urejanja oziroma čiščenja smučarskih prog. Pod sloganom Prijatelji
Pohorja smo jo izpeljali 19. oktobra,
ko nam je več sto Mariborčanov in
ostalih obiskovalcev prostovoljno
pomagalo pri odstranjevanju kamenja in odpadkov s pohorskih strmin.
Omenjeno delovno akcijo, ki je
potekala v prijetnem jesenskem
vremenu, smo pripravili skupaj z
Alpskim smučarskim klubom Branik Maribor, k sodelovanju pa smo
povabili še nekatera mariborska
javna podjetja in društva. Pri tem
smo bili tudi letos veseli dobrega
odziva tako posameznikov kot večjih skupin.
Delovna akcija se je 19. oktobra
začela ob 10. uri, ko smo se zbrali na
ploščadi pred spodnjo postajo Pohorske vzpenjače. Tam smo udeležencem razdelili zaščitne rokavice
Med udeleženci je bilo tudi veliko
otrok.

in vreče, zatem pa se lotili pobiranja
kamenja in odpadkov v treh večjih
skupinah – ena se je na Pohorje odpravila z gondolo, druga s sedežnico
Radvanje (obe sta vozili brezplačno)

Delovno akcijo Prijatelji Pohorja
smo sklenili ob 12. uri, ko smo na
terasi kampa nad spodnjo postajo
gondole pripravili tudi brezplačen
topel obrok in osvežilno pijačo za

Kar nekaj ljudi je s seboj prineslo vedra, kamor so odlagali kamenje.

in tretja peš po trasi gondole. Kot je
že ustaljena praksa, so udeleženci
kamenje odlagali ob rob smučarskih prog oziroma v gozd, odpadke
pa prinesli v dolino – nabralo se jih
je za nekaj deset vreč.
V času delovne akcije je že delovala
tovarna snega, ki je privabila veliko
pozornosti.

udeležence. Poleg kupončkov za
brezplačno malico in pijačo ter prevoz z gondolo – razdelili smo jih
okoli 300 – so vsi prejeli še kuponček za 10-odstotni popust na takrat
veljavne cene sezonskih smučarskih vozovnic.
Z opisano delovno akcijo, že četrto zapovrstjo, želimo predvsem
prispevati h krepitvi pozitivnega in
odgovornega odnosa do Mariborskega Pohorja ter dokazati, da je s
skupnimi močmi in z dobro voljo
mogoče veliko postoriti. Prav tako je
bila akcija, ki je združila več sto ljudi
različnih generacij, tudi priložnost
za prijetno druženje v naravi.
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Darko Ježovnik

Uporabnikom in okolju prijazen prevoz z mestnim mini
električnim vozilom Maister, ki je v Mariboru na razpolago
od 22. decembra 2017, je do sredine letošnjega decembra
izkoristilo že okoli 45.000 potnikov. »Povprečno na dan
prevozimo 80 kilometrov in prepeljemo 70 potnikov,« je v
pogovoru za našo revijo povedal Darko Ježovnik, eden od treh
stalnih voznikov Maistra.
Maister v območju za pešce in
ožjem mestnem središču vozi že
približno dve leti. Kakšni so odzivi
potnikov na to storitev, ki je zanje
brezplačna?
Predvsem starejši ljudje so storitev sprejeli odlično. Kar 99 odstotkov odzivov je pozitivnih, saj sem v
dveh letih naletel zgolj na dva negativna primera. Oba sta izhajala iz
tega, da prevoz z Maistrom veliko
ljudi po telefonu naroči vnaprej in
zato včasih nekoga, ki nas pokliče

vmes, ne moremo pobrati takoj. Nezadovoljstva zaradi česa drugega se
ne spomnim.
Kdo so najpogostejši uporabniki
mini vozila in v katerem času je
največ interesa za prevoz?
Običajno je Maister najbolj zaseden ob sobotah dopoldan, ko prevaža starejše ljudi do glavne mestne
tržnice in tamkajšnje trgovine
Hofer. Prav tako imamo več potnikov ob dneh, ko upokojenci dobijo

pokojnine in jih vozimo do bank, pa
tudi v času deljenja paketov pomoči
na Karitas. Povečan interes je še ob
večernih mašah v Stolnici ali Frančiškanski cerkvi. Občasno opravimo tudi dostavo blaga za kakšno
butično prodajalno v najožjem centru, saj imajo dostavni avtomobili
določen čas, kdaj smejo zapeljati v
območje za pešce, mi pa lahko to
storimo kadarkoli čez dan.
Ali imate tudi stalne potnike, ki
jih že poznate?
Veliko večino prevozov opravimo
na klic in vsaj tri četrtine potnikov
že poznamo, ker redno koristijo
storitev. Okoli 100 jih imamo tudi
vnesenih v telefon, kjer jih shranimo po ulicah, saj vseh ne poznamo
po imenih. Tako v večini primerov
vnaprej vemo, kdo nas kliče.
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voznico večjega avtobusa.

Eden od naših stalnih potnikov je fantek, ki ga skupaj z
mamo, babico ali dedkom že skoraj dve leti vsako jutro
vozimo v vrtec. Ob osmih zjutraj ga na prvi vožnji Maistra
od TIC-a na Partizanski cesti peljemo po Slovenski ulici do
vrtca pri gledališču.

