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Mesto jo v vsakodnevnem ritmu dopolnjuje; ima svojo ute~eno pot

in skrbimo, da se ~im manj spotika.

Na{ razvoj ga bogati, vendar ne pretresa.

Z nevsiljivostjo, neopazno,

s stalnim izpopolnjevanjem, znanjem, voljo

bdi nad njim.

Na{i na~rti so pogumni in

ob~udovanja vredni muzeji prihodnosti.

Uresni~ujemo jih in po~asi izginjajo v ~asovni stroj,

kamor se bodo tudi na{i zanamci nekega dne zatekli

pri iskanju novih idej.



Spo{tujemo preteklost, varno spravljeno v muzejih.

S predmeti so v njih zapisane zgodbe o uspehih in te`avah.

Tako vsak dogodek spreminja sedanjost v zgodovino, ki ostane ali zbledi.

R a z s t a v n i  p r e d m e t i  i z  P l i n a r n i π k e g a  m u z e j a ,  L j u b l j a n a
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POGOJI IN OKOLI[^INE DELOVANJA DRU@BE

ObËine - pravne naslednice Mesta Ljubljane, ustanovitelja

Holdinga mesta Ljubljane - so v mesecu marcu sprejele

delitveno bilanco. Dne 14. 6. 2001 je skupπËina druæbe

sprejela ugotovitveni sklep, s katerim je bil na podlagi

delitvene bilance poslovni deleæ druæbe razdeljen na

Mestno obËino Ljubljana in devet primestnih obËin.

Ustanoviteljice so na isti seji sprejele druæbeno pogodbo

druæbe in opredelile pogoje in naËin upravljanja druæbe.

Spremenila se je firma druæbe v Holding Ljubljana, d.o.o.

druæba za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji.

V mesecu oktobru je obËina Vodice s pogodbo o prenosu

poslovnega deleæa odprodala Mestni obËini Ljubljana svoj

poslovni deleæ v viπini 381.074 tisoË SIT, kar predstavlja

1,05 % osnovnega kapitala Holdinga Ljubljana.

Dne 7. 6. 2001 je vrπilki dolænosti generalnega direktorja

Stanki Cerkvenik potekel enoletni mandat.

SkupπËina druæbenikov je na seji 14. 6. 2001 imenovala

Petra Cerarja za vrπilca dolænosti generalnega direktorja

(do imenovanja generalnega direktorja po javnem razpisu)

za dobo πestih mesecev.

SkupπËina druæbenikov je z dnem 14. 12. 2001 za general-

nega direktorja imenovala dr. Marjana Rekarja, za

mandatno dobo πtirih let.

IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLU@B

Oskrba potroπnikov v letu 2001 je bila zanesljiva in

kakovostna, kar je najpomembnejπe merilo pri izvajanju

dejavnosti javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana.

Energetska oskrba s toploto in plinom, ki zagotavlja okoli

43 % potreb po toploti za vse vrste ogrevanja, pripravo

tople sanitarne vode in tehnoloπke potrebe v Ljubljani, je

v letu 2001 potekala nemoteno.

Obratovanje naprav in omreæja daljinske oskrbe s toploto

je v letu 2001 potekalo zanesljivo, v okviru zahtevanih

parametrov in racionalno. Na podlagi sprotnega dnevnega

planiranja in optimizacije reæima obratovanja sistema se

je doloËal in izvajal obseg oskrbe vroËevodnega omreæja

iz posameznih energetskih virov, s tem pa tudi uporaba

goriv. Preizkuπeno in uvedeno je bilo povezovalno obrato-

vanje obeh virov toplote, brez fiziËne loËitve vroËevodnega

omreæja, kar je pripomoglo k veËji fleksibilnosti obratovanja

in realizaciji veËjega deleæa energije iz kombinirane

proizvodnje, ki je kot najcenejπi vir proizvodnje dosegel

najveËjo vrednost doslej in znaπal 94 %.

S proizvedeno elektriËno energijo iz plinske turbine je bila

pokrita veËina lastne rabe elektrike v Toplarni ©iπka, viπke

je prevzelo distribucijsko omreæje JP Elektro Ljubljana, s

proizvedeno toploto pa je bila pokrita veËina lastne rabe

in proizvodnja pare v TO©, ostala toplota pa se je plasirala

v vroËevodno omreæje za potrebe sistema daljinskega

ogrevanja.

Z aktivnim prikljuËevanjem veËjih kotlovnic in individualnih

kuriπË na sistem daljinskega ogrevanja in sistem distribucije

zemeljskega plina se je v letu 2001 zmanjπala emisija

æveplovega dioksida za 182 ton, kar je nedvomno pomem-

ben prispevek k izboljπanju kakovosti zraka v Ljubljani.

Oskrba s pitno vodo ter odvajanje odpadne vode je

potekalo zanesljivo in neprekinjeno. Kakovost dobavljene

pitne vode v omreæjih je bila na vseh oskrbnih sistemih

ustrezna in zdravstveno neoporeËna, kar dokazujejo

rezultati opravljenih analiz. Ugotovljena vsebnost

nezaæelenih snovi je bila niæja od mejnih vrednosti,

doloËenih s predpisi o zdravstveni ustreznosti pitne vode.

UËinkoviti so bili rezultati na podroËjih izvedbe sanacije

in zamenjave slabih odsekov vodovodnih in kanalizacijskih

omreæij, ki bodo vplivali na poveËanje stopnje zanesljivosti

oskrbe, zaπËite kakovosti pitne vode v omreæjih ter zaπËite

kakovosti podtalnice v prvem in drugem varstvenem pasu

ter bodo omogoËile πe nadaljnje zmanjπevanje vodnih

izgub v distribuciji, upadanje πtevila veËjih prelomov

cevovodov in s tem zniæanje obratovalnih stroπkov zaradi

interventnih posegov na omreæjih.

Prevoz potnikov v mestnem in primestnem prometu je

potekal brez veËjih motenj, aktivnosti izvajanja dejavnosti

so bile usmerjene v zagotavljanje varnega in zanesljivega

Poro~ilo generalnega direktorja o poslovanju

l e t n o  p o r o Ë i l o  2 0 0 1  h o l d i n g  l j u b l j a n a
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prevoza. Trend upadanja πtevila prepeljanih potnikov se

je nadaljeval tako v mestnem kot v primestnem prometu.

Izvedba Ëetrte faze programa obnove voznega parka je

prestavljena v prihodnje leto. Neizpeljana obnova vozil bo

uËinkovala na viπanje povpreËne starosti voznega parka,

veËje stroπke vzdræevanja vozil, niæji standard storitve, pa

tudi k izboljπanju vplivov na okolje ne bo pripomogla.

V letu 2001 je podjetje Ljubljanski potniπki promet uskladilo

poslovanje s standardi kakovosti in pridobilo certifikat ISO

9002.

Izvajanje gospodarske javne sluæbe zbiranja, odvoza in

odlaganja odpadkov je potekalo nemoteno in po obstojeËih

standardih. V letu 2001 se je v Mestni obËini Ljubljana in

v primestnih obËinah postopoma spremenil tarifni sistem

ravnanja z odpadki: iz obraËuna po kvadratnem metru v

obraËun po koliËini odpadkov. Posledica prehoda na nov

sistem obraËuna je trend zmanjπevanja volumna posod

in prehajanje na individualna odjemna mesta, kar se bo

predvidoma nadaljevalo tudi v letu 2002.

Na osnovi strateπkih usmeritev je bil izdelan naËrt

zmanjπevanja koliËine odloæenih odpadkov z loËenim

zbiranjem, procesiranjem in sortiranjem odpadkov. Celotna

koliËina odloæenih odpadkov na odlagaliπËu Barje, ki je

najpomembnejπi pokazatelj fiziËnega obsega, se je glede

na predhodno leto zmanjπala za 23 %. Iz prevzetih odpad-

kov je bilo izloËenih 8.672 ton uporabnih odpadkov, kar

je za 1.000 ton veË kot preteklo leto.

V januarju je podjetje pridobilo certifikat ISO 9001.

Na podroËju mirujoËega prometa smo na prvi lokaciji Park

& Ride na Dolgem mostu zaËeli poskusno obratovati v

letu 2001. Javno podjetje ParkiriπËa je v tem letu pridobilo

v upravljanje t.i. bele cone, na katerih je parkiranje Ëasovno

omejeno, ter storitve namestitve in odstranitve posebnih

naprav za priklenitev vozil - lisic.

Vzdræevanje celotnih pokopaliπkih objektov in naprav se

je izvajalo v skladu s programom vzdræevanja pokopaliπË.

Z izgradnjo nove poslovilne dvorane s tretjo peËjo za

upepeljevanje se je πtevilo zunanjih upepelitev poveËalo

za 12,8 %, medtem ko se je trend upadanja pokopov

nadaljeval.

Pogoji poslovanja na podroËju træne dejavnosti se z

odpiranjem konkurenËnih hipermarketov vedno bolj

zaostrujejo. Z nakupom cvetliËnega paviljona na Æalah,

kamor so se premestili najemniki, ki so prodajali cvetje

in sveËe na stojnicah, bo podjetje zadræalo fiziËni obseg

poslovanja. S prenovitvenimi deli se je izboljπala urejenost

in ponudba na trænici ©iπka, kar je pritegnilo veËje πtevilo

obiskovalcev.

EKONOMSKI REZULTATI POSLOVANJA

Ekonomski rezultati poslovanja so ovrednoteni v raËuno-

vodskih izkazih matiËnega podjetja in uskupinjenih

raËunovodskih izkazih za matiËno podjetje ter za sedem

odvisnih podjetij. RaËunovodski izkazi so revidirani. Mnenje

revizorja o raËunovodskih izkazih druæbe Holding Ljubljana,

d.o.o. in uskupinjenih raËunovodskih izkazih druæbe Holding

Ljubljana, d.o.o. in njenih odvisnih podjetij je pozitivno.

V poslovnem letu 2001 je bilo poslovanje matiËnega

podjetja Holding Ljubljana, d.o.o. negativno, z izgubo v

viπini 97,7 mio SIT.

Na finanËni rezultat matiËnega podjetja preko prihodkov

oziroma odhodkov financiranja vplivajo predvsem rezultati

poslovanja odvisnih podjetij.
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Prihodki matiËnega podjetja na podlagi deleæa na dobiËkih

πestih odvisnih podjetij znaπajo v skupni viπini 1.323 mio

SIT, odhodki iz naslova odpisov finanËnih naloæb pa v

viπini 1.272 mio SIT, kot znaπa izguba JP Vodovod-

Kanalizacija. Na konËni rezultat matiËnega podjetja vpli-

vajo poleg zgoraj navedenih rezultatov odvisnih podjetij

πe prihodki in odhodki poslovanja matiËnega podjetja.

Odvisna podjetja so v letu 2001 v primerjavi s predhodnim

letom dosegla neprimerno boljπe poslovne rezultate, kar

je predvsem posledica cenovnega usklajevanja cen storitev

in ugodnih finanËnih rezultatov.

Za dejavnosti gospodarske javne sluæbe, kjer je to veljavna

zakonodaja dopuπËala, je skupπËina konec leta 2000 in

v letu 2001 cene ustrezno korigirala. Pozitiven vpliv

spremembe cen se odraæa v pozitivnem rezultatu skupine

podjetij v prvem polletju leta 2001. Na doseæen rezultat

je poleg cenovnih sprememb vplival predvsem enkraten

prihodek iz naslova financiranja, ki preteæno izhaja iz

ugodne prodaje delnic.

V drugi polovici leta so se doseæeni rezultati poslovanja

odvisnih javnih podjetij zniæali, na kar je vplivalo postopno

zaostajanje stopnje rasti prihodkov za stroπki izvajanja

dejavnosti, ki je konec leta znaπalo æe 8 %. Doseæen

pozitiven rezultat iz naslova financiranja in izrednega

delovanja konec leta ni veË zadoπËal za pokrivanje izgube

iz poslovanja. Izguba poslovnega leta skupine podjetij

znaπa 95,5 mio SIT.

