
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2016/2017  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta:  
 

Izdelava orodij za ugotavljanje kakovosti izvajanja mestnega avtobusnega prometa v podjetju 
Marprom 

 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
5 - Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
  

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partnerja – podjetja, ki je/sta vključena v projekt) 
 

 Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 

 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo 

 MARPROM d.o.o. 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 
Za uspešno delovanje podjetja v storitvenih dejavnostih prevoza potnikov je zelo pomembna 
kakovost ponujenih storitev. Vsako podjetje si mora v tem smislu zadati cilje, katere želi doseči v 
okviru izboljšanja delovanja. V okviru teh ciljev se izdela politika kakovosti podjetja in uvajanje 
upravljanja s kakovostjo v podjetju. Pri upravljanju kakovosti v  podjetju morajo biti določene metode 
in postopki za izboljšanje kakovosti. V storitvenih dejavnostih so te metode in postopki specifični 
(niso enaki kot v proizvodnih dejavnostih). 
Da bi  mestni avtobusni promet v Mariboru uporabljalo čimveč potnikov mora le ta biti usmerjen k 
uporabnikom in tudi njegova izvedba storitve mora biti čimbolj kakovostna. Da pa se ugotovi 
oziroma izmeri kakovost te storitve, morajo biti določene metode in orodja s pomočjo katerih se 
kakovost storitve lahko izmeri ali oceni.  
V mestnem avtobusnem prometu Marprom se še niso ukvarjali za razvojem novih orodij za 
ugotavljanje kakovosti avtobusnega prometa, vendar so seznanjeni s standardom, ki to področje 
ureja (SIST EN 13816 - kakovost prevoza potnikov v javnem potniškem prometu). Da bi se s tem 
aktivno ukvarjali in sami ugotavljali kakovost njihove storitve morajo imeti razvita in izdelana orodja 
s pomočjo katerih bodo lahko to tudi izvajali. 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Namen in cilj projekta je bil razvoj, izdelava in testiranje novih orodij za merjenje kakovosti izvajanja 
mestnega avtobusnega prometa v Mariboru, katera bo podjetje ali občina lahko uporabljala za 
nadljna periodična merjenja kakovosti storitve. Orodja so prilagojena točno glede na specifiko 
delovanja podjetja Marprom in so narejena glede na metodo merjenja kakovosti, ki je lahko kot 
direktno merjenje storitev (čas, dolžina, hitrost...), metoda izpolnjevanja anket (internetne, 
telefonske, na terenu) in metoda skritih pregledniških skupin. Ta orodja imajo obliko anketnih 
vprašanj, ocenjevalnih listov in priporočil za uporabo le teh. Na koncu so se oorodja na terenu 
testirala in glede na izsledke testiranj tudi izboljševala. 
Zato smo z aktivno skupino študentov s pomočjo pedagoških in delovnega mentorja razvili ta 
orodja, katera bo podjetje v prihodnosti tudi uporabljalo.  
Rezultati projekta so izdelana orodja za ugotavljanje kakovosti storitve prevoza potnikov v mestnem 
avtobusnem prometu Marprom. Hkrati so ta orodja bila tudi testirana na terenu in bil je izdelan plan 
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za izvedbo ugotavljanja kakovosti. 

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

 
Rezultati projekta so sodelujočemu podjetju Marprom doprinesli razvita, izdelana in testiralna 
orodja, ki bodo osnova za ugotavljanje kakovosti mestnega avtobusnega prometa v Mariboru. 
Podjetje Marprom  bo v prihodnosti lahko uporabljalo ta orodja za lastne analize pri ugotavljanju 
kakovosti in iz tega izpeljalo določene rešitve v upravljanju in poslovanju. Hkrati se je delovni 
mentor seznanil z pedagoškim, znanstvenim in tudi projektnim delovanjem na Fakulteti za 
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. S sodelovanjem na projektu je podjetje prišlo v 
kontakt s perspektivnim bodočimi kadri, ki bodo zaintereisrani za delo na njihovem področju dela. S 
predavanji pedagoških mentorjev v podjetju so se tudi zaposleni seznanili z znanjem in izkušnjami 
le teh na področju, katero pokriva projekt ter tudi ostalim znanstvenim, pedagoškim in strokovnim 
delom na fakulteti.  
 