Iz Maistra si je moč tudi ogledati
mestno jedro; so med potniki pogosto obiskovalci mesta?
Turisti v glavnem prihajajo v Maribor z avtobusi v skupinah in se
nato peš odpravijo v mesto. Večkrat
nas potem pokličejo iz Hiše stare
trte, od koder predvsem starejše
obiskovalce vozimo nazaj do njihovega avtobusa. Za prevoz turistov
nas pokličejo tudi iz TIC-a in se dogovorimo, da jih od Frančiškanske
cerkve odpeljemo na ogled mesta.
Pri tem jim včasih povem anekdoto,
zakaj je ta cerkev opečnata. Menda so nekoč ženske za vsak svoj
greh prinesle opeko v cerkev, ki je
zato zgrajena iz te opeke. Ženske
pa danes pravijo, da bi bila cerkev
še dosti višja, če bi moški prinašali opeke za svoje grehe. Tako se
v smehu in dobre volje odpeljemo
naprej po mestu.
Se vam glede na povpraševanje
po Maistru zdi, da bi morali imeti
še eno tovrstno vozilo?
Zagotovo bi to bilo smotrno. Dogaja se, da nekoga že peljemo na dogovorjeno lokacijo in nas vmes nekdo ustavi, ki želi v nasprotno smer,
zato mu ne moremo ustreči takoj.
V takšni situaciji bi bilo dobrodošlo
dodatno vozilo. Upoštevaje želje potnikov bi bila smiselna tudi razširitev območja voženj, na primer preko
Starega mosta do UKC Maribor ali
čez Mestni park do Treh ribnikov.
Starejšim potnikom pa predstavlja
problem, da jih ne moremo odložiti
povsem pri zdravstvenem domu v
Lavričevi ulici ali ob Titovi cesti. Do
tja sedaj ne smemo voziti, čeprav bi
s tem marsikomu olajšali pot.
V Marpromu ste se zaposlili ob
začetku voženj Maistra; ste poklic voznika opravljali že pred tem?
V preteklosti sem med drugim
vodil avtopark in v različnih podjetjih opravljal zadolžitve, povezane z
avtomobili, kot poklicni voznik pa
sem se prvič zaposlil v Marpromu. S
sedanjo službo sem zelo zadovoljen,
saj je zanimiva, ob tem pa ni stres-

na. Ljudje so v veliki večini prijazni
in zadovoljni z našo storitvijo, najbrž tudi zato, ker je brezplačna. V
Maistru nikdar ni slabe volje, marsikdo je zelo vesel.
Za krmilom Maistra se izmenjujete trije stalni vozniki oziroma
dva voznika in ena voznica. Kako se
razumete v ekipi?
Zelo dobro, smo super tim. Po potrebi pomagamo eden drugemu in
včasih s kom zamenjamo izmeno,
če ima kakšne obveznosti. Medtem
z našimi vozniki avtobusov skorajda nimamo stikov, saj mi ne prihajamo na glavno avtobusno postajo.
Si pa vse dneve mahamo na cesti in
dajemo prednost eden drugemu, kadar se srečamo.
Vas morda zanima tudi, da bi se
preizkusili kot voznik mestnega
avtobusa?
Sprva smo se v naši prometni
operativi pogovarjali o tem, sedaj pa
o tej možnosti ne razmišljam več.
Predvsem zaradi tega, ker imam
preko 38 let delovne dobe in mi ne
manjka več veliko do upokojitve.
Se je pa kolegica Amira Kantar, ki
je bila prav tako že v prvi ekipi voznikov Maistra, usposobila tudi za

Predstavnice ženskega spola na
tem delovnem mestu danes niso
več redkost. Kako gledate na zaposlovanje žensk v tem nekdaj tipično
moškem poklicu?
Starejši vozniki se še spominjajo, da so nekoč morali neštetokrat
stisniti trdo sklopko, kar je za levo
nogo predstavljalo veliko obremenitev, ki je ženske niso zmogle. Prav
tako včasih ni bilo servovolanov. S
tem povezani fizični napori so po
mojem bili glavni razlog, da ženske
v preteklosti niso vozile avtobusov. Danes takšnih obremenitev ni
več, saj je tehnika zelo napredovala, avtobusi imajo avtomatske menjalnike, več je elektronike. Prav je,
da imamo tudi voznice, ker se zelo
dobro obnesejo. So dosledne, točne
in zanesljive.
Kaj pa najraje počnete, kadar niste za volanom Maistra?
Prosti čas, kolikor je mogoče, izkoristim za izlete na morje, prav
tako rad kolesarim. Vsako leto se
odpravim tudi na obisk k hčerki na
Kanarske otoke, kjer živi. Tam so
pozimi toplejše klimatske razmere, ki mi odgovarjajo. Prvo zimo, ko
smo v Mariboru začeli izvajati prevoz z Maistrom, so se temperature
spustile do minus 18 stopinj Celzija.
Pozimi je pri nas tudi Maistru kdaj
malo hladno.

Vozniki Maistra Darko Ježovnik, Elmedina Džinić in Jernej Smodila izmeno
opravijo pred Turistično informacijskim centrom.
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Prve zimske aktivnosti so
potekale na Bellevueju.
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Za uvod v novo zimsko sezono smo na Mariborskem Pohorju
7. decembra odprli otroški poligon Bellevue, ki smo ga uredili
tudi s pomočjo naprave za izdelavo snega pri pozitivnih
temperaturah – tako imenovane tovarne snega. Smučanje in
sankanje na tem poligonu z vlečnima trakovoma Bejbika 1 in 2
sta bila sprva brezplačna.