Ljubljana, junij 2002 dr. MARJAN REKAR
generalni direktor

REZULTATI POSLOVANJA POSAMEZNIH ODVISNIH PODJETIJ V LETU 2001
 v tisoË SIT DOBI»EK IZGUBA
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o. 1.191.777

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d. o. o. 1.272.334

Javno podjetje Ljubljanski potniπki promet, d. o. o. 7.025

Javno podjetje Ljubljanske trænice, d. o. o. 30.682

Javno podjetje Æale, d. o. o. 14.528

Javno podjetje Snaga, d. o. o. 9.397

Javno podjetje ParkiriπËa, d. o. o. 69.768
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HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.
druæba za upravljanje in gospodarjenje
z javnimi podjetji

JP ENERGETIKA LJUBLJANA
osnovni kapital: 13.803 mio SIT

prihodek poslovanja: 14.694 mio SIT

πtevilo zaposlenih: 392

JP VODOVOD - KANALIZACIJA
osnovni kapital: 18.725 mio SIT

prihodek poslovanja: 4.586 mio SIT

πtevilo zaposlenih: 409

JP LJUBLJANSKI POTNI©KI PROMET
osnovni kapital: 3.111 mio SIT

prihodek poslovanja: 6.883 mio SIT

πtevilo zaposlenih: 964

JP LJUBLJANSKE TRÆNICE
osnovni kapital: 732 mio SIT

prihodek poslovanja: 428 mio SIT

πtevilo zaposlenih: 50

JP ÆALE
osnovni kapital: 1.294 mio SIT

prihodek poslovanja: 1.228 mio SIT

πtevilo zaposlenih: 88

JP SNAGA
osnovni kapital: 2.953 mio SIT

prihodek poslovanja: 3.078 mio SIT

πtevilo zaposlenih: 376

JP PARKIRI©»A
osnovni kapital: 237 mio SIT

prihodek poslovanja: 637 mio SIT

πtevilo zaposlenih: 81



1 1l e t n o  p o r o Ë i l o  2 0 0 1  h o l d i n g  l j u b l j a n a

PLIN ELEKTRIKA STORITVE
TOPLOTA

IN
PARA

»RPANJE IN
DISTRIBUCIJA
PITNE VODE

ODVOD
IN »I©»ENJE

ODPADNE
VODE

MESTNI
POTNI©KI
PROMET

PRIMESTNI
POTNI©KI
PROMET

DELAVNICE TEHNI»NI
PREGLEDI

UPRAVLJANJE
S TRÆNIMI

POVR©INAMI

POGREBNA
DEJAVNOST

POKOPALI©KA
DEJAVNOST

DRUGE
GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI

»I©»ENJE
JAVNIH

POVR©IN

VZDRÆEVANJE
JAVNIH

SANITARIJ

ZBIRANJE
IN ODVAÆANJE

ODPADKOV

ODLAGANJE
ODPADKOV

DRUGE
GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI

PARKIRI©»A
ZA

OSEBNA
VOZILA

ODVOZ
VOZIL

AVTOSEJEM

PARKIRI©»E
ZA

TOVORNA
VOZILA

P+R
DOLGI MOST

BELE
CONE

LISICE



o  p o d j e t j uo  1.

ENERGETIKA
Daljinsko ogrevanje Para

2001 2000 ± % 2001 2000 ± %
Skupna dobava 1.200.744 MWh 1.096.858 MWh +9,5 155.175 ton 153.065 ton +1,4
Koristna oddaja 989.556 MWh 919.836 MWh + 7,6 142.064 ton 137.864 ton +3,1
Razlika med dobavo in oddajo 211.188 MWh 177.022 MWh +19,3 13.111 ton 15.201 ton -13,8
Dolæina omreæja 184,7 km 182,6 km  +1,2 8,8 km 8,8 km 0
©tevilo odjemalcev 2.355 2.246 +4,9 27 28 -3,6

Plin Elektrika
2001 2000 ± % 2001 2000 ± %

Koristna oddaja 61.605.938 m³ 60.467.162 m³ +1,9 46.291 MWh 48.996 MWh -5,5
Dolæina omreæja 429 km 408 km +5,2
©tevilo odjemalcev 49.948 48.582 +2,8

VODOVOD - KANALIZACIJA
Vodovod Kanalizacija

2001 2000 ± % 2001 2000 ± %
Skupna dobava m³ 40.263.049 45.819.283 -12,1
Koristna oddaja m³ 23.728.276 24.755.400 -4,1 22.423.453 23.386.061 -4,1
Razlika med dobavo in oddajo 16.534.773 21.063.883 -21,5
Dolæina omreæja 999 km 977 km +2,2 1.100 km 1.090 km +1,0
©tevilo prikljuËkov 37.422 36.758 +1,8 23.186 22.603 +2,6

POTNI[KI PROMET
Mestni Primestni

2001 2000 ± % 2001 2000 ± %
©tevilo rednih prog 21 21 0 36 36 0
Skupna dolæina prog 231,8 km 232,2 km -0,2 829 km 829 km 0
Prepeljani potniki 95.421.254 99.315.497 -3,9 4.187.638 3.975.190 +5,3
Prevoæeni kilometri 11.516.556 km 11.539.962 -0,2 4.791.131 4.958.926 -3,4
©tevilo vozil (konec leta) 197 204 -3,4 65 65 0
Starost avtobusov (konec leta) 9 let 9 m 9 let 1 m +7,3 7 let 9 m 6 let 9 m +14,8

ODVOZ IN DEPONIRANJE ODPADKOV
Odvoz odpadkov Deponiranje odpadkov

2001 2000 ± % 2001 2000 ± %
Gospodinjski odpadki m³ 1.314.983 1.375.629 - 4,4
Kosovni odpadki m³ 25.565 23.775 + 7,5
Odpadki industrije, obrti, ustanov 268.887 265.476 + 1,3
Odloæeni odpadki 214.244 ton 278.976 ton -23,2

POGREBNA IN POKOPALI[KA DEJAVNOST
Pokopi in upepelitve Grobovi

2001 2000 ± % 2001 2000 ± %
KlasiËni pokopi 311 328 -5,2
Æarni pokopi 1.837 1.882 -2,4
Upepelitve 7.823 7.085 +10,4
©tevilo grobov 48.408 48.036 +0,8

UPRAVLJANJE S PARKIRNIMI POVR[INAMI
Parkirne povrπine Interventni odvoz

2001 2000 ± % 2001 2000 ± %
©tevilo parkiriπË 2.308 2.098 +10,0
©tevilo parkiranih vozil 1.995.135 2.001.297 -0,3
©tevilo ponudnikov - avtosejem 57.419 49.701 +15,5
©tevilo ogledov - avtosejem 36.150 38.045 -5,0
Odvoz vozil - letno 3.765 2.703 +39,3

Pregled dose`enega fizi~nega obsega poslovanja v letu 2001
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Skup{~ina Holdinga Ljubljana, d.o.o.

^LANI
Mestna obËina Ljubljana, zanjo æupanja Viktorija PotoËnik

ObËina Brezovica, zanjo æupan Drago Stanovnik

ObËina Dobrova-Polhov Gradec, zanjo æupan Janez Oven

ObËina Dol pri Ljubljani, zanjo æupan Anton Jemec

ObËina Horjul, zanjo æupan Daniel Fortuna

ObËina Ig, zanjo æupan Ciril Podræaj

ObËina Medvode, zanjo æupan Stanislav Æagar

ObËina ©kofljica, zanjo æupan dr. Joæe JurkoviË

ObËina Velike LaπËe, zanjo æupan Anton Zakrajπek

ObËina Vodice, zanjo æupan Anton Kokalj

Opomba: Oktobra leta 2001 je obËina Vodice s pogodbo o prenosu poslovnega deleæa odprodala Mestni obËini

Ljubljana svoj poslovni deleæ v viπini 381.074 tisoË SIT, kar predstavlja 1,05 % osnovnega kapitala Holdinga Ljubljana.

Nadzorni svet Holdinga Ljubljana, d.o.o.

PREDSEDNIK
Andrej Toπ, univ. dipl. pravnik

^LANI
dr. Metka TekavËiË, doktorica ekonomskih znanosti

Rok Habjan, univ. dipl. ekonomist

Zdenka Grozde, univ. dipl. pravnica

Franc BrenËiË, univ. dipl. ekonomist

Andrej PogaËnik, univ. dipl. ing. elektr.

Dne 14.6.2001 je skupπËina druæbe sprejela ugotovitveni sklep, s katerim je bil na podlagi delitvene bilance poslovni

deleæ Holdinga Ljubljana, d.o.o. razdeljen na Mestno obËino Ljubljana in devet primestnih obËin. Ustanoviteljice so

na isti seji sprejele druæbeno pogodbo druæbe in opredelile pogoje in naËin upravljanja. Na omenjeni seji so bili tako

imenovani novi Ëlani skupπËine in nadzornega sveta Holdinga Ljubljana, d.o.o.
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Leto 2001 pomeni za poslovanje podjetja eno izmed

uspeπnejπih let v zadnjem obdobju, na kar je vplivala vrsta

zunanjih in notranjih dejavnikov. Od zunanjih dejavnikov

so najpomembnejπi podpis druæbene pogodbe lastnikov

Holdinga Ljubljana in sprememba ustanovnega akta

druæbe, imenovanje prokurista druæbe, podpis dolgoroËne

pogodbe o poslovnem in tehniËnem sodelovanju s TE-

TOL in uveljavitev modela za sprotno prilagajanje cen

toplote s spremembami cen goriv. V letu 2001 je

Energetika Ljubljana pridobila tudi certifikat kakovosti

poslovanja ISO 9001 ter licence za opravljanje energetskih

dejavnosti na πestih podroËjih. S tem se je druæba formalno

kvalificirala za delovanje na energetskem trgu, na katerega

pa se bo morala v prihodnjih letih πe dodatno pripraviti,

predvsem pri vzpostavitvi uËinkovitega træenja energetskih

storitev.

Podjetje je v letu 2001 zanesljivo oskrbovalo vse svoje

kupce s toploto in plinom. Vsa naËrtovana redna in

intervencijska vzdræevalna dela so bila opravljena

pravoËasno in v naËrtovanem obsegu. V celoti je bila

izvedena sistemska kontrola tesnosti na celotnem

plinovodnem omreæju ter kontrola tesnosti v toplotnih

postajah. Odjemalcem je bila zagotovljena pomoË in

deæurna sluæba 24 ur na dan.

S poveËevanjem πtevila kupcev na plinovodnem omreæju

in sistemu daljinskega ogrevanja se je izboljπala kakovost

zraka v Ljubljani.

V letu 2001 je Energetika Ljubljana z aktivnim priklju-

Ëevanjem veËjih kotlovnic in individualnih kuriπË na sistem

daljinskega ogrevanja in sistem distribucije zemeljskega

plina zmanjπala emisije SO2 za 182 ton.

V letu 2001 je druæba prejela certifikat kakovosti poslovanja

ISO 9001.

Z uvedbo notranjih presoj in pridobitvijo omenjenega

certifikata je druæba dokazala, da uresniËuje zavezanost

k stalnemu izboljπevanju kvalitete poslovanja.

Leto 2001 je podjetje zakljuËilo z dobiËkom, ki je rezultat

urejenega naËina prilagajanja cen storitev dejanskim

stroπkom poslovanja in tudi izvedenih ukrepov racio-

nalizacije poslovanja.

V letu 2001 je podjetje zaËelo z zniæevanjem stroπkov

poslovanja, predvsem na podroËju spremljevalnih

dejavnosti, z zniæevanjem zalog mazuta ter z oddajo

rezervoarjev za mazut Zavodu za blagovne rezerve in

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. oskrbuje porabnike s toplotno energijo in
zemeljskim plinom na obmo~ju Mestne ob~ine Ljubljana in okolice, pri ~emer izpolnjuje
svoj temeljni cilj, ki je: zanesljiva in ekolo{ko primerna oskrba s toploto iz sistema
daljinskega ogrevanja in sistema distribucije zemeljskega plina. Energetika si prizadeva
postati vodilno podjetje v ponudbi oskrbe s toploto, paro in plinom v Sloveniji. Tudi v
prihodnje `eli z visoko kakovostjo storitev na podro~ju oskrbe s toploto, paro in plinom
{e naprej izpolnjevati pri~akovanja in zahteve naro~nikov in ob tem dosegati `elene
poslovne rezultate.

Podjetje pri uresni~evanju svojega poslanstva zagotavlja zanesljivo toplotno oskrbo in
dobavo zemeljskega plina. Z aktivnostmi pospe{evanja priklju~evanja odjemalcev na
sistem daljinskega ogrevanja in na distribucijsko omre`je zemeljskega plina pomembno
vpliva na izbolj{anje kakovosti zraka v mestu Ljubljana. Razvoj je usmerjen v {iritev
vro~evodnega in plinovodnega omre`ja ter v uvajanje novih tehnologij, da bi se pove~ala
varnost, u~inkovitost delovanja obeh sistemov ter zagotavljanje konkuren~nih cen.

Uresni~evanje na~rtovanih
nalog in ciljev v letu 2001
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Fizi~ni obseg proizvodnje,
nabave in prodaje energije

Petrolu. Iz financiranja pa je k ustvarjenemu dobiËku

najveË prispevala odprodaja delnic SKB ter ureditev

odnosov s TE-TOL, kjer so bile odpravljene sporne terjatve.