Splošna družbena korist rezultatov projekta je izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev, ki živijo, 
delajo in tudi obiščejo mesto Maribor. Za boljšo kakovost življenja je pomembna tudi mobilnost 
prebivalcev, katere del je tudi javni potniški promet. Z uvajanjem sistema kakovosti v javni potniški 
promet se daje možnost uporabnikom - prebivalcem, da sooblikujejo takšen mestni avtobusni 
promet, ki njim najbolj ustreza in ki je seveda še v okviru določenih omejitev, katere lahko zagotovi 
podjetje Marprom oziroma občina Maribor. 
Z uporabo orodij za merjenje kakovosti se daje samemu podjetju, mestni občini kot tudi 
uporabnikom možnost, da se vpliva na kakovost izvajanja storitve avtobusnega prevoza potnikov. Z 
delom na projektu so študentje in mentorji poskusili razviti ta orodja, katera bo podjetje Marprom 
uporabilo. Najbolj željen dolgoročni rezultat, ki se pričakuje z izboljšanjem kakovosti je povečanje 
števila potnikov, ki bodo uporabljali mestni avtobusni promet v Mariboru. 
 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 
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Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2016/2017  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta:  MODUL:m:AR - Zasnova prilagodljivega modula trajnostne 
montažne hiše minimalne kvadrature z vzpostavitvijo modela marketinškega komuniciranja  
 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
5 - Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partnerja – podjetja, ki je/sta vključena v projekt) 
 

 Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 

 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta 

 Marles hiše Maribor d.o.o. 
 

 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 
V sklopu projekta je bila obravnavana zasnova lesenega montažnega bivalnega modula minimalne 
kvadrature ob upoštevanju večih kriterijev: 

- tlorisna zasnova osnovnega modula z uporabno površino cca. 55 m
2
 je morala nuditi 

čimveč možnosti bivalne fleksibilnosti, 
- iz konstrukcijskega vidika se je v projektu obravnaval razvoj volumetričnega modela 

prefabrikacije, 
- konstrukcijska zasnova je morala omogočati vse manevre, ki se izvajajo pri transportu in 

postavljanju enote na končni lokaciji, 
- modul je bilo potrebno zasnovati kot energijsko učinkovito enoto, ki bo uvrščena v energijski 

razred B ali C, 
- razviti je bilo potrebno sistem podvajanja modulov (vertikalna ali horizontalna razširitev) za 

doseganje opcijsko večjih bivalnih površin. 
V sklopu projekta je bilo potrebno preveriti tržen potencial ter za razvit izdelek pripraviti strategijo 
marketinškega komuniciranja. 
 
 
 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 
Projekt se je izvajal v sosledju naslednjih aktivnosti, ki so se medsebojno dopolnjevale in 
nadgrajevale. 
 
Aktivnost 1: Kot prvi korak je bila izvedena analiza trga glede potreb po razvoju novega 
montažnega lesenega modula. Izvedena je bila anketa med splošno populacijo na sejmu Dom (na 
razstavnem prostoru podjetja Marles) aprila 2017. Analize rezultatov so služile kot možne smernice 
za kasnejšo arhitekturno zasnovo modulov v Aktivnosti 3 in možne horizontalne in vertikalne 
povezovalne strukture osnovnih modularnih enot v Aktivnosti 6. 
 
Aktivnost 2: V podjetju Marles hiše Maribor je s pomočjo delovnega mentorja potekala seznanitev s 
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tehnološkimi možnostmi podjetja in osnovnimi konstrukcijskimi detajli ter možno sestavo nosilnih 
elementov modula. Navedeno je služilo kot iztočnica za izvedbo Aktivnosti 3 in 4. 
 
Aktivnost 3: Izvedena je bila arhitekturna zasnova inovativnega koncepta prilagodljivega modula 
trajnostne montažne hiše minimalne kvadrature (kot samostojna modularna enota) z upoštevanjem 
pogojev prilagodljivosti in rezultatov izvedene ankete Aktivnosti 1. 
 
Aktivnost 4: Izvedena je bila kontrola statične stabilnosti zasnovanega modula kot samostojne 
enote za podane klimatske pogoje z določitvijo potrebnih prerezov stropnih in stenskih nosilnih 
elementov. 
 
Aktivnost 5: Izvedena je bila numerična analiza energijskega standarda modula kot samostojne 
enote in predlog prilagoditvenih ukrepov za različne lokacije.  
 
Aktivnost 6: Izvedene so bile različne možnosti prilagoditve razvitega modula kot samostojne 
bivalne enote za uporabo v različnih strukturah in kombinacijah s horizontalnim ali vertikalnim 
povezovanjem v večje bivalne enote, tako pri novogradnjah kot pri eventuelnih dozidavah ali 
nadzidavah obsoječih objektov. S tem se lahko poljubno poveča uporabna bivalna površina. 
Ustrezno smo prilagodili in izvedli tudi statične in energijske izračune takšnih povečanih konstrukcij. 
 
Aktivnost 7: Izveden je bil ciljno usmerjen načrt marketinškega komuniciranja za namen 
predstavitve in promocije izdelka širši javnosti ter potencialnim končnim odjemalcem. 

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Rezultati projekta so naslednji: 
- Izvedena raziskava tržnega potenciala, 
- razvit prefabriciran volumetrični model bivalne enote z vsemi pripadajočimi tehničnimi in 

tehnološkimi preveritvami, 
- pripravljenna strategija marketinškega komuniciranja, 
- poglobljeno sodelovanje med univerzo in gospodarstvom, 
- dvig ravni znanja in izkušenj udeleženih študentov, 
- pridobitev novih rešitev za vključeno podjetje. 