P

red letošnjo zimo smo tovarno snega namestili pri
zgornji postaji sedežnice
Sleme, kjer je začela delovati v
drugi polovici oktobra. Sneg, izdelan z njo, smo v začetku decembra razgrnili po progi, ki smo
jo dodatno zasnežili še s snežnimi topovi. Ob odprtju otroškega
poligona Bellevue so lahko vsi
obiskovalci 7. in 8. decembra vlečna trakova Bejbika 1 in 2 uporabljali brezplačno.
V uvodnem zimskem vikendu,
ki je ponudil prvo smučanje in popoldan še sankanje, je Mariborsko
Pohorje privabilo blizu 1200 obiskovalcev. Uradna otvoritev smučarske
sezone s promocijskimi cenami
dnevnih vozovnic (5 evrov/osebo)
in zabavo na terasi koče Koča je
nato sledila 14. decembra. Pred novo
zimsko sezono smo s topovi najprej

začeli zasneževati 2. decembra proge na Arehu, med njimi tudi Pisker
in Cojzerico, kmalu zatem pa smo
snežne topove vključili še na zgornjem delu Mariborskega Pohorja.
Čeprav so na njem prvo soboto
v decembru že uživali smučarji in
sankači, je bil takrat še vedno na
voljo tudi kolesarski park. Tega smo
letos odprli že 8. marca in je bil tudi
v jesenskem času prizorišče živahnega dogajanja. Med drugim smo 26.
oktobra v njem izpeljali atraktivno

V letu 2020 se pohorski kolesarski park vrača v združenje Gravity
card, za kar smo izpolnili vse po-

Bike park Pohorje je do konca novembra
obiskalo preko 10.500 kolesarjev.

Do konca novembra smo na blagajni pod Pohorjem prodali
približno 1400 novih sezonskih smučarskih vozovnic,
od tega veliko večino osnovnih sezonskih vozovnic in
blizu 160 Pohork. Vozovnica Pohorka v zimski sezoni
velja od ponedeljka do petka v času dnevne smuke in tudi
nočne, tako da z njo ni mogoče smučati le med vikendi in
prazniki ter šolskimi počitnicami.

celodnevno tekmovanje King of Bike
park Pohorje 2019, ki je vključevalo
spuste z merjenjem časa in tekmovanje na zadnjem skoku v izteku
proge za svetovni pokal.
Na Pohorju so v začetku decembra že
delovali snežni topovi.

od letošnjega odprtja Bike parka
Pohorje do konca novembra smo
prodali skoraj 8700 različnih vozovnic zanj (vključno z vozovnicami za evropski in svetovni pokal v
gorskem kolesarstvu), kar je približno 30 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Pri tem velja izpostaviti, da se je
letos na Mariborskem Pohorju ponovno povečalo število kolesarjev;

goje in novembra že podpisali pogodbo. Enotna sezonska vozovnica
Gravity card, ki velja v dvajsetih
evropskih kolesarskih parkih, bo
tako v naslednjem letu od 4. aprila
do 8. novembra veljala tudi v Bike
parku Pohorje. Od tega si obetamo
še večje število tujih kolesarjev.
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Projekt Snowpass je podprla tudi
mednarodna smučarska organizacija FIS.
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S

mučarsko središče Mariborsko Pohorje je pred
začetkom zimske sezone pristopilo k novemu
projektu Snowpass, ki predstavlja največjo povezavo evropskih smučišč z enotno smučarsko vozovnico. Na blagajnah pod Pohorjem smo tako 23.
septembra začeli prodajati tudi posebne vozovnice
»Snowpass card«; z njimi lahko imetniki v vsakem
pridruženem smučarskem centru ali skupini smučišč
pozimi smučajo do 10 dni.

izkoristiti po izbiri kadarkoli v zimski sezoni – zaporedoma ali v različnih terminih.

V projektu Snowpass, ki je zaživel letos, sodeluje več
kot 100 smučarskih centrov v Evropi; od slovenskih
so se mu priključili še Cerkno, Golte, Gače, Šentjošt,
Kope in Ribnica na Pohorju, med tujimi pa na primer
Petzen, Innerkrems, Goldeck in Arnoldstein - Dreilaendereck v Avstriji, več smučišč Furlanije - Julijske
krajine v Italiji, Isola 2000 v Franciji, Sierra Nevada v
Španiji itd. Do 10 dni smuke je v posameznem smučarskem središču ali skupini povezanih smučišč moč

Na blagajnah pod Pohorjem smo do konca novembra prodali 15 vozovnic Snowpass. Večjega zanimanja
za nakup nismo pričakovali, a smo vseeno pristopili k temu projektu, saj smo želeli tistim, ki smučajo
tudi v tujini, ponuditi zanimivo alternativno možnost, ki vključuje smuko tako v različnih domačih
kot številnih tujih centrih. Ne glede na prodajo vozovnic Snowpass pri nas pričakujemo, da bodo njihovi
imetniki pozimi obiskovali tudi Pohorje.
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Tudi v času remonta potniki niso ostali
povsem brez gondolskega prevoza.

V skladu z določili programa Snowpass so bile tovrstne vozovnice do 11. novembra na voljo po akcijskih
cenah: 395 evrov za odrasle in 345 evrov za otroke letnikov 2007–2015. Zatem so z 12. novembrom začele
veljati občutno višje redne cene: 895 evrov za odrasle
in 695 evrov za otroke. Za otroke letnikov 2016–2019 je
cena v vseh obdobjih prodaje 49 evrov.

N

a krožni kabinski žičnici na Mariborskem Pohorju smo v oktobru ob ponedeljkih, torkih in
sredah opravljali redna letna vzdrževalna dela.
Zaradi tega gondola ob omenjenih dneh ni obratovala,
razen v zadnjem oktobrskem tednu, ko je bil remont
že končan. V prvih štirih tednih pa je bil prevoz z njo
na voljo samo od četrtka do nedelje. Pri tem je gondola
v oktobru v drugi polovici tednov poleg voženj vsako
polno uro tudi nepretrgoma krožila od 9. do 18. ure.
Tako smo kolesarjem, pohodnikom in ostalim obiskovalcem zagotovili dodatne ure gondolskega prevoza
na Pohorje in v dolino.
Redna vzdrževalna dela na krožni kabinski žičnici
v skladu z zakonskimi predpisi in navodili proizvajalca izvajamo vsako leto. V zadnjem obdobju je praksa,
da del letnega remonta opravimo v aprilu in nato preostali del v oktobru.
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Kljub temu ste ostali povezani
s Pohorjem, ne nazadnje kot 45.
Pohorski car. Kako pogosto se sedaj
še vračate nanj?
Pohorje redno obiskujem skozi
vse leto. Poleti veliko kolesarim, jeseni s pohodi vzdržujem kondicijo,
pozimi pa sem skoraj vsak dan na
snegu. Dokler bom lahko smučal, se
bom vračal na naša smučišča. Vsako leto se tudi udeležim srečanja
Pohorskih carjev, ko izbiramo novega carja. Z nekaterimi iz iste generacije pa se videvamo pogosteje.
Mi smo rasli skupaj s Pohorjem in
z Zlato lisico. Že na prvi Zlati lisici
leta 1964 sem bil predtekmovalec
na veleslalomski tekmi.