Energetika Ljubljana oskrbuje odjemalce s toploto za

sistem daljinskega ogrevanja, s plinom za ogrevalne in

tehnoloπke potrebe, s paro za tehnoloπke in ogrevalne

potrebe, proizvaja pa tudi elektriËno energijo, ki se uporablja

za lastno rabo, viπki pa se oddajajo v javno distribucijsko

elektro omreæje.

Prek sistemov daljinskega ogrevanja in oskrbe s plinom

zagotavlja pribliæno 43 % vseh potreb po toplotni energiji

za vse vrste ogrevanja, za pripravo tople sanitarne vode

in za tehnoloπke potrebe v Ljubljani.

Iz obeh sistemov se na obmoËju Ljubljane ogreva 72.267

stanovanj (59,7 % vseh stanovanj na obmoËju nekdanjih

ljubljanskih obËin), oskrbuje se s toplo sanitarno vodo

56.069 stanovanj (46,3 % vseh stanovanj), plin za kuhanje

pa uporablja 46.557 stanovanj (38,5 % vseh stanovanj).

Poleg stanovanj oskrbuje s toploto in zemeljskim plinom

tudi nestanovanjske objekte v Ljubljani. Nestanovanjski

odjemalci predstavljajo pomemben deleæ kupcev, saj je

deleæ prodanih koliËin toplote za te odjemalce v sistemu

daljinskega ogrevanja pribliæno 46,7 %, pri oskrbi z

zemeljskim plinom pa pribliæno 36 %.

Od celotne porabe zemeljskega plina na ljubljanskem

obmoËju je bilo leta 2001 za sistem daljinskega ogrevanja

porabljenih 9,5 % plina, za proizvodnjo elektriËne energije

v procesu soproizvodnje v toplarni ©iπka 5,5 % in za

neposredno distribucijo plina do posameznih odjemalcev

39,5 %. V okviru skupne porabe plina v Ljubljani znaπa

tako prevzem plina za potrebe Energetike Ljubljana 54,5 %,

ostalih 45,5 % plina pa so prevzeli drugi veËji odjemalci,

prikljuËeni neposredno na plinovodno omreæje Geoplina.

Deleæ kombinirane proizvodnje - kot najcenejπega vira

proizvodnje - je dosegel najveËjo vrednost doslej in je

znaπal 94,1 %, upoπtevaje soproizvodnjo v TE-TOL in v

toplarni ©iπka. Vrπna kotlovnica NTK v TE-TOL je obratovala

v ogrevalni sezoni le enkrat, in to v mesecu marcu leta

2001, ko je izpadla kombinirana proizvodnja.

Oskrba odjemalcev, prikljuËenih na plinovodno omreæje

Energetike Ljubljana, je v letu 2001 potekala brez veËjih

motenj.

Proizvodnja toplote za sistem daljinskega ogrevanja in

prevzem zemeljskega plina za sistem oskrbe s plinom

sta na nivoju naËrtovanih koliËin, pri Ëemer je proizvodnja

toplote na nivoju preteklih let, prevzem plina pa je zaradi

vpliva dodatnih prikljuËevanj veËji kot v preteklih letih.

V letu 2001 je bilo proizvedenih 1.330.703 MWh in

prodanih 1.103.207 MWh toplote in pare. Proizvedene

prodane koliËine toplote so manjπe od naËrtovanih, kar

je moË pripisati predvsem viπjim zunanjim temperaturam

v ogrevalnih mesecih.

Z dobavljeno energijo iz TE-TOL je bilo pokritih 89,6 %

potreb po toploti za sistem daljinskega ogrevanja. To

pomeni, da je za 4,6 % preseæen naËrtovani obseg uporabe

te sicer najcenejπe energije za sistem daljinskega

ogrevanja. Energija iz kombinirane proizvodnje, tako v TE-

TOL kot tudi iz postroja s plinsko turbino v toplarni ©iπka,

je bila uporabljena v najveËjem moænem obsegu. Z vidika

vhodnih stroπkov energije so bili tako energetski viri

izkoriπËeni optimalno.

Oskrba s toploto

 proizvodnja

 prodaja

proizvodnja in prodaja toplote

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

G
W

h

1996 1997 1998 1999 2000 2001



j a v n o  p o d j e t j e  e n e r g e t i k a  l j u b l j a n aj a v2.

drugi 

stanovanja 

Oskrba s plinom
Prevzem in distribucija zemeljskega plina do konËnih

odjemalcev sta leta 2001 potekala preko 14 merilno-

regulacijskih postaj. V letu 2001 je bila zgrajena nova

merilno-regulacijska postaja Preska v Medvodah z naziv-

no zmogljivostjo 3.000 Sm³/h.

Celotna koliËina zemeljskega plina, ki ga je prevzela

Energetika Ljubljana je leta 2001 znaπala 87.397.401 Sm³,

kar je za 5,7 % veË kot leta 2000. Od celotne prevzete

koliËine zemeljskega plina predstavlja deleæ zemeljskega

plina za neposredno oskrbo odjemalcev s plinom 72,5 %,

za sistem daljinskega ogrevanja 17,4 % in za proizvodnjo

elektriËne energije 10,1 %.

V letu 2001 prodane koliËine plina do neposrednih upora-

bnikov znaπajo 61.605.938 Sm³ in so niæje v primerjavi z

naËrtom ter viπje kot v letu 2000.

Odstopanje prodanih koliËin od naËrtovanih je predvsem

posledica viπjih zunanjih temperatur v ogrevalnih me-

secih. Od celotne prodaje je bilo v πiroki potroπnji prodanih

39.449.194 Sm³ ali 64 %, v ostali potroπnji pa 22.156.744

Sm³ ali 36 %.

Energetika Ljubljana je poslovno leto 2001 zakljuËila z

dobiËkom v viπini 1.191,8 mio SIT, dobiËek iz poslovanja

pa je znaπal 18,6 mio SIT.

Na pozitivno finanËno poslovanje so vplivali naslednji

dejavniki:

TekoËe usklajevanje prodajnih cen toplote in plina s

spreminjanjem cen vhodnih energentov.

PodroËje oblikovanja prodajnih cen toplote je urejeno z

uredbami Vlade RS, kar podjetju omogoËa, da sledi

nabavnim cenam goriva, ki se v veËji meri spreminjajo v

odvisnosti od gibanja teËaja dolarja. Te uskladitve so za

poslovanje izrednega pomena, saj gorivo skupaj s stroπki

nakupa energije iz TE-TOL v strukturi celotnih stroπkov

predstavlja kar 66 % deleæ.

Cene plina za distribucijo so se spreminjale le v viπini

sprememb nabavnih cen zemeljskega plina, le-te pa se

oblikujejo po metodologiji vladne uredbe.

Cene ostalih storitev so oblikovane na osnovi trænih

zakonitosti.

KoliËinska prodaja v ogrevalnih mesecih ter tempera-

turna odstopanja, ki vplivajo na realizirano prodajo toplote

in plina.

V izhodiπËih za plan 2001 je bilo upoπtevanih 217 ogrevalnih

dni in povpreËna zunanja temperatura 5,2 ˚C. Dejansko

pa je bilo v letu 2001 zabeleæenih 235 ogrevalnih dni in

povpreËna zunanja temperatura 6,6 ˚C. Kljub daljπi kurilni

sezoni je zaradi viπjih povpreËnih zunanjih temperatur

koliËinska prodaja pod naËrtovanim obsegom.

Urejeni odnosi z dobavitelji energije.

Glavna dobavitelja energije sta Geoplin in Termoelektrarna

toplarna Ljubljana (TE-TOL). Nabava zemeljskega plina za

potrebe proizvodnje toplote ter za nadaljnjo distribucijo plina

je potekala nemoteno. Dobavitelj je imel moænost spreminjati

cene dvakrat meseËno, po metodologiji vladne uredbe.

Leta 2001 je bilo tako 11 sprememb nabavnih cen, povpre-

Ëna doseæena nabavna cena pa je bila za 34,3 % veËja od

povpreËne, doseæene v letu 2000.

Podjetje od TE-TOL prevzema proizvedeno toploto (vroËo

vodo in paro), kar od celotnih proizvedenih koliËin v letu

2001 (1.331 GWh) predstavlja 90 % deleæ (1.193 GWh).

V drugi polovici leta 2001 je bila podpisana dolgoroËna
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pogodba o dobavi toplote ter o poslovnem in tehniËnem

sodelovanju med TE-TOL in Energetiko Ljubljana, na tej

podlagi pa tudi letna pogodba za obdobje od 1. 10. 2001

do 30. 6. 2002. S tem je bilo sklenjeno dolgoletno poga-

janje med obema partnerjema glede dobave in nakupa

energije, kar je za Mestno obËino Ljubljana izrednega

pomena.

Konec leta 2001 je podjetje v celoti prodalo zalogo

mazuta, ki je po stari zakonodaji predstavljala strateπke

zaloge. Nabavna vrednost prodanega mazuta je znaπala

278 mio SIT, prihodek od prodaje mazuta 369 mio SIT,

Ëisti dobiËek od prodaje znaπa tako 91 mio SIT.

Energetika Ljubljana je leta 2001 v celoti prodala delnice

SKB banke in iz tega naslova realizirala prihodke v viπini

337 mio SIT. Ta prodaja je bila nenaËrtovana, toda glede

na lastninsko preobrazbo banke upraviËena. Poleg tega

je bilo realizirano za 230 mio SIT prihodkov od obresti

na depozite, 76 mio SIT prihodkov iz naslova deleæev v

dobiËku Geoplina in 34 mio SIT prihodkov iz naslova

deleæev v dobiËku Slovenske investicijske banke (SIB).

DolgoroËne finanËne naloæbe.

Energetika Ljubljana je v letu 2001 iskala naloæbene

moænosti z viπjo donosnostjo, kot so dolgoroËni depoziti,

in do konca leta pridobila skoraj 66,7 % deleæ v SIB

banki. Ta naloæba bo prinaπala veËje donose, kot jih bo

mogoËe realizirati z vezavo sredstev, kjer se napoveduje

zniæevanje obrestnih mer za depozite in odprava revalo-

rizacije.

Gibanje teËaja EUR in USD ter inflacija v Republiki

Sloveniji.

V primerjavi s slovenskim tolarjem se je leta 2001

vrednost evra (EUR) zviπala za 5 %, vrednost ameriπkega

dolarja (USD) pa za 10 % (merjeno s srednjim teËajem

BS). Inflacija, merjena z indeksi æivljenjskih potrebπËin,

je znaπala 7 %, kumulativna temeljna obrestna mera pa

8,6 %.

Iz navedenih podatkov izhajajo tudi nekateri disproporci,

ki so posledica “indeksacije” posameznih bilanËnih

postavk v letu 2001.

Leta 2001 sta bili na oba centralna energetska sistema

prikljuËeni dve manjπi in ena veËja obstojeËa kotlovnica.

Na sistem daljinske oskrbe s toploto je bila prikljuËena

kotlovnica Gospodarskega razstaviπËa, z nazivno moËjo

3 MW. Na sistem oskrbe s plinom sta bili prikljuËeni

dve kotlovnici: Poπta Slovenije na Træaπki cesti in Æupnijski

urad Polje, s skupno nazivno moËjo 370 kW. Skupna

nazivna moË prikljuËenih kotlovnic je znaπala 3,372 MW.

Skupna ocenjena letna emisija SO² iz navedenih kotlovnic

je, upoπtevaje celotno povpreËno vsebnost ævepla v

gorivih, znaπala 2,59 t.

Poleg navedenih veËjih kotlovnic je bilo s prikljuËitvijo

na oba sistema odpravljenih tudi 1.241 manjπih lokalnih

kuriπË (ogrevanje) v individualnih stanovanjskih hiπah,

stanovanjih v blokih (etaæne kurjave), lokalih in podobno.

Od tega se jih je 252 prikljuËilo na sistem daljinskega

ogrevanja in 989 na sistem oskrbe s plinom. Ocenjena

letna emisija SO² iz navedenih kuriπË je bila 179,9 t.

Skupna ocenjena letna emisija SO² iz prej navedenih

kotlovnic je, ob upoπtevanju celotne povpreËne vsebnosti

ævepla v gorivih, znaπala 182,5 t. Poudariti je potrebno,

da to velja le za objekte, ki so bili zgrajeni in vseljeni

pred letom 2001. PoveËanje porabe goriv zaradi

novozgrajenih objektov, ki se niso prikljuËili na daljinska

sistema, pri tem ni upoπtevano.