 
Razvita prefabricirana lesena modularna bivalna enota predstavlja za podjetje velik uporabni 
tehnološki in tržni potencial. Uporabne vrednosti za podjetje so predvsem pridobitev novega modela 
montažnega lesenega modula z visoko stopnjo prilagoditvenih kriterijev, izbranih in izvedenih že v 
fazi proizvodnje, s čimer se zmanjša odvisnost izvedbe objekta od nepredvidenih dejavnikov na 
gradbišču in razvoj modula, ki bo skladen s potrebami ciljnih skupin ter se tako lahko že v fazi 
načrtovanja in proizvodnje prilagajala finančnim možnostim in željam uporabnikov. Z uporabo 
navedenega tehnološkega sistema je modularni dom pripravljen že v treh tednih po oddanem 
naročilu, kar je bistveno manj, kot je v trenutnem tehnološkem procesu podjetja s sistemom 
klasične montažne gradnje (približno štiri mesece). 

 
Iz vidika družbene koristnosti predstavlja razvit model povsem nove možnosti: 

- razvit modul izkazuje več ravni prilagodljivosti, za različne strukture družinskih skupnosti, 
notranje razporeditve z zasnovo večfunkcionalnih prostorov in različne mikrolokacije 

- možnost hitre pridobitve bivalnih površin,  
- visoko kakovost bivanja na majhni uporabni površini,  
- z združevanjem posameznih enot v večje skupine modulov, ali uporabe modula za namen 

razširitve obstoječih objektov, se bo sledilo smernicam prostorskega načrtovanja, ki 
narekujejo zgoščeno pozidavo v urbanih in suburbanih območjih.  

 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 
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Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2016/2017  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

 Polni naslov projekta:    Črno Jezero 
 
 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 

vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 
 
 5 -Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
 

2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partnerja – podjetja, ki je/sta vključena v projekt) 
 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, 
IDEAAL PROJEKT, d.o.o.,  
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 
 
Problem, ki smo ga reševali je bilo spreminjanje in potencialno izginjanje Črnega jezera na Pohorju. 
Želeli smo ugotoviti kako resen je problem zaraščanja in zamuljevanja, ki je cikličen. Ali se jezero v 
resnici hitro zmanjšuje ali celo izginja. Kakšni so vzroki za ta pojav ter poiskati predloge za rešitev 
problema.. 
 
 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 
 
S primerjavo lastnih ter zgodovinskih fotogrametričnih podatkov ter geodetskih meritev smo 
zagotovili pregled nad več desetletnim spreminjanjem območja jezera. S hidrološkimi meritvami 
smo preučili pritoke ter iztoke in določilo volumen vodnega telesa ter globino dna. 
Analizirali smo kvaliteto vode ter naravne vrednote jezera. Pregledali objekte (izpusti, jez). 
Pripravili smo zgodovinski pregled nastanka in razvoja Črnega jezera na Pohorju ter celovit opis 
trenutnega stanja geografskih in naravnih danosti ter vključenosti v okolje ter turistično ponudbo 
Pohorja. Rezultat je sinteza meritev, analiz ter modelov ter skupni predlog rešitve problema. 
 

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Pojave v in ob jezeru smo interdisciplinarno preučili in ugotovili stanje (hidrološko, naravovarstveno, 
sestavo ter debelino mulja, zaraščenost, ga posneli geodetsko…) ter predlagali ukrepe. 
Problem je multidisciplinaren, potrebno je bilo sodelovanje različnih strok in kot takšnega smo 
izpeljali. Sodelovali so  študenti in mentorji treh tehničnih področij, geografije ter strokovnjak iz 
gospodarstva – projektivnega podjetja in negospodarski partner - zavod, ki mu je zaupana skrb za 
kulturno, tehnično in naravno dediščino. 
Predhodno predvidena rešitev je bila izpraznitev jezera in grobi gradbeni posegi. 
 
Na začetku zelo različna mnenja o primernih ukrepih, smo preko skupnega delo in pridobljenih 
podatkov poenotili ter prišli do sonaravne rešitve, ki ne ogroža naravnih danosti obenem pa ohranja 
jezero. 
 
Z meritvami in primerjavo zgodovinskih podatkov od sredine prejšnjega stoletja naprej smo 
ugotovili, da se jezero  spreminja in v resnici zarašča. Vendar je pojav počasen in obvladljiv z 
mehkimi sredstvi – z ročnim omejevanjem zaraščanja ter obnovo jezu. 
 
Do rešitve smo prišli s skrbnim preučevanjem obstoječih virov, pričevanj ljudi, starih projektov ter 
obsežnim terenskim in laboratorijskim delom. 
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4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 

 

 
 

 
 