Jože Sevčnikar - Joco
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Ob prizadevanjih za razvoj in novosti želimo v Marpromu tudi
ohranjati ustrezen odnos do bogate zgodovine dejavnosti,
ki jih opravljamo. Tako smo bili veseli, ko nam je dolgoletni
pohorski delavec Jože Sevčnikar - Joco nedavno podaril
skoraj tri četrt stoletja stare lesene smuči, s kakršnimi so
nekoč vijugali tudi po Pohorju.
Velik del vaše poklicne poti ste
bili aktivni na Pohorju, kamor
ste prihajali od malih nog. Kakšni
so vaši prvi spomini nanj?
Smučat sem začel že v zgodnjem
otroštvu na Habakuku, kjer je bila
leta 1949 zgrajena prva sedežnica
na Balkanu. Zatem smo leta 1957
dobili gondolo, pozneje pa še Bejbiko in Bolfenk. Že kot pionirček
sem pomagal pri tekmovanjih na
stari FIS progi in kmalu tudi sam

postal tekmovalec. Branik je bil
takrat najuspešnejši klub v nekdanji državi, dolgo smo zmagovali na
vrsti tekmovanj. Pozneje sem bil
učitelj smučanja in demonstrator,
štiri leta pa sem delal kot trgovski
potnik za Elan. V letu 1999 sem se
vrnil na Pohorje, kjer sem bil vodja smučišč od Bellevueja do Areha.
Nedolgo po stečaju Športnega centra Pohorje v letu 2014 pa sem se
pred zimo upokojil.

Kako bi primerjali urejenost Pohorja v preteklosti in danes?
Ko smo tukaj gradili sedanji smučarski center, so bili načrti dobro
zastavljeni. Imeli smo delavce, ki
so se spoznali na smučarijo. Gre za
specifične kadre, kot so žičničar,
zasneževalec, nadzornik in reševalec, kakršne težko dobiš. Na Pohorju so še vedno aktivni ljudje, ki
obvladajo ta dela. Kar se tiče prog,
je njihova urejenost podobna kot
včasih ali v nekaterih primerih celo
boljša, saj so danes na razpolago
boljši stroji za pripravo, od mulčenja, zasneževanja do teptanja. Mi
sprva nismo imeli teptalnih strojev,
zato smo sneg utrjevali z nogami.
Ko smo dobili prvi teptalnik, smo z
njim pokrivali vse proge, na katerih
je bil tedaj samo naravni sneg.
Na urejenost smučišč močno
vpliva tudi vreme; je bila s tega
vidika njihova priprava včasih lažja?
Na Pohorju, ki je dokaj nizko,
so bile že v preteklosti težave s
snegom. Na Arehu so vremenske
razmere običajno nekoliko ugodnejše in če izdelaš dovolj kompaktnega snega, kar sodobna tehnologija omogoča, je z novimi stroji
mogoče odlično pripravit proge.
Pisker na Arehu je ena od najlepših turističnih prog daleč naokoli.
Če pa imamo dovolj snega na celotnem Pohorju in so na voljo vse
žičnice ter povezave, potem tako
velikega kompleksa pri nas ni. A
treba se je zavedati, da smučišče
pač ni telovadnica ali bazen, kjer
so razmere vedno enake. Včasih se
pozimi pojavi tako toplo vreme, da
prog ni mogoče urediti idealno.
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Septembra letos ste Marpromu
podarili lesene smuči, ki izhajajo iz obdobja začetkov smučanja pri
nas. Ali veste, koliko so stare?
Te smuči so bile narejene kmalu
po letu 1945 in še imajo »čeljusti«,
ki so držale čevlje. S takšnimi smučmi, ki so jih izdelovali kolarji, so
ljudje v glavnem smučali samo po
celem snegu, saj drugje niso mogli,
ker niso imele robnikov. Šele pozneje so jih začeli delati z vijačenimi
robniki. Lesene smuči smo nekoč
uporabljali tudi na Mariborskem Pohorju. Ko sem pri dveh letih in pol
začel smučati, mi jih je oče naročil
pri kolarju in nato nanje sam privil
robnike.
S kakšnim namenom ste se pravzaprav odločili, da nam podarite
smuči?
Doma hranim nekaj parov takih
smuči, ki sem jih dobil v preteklosti.
Zdelo se mi je prav, da se ene nahajajo tudi na Pohorski vzpenjači, tako
da bodo ljudje videli, kako so izgledale smuči pred vrsto leti. Zraven so
tudi originalne palice, ki so jih oblikovali iz leske in nanje pritrdili potrebne dodatke, kot so špice, krpljice
in zanke za roke. Te dodatke so si
ljudje pogosto naredili kar sami.

»Smučarija je ena od mojih
največjih ljubezni,« je v
pogovoru za našo revijo
poudaril Jože Sevčnikar.