Skupna emisija SO² v Ljubljani, brez upoπtevanja emisije

iz TE-TOL, je bila v letu 1990 ocenjena na 4.900 t.

Zmanjπanje emisije SO² za 182,5 t v letu 2001 pomeni

pribliæno 3,7 % zmanjπanje emisije.

Zmanj{anje onesna`enosti
zraka
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j a v n o  p o d j e t j e  vodovod -  kana l i zac i jaj a v n3.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o. zagotavlja porabnikom na obmo~ju Mestne
ob~ine Ljubljana in ostalih primestnih ob~in zanesljivo in kakovostno oskrbo s pitno
vodo ter odvajanje in ~i{~enje odpadne vode. Kakovost dobavljene pitne vode v omre`jih
je bila leta 2001 na vseh oskrbnih sistemih ustrezna in zdravstveno neopore~na, kar
dokazujejo rezultati opravljenih analiz. Ugotovljena vsebnost neza`elenih snovi je bila
ni`ja od mejnih vrednosti, dolo~enih s predpisi o zdravstveni ustreznosti pitne vode.
Pojavi vedno novih onesna`evalcev so posledica nevestnega ravnanja nekaterih
posameznikov v bivanjskem okolju, ki zaradi lastnih materialnih koristi uni~ujejo naravne
vire zares kvalitetne podtalnice. Glede na to je podjetje prisiljeno nenehno raz{irjati
obseg specializiranih aktivnosti pri spremljanju kakovosti pitne vode in namenjati skrb
za ohranitev njenih naravnih virov. V letu 2001 so bili dose`eni u~inkoviti rezultati pri
izvedbi na~rtovanih sanacij omre`ij in objektov ter raz{iritvi zmogljivosti oskrbnih
sistemov. Izvedene sanacije in zamenjave slabih odsekov vodovodnih in kanalizacijskih
omre`ij bodo pove~ale stopnjo zanesljivosti oskrbe, za{~ite kakovosti pitne vode v
omre`jih ter za{~ite kakovosti podtalnice v prvem in drugem varstvenem pasu.

Fizi~ni obseg poslovanja
Skupna dolæina distribucijskih omreæij za dobavo pitne

vode in odvajanje odpadne vode ter prikljuËkov na teh

omreæjih, ki jih podjetje redno vzdræuje, se je tudi v letu

2001 poveËala. Ob koncu leta je imelo podjetje v

upravljanju 959,7 km vodovodnega omreæja. Letni prirastek

dolæine je bil nekoliko viπji od naËrtovanega, vendar v

njem niso zajeti lokalni vodovodni sistemi Pijava Gorica,

Ig in Gornji Ig, ki so bili v upravljanje in vzdræevanje for-

malno in dejansko prevzeti lansko leto.

Podatki o doseæenih prodanih koliËinah za leto 2001

kaæejo, da se trend zmanjπevanja porabe pitne vode in

tudi odvedenih koliËin odpadne vode πe nadaljuje, da traja

æe 14 let in da se je v letu 2001 vidno poglobil.

Prodane koliËine pitne vode so bile za 1.271.725 m³ niæje

od naËrtovanih, izpad naËrta za to storitev je bil 5 %. V

preteklem letu je bil zaostanek za naËrtom nadpovpreËno

velik v sektorju prodaje gospodarstvu, kjer je znaπal 770

gospodinjstva
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tisoË m³, v sektorju gospodinjstev in ostalih negospodar-

skih organizacij pa je bilo prodanih 501 tisoË m³ pitne

vode manj od predvidenega obsega.

KoliËinski izpad naËrtovanega obsega storitev odvajanja

in ËiπËenja je znaπal 1.176.547 m³ odpadne vode, oziroma

za 5 odstotnih toËk. Skoraj dve tretjini izpada odvedenih

koliËin izkazujejo porabniki v sektorju gospodarstva. V

primerjavi z letom 2000 je bilo leta 2001 prodanih milijon

m³ pitne vode manj, letni obseg porabe pa se je zmanjπal

za dobre 4 %. Odjemalci v sektorju gospodinjstev in ne-

gospodarstva so porabili skoraj 2 % manj pitne vode.

VeËja vzdræevalna dela na komunalnih sistemih so bila

uresniËena z namenom, da bi ohranili normalne uporab-

nosti sistemov ob njihovi nespremenjeni namembnosti

v obsegu, ki je nujen za varnost oskrbe in za prepreËitev

veËjih okvar. VeËji del nalog je teæko vnaprej naËrtovati,

saj se obseg, Ëas in lokacija posameznih dogodkov pojavlja

dokaj nepredvidljivo. Zato je bil veËji del teh posegov

opravljen intervencijsko, medtem ko so se veËja vzdræe-

valna dela, zlasti na objektih in opremi, izvajala preventivno.

Skupna vrednost opravljenega obsega veËjih vzdræevalnih

del je znaπala 538 mio SIT in je bila viπja od naËrtovane

za 114,4 mio SIT. Obseg naËrtovanih sredstev za te

namene je preseæen za 27 %, v primerjavi z letom prej

pa za 16 %. Preseganje naËrtovane viπine stroπkov veËjih

vzdræevalnih del je predvsem posledica veËjega fiziËnega

obsega opravljenih posegov v komunalne sisteme, kot

je bil naËrtovan. Vso razliko med naËrtovanimi in

doseæenimi stroπki izvedbe tega programa so prispevali

sanacijski posegi tako na vodovodnem kot na kanalizacij-

skem omreæju.

Za njihovo izvedbo je bilo v letu 2001 porabljenih 478,4

mio SIT, kar je za 31,5 % veË, kot je bilo naËrtovano,

medtem ko so bili stroπki izvedenih posegov na objektih,

opremi in delovnih sredstvih v glavnem doseæeni v

naËrtovani viπini in so znaπali 59,6 mio SIT.

NajveËji deleæ v strukturi stroπkov predstavljajo stroπki

posegov v vodovodne sisteme, zlasti v omreæje, medtem

ko znaπa deleæ stroπkov posegov v kanalizacijske sisteme

le slabih 13 strukturnih toËk. Rezultat tega obseænega

dela se kaæe v zmanjπanju vodnih izgub pri distribuciji

vode in v sorazmerno visokem standardu oskrbe z vodo,

saj je Ëas prekinitve dobave vode zaradi odpravljanja napak

na omreæju minimalen.

Stroπki opravljenih posegov v vodovodne sisteme so v

letu 2001 zanaπali 469,5 mio SIT in presegli naËrtovane

za 25 %. Razlog je v veËjem obsegu opravljenih posegov

v vodovodno omreæje zaradi nepredvidenih prelomov na

primarnih in sekundarnih cevovodih ter v veËjem obsegu

obnov in odprav napak na prikljuËnih cevovodih. K viπjim

stroπkom od naËrtovanih pa so delno prispevali tudi na

novo prevzeti lokalni sistemi, ki jih je bilo potrebno vsaj

nekoliko urediti (postavitev oznaËevalnih tablic, popravila

poæarnih hidrantov, zapornih armatur itd.).

V zadnjih letih se poveËujejo prelomi na vodovodnih

cevovodih veËjih profilov. Tako je bilo potrebno v letu

2001 odpraviti 63 prelomov na primarnih vodovodih v

urbanih in prometno obremenjenih lokacijah ter 218

prelomov na sekundarnih cevovodih. ©tevilo odkritih

poπkodb cevovodov je bilo za dobrih 12 % viπje od naËrto-

vanega.

Vzdr`evalna dela

struktura realizacije ve~jih vzdr`evalnih del v letu 2001

VODOVODNO OMREÆJE 80,4 %

VODOVODNI OBJEKTI
IN NAPRAVE  6,0 %

KANALIZACIJSKO
OMREÆJE  9,2 %

KANALIZACIJSKI OBJEKTI
IN NAPRAVE 1,9 %

DELOVNA SREDSTVA 2,5 %
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Obnove in nadomestitve
Od leta 1996, ko je bila uvedena taksa za obremenjevanje

vode, je letni obseg investicijskih vlaganj v æe zgrajene

komunalne sisteme strmo naraπËal, razen leta 1998, ko

se je optimistiËno naËrtoval zaËetek izgradnje druge faze

Centralne Ëistilne naprave Ljubljana in se je v ta namen

rezerviral del finanËnih sredstev.

Kljub sorazmerno visoki stopnji rasti vrednostnega obsega

vlaganj v æe zgrajene komunalne sisteme se v preteklem

obdobju v te sisteme ni vrnil obseg sredstev v viπini

obraËunane amortizacije, ki naj bi se v normalnih razmerah

preko sanacijskih posegov letno prenaπala na poslovne

uËinke podjetja. Tako je bila tudi v letu 2001 obraËunana

amortizacija komunalnih sistemov za dobrih 109 mio SIT

viπja od vrednostnega obsega teh vlaganj. Ne glede na

to pa so rezultati letnih poveËanj obsega investicijskih

vlaganj v obnovo oz. zamenjavo opreme in poπkodovanih

odsekov omreæja æe vidni, saj se je zmanjπala poraba

elektriËne energije na enoto naËrpane in prodane vode,

precej pa se je zmanjπala tudi razlika med tema dvema

parametroma. S pospeπenim obnavljanjem kanaliza-

cijskega omreæja in lokalnih Ëistilnih naprav pa se je

prispevalo tudi k zmanjπanju obremenitve vodotokov in

podtalnic.

Skupna vrednost investicijskih naloæb je v letu 2001

znaπala 2.835,6 mio SIT. Z vrednostnega vidika je bila

naËrtovana vrednost nalog prve prednosti preseæena za

652,1 mio SIT oz. za 29,9 %, medtem ko je bila skupna

naËrtovana vrednost investicijskih vlaganj - kljub prido-

bljenemu dodatnemu investicijskemu denarju - doseæena

le 60,1 %. Dobra polovica skupne vsote investicijskih vla-

ganj v obnove in nadomestitve komunalnih sistemov je

bila namenjena vlaganjem v vodovodne sisteme, nekaj

manj sredstev pa za sanacijo kanalizacijskih sistemov.

NajveËji deleæ sredstev je bil namenjen zamenjavam oz.

obnovam vodovodnega in kanalizacijskega omreæja. Za

izvedbo teh nalog je bilo v letu 2001 porabljenih 2.459,8

mio SIT, kar predstavlja 86,7 %; 11 % sredstev je bilo

vlo-æenih v obnovo komunalnih objektov in v opremo,

preostala sredstva pa so bila porabljena za zamenjave

delovnih sredstev, opreme in vozil za potrebe sektorjev

in strokovnih sluæb.

V letu 2001 so se dokonËale naslednje pomembnejπe

investicije iz naËrta leta 2000:

zamenjava vodovodov v naselju Jeæa, po Riharjevi ulici,

na odseku med Parmovo in Tivolsko cesto, po delu Miklo-

πiËeve in TavËarjeve ulice, po ©varovi ulici, po delu Tacna,

po StaniËevi in Franketovi ulici, Apihovi in delu LavriËeve

ulice, po Cesti XIII v Roæni dolini in na odseku Brinje-

©entjakob,

obnova ËrpaliπËa odpadne vode Koseze, ©kofljica in

Murgle 3, zamenjava tlaËnega voda od »P Sneberje,

zamenjava kanalov po Riharjevi ulici, delu Opekarske,

Iæanske in MikloπiËeve ceste, po Groharjevi ulici, po Apihovi

in delu LavrinËeve ulice in po Cesti V. v Roæni dolini.

Poleg dokonËanih zamenjav omreæja so v letu 2001

potekale tudi aktivnosti za zamenjavo drugih naËrtovanih

odsekov vodovodnega in kanalizacijskega omreæja. Tako

je v pripravi investicijsko-tehniËna dokumentacija za

zamenjavo posameznih odsekov na 39 razliËnih lokacijah

πirπega obmoËja mesta, oz. se odvija faza zbiranja soglasij

in pridobitve raznih upravnih dovoljenj; za zamenjavo 15

odsekov je gradbeno dovoljenje æe pridobljeno; na 8

odsekih zamenjave πe potekajo, 9 odsekov pa je v zakljuËni

fazi.

struktura investicijskih vlaganj v obnove in nadomestitve v letu 2001

VODOVODNO OMREÆJE 50,7 %

VODOVODNI OBJEKTI
IN NAPRAVE  1,0 %

DELOVNA
SREDSTVA 2,3 %

KANALIZACIJSKI OBJEKTI
IN NAPRAVE 10,0 %

KANALIZACIJSKO
OMREÆJE  36,1 %
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Investicijska vlaganja
Zaradi velikega πtevila okvar na vodovodnem in

kanalizacijskem omreæju in zaradi zastarele opreme ËrpaliπË

so se v zadnjih letih prednostno izvajali sanacijski posegi

na æe zgrajenih komunalnih sistemih, v precej manjπem

obsegu pa so potekala vlaganja v razvoj in πiritev komunalnih

dejavnosti. Izvedba nalog s tega podroËja se v veliki meri

financira iz tujih virov, zato so bile v zadnjih letih naloæbe

v razvoj sistemov precej skromne.