Z naglim razvojem v zadnjem
obdobju se je pri smučarski tehnologiji marsikaj spremenilo. Ali po
vašem mnenju pri nas uspešno sledimo novostim?
Posodobitev sistema zasneževanja je bila gotovo prava odločitev.
Avtomatiziran sistem, ki ga lahko
vključiš in vodiš na daljavo, je danes osnova. Brez tega več ne gre,
saj sicer za zasneževanje potrebuješ preveč ljudi in časa. V preteklosti smo morali vse delati ročno.
Smučišča so dokaj razpršena po
Pohorju, zato smo vsak dan porabili več ur, da smo najprej priklopili
vse topove, čez čas pa jih ugasnili in spustili vodo iz cevi. Zaradi
tega je skoraj pol dneva, ko smo
imeli dobre temperature za zasneževanje, ostalo neizkoriščenega.
Mislim, da gre sedaj razvoj v pravo
smer, problem so edino žičniške
naprave, ki so že stare, za obnovo

novosti
Z novembrom
režimu
v parkirnem

S

prememba Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Maribor, uveljavljena 9. novembra, je prinesla določene novosti tudi na javnih
parkiriščih, s katerimi upravlja Marproma ali na njih izvaja nadzor.
Tako je na štirih parkiriščih z zapornicami, v Sodni, Mlinski in Loški ulici ter na Rakuševem trgu, začela veljati nova cena parkiranja 1,20 evra/
uro, kar je predstavljalo dvig za 20 centov, časovno pa je parkiranje na teh
parkiriščih ostalo plačljivo ob delovnikih med 6. in 22. uro.
Medtem je sprememba Odloka o občinskih cestah prinesla nov enoten
čas plačljivosti parkiranja v vseh belih conah v Mariboru, in sicer ob delavnikih med 8. in 19. uro. Uvajanje enotnega časa plačljivosti poteka postopoma po posameznih belih conah, o čemer so uporabniki obveščeni s
prometno signalizacijo, obvestili na parkirnih avtomatih ali preko aplikacije EasyPark za plačilo parkirnine z mobilnimi telefoni. Novost je tudi, da
je do 10 začetnih minut parkiranja v mariborskih belih conah brezplačnih,
prav tako pa se je spremenila še cena dnevne parkirnine v beli coni, ki po
novem znaša 16,50 evra.
Zaradi novosti na področju parkiranja smo se decembra lotili priprave
nove zloženke za uporabnike; z njo jih bomo seznanjali o možnosti in postopku mobilnega plačevanja parkirne v belih conah.

MARPROM

ali zamenjavo pa je treba imeti ogromno denarja.
Se vam zdi, da se tradicija smučanja v Mariboru dovolj dobro
ohranja?
Včasih je smučalo več ljudi. Predvsem zavoljo tega, ker smo v Mariboru imeli velike firme z več tisoč
zaposlenimi, od TAM-a do MTT-ja,
ki so svojim delavcem subvencionirale smučarske vozovnice. Tako je
smučalo ogromno delavcev, pa tudi
veliko mladine. Takrat je bilo za to
dovolj denarja, medtem ko je danes smučanje povsod drag šport in
si marsikdo ne more privoščiti nakupa vozovnic, kaj šele kompletne
opreme.
Letos se je na Pohorju v poletni
sezoni precej povečalo število
kolesarjev. Kako gledate na ta trend?
To je gotovo zelo pozitivno. Tudi
v tujini podobni centri ne živijo
samo od smučanja, temveč ponujajo še kolesarjenje, pohodništvo in
druge poletne aktivnosti. Pri nas je
glede na nizko nadmorsko višino
in bližino večjega mesta to še toliko pomembneje.

Nova cena parkiranja je na parkiriščih z zapornicami
v veljavi od 11. novembra.
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Med vozili, razstavljenimi na ploščadi
Ljudskega vrta, ni manjkal mestni avtobus.
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Dvorana Lukna v Mariboru je 13. novembra gostila Karierni
sejem – sejem poklicev in izobraževanja za osnovnošolce,
ki ga je organizirala mariborska občina v sodelovanju z več
partnerji, na njem pa je sodeloval tudi Marprom. V našem
razstavnem kotičku smo šolarjem predstavljali poklic voznika
avtobusa in bogato zgodovino mariborskega potniškega
prometa, na južni ploščadi Ljudskega vrta pa je bil na ogled še
mestni avtobus.

S

Kariernim sejmom želijo organizatorji mladim pomagati pri načrtovanju poklicne
poti in jim predstaviti možnosti
šolanja ter zaposlitve v našem
mestu, obenem pa tudi prispevati k preprečevanju neskladja
med ponudbo in povpraševanjem
na lokalnem trgu dela. Posebno
pozornost zato namenjajo deficitarnim poklicem v Mariboru in
regiji, med katerimi je tudi voznik
avtobusa.
Letos je bilo na Kariernem sejmu, namenjenem osnovnošolcem
višjih razredov in njihovim staršem, učiteljem ter šolskim strokovnim delavcem, urejenih preko
80 razstavnih enot. V teh s(m)o

mladim predstavljali uporabne
informacije o različnih izobraževalnih programih in poklicih,
omogočen jim je bil neposreden
stik z delodajalci, ki nudijo možnost opravljanja prakse in zaposlujejo, prav tako pa so bile na
voljo informacije o razmerah na
trgu dela. Dopoldan se je na sejmu v dvorani Lukna zvrstilo blizu
2000 učencev, popoldan pa so prihajali starši z otroki.
Veseli smo bili, da se je kar nekaj mladih, ki bodo kmalu sprejemali pomembne odločitve o nadaljnji izobraževalni in poklicni
poti, ustavilo tudi v Marpromovem kotičku, kjer smo jim med
drugim delili promocijske majice

Marpromov kotiček je obiskal tudi mariborski župan Saša Arsenovič.

in zloženke »Sprejmi izziv! Postani voznik avtobusa.« Poleg tega so
lahko izpolnili anketo o mestnem
potniškem prometu. Verjamemo,
da bo kdo od osnovnošolcev, ki
so nas obiskali, v prihodnje izbral
poklic voznika ali voznice največjega vozila v mestu.

Karierni sejem je Mestna
občina Maribor pripravila
skupaj s tukajšnjo
območno službo Zavoda
za zaposlovanje, Štajersko
gospodarsko zbornico,
Območno obrtnopodjetniško zbornico
Maribor, Univerzo v
Mariboru, Fundacijo Prizma
in Športnimi objekti Maribor.
Na njem se je predstavilo
47 razstavljavcev – podjetij,
srednjih šol in drugih
organizacij.

Marprom so na Kariernem sejmu zastopali voznika Albin Vidovič in
Vesna Smrekar ter blagajničarka in informatorka Karin Krivec.
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Spominski dogodek Franci Čop in
gondola je privabil blizu 100 gostov, med
njimi tudi znane pohorske delavce.
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zgradbi spodnje postaje
Pohorske vzpenjače je 4.
decembra v popoldanskih
urah potekala otvoritev razstave z
naslovom Franci Čop in gondola.
Po razstavi, ki sta jo pripravila Odbor za proslave in druge prireditve
Radvanje ter podjetje Pro-Andy,
je sledilo predavanje o gondoli v

Centru Draš, zatem pa smo si tam
ogledali še zanimiv dokumentarni film o Franciju Čopu. Omenjeni dogodek, ki se je zaključil s
plesno-glasbenim kulturnim programom, je bil posvečen spominu na Francija Čopa in 62-letnici
Pohorske vzpenjače – prve gondolske žičnice v Sloveniji, tedanji

šeni
Šolarji navdu
za
nad centrom
eta
nadzor prom

Jugoslaviji in na Balkanu.
Razstava arhivskih fotografij in
časopisnih člankov v preddverju
spodnje postaje gondole, kjer sta jo
skupaj odprla Urška Čop Šmajgert
(hči Francija Čopa) in vodja marketinga v Marpromu Dominik Dukarić, bo na ogled do nadaljnjega.

Šolarji so se ustavili tudi v pisarni
prometne operative.

P

rostore Marproma na glavni
avtobusni postaji so v oktobru
obiskali otroci iz Osnovne šole
(OŠ) Miklavž na Dravskem polju.
Obisk, med katerim so si ogledali
tudi naš center za nadzor prometa,
so opravili v sklopu tehniškega dneva, ki ga je miklavška OŠ izpeljala
9. oktobra skupaj z Območno obrtno-podjetniško zbornico Maribor,
namenjen pa je bil spoznavanju deficitarnih poklicev in dobrih podjetniških praks.
Na Marprom je omenjenega dne prišlo blizu 40
miklavških osnovnošolcev (od 6. do 9. razreda), ki so
že pred tem obiskali Srednjo prometno šolo Maribor
in jih zanima področje prometa. »Cilj obiska je bil
spoznati funkcioniranje vašega podjetja, načrtovanje
dela in voznih redov. Učence so najbolj fascinirali
kamere in program, s pomočjo katerega lahko gle-

date, kje se nahaja določen avtobus in kaj se z njim
dogaja. Z ogledom so bili zadovoljni, saj so bili nekateri prvič v življenju na Avtobusni postaji Maribor,«
so sporočili iz OŠ Miklavž na Dravskem polju. Na njej
so želeli z organizacijo tovrstnega tehniškega dneva
učencem olajšati odločanje o nadaljnji šolski oziroma poklicni poti.
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imsko
športnorekreacijsko
ponudbo ob vznožju Mariborskega Pohorja je decembra
letos
dopolnilo 300 kvadratnih
metrov veliko montažno drsališče,
ki ga je na ploščadi pri hotelu Arena uredila agencija Mopa skupaj s
partnerji in sponzorji. Pokrito drsališče, namenjeno drsalcem vseh
starosti, je vrata odprlo 3. decembra,

obiskovalcem iz Maribora in drugih
krajev ter hotelskim gostom pa bo
na razpolago vsaj do 10. februarja.
Drsališče je odprto vsak dan med
10. in 21. uro, pri čemer so za drsanje dnevno predvideni trije termini
– od 10. ure do 13.30, od 14. ure do
17.30 in od 18. do 21. ure. Ker ima drsališče šotorski nadstrešek, omogo-

Drsališče v ciljni areni Snežnega stadiona obsega
200 kvadratnih metrov veliko ledno ploskev in še 100
kvadratnih metrov drsalne poti. Najmlajšim so na voljo
tudi pripomočki za prve korake na ledu.

Bojan Šušteršič, direktor Mope.

Ledna ploskev je povezana z drsalno
stezo, speljano okoli fontane.

ča drsanje v vsakem vremenu, obiskovalcem pa poleg izposoje drsalk,
čelad in druge opreme ponuja še
izvedbo raznovrstnih programov.
Med njimi so športni dnevi za šolarje, disko drsanje, drsanje za starejše, kegljanje na ledu, rojstnodnevne
in novoletne zabave, silvestrovanje
na ledu itd.
V Marpromu verjamemo, da bo
omenjena nova možnost rekreacije
in zabave v turističnem delu mesta tik ob smučišču zanimiva veliko
obiskovalcem, zlasti otrokom in
družinam. V neposredni bližini drsališča je vsem na voljo še pestra
gostinska ponudba.