V letu 2001 je skupna investicijska vrednost naloæb v

πiritev in razvoj vodovodnih in kanalizacijskih sistemov

ter v izgradnjo poslovno-servisne hiπe znaπala 2.841,7

mio SIT, kar pomeni, da je bila vrednost naËrta preseæena

za 558,2 mio SIT oziroma za 24,4 %, skupni naËrt pa je

bil z vrednostnega vidika realiziran 85,4 %.

Leta 2001 je bila dokonËana izgradnja povezovalnega

vodovoda na obmoËju Jeæe, izgradnja vodovoda po delu

Dunajske ceste, na odseku Stegne-Kuhljeva ulica, v veËjem

obsegu od naËrtovanega pa je bila z zagotovitvijo dodatnih

finanËnih sredstev obËine Brezovica izvedena izgradnja

povezovalnega vodovoda ob Træaπki cesti, ki je v zakljuËni

fazi. V manjπem fiziËnem obsegu od naËrtovanega sta

zaradi terminske uskladitve z izgradnjo plinovoda potekali

izgradnji vodovodov po Cesti dveh cesarjev in Mokrπki

cesti ter ureditev vodooskrbe v Senoæetih, ki jo v celoti

financira obËina Dol pri Ljubljani. Ta obseæna naloga se bo

izvajala veË let, v letu 2001 se je v obsegu razpoloæljivih

finanËnih sredstev zaËelo z izgradnjo vodohrana.

©iritev kanalizacijskega omreæja je potekala na 11 razliËnih

lokacijah. ZakljuËena je izgradnja kanala po Murnovi ulici

in na obmoËju naselja ©martno. Ker je bila izgradnja kanala

ob Velikem Galjevcu zakljuËena æe v letu 2000, je bil v

letu 2001 izveden le tehniËni pregled in poravnani so bili

stroπki odπkodnin, cenitvenih poroËil in upravnih taks.

NaËrtovani izgradnji kanalizacije po Selanovi ulici in ObËinski

poti sta bili zakljuËeni, izgradnja povezovalnega kanala

Lavrica-©kofljica je bila izvedena le do obËinske meje med

MOL in ©kofljico, medtem ko je za nadaljevanje gradnje

tega povezovalnega kanala na obmoËju obËine ©kofljica

v pripravi investicijsko tehniËna dokumentacija.

V sklopu raziskovalnih nalog æe nekaj let potekajo

geomehanske raziskave Ljubljanskega barja, da bi se

ugotovili vplivi Ërpanja podtalnice v vodarni Brest na

posedanje barjanskih plasti. Naloga je izjemnega pomena,

saj je potrebno ugotoviti moænosti za izkoriπËanje veËjih

koliËin kakovostne podzemne vode v naslednjih letih, ko

bo dokonËana izgradnja povezovalnega vodovoda Brest-

Ljubljana.

V okviru hidrogeoloπkih raziskav izvirov na obmoËju

Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja pa so bila

doloËena merilna in vzorËevalna mesta naravnih izvirov,

da bi se doloËilo razpoloæljive in obnovljive vodne vire

mesta Ljubljane, ki so velikega pomena za monitoring

statusa podzemne vode na obmoËju vodarne Brest oz.

za ugotavljanje vpliva ËrpaliπËa (pri razliËnih koliËinah

Ërpanja podtalnice) na hidrogeoloπke in hidroloπke razmere

ter za ugotavljanje naravnih izdatkov podzemne vode na

vzhodnem delu Ljubljanskega polja. Spremljanje

koliËinskega in kakovostnega stanja se bo izvajalo veË

let.

VeËletna prizadevanja podjetja za pridobitev upravnih

dovoljenj za zaËetek gradnje druge faze C»NL so obrodila

sadove. V mesecu avgustu je bilo pridobljeno delno

dovoljenje za gradnjo, zato se je lahko zakljuËil tudi

postopek javnega razpisa in izbral najugodnejπi ponudnik

za izvedbo del. Naloga je v fazi podpisa pogodbe in se bo

fiziËno zaËela izvajati predvidoma v prvi polovici letoπnjega

leta. ZaËetek izvedbe izgradnje servisne ceste, ki naj bi

se gradila πe v sklopu prve faze, se zaradi denacionali-

zacijskih postopkov premika v naslednja leta.

V sklopu pripravljalnih del so bili izvedeni naËrtovani

struktura realizacije ve~jih vzdr`evalnih del v letu 2001

POSLOVNA STAVBA 60,8 %

KANALIZACIJSKI OBJEKTI
IN NAPRAVE 0,5 %

RAZISKAVE  2,2 %

VODOVODNO OMREÆJE 4,0 %

IZGRADNJA
C»NL 11,5 %

KANALIZACIJSKO
OMREÆJE 21,1 %
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preobteæitveni nasipi znotraj ograje Centralne Ëistilne

naprave, medtem ko naËrtovana postavitev varnostnih

ograj okoli gradbiπËa in izvedba zaËasnih komunalnih

prikljuËkov ter gradbiπËnih objektov za potrebe gradnje

ni bila izvedena zaradi spremembe termina zaËetka gradnje.

Investicijske aktivnosti so v letu 2001 potekale v 7 obËinah.

NajveËji obseg investicijskih vlaganj v komunalne sisteme

je bil izveden v Mestni obËini Ljubljana, kjer je vgrajen

tudi najveËji deleæ komunalne infrastrukture, manjπi del

sredstev pa je bil porabljen za financiranje oz. sofinanciranje

investicijskih posegov na obmoËju primestnih obËin, in

sicer na obmoËju obËine:

Medvode: sofinanciranje urejanja odvajanja in ËiπËenja

komunalnih odpadnih voda, zamenjave petih protismradnih

pokrovov na ËrpaliπËu komunalne odpadne vode in obnova

kanala po delu Ceste talcev;

Brezovica: zamenjava strojne instalacije in Ërpalke v

Ëistilni postaji Rakitna in zaËetek izgradnje povezovalnega

vodovoda ob Træaπki cesti;

©kofljica: zamenjava energetske opreme v ËrpaliπËu

komunalne odpadne vode in priprava investicijsko tehniËne

dokumentacije za zamenjavo vodovoda v Babni gorici;

Horjul: sofinanciranje urejanja odvajanja in ËiπËenja

komunalnih odpadnih voda;

Ig: vgradnja mehke zagone z obvodi v devetih vodnjakih

vodarne Brest, nadaljevanje izgradnje kanalizacije v drugi

varstveni coni te vodarne, vgradnja vodomera na Iæici,

zamenjava vodovodnega omreæja v naselju Brest, vgradnja

zasuna in preureditev sanitarijev v »N Matena;

Dol pri Ljubljani: priprava investicijsko tehniËne doku-

mentacije za izgradnjo kanalizacije in zaËetek izgradnje

vodohrana na predvideni trasi povezovalnega vodovoda

Dolsko-Senoæeti;

vse ostale investicijske aktivnosti so potekale na

obmoËju MOL.

Ker obËine Horjul, Velike LaπËe, Dobrova, ©kofljica in Dol

pri Ljubljani niso pravoËasno pripravile izvedbenih projektov

oz. vseh potrebnih upravnih dovoljenj za urejanje odvajanja

in ËiπËenja komunalnih odpadnih voda, ni bilo izvedeno

naËrtovano sofinanciranje iz sredstev takse. Zaradi

posebnega medobËinskega dogovora se je za 40 mio

SIT, namenjenih sofinanciranju izgradnje kanalizacije v

obËini Vodice, poveËal deleæ sofinanciranja izgradnje

kanalizacije v obËini Medvode.

Za leto 2001 izkazuje podjetje 1.272 mio SIT izgube iz

poslovanja; v letu dni se je izguba zniæala za 293 mio SIT,

oziroma za 19 %. Glavni vzroki zmanjπanja izgube so na

prihodkovni strani: poviπanje obraËunskih cen za storitvi

odvajanja in ËiπËenja odpadne vode v prvem kvartalu leta,

nekoliko tudi manjπe poviπanje obraËunskih cen za storitev

dobave vode v zadnjem kvartalu leta ter - najpomembnejπe

- prihodek iz naslova prodaje vrednostnih papirjev.

PoveËanje prihodkov zaradi podraæitev komunalnih storitev

sta istoËasno zmanjπali pospeπeni stopnji padanja prodanih

koliËin pitne vode in odvedene odpadne vode. UËinek

izpada naËrtovanega obsega prodaje osnovnih komunalnih

storitev po vrstah porabnikov, obraËunanih po povpreËnih

doseæenih prodajnih cenah na enoto storitve po

obraËunskih tarifnih skupinah, se kaæe v zmanjπanju

prihodkov iz osnovnih dejavnosti za:

217,3 mio SIT pri izpadu dela naËrtovanega obsega

odjema po vrstah porabnikov ali

177 mio SIT zaradi zniæanja odjema (v primerjavi z

realiziranim v predhodnem letu) po vrstah porabnikov.

Na osnovi izkuπenj in znanih vladnih usmeritev o naËinu

izvajanja ukrepov administrativnega oblikovanja cen

komunalnih storitev je bila izguba naËrtovana. Izkazana

izguba iz poslovanja je za 459 mio SIT oziroma za 26,5 %

niæja. Izboljπanje predvidenega negativnega rezultata je

preteæno doseæeno s prodajo delnic, manjπi del izboljπanja

pa je vsota pozitivnih prispevkov: poviπanja prodajnih cen

komunalnih storitev, prihrankov pri stroπkih materiala,

elektriËne energije, dela zaposlenih in nekaterih storitev

ter negativnih prispevkov tekoËih rasti cen porabljenih

tvorcev, poveËanega obsega izvedenih veËjih vzdræevalnih

del in naraπËanja dolænikov. KonËni uËinek vseh prispevkov

se kaæe kot zmanjπanje naËrtovane izgube iz rednega

poslovanja za 55 mio SIT.

Ustvarjena izguba podjetja je vsota izgub v obeh

komunalnih dejavnostih: dejavnost Ërpanja in distribucije

pitne vode izkazuje 573 mio SIT izgube, dejavnost odvajanja

in ËiπËenja odpadne vode pa 699 mio SIT izgube. Izguba

se je v dejavnosti vodooskrbe glede na leto 2000 poviπala

za 5 %, v dejavnosti odvajanja in ËiπËenja pa se je zniæala

za dobrih 31 % .

Finan~no poslovanje



2 72 7l e t n o  p o r o Ë i l o  2 0 0 1  h o l d i n g  l j u b l j a n a

Doseæeni stopnji pokritja stroπkov s prihodki za leto 2001

sta bili zaradi viπjih prihodkov boljπi od naËrtovanih: v

dejavnosti vodooskrbe je znaπala 82 %, v dejavnosti

odvajanja in ËiπËenja pa 78 %. Gospodarnost poslovanja

se je v primerjavi s predhodnim letom poviπala v dejavnosti

odvajanja in ËiπËenja odpadne vode za 13 odstotnih toËk,

kar je v najveËji meri uËinek poviπanja prodajnih cen v

letih 2000 in 2001 ter prodaje delnic, medtem ko je v

dejavnosti vodooskrbe ostala skoraj enaka, preteæno na

raËun prihodkov od prodanih delnic.

Izgubo iz rednega poslovanja podjetje izkazuje æe sedmo

leto zapored. Glavni razlogi izgube v zadnjem letu so isti

kot v predhodnih letih.

V zaËetku leta 2001 je skupπËina Holdinga Ljubljana obrav-

navala predloga za uskladitev prodajnih cen z lastnima

cenama obeh komunalnih storitev in sprejela sklepa o

poviπanju obraËunskih cen:

za storitve vodooskrbe v popreËju za 27,4 %, datum

poviπanja se doloËi po razreπitvi neskladja med predpisanim

navodilom za oblikovanje cen za pitno vodo in veljavnim

tarifnim sistemom za obraËun dobave pitne vode;

za storitvi odvajanja in ËiπËenja odpadne vode v popreËju

za 58,2 %, poviπanje se izvede v dveh delih: 1. marca 2001

za 20 % in 1. julija do predlagane viπine.

S tem so bili po veËletnem zastoju dani nedvomno najbolj

uËinkoviti temelji za dokonËno sanacijo izgube iz redne

dejavnosti podjetja.

Podjetje si nenehno prizadeva izboljπati poslovni rezultat

in Ëimprej sanirati izgubo. Pri obstojeËem procesu stalnega

zmanjπevanja obsega prodaje in sistemu samofinaciranja

osnovnih dejavnosti je ta cilj mogoËe doseËi le s

poviπanjem obraËunskih cen na raven lastnih cen storitev

ali z drugimi korenitimi spremembami na podroËju virov

financiranja rednih dejavnosti ter temeljnih pogojev

poslovanja. O teh ali podobnih vsebinskih spremembah

odloËa ustanovitelj.
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ljubljanski potniπki prometomet



javno podjetje ljubljanski potniπki prometjavno4.

Javno podjetje Ljubljanski potni{ki promet, d.o.o opravlja prevoz potnikov na obmo~ju
Mestne ob~ine Ljubljana in ob~in Borovnica, Brezovica, Vrhnika, Logatec, Horjul,
Dobrova-Polhov Gradec, Medvode, Vodice, Menge{, Cerklje na Gorenjskem, Ivan~na
gorica, Grosuplje, Videm-Dobre polje, [kofljica, Ig in Gorenja vas-Poljane.

Mestni promet se je leta 2001 odvijal na 21 rednih progah, katerih skupna dol`ina je
231,8 km. Primestni promet pa je potekal na 36 linijah v skupni dol`ini 829 km.
Podjetje je opravljalo tudi pogodbene prevoze za 21 osnovnih {ol z avtobusi primestnega
prometa. Pogodbeni prevozi se opravljajo na podlagi sklenjenih pogodb s {olami: ali
na rednih linijah, kjer {ole pla~ujejo mese~ne vozovnice dijakom, ali posebej, kjer {ole
pla~ajo prevoz po pogodbi v celoti. Z uvedbo posebnih pogojev za prevoz otrok od
1. 9. 2001 dalje pa so se mo`nosti za izvajanje ob~asnih prevozov zmanj{ale.

Kot dopolnilno dejavnost rednemu programu podjetje opravlja tudi posebne vo`nje po
naro~ilu, namenjene izletom {ol ali pa agencijam v notranjem in mednarodnem prometu.

Ocenjujemo, da obstoje~e povezave in frekvence odhodov na posameznih progah
mestnega prometa, {e posebej pa na progah primestnega prometa, zagotavljajo minimalni
standard javnega prevoza in so dale~ od kakovosti, ki bi zagotavljala privla~en in zanimiv
javni prevoz, ki bi pritegnil ve~ potnikov in hkrati razbremenil sredi{~e mesta. V okviru
projekta za pove~anje privla~nosti javnega prevoza je podjetje uresni~ilo nekaj odmevnih
akcij, kot so hi{a `elja, valentinovi sr~ki, poletno vro~i `etoni, grafiti bus, Pre{eren
bus, pomladna ogla{evalska akcija in tudi sve~ano praznovanje stoletnice dejavnosti
javnega prevoza v Ljubljani. Vse te akcije so pove~ale zanimanje in naklonjenost
me{~anov, ki so v veliki meri tudi potniki LPP.

Prepeljani potniki,
prevo`eni kilometri
V mestnem potniπkem prometu je bilo leta 2001

prevoæenih 11,5 milijona kilometrov. ©tevilo prevoæenih

kilometrov je enako kot v letu 2000 .

V mestnem potniπkem prometu je bilo leta 2001

prepeljanih 95,4 milijona potnikov. ©tevilo prepeljanih

potnikov je od lanskoletnega niæje za 4 %. Na padanje

πtevila potnikov je vplivalo predvsem:

na zaËetku leta izredno blaga in suha zima,

padec standarda prebivalcev,

{tevilo prepeljanih potnikov v mestnem potni{kem prometu
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poveËanje poti v kolesarski mreæi na podroËju centra

mesta,

 veliko πtevilo obvozov v centru mesta in s tem podaljπan

potovalni Ëas.

V strukturi potnikov je najviπji upad πtevila potnikov viden

pri plaËilih z gotovino, pri tedenskih in dnevnih vozovnicah

ter pri upokojencih.

V primestnem potniπkem prometu je bilo 3,6 milijona

prevoæenih kilometrov na rednih linijah za 1 % niæje od

preteklega leta, 645,6 tisoË prevoæenih kilometrov na

posebnih voænjah je bilo za 5 % niæje od predhodnega

leta in 519 tisoË na pogodbenih voænjah za 15 % niæje

kot lansko leto. Skupno πtevilo prevoæenih kilometrov v

primestnem potniπkem prometu je 4,79 mio in je za 3 %

niæje od lanskega leta.

Na rednih linijah je bilo prepeljanih 3,1 mio potnikov, na

posebnih voænjah 233,6 tisoË potnikov in na pogodbenih

voænjah 829,5 tisoË potnikov. ©tevilo na rednih linijah je

za 4 % niæje od lanskoletnega, πtevilo na posebnih voænjah

je enako kot lani, na pogodbenih voænjah pa primerjava

ni realna, ker se je s septembrom 2001 spremenil sistem

prikazovanja πtevila potnikov po pogodbah: zdaj na podlagi

dejansko izdanih vozovnic πolam, pred tem pa na podlagi

preraËuna s povpreËno ceno, doseæeno z izdajo vozovnic

na almeks strojËkih.

Podjetje je imelo leta 2001 v povpreËju 262 vozil, od tega

je bilo v mestnem potniπkem prometu v povpreËju v

obratovanju 201 vozilo oziroma za 2 % manj kot v enakem

obdobju lani. V primestnem potniπkem prometu pa je

bilo v povpreËju 65 vozil, kar je za 7 % manj kot leta 2000.

Starost vozil je bila na zadnji dan leta 2001 æe veËja kot

leta 1996, ko se je zaËelo s programom obnove voznega

parka.

Starost vozil se je zaËela dvigovati, saj v letu 2000 in 2001

ni bilo nabavljeno niti eno vozilo. NaËrtovanih zamenjav

zaradi pomanjkanja sredstev ni bilo mogoËe izpeljati, vsaj

ne v predvidenem Ëasu oziroma v predvideni koliËini.

V mestnem potniπkem prometu je bilo vozil povpreËno

201. ©tevilo vozil konec leta je bilo 197, od tega 45 enojnih

in 152 zgibnih. V letu 2001 ni bilo nabavljeno nobeno

novo vozilo.

Vozila
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V primestnem potniπkem prometu je bilo v preteklem

letu povpreËno 65 vozil. ©tevilo vozil konec leta je bilo

65, od tega 59 enojnih in 6 zgibnih. Tudi v primestnem

prometu v letu 2001 ni bilo nabavljeno nobeno novo vozilo.

V poslovnem naËrtu za leto 2001 je podjetje kot enega

izmed dvanajst naËrtovanih kratkoroËnih ciljev æelelo

zagotoviti varen in zanesljiv prevoz potnikov.

Cilj je bil doseæen le v tistem delu, ki zadeva prilagajanje

voznih redov, izobraæevanje voznikov in kakovostno

vzdræevanje vozil, nabavljeno pa ni bilo niti eno vozilo in

tudi javni razpis za nakup avtobusov ni bil izveden.

Leto 2001 je bilo za podjetje pestro in uspeπno. Dræava

je zaËela subvencionirati medkrajevni prevoz, zato je

septembra leta 2001 zaËela veljati uredba o viπini, Ëasovnih

obdobjih ter naËinu dodelitve zaËasne subvencije

avtobusnim prevoznikom, ki opravljajo javne linijske

prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu. S tem

je bil pridobljen kakovosten vir financiranja javnega prevoza

v viπini 13 SIT na prevoæeni kilometer za registrirane linije.

Doseæenih rezultatov je πe nekaj, in sicer: delna obnova

mehaniËne delavnice, pridobitev gradbenega dovoljenja

za tehniËne preglede, priprava predloga sprememb prog

in voznih redov, izvedba serije seminarjev za voznike in

prilagoditev novi zakonodaji na podroËju πolskih prevozov.

Glavna dejavnost - prevoz potnikov v mestnem in

primestnem prometu - posluje z izgubo, ki se pojavlja æe

vrsto let in je posledica realno prenizkih cen in prenizke

subvencije, oziroma v primestnem prometu nesubven-

cioniranja s strani novih obËin. Podjetje je poslovanje v

letu 2001 zakljuËilo z dobiËkom v viπini 7 mio SIT, kar je

predvsem posledica uspeπnega poslovanja TehniËnih

Poslovanje
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pregledov, saj ostale dejavnosti izkazujejo izgubo.

Prihodek podjetja v viπini 7.142 mio SIT je od prihodka v

letu 2000 viπji za 19 %. NajveËji deleæ prihodka predstavlja

prihodek iz opravljenih storitev prevoza potnikov v mestnem

in primestnem prometu. Viπina subvencije je bila v proraËunu

MOL za leto 2001 doloËena v viπini 824 mio SIT. Sredstva,

ki pokrivajo stroπke podaljπanja proge 9 in 19 v viπini 13,3

mio SIT, so opredeljena s pogodbo o plaËilu poveËanih

stroπkov obratovanja.

Med drugimi prihodki financiranja je v viπini 118 mio SIT

izkazana razlika med knjiæno in prodajno vrednostjo delnic

SKB, ki jih je podjetje prodalo aprila 2001.

Prihodek dejavnosti mestnega potniπkega prometa je bil

realiziran v viπini 4.931 mio SIT in je od lanskoletnega vi-

πji za 22 %. Cene prevoza v mestnem potniπkem prome-

tu so se v letu 2001 poviπale enkrat, in sicer 1. 2. 2001 za

16 %.

Prihodek dejavnosti primestnega potniπkega prometa je

realiziran v viπini 1.280 mio SIT. Cene prevoza v primestnem

potniπkem prometu so se v letu 2001 poviπale dvakrat, in

sicer 1. 2. 2001 za 7,4 % in 1. 11. 2001 za 5,7 %.

Prihodek od eksternih storitev je v sektorju Delavnice

realiziran v viπini 164,8 mio SIT. Prihodek od povraËila πkod

zavarovalnic v viπini 62,4 mio SIT je prikazan med drugimi

izrednimi prihodki.

V letu 2001 je imelo podjetje za 7.135 mio SIT odhodkov.

Odhodki so od lanskoletnih viπji za 11 %.

Najviπji med odhodki je πe vedno stroπek dela, ki v strukturi

stroπkov predstavlja 52,8 %. PlaËe zaposlenih so se

izplaËevale v skladu z veljavno kolektivno pogodbo in v

skladu z Zakonom o doloËitvi minimalne plaËe in o naËinu

usklajevanja plaË.

Vzdræevanje vozil podjetja je eden veËjih stroπkov. Na

njegovo zniæevanje se lahko vpliva predvsem z ugodnejπo

starostno strukturo voznega parka. Pojavil se je velik porast

veËjih karoserijskih popravil, kar je vsekakor posledica

poveËanja starostne strukture vozil.

V letu 2001 podjetje ni imelo veËjih teæav z likvidnostjo in

ni najemalo kratkoroËnih premostitvenih kreditov, ki jih je

v preteklosti potrebovalo za normalen potek poslovanja.

Izboljπana likvidnost podjetja traja æe od avgusta 2000, ko

je podjetje pridobilo kredit ERSRS v viπini 400 mio SIT. Po

poplaËilu kratkoroËnih kreditov, najetih pri Zavarovalnici

Triglav in Bank Austria, se je ostanek sredstev skupaj z

ostanki tekoËih prilivov vezal kot namenska sredstva za

nakup avtobusov. V aprilu 2001 so se prodale delnice SKB,

s Ëimer se je  pridobilo 200,4 mio SIT. Stanje vezanih

sredstev konec leta 2001 je bilo tako 617 mio SIT.

Iz pregleda kapitala po stanju na dan 31. 12. 2001 je razvi-

dno, da znaπa nepokrita izguba LPP skupaj z revalorizacijskim

popravkom 701 mio SIT. Izguba se nanaπa predvsem na

poslovanje leta 1997 in 2000.

V letu 2001 je bilo za investicije porabljenih 532 mio SIT brez

DDV, od tega za vraËilo kreditov 443 mio SIT ali 83,3 %

vseh sredstev.

Za nepremiËnine je bilo porabljenih 64,4 mio SIT sredstev,

iz katerih se je uredilo parkiriπËe na Celovπki 160, obnovila

toplotna postaja v stavbi Karoserije, kupil sanitarni kiosk,

pridobila projektna dokumentacija za razπiritev TehniËnih

pregledov, uredil video nadzorni sistem v blagajni na Trdinovi

3 in nadgradila telefonska centrala.

Izvedba Ëetrte faze programa obnove voznega parka -

nakup 25 avtobusov - je prestavljena na leto 2002.

Podjetje je sicer uresniËilo naËrtovani cilj za poslovno leto

2001 o zmanjπanju πkodljivih vplivov na okolje, vendar ne

v celoti. Sistem ravnanja z okoljem je sprejet kot integralni

del celovitega sistema kakovosti in ravnanja z okoljem. V

zaËetni presoji ≈Initial audit« s strani BVQI za ISO 14001,

ki je potekala novembra 2001, je bilo ugotovljenih pet veËjih

neskladnosti v dokumentaciji in obvladovanju nevarnih

snovi v Delavnicah, ki so æe odpravljene. Na podroËju

nabave novih vozil in zmanjπevanju izpustov v okolje v letu

2001 ni sprememb.

Investicije

Okolje
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Javno podjetje Ljubljanske tr`nice, d.o.o. upravlja s tr`nimi povr{inami za prodajo
sadja in zelenjave ter drugih `ivil na drobno. V minulem letu je podjetje nadaljevalo s
prenovami tr`nih prostorov in posodabljanjem prodajnih mest ter opreme. Poslovanje
te dejavnosti je iz leta v leto te`je, saj se ponudba asortimana, ki se prodaja na tr`nicah,
z odpiranjem hipermarketov pove~uje in je po primerljivosti cenovno privla~nej{a, prav
tako pa tudi po infrastrukturi (parkiri{~a).

V prvi polovici leta je podjetje na @alah kupilo cvetli~ni paviljon, kamor so se premestili
najemniki, ki prodajajo cvetje in sve~e na stojnicah. Za investiranje v nakup paviljona
se je podjetje odlo~ilo zato, ker pri~akuje, da bo z organiziranjem rednih in izrednih
prodaj na tem podro~ju zadr`alo enak fizi~ni obseg poslovanja.

Ve~ja prenovitvena dela so se izvajala na tr`nici v [i{ki, kjer se je prenovilo pet lokalov
v skladu s sodobnimi normativi. Urejenost tr`nice in bolj{a ponudba je pritegnila ve~je
{tevilo obiskovalcev oziroma kupcev. Na tr`nici se je namestil reklamni »display« s
podatki o obratovanju tr`nice in o najemnikih, kar bo dopolnjeno {e z navedbo ponudbe.
Prav tako so »displayi« name{~eni tudi na tr`nici Be`igrad in na tr`nici v Mostah.

Na tr`nici Center so se kot zaokro`ene celote glede na vrsto prodaje prerazporedila
in zdru`ila prodajna mesta, v letu 2001 so se v skladu z normativi opremile z elektronskimi
tehtnicami tudi stojnice, na katerih se prodaja sadje in zelenjava.

Prodaja tr‘nega prostora
Za leto 2001 je bila po programu rezervacij predvidena

veËja prodaja, kot je bila doseæena v letu 2000. Rahel

porast je bil predviden na podroËju prodaje sadja in

zelenjave, vendar je bilo povpraπevanje zaradi konkurence

manjπe.

Dnevna zasedenost rezerviranih in nerezerviranih prodajnih

mest je med letom nihala glede na træne dneve in meseËno

glede na letni Ëas, kar je razumljivo, saj se na odprtem

trgu prodajajo predvsem kmetijski pridelki.

Iz pregleda letnih podatkov izhaja, da dnevna zasedenost

v letu 2001 ni dosegla naËrtovane in da ima po posameznih

trænicah po medletnih primerjavah trend padanja, kar je

posledica vedno veËje konkurence na podroËju trgovinske

dejavnosti.

Poslovni prostori, ki so oddani v najem s pogodbami o

najemu lokalov, so bili v letu 2001 slabπe zasedeni kot v

predhodnem letu. NaËrtovano je bilo, da bo prenova

lokalov v prvem kraku objekta na trænici v ©iπki zakljuËena

æe v aprilu. Prenova se je zaradi slabega temeljenja objekta

podaljπala, saj je bilo potrebno izvesti dodatna dela. Tako

so se lokali oddali v najem πele v avgustu.
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Podjetje ima teæave pri oddajanju lokalov v najem na

trænici v Mostah, saj mu poslovnih prostorov v prvem

nadstropju kljub popustom na osnovno ceno v letu 2001

ni uspelo oddati.

V letu 2001 je podjetje s spremljanjem zasedenosti

poskrbelo, da so se proste zmogljivosti oddajale tudi z

organiziranjem posebnih prodaj sadja in zelenjave ter

prazniËnih prodaj v marcu, oktobru in decembru.

Podjetje je poslovno leto 2001 zakljuËilo s pozitivnim

rezultatom v viπini 30.682 tisoË SIT. Doseæeni rezultat

poslovanja odstopa od naËrtovanega predvsem zaradi

nenaËrtovanega poviπanja cen storitvam in zaradi ugodne

izvensodne poravnave pri izplaËilu obveznic.

Cene trænih storitev so se spremenile februarja, medtem

ko so se cene za redne letne rezervacije spremenile πele

s 1. marcem. Cene so se poviπale selektivno glede na

ponudbo in povpraπevanje.

Podjetje je v letu 2001 ustvarilo 415.927 tisoË SIT

prihodkov iz prodaje, kar je za 8 % veË kot v predhodnem

letu in je posledica poviπanja cen v mesecu februarju.

Drugi prihodki poslovanja so znaπali 12.270 tisoË SIT in

predstavljajo v viπini 11.834 tisoË SIT prihodke od prejete

dotacije, ki jo je podjetje prejelo za adaptacijo kompleksa

trænic Joæeta PleËnika. Kosmati donos iz poslovanja je

tako znaπal 428.197 tisoË SIT, kar je za 8 % veË kot v

predhodnem letu.

Stroπki blaga, materiala in storitev so znaπali 136.544

tisoË SIT in so bili za 15 % viπji kot v letu 2000; v strukturi

odhodkov zavzemajo viπji deleæ kot v preteklem letu.

Stroπki dela so znaπali 163.751 tisoË SIT in so bili za 3 %

viπji kot v letu 2000; v strukturi odhodkov zavzemajo

38,7 %. IzplaËila plaË so bila usklajena s kolektivno

pogodbo in zakonodajo na tem podroËju, ki je omejevala

poviπanje plaË.

Prihodki od obresti in drugi prihodki od financiranja so v

letu 2001 znaπali 5.884 tisoË SIT.

V letu 2001 podjetje ni izvedlo naËrtovanih vzdræevalnih

del, za katere je bilo predvideno financiranje iz dolgoroËno

rezerviranih sredstev. Pleskanje prostorov po poæaru se

je finanËno pokrilo iz zavarovanja, obnova asfaltnih povrπin

v ©iπki ni bila izvedena v celoti, ampak soËasno s prenovo

objekta samo ob objektu. Obnova dela asfaltiranih povrπin

na trænici Center v letu 2001 ni bila realizirana in bo izve-

dena v letu 2002.

V preteklem letu je bil naËrt obnov in nadomestitev

vrednostno preseæen, ker so bila pri izvajanju obnovitvenih

del izvedena πe nujna dodatna dela, ki niso bila predvidena.

V skladu s potrebami so bile izvedene nekatere investicije,

ki niso bile naËrtovane, saj se je v Ëasu poslovanja pokazala

potreba po prenovi ali nabavi doloËenih osnovnih sredstev.

Po naËrtu je bila izvedena celovita prenova πtirih lokalov

v ©iπki, dodatno pa se je prenovila πe ribarnica ter se je

tlakoval del zunanje povrπine, kamor so postavljene

stojnice za prodajo sadja in zelenjave. Na trænici v Mostah

so se namestila avtomatska vhodna vrata, ki so za kupce

bolj funkcionalna.

V zaËetku leta je podjetje kupilo cvetliËni paviljon na Æalah,

kamor so bili najemniki s stojnic prestavljeni v juliju. Na

trænici Center so se dodatno elektrificirale stojnice za

prodajo sadja in zelenjave. Za prepoznavnost zunanjih

trænic so se namestili reklamni ≈displayi«. Investicija za

pripravo dokumentacije za Mesarski most je v izvajanju.

Poslovanje

Investicije
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Javno podjetje @ale, d.o.o. opravlja pogrebno dejavnost na celotnem obmo~ju Mestne
ob~ine Ljubljana in upravlja ter vzdr`uje deset mestnih pokopali{~, in sicer: centralno
pokopali{~e @ale, pokopali{~a Sostro, Bizovik, [tepanja vas, Dravlje, Sto`ice, Polje,
[entvid, Vi~ in Rudnik. Poleg pogrebne dejavnosti opravlja podjetje tudi gospodarsko
dejavnost, ki obsega prodajo pogrebnih, nagrobnih in aran`erskih izdelkov ter storitve
oskrbe in urejanja grobov za naro~nike.

j a v n o  p o d j e t j e  æ a l ej a v n6.

Obseg poslovanja
V letu 2001 je bilo skupno 2.148 pokopov, kar je 62

pogrebov oziroma 2,8 % manj kot predhodno leto. VeË

kot 85 % opravljenih pogrebov je bilo æarnih, ki so se glede

na predhodno leto zmanjπali za 2,4 %. Skupno πtevilo

upepelitev v letu 2001 znaπa 7.823 in je za 10,4 % veËje

kot leta 2001. Tuje upepelitve so se poveËale za 14,6 %

glede na predhodno obdobje, medtem ko se je πtevilo

ljubljanskih upepelitev zmanjπalo za odstotek.

S 15. 12. 2001 se je zaËelo z upepeljevanjem na tretji pe-

Ëi, s Ëimer se je za tretjino skrajπal Ëas upepeljevanja,

zmanjπali pa so se tudi stroπki dela.

Podjetje je pristopilo k prevzemu πe preostalih osmih

pokopaliπË na obmoËju MOL. V ta namen so potekali

pogovori s predstavniki Mestne obËine Ljubljana (Oddelek

za lokalno samoupravo) za pokopaliπËa »rnuËe, ©martno

pod ©marno goro in ©entjakob. Bistvena ovira pri prevzemu

je bila, da predstavniki omenjenega oddelka noËejo predati

dokumentacije, dokler ne dobijo pisnega obvestila Oddelka

za gospodarske javne sluæbe in promet, oziroma preklica

æupanjinih sklepov o opravljanju pokopaliπke dejavnosti

z dne 22. 12. 1998.

Podjetje je v obdobju od januarja do decembra 2001

poslovalo z dobiËkom v viπini 14.528 tisoË SIT: v pogrebni

dejavnosti 53.921 tisoË SIT dobiËka, v pokopaliπki dejav-

nosti 72.407 tisoË SIT izgube in v træni dejavnosti s 33.014

tisoË SIT dobiËka. Bistven vpliv na rezultat poslovanja v

letu 2001 so imeli prihodki financiranja, ki izhajajo predvsem

iz prodaje delnic SKB banke in iz naslova obresti na vezane

depozite.

Rezultat poslovanja v pogrebni in pokopaliπki dejavnosti,

ki sta gospodarski javni sluæbi, je v odvisnosti od cen

pogrebnih in pokopaliπkih storitev, ki jih je doloËala

skupπËina Holdinga Ljubljana, in od cen v gospodarsko

træni dejavnosti, ki jih podjetje oblikuje prosto.

Poslovanje
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Investicije

Izguba v pogrebni dejavnosti (standardni pokop) je

posledica veËletnega administrativnega doloËanja in

zadræevanja cen s strani dræave. Cena osnovnega pogreba

je bila sicer spremenjena februarja 2001, vendar bistvene

spremembe v poslovanju pogrebne dejavnosti v letu 2001

ni bilo. Na to je vplivalo veliko poveËanje cen vhodnih

materialov (pogonsko gorivo, plin, elektrika ipd). Skupno

je pogrebna dejavnost poslovala z dobiËkom v viπini

53.921 tisoË SIT.

Gospodarsko træna dejavnost je poslovala z dobiËkom v

viπini 33.014.420 SIT, predvsem  zaradi poveËanja

prihodkov od prodaje proizvodov v cvetliËarni, k Ëimer so

pripomogle nove prodajne povrπine cvetliËarne (prodajni

paviljon, od aprila leta 2001) ter podaljπanje obratovalnega

Ëasa cvetliËarne (tudi ob sobotah in nedeljah). Prav tako

so se poveËali prihodki od prodaje spomenikov. Kljub

precej ugodnim rezultatom te dejavnosti pa bo zaradi

velike konkurence vedno teæje zagotavljati tudi v prihodnje

takπen dobiËek.

Z izgradnjo nove poslovilne dvorane s tretjo peËjo za

upepeljevanje in s komercialnim pristopom do zunanjih

uporabnikov storitev upepeljevanja je podjetje v lanskem

letu uspelo poveËati πtevilo zunanjih upepelitev za 12,8 %.

Dvig πtevila upepelitev in veËji prihodki æe nekaj mesecev

po poskusnem obratovanju kaæejo na popolnoma pravilno

in nujno potrebno odloËitev o izgradnji in postavitvi tretje

peËi za upepeljevanje.

V skladu s programom vzdræevanja in naËrtovanih obnov

in nadomestil za leto 2001 so v podjetju zakljuËili sanacijo

zaËasne deponije odpadkov na pokopaliπËu Æale, dokonËali

opremljanje molilnice na PleËnikovih Æalah, v okviru

razvojnih nalog pa razπirili upepeljevalnico. Bilo je

opravljenih tudi nekaj nepredvidenih manjπih del oz.

nadomestitev, ki so bila nujna za nemoteno opravljanje

dejavnosti.

Nekaterih obnovitvenih in vzdræevalnih del v podjetju niso

uspeli uresniËiti, in sicer zaradi sklepa, ki ga je sredi poletja

leta 2001 sprejel Nadzorni svet Holdinga Ljubljana, d.o.o.,

o zaËasni ustavitvi novih investicij. Prav tako v podjetju

niso uspeli pridobiti ustreznih dovoljenj s strani Zavoda

za varstvo naravne in kulturne dediπËine za posamezna

obnovitvena dela.

V letu 2001 je podjetje ponovno uspeπno opravilo presojo

certifikata ISO 9002.

4 1l e t n o  p o r o Ë i l o  2 0 0 1  h o l d i n g  l j u b l j a n a
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Javno podjetje Snaga, d.o.o. opravlja dejavnost zbiranja, odva`anja in odlaganja
odpadkov na obmo~ju Mestne ob~ine Ljubljana, Brezovice, Dola pri Ljubljani, Dobrove-
Polhovega Gradca, Horjula, Iga, dela Medvod, [kofljice in Velikih La{~. Hkrati podjetje
izvaja odlaganje odpadkov za ob~ine Vodice, Kamnik, Komendo in del Medvod.
V Mestni ob~ini Ljubljana podjetje opravlja storitve ~i{~enja javnih povr{in in vzdr`evanja
javnih sanitarij, kot dodatno gospodarsko dejavnost pa opravlja tudi servisiranje vozil
in plakatiranje.

Zbiranje in odva`anje
odpadkov
Do 1. 3. 2001 se je spremljal obseg kvadrature stanovanj-

skih in poslovnih povrπin.

Volumen zbranih in odpeljanih odpadkov iz gospodinjstev

za leto 2001 temelji na realizaciji od marca 2001 dalje v

Mestni obËini Ljubljana (v aprilu πe v obËinah Horjul, Bre-

zovica, Ig in Velike LaπËe, v maju πe v Dolu pri Ljubljani

in ©kofljici, avgusta v obËini Dobrova-Polhov Gradec,

novembra v Medvodah) ter na oceni za prva dva meseca.

S 1. 3. 2001 se je v Mestni obËini Ljubljana in postopoma

v primestnih obËinah spremenil tarifni sistem ravnanja z

odpadki iz povrπine stanovanjskih in poslovnih povrπin na

volumen posod. Prav tako se je meseca marca prviË

poviπala cena zbiranja, odvaæanja in odlaganja odpadkov

iz gospodinjstev, v povpreËju za 35 %, druga sprememba

cene pa je bila 15. 11. 2001, in sicer za 17 % .

V letu 2001 so bile uvedene bistvene spremembe tako

pri obraËunu kot tudi pri ceni ravnanja z odpadki: v marcu

se je spremenil obraËun ravnanja z odpadki iz povrπine

stanovanjskih in poslovnih povrπin na volumen posod,

poviπala se je cena zbiranja, odvaæanja in odlaganja

odpadkov, loËil se je obraËun ravnanja z odpadki iz gospo-

dinjstev in njim podobnimi od obraËuna ravnanja z odpadki

iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti. Hkrati se je

izpeljal sistem obraËuna storitev s takso za obremenjevanje

okolja zaradi odlaganja odpadkov.

ObraËun po volumnu odpadkov je projekt, ki ga je podjetje

pripravljalo veË let. Prinaπa bistvene spremembe tako za

uporabnika, ki je s ceno stimuliran k zmanjπevanju koliËine

odpadkov na izvoru in tako lahko vpliva na svoj stroπek

ravnanja z odpadki, kot za podjetje, ki mu je omogoËenih

veË podatkov za obraËun storitve. Rezultat spremenjenega

naËina obraËuna je za 2,4 % veË zajetih uporabnikov kot

leto prej in za 4,4 % niæji skupen volumen posod.

V letu 2001 je bilo zbranih 75.055 kg nevarnih gospodinjskih

GOSPODINJSKI ODPADKI 81 %

KOSOVNI ODPADKI 2 %

ODPADKI IZ INDUSTRIJE
IN OBRTI 17 %

struktura zbranih odpadkov v letu 2001

AKUMULATORJI 67 %

OLJA IN MASTI 12 %

PRALNA IN KOZMETI»NA
SREDSTVA 1 %

ZDRAVILA 1 %

PESTICIDI 1 %

KEMIKALIJE 2 %

BATERIJE 1 %

BARVE IN TOPILA 15 %

struktura zbranih nevarnih gospodinjskih odpadkov
v letu 2001
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Odlaganje odpadkov

odpadkov, kar je 7 % manj kot v letu prej. S premiËnim

vozilom je bilo zbranih 30.707 kg, na odlagaliπËu Barje pa

44.348 kg nevarnih gospodinjskih odpadkov.

V letu 2001 je bilo na odlagaliπËu Barje prevzetih 214

tisoË ton odpadkov, kar je za 23 % manj kot v letu 2000.

V zbirnem centru in na odlagalnih poljih je bilo izloËenih

8.672 ton uporabnih odpadkov (sekundarne surovine,

lesni odpadki).

Glavni vzrok zmanjπanja prevzema odpadkov je poveËana

cena, kar se odraæa predvsem pri gradbenih odpadkih.

Iz prevzetih odpadkov je bilo izloËenih 8.672 ton uporabnih

odpadkov, in sicer: odbrane (izsortirane) sekundarne

surovine: 2.725 ton, mleti lesni odpadki za toplotno izrabo:

3.695 ton; kompostirani lesni odpadki: 2.252 ton; od tega

je bilo 617 ton komposta prodanega podjetjem oz.

oddanega obËanom. Odbrane (izsortirane) koliËine sekun-

darnih surovin in lesnih odpadkov so se glede na leto

2000 poveËale za pribliæno 1.000 ton. Razlog za poveËanje

je celoletno obratovanje zbirnega centra, poveËano

izloËanje uporabnih odpadkov pred vgradnjo v odlagalno

polje in osveπËanje povzroËiteljev glede loËevanja pri

dovozu.

V letu 2001 je podjetje ustvarilo 9 mio SIT dobiËka. Bistveni

vplivi na finanËno poslovanje podjetja v letu 2001 so bili

sprememba tarifnega sistema, poviπanje cene zbiranja,

odvoza in odlaganja odpadkov in sprememba metode

amortiziranja osnovnih sredstev, ki se nanaπajo na æe

zapolnjena odlagalna polja.

V letu 2001 je bil na ravni podjetja doseæen pozitiven

rezultat. Negativno je poslovala dejavnost zbiranja in

odvaæanja odpadkov, ËiπËenja javnih povrπin ter vzdræevanja

javnih sanitarij.

PoveËane cene so omogoËile spremembo negativnih

trendov v letu 2000, ko je podjetje zakljuËilo z izgubo, in

zagotovile pozitivno poslovanje v letu 2001, omogoËile

pa bodo tudi izvedbo investicije v razπiritev odlagaliπËa

nenevarnih odpadkov na Barju.

Uskladitev cenovne politike bo tudi kljuËna toËka prihod-

njega razvoja podjetja, ki bo moral zadovoljiti odjemalce

storitev zbiranja in odvaæanja odpadkov in bo moral

vzdræevati primerno ËistoËo javnih povrπin ter zagotoviti

primerne tehnike obdelave in predelave odpadkov z

okoljevarstvenega vidika.

Za doseganje prvega cilja so potrebni predvsem ustrezno

usposobljeni in motivirani zaposleni, medtem ko je za

doseganje drugega cilja potrebno znanje in nakup ustreznih

tehnologij predelave gradbenih odpadkov, sortiranja in

vraËanja sekundarnih surovin v industrijo, kompostiranje

in energetska izraba odpadkov. Osnutek strategije podjetja

predvideva tudi mnogo boljπo komunikacijo z vsemi

vpletenimi ter realizacijo kljuËnih projektov s partnerji,

tako v Sloveniji kot tudi - za finanËno in tehnoloπko bolj

zahtevne projekte - v tujini. FinanËni obseg potrebnih

naloæb v naslednjih letih je ocenjen na 80 milijonov evrov.

Poslovanje
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V januarju je podjetje pridobilo certifikat ISO 9001, ki dokazuje, da je JP Snaga urejeno podjetje.
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OkoljeInvesticije
Vrednost investicijskih vlaganj v letu 2001 je znaπala 363

mio SIT, od tega 136 mio SIT v obnove in nadomestitve

ter 228 mio SIT investicij v razvoj, kar je slaba petina

naËrtovanih investicij.

Zaradi prehoda na obraËun odvoza odpadkov po volumnu

so opravili πtevilne zamenjave veËjih zabojnikov z manjπimi.

Pri investicijskih vlaganjih v razvojne naloge se je od veËjih

del gradilo drugo odlagalno polje, dokonËala gradnja in

prekritje tretjega odlagalnega polja, izvedli sta se dve

meriπËi posedanj na tem polju in uredilo se je odvodnja-

vanje povrπinskih vod ter cestiπËe na juæni strani prvega

in drugega odlagalnega polja. Izdelana je bila projektna

dokumentacija za izgradnjo Ëetrtega in petega odlagalnega

polja in nadaljeval se je postopek pridobitve lokacijskega

dovoljenja, hkrati pa se je zaËelo tudi zbiranje soglasij za

pridobitev gradbenega dovoljenja. Konec leta je podjetje

pridobilo lokacijsko dovoljenje, ki pa πe ni pravnomoËno.

Zaradi pomanjkanja finanËnih sredstev, dolgotrajnega

postopka pri potrjevanju cene storitev ter zaradi nepra-

voËasnih izdaj pooblastil za vodenje investicije se je πele

v zadnjem Ëetrtletju zaËela izvedba prve faze Ëetrtega in

petega odlagalnega polja, in sicer izgradnja predobremenil-

nih nasipov.

Na podroËju dejavnosti odlaganja odpadkov je bilo

razπirjeno reciklaæno dvoriπËe, da bi se prepreËilo odlaganje

uporabnih snovi v odlagalna polja in odlaganje v naravo.

Podjetje si je tudi v letu 2001 prizadevalo za izboljπanje

zaπËite okolja. Na osnovi strateπkih usmeritev je bil ob

koncu leta izdelan naËrt za zmanjπevanje koliËine odloæenih

odpadkov z loËenim zbiranjem, procesiranjem in sorti-

ranjem odpadkov, kar bo v prihodnje prednostna naloga

podjetja.

Pri naËrtovani investiciji v novo Ëetrto in peto odlagalno

polje so v projektih obdelane in bodo izvedene pri realizaciji

projekta tehniËne reπitve v skladu z najnovejπo zakonodajo.

Priprava specifiËnega barjanskega terena se izvaja po

sodobnih tehnologijah predobteæevanja, da bi se zmanjπala

kasnejπega posedanja tal, predvidena je izvedba ≈on-line«

meritev padavinskih vod v lagunah, raËunalniπko vodeni

procesi preËrpavanja izcednih vod in vgradnja proti-

plamenske zaπËite plinskih instalacij na samih odlagalnih

poljih.

V decembru 2001 je bila v sodelovanju z Mestno upravo

izdelana in razdeljena obvestilna zgibanka z napotki pri

ravnanju z odpadki, ki nastajajo v trgovini, obrti, gostinstvu

in storitvenih dejavnostih. V pripravi je tudi obvestilna

nalepka za posode za odpadke, na kateri bodo navodila,

kako in katere odpadke se sme odlagati v posode za

komunalne odpadke. Na hrbtni strani raËuna podjetje

meseËno obveπËa uporabnike o spremembah na podroËju

zbiranja nevarnih gospodinjskih odpadkov.
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Parkirne povr{ine za
osebna vozila
Podjetje upravlja z javnimi parkirnimi povrπinami za osebna

vozila, ki so razprπene po razliËnih obmoËjih in zato

razdeljene na veË tarifnih razredov, in