Drsališče je dopolnilo nabor zimskih
aktivnosti na območju Pohorja.
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Zabava v šotoru pod Pohorjem je
trajala do jutranjih ur.
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Z

aposleni v Marpromu smo se
zadnjo soboto v novembru
zbrali na novoletni zabavi našega podjetja, ki smo jo drugo leto
zapored organizirali v prireditvenem šotoru v izteku Snežnega
stadiona pod Pohorjem. Službene
zabave 30. novembra se je letos
udeležilo blizu 170 zaposlenih iz
različnih služb podjetja, živahno

druženje ob živi glasbi, za katero
je poskrbel Ansambel Fretari, pa
je trajalo do prvih decembrskih ur.
Po večerji se nam je na zabavi pridružila še »skrita gostja« – znana
radijska in televizijska voditeljica
Polona Požgan.
V letošnjem prazničnem decembru nismo pozabili tudi na božično

-novoletno obdarovanje otrok zaposlenih. To je potekalo 10. decembra
v Narodnem domu, kamor smo letos
povabili več kot 80 otrok do 10. leta
starosti. Otroci so bili seveda veseli Božičkovih daril, še preden so jih
dobili, pa so si skupaj s starši ogledali predstavo gledališča KU-KUC z
naslovom Snežna vila.
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Marpromu vsako leto z različnimi aktivnostmi
izkazujemo tudi našo družbeno odgovorno držo.
Tako smo se jeseni pridružili dobrodelni akciji
Mestne občine Maribor, v sklopu katere je ta obdarovala brezdomce. Za ta namen smo v Marpromu prispevali zimske rokavice in šale ter bidone z logotopom Visit
Pohorje – skupno za približno 70 brezdomcev.

Zbrana darila, ki so jih občini izročila mariborska
javna podjetja, je župan Saša Arsenovič predal brezdomcem na srečanju 28. novembra. Pri tem si v Marpromu želimo, da bodo uporabna darila brezdomcem
vsaj nekoliko polepšala praznike in olajšala hladne
zimske mesece.
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Albin Horvat na
zmagovalnem
odru v Kranju.

V

Marpromu smo vselej veseli
športnih dosežkov sodelavcev – doslej se jih je nabralo
že kar nekaj. Septembra nas je znova razveselil naš voznik mestnega
avtobusa Albin Horvat, ki je na 20.
tradicionalnem mednarodnem tur-

nirju v karateju Kranj open osvojil
1. mesto v kategoriji kate nad 35
let starosti. »Svojo športno pot sem
gradil in nadgrajeval več desetletij.
Zmaga v Kranju je še ena potrditev
za sodelovanje na mednarodnem
tekmovanju na Japonskem World

Masters Games 2021 Kansai. Cilji
so postavljeni zelo visoko, vendar
verjamem in zaupam vase. Hvala
vsem, ki ste z menoj – ženi Mojci
in družini, prijateljem, sodelavcem
in Marpromu,« je poudaril mojster
karateja Albin Horvat (5. DAN).
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Andreas
Vidovič
na najvišji
stopnički na
Malem Lošinju
na Hrvaškem.

dmeven športni uspeh je jeseni ponovno dosegel tudi
Andreas Vidovič, ki tekmuje v spustu z gorskimi kolesi za
klub DH Visit Pohorje. V letu 2019
je namreč Andreas Vidovič (sin
Marpromovega voznika Albina
Vidoviča) osvojil slovenski pokal
v gorskokolesarskem spustu v kategoriji amaterji. Skupno zmago
v pokalnem tekmovanju si je priboril z odličnimi predstavami na
posameznih tekmah v letošnji sezoni; zadnja je potekala sredi septembra v Bike & fun parku Cerkno.
Slovenski pokal je osvojil že tretjič
v svoji kolesarski karieri.
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Prvo novembrsko nedeljo je
bila na avtobusni postaji v
središču zanimanja – bomba.

i
l
r
p
a
z
e
b
Zaradi bom
o
j
a
t
s
o
p
o
n
s
u
b
o
t
v
a
o
n
v
a
l
g

P

ri tem se je znova izkazalo,
kako pomembno funkcijo
ima AP Maribor, saj je bilo
treba za številne medkrajevne in
mednarodne prevoznike poiskati nadomestna postajališča. Na
AP Maribor imamo ob običajnih
nedeljah preko 280 postajnih dogodkov iz naslova medkrajevnega
in mednarodnega prometa, prvo
novembrsko nedeljo, ko je bila do
popoldanskih ur zaprta, pa je bilo
omenjenih postajnih dogodkov in
s tem tudi prihodkov več kot 50
odstotkov manj.
Izredne razmere, ki so veljale 3.
novembra, so močno vplivale tudi
na izvajanje mestnega potniškega
prometa; tako na primer avtobusi
na liniji 15 niso vozili, medtem ko
so na vseh ostalih linijah vozili v
okrnjenem obsegu le do območja
zapor. Poleg tega smo v Marpromu
omenjenega dne zagotovili tri izredne avtobuse, ki so bili na razpolago za evakuacijo ljudi z zaprtih območij do Dvorane Tabor.

Konec oktobra in v začetku novembra smo v Marpromu izvedli
vrsto aktivnosti zaradi izrednih razmer v času onesposobitve
bomb na gradbiščih pri Europarku in železniških tirih v Melju.
Tako smo 3. novembra, ko je prišla na vrsto onesposobitev
500-kilogramske letalske bombe v neposredni bližini
Avtobusne postaje (AP) Maribor, slednjo zaradi evakuacije na
tem območju in potreb Civilne zaščite, gasilskih brigad ter
policije morali zapreti v času od 0.00 do 17. ure.

Po uspešni onesposobitvi bomb je mariborska občina za ustanove, društva in
podjetja, ki so sodelovala pri tem, 7. novembra pripravila sprejem v Mestni hiši
Rotovž. Nanj je bil povabljen tudi predstavnik Marproma, ki je tako kot ostali
prejel zahvalo župana.
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4. oktober

Spoštovani, po več desetletjih sem ponovno uporabnik mestnih
avtobusov, iz razloga, da je vzpostavljenih nekaj linij, ki
omogočajo časovno ugodnejši transport po mestu (konkretno
linija 18, ki pokriva tudi območje Koroških vrat do Turnerjeve,
kjer je prej vozila samo 7 Kamnica). Izjemo pozitivno pa me je
danes presenetila voznica avtobusa iste linije 18, na vožnji okoli
15.30. Gospa je bila nasmejana, prijazno pozdravila ob vstopu,
na koncu vožnje pa je enako z nasmehom (in šalo) odreagirala
na to, da sva z ženo prepozno najavila izstop – in ustavila ter se
prijazno poslovila. Če je v vašem podjetju praksa, da njej osebno
prenesete pohvalo, vas za to s spoštovanjem naprošam.

V nedeljo, 29. 9. 2019, sem
obiskala kmečki praznik v
Svečini z novo linijo, ki ste jo
organizirali to jesen. Želela
bi pohvaliti to novost in tudi
prijaznega šoferja, ki nas je
tja pripeljal.

Velika hvala
ideji in realizaciji
avtobusa
MAISTER!
/…/ Starostnik še
rad opravi sam
storitve na pošti,
banki, trgovini,
zaradi stika z
ljudmi. Vaše
voznice in vozniki
zaslužijo vso
pohvalo, poklon
njihovemu izredno
razumevajočemu
ravnanju z nami
starostniki!!
Vsem srčna hvala.
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2. november

Moram zapisat, ker ne vem,
kako se drugače lahko
zahvalim. Imam starejšo teto,
častitljivih let, krepko preko
osemdeset. Teden, ki je minil,
sem bila na dopustu. In danes
sem jo poklicala, veseli ena
druge, pa mi pripoveduje: Ker
te ni bilo, sem šla sama na
sprehod, do trgovine. Do tja
nisem prišla, postalo mi je
slabo, nisem mogla več stopit.
Mimo je pripeljal avtobus,
mahala sem z berglo in šofer
je ustavil, ni bila postaja. Stopil
je ven iz avtobusa, vprašal,
kje sem doma, mi pomagal
vstopiti na bus in me odpeljal,
kolikor je lahko najbliže
mojemu bloku. Pomagal mi je
zopet izstopiti, pomagal mi je
preko ceste in bila sem doma.
Spoštovani g. šofer, v svojem
in tetinem imenu se vama
iz vsega srca zahvaljujeva in
vama želiva vse dobro.

Oktobra letos je svojo delovno dobo sklenil naš voznik avtobusa Leopold Kmetič, ki je pred tem
kar 36 let delal v podjetjih za mestni potniški promet v Mariboru. Ob odhodu v pokoj mu izrekamo
zahvalo za opravljeno delo v Marpromu in želimo vse dobro na nadaljnji življenjski poti.
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AVTOR
MARJAN
GRABNER

SLABO
VREME

KNJIGA
Z ZEMLJEVIDI

VREZOVALEC
ČRK
V KOVINO

GONJENJE
JELENOV
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POVRŠINO

ŠVEDSKA
IGRALKA
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NABOJEV
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ODDELKA
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TENIŠKI
REKET

ODRSKO
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NAGRABI
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POKRAJINA
V SREDNJI
ITALIJI
PECLJAT
DEL GOBE
JAP. IGRA
S PALČKAMI

KOMPOZICIJA
Z VAGONI
TOYOTIN
TERENEC
SL. PISATELJ MAL

AM. BOKSAR
TYSON
PRIŽNICA
(STAR.)
TOMAŽ
DOMICELJ
SL. PIANIST
(ANTON)

Težje:
AMADO,
ETRURIJA
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VEČ LJUDI,
KI JIH
KAJ DRUŽI

PAPEŠKA
DRŽAVICA
V ZAHOD.
DELU RIMA

SLOVENSKA
SMUČARSKA
SKAKALKA
KLINEC

GRŠKA
BOGINJA,
UTELEŠENJE USODE

IDA
LUPINO

SPREMLJA
OGENJ
PISARN.
DELAVEC

ŠEF
UNIVERZE
TECHNO
GLASBA
IT. PEVKA
(RAFFAELLA)
MOSTIČ

ISTRSKO
NASELJE
NAD REKO
DRAGONJO
BRAZILSKI
PISATELJ
(JORGE)
RAZMERJE

GRMIČASTA
ZDRAVILNA
RASTLINA
NASELJE
SZ. OD
KRŠKEGA
CUCELJ

GORATA
DRŽAVA
NA ZAHODU ZDA
ŠTEVILO
ZA IZRAČUN
OBSEGA
KROGA
POKOJNI
AMERIŠKI
PEVEC
TURNER

NORVEŠKA
PRESTOLNICA
BICIKEL

NIZ. MESTO
S SIROM
GOTOVČEV
JUNAK

ČASOPISNA
REDAKCIJA
PEVKA
DEŽMAN
SL. PEVEC
VIDMAR
OSKAR
DAVIČO

ARTILER.
OROŽJE
2. ZLOG
V VIŠINI
SL. IGRALEC (TADEJ)
CHARLIZE
THERON

NACIJA

ENOCELIČNO
BITJE

ELEKTRODA
ZA DOVOD
EL. TOKA

SLOVENSKI
SOCIOLOG
MOČNIK

PRIMOŽ
EKART
DRŽAVNIK
ENLAJ

ČASOMERILNA
NAPRAVA

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 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 dve dnevni smučarski vozovnici.

Nagradna
križanka
#10/December 2019/Letnik 4

GESLO:
IME IN PRIIMEK:

5 EUR

ENOTNA CENA
VOZOVNICE
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• Zaključna zabava od 13. ure naprej na terasi Koče Koča / Bellevue
(Boštjan Konečnik in DJ Marko).
• Izkupiček gre v dobrodelne namene za otroke.
• Obratovalni čas: smučarji od 9. do 14. ure,
sankači na Bejbiki od 14. do 17. ure.

Več na www.visitpohorje.si
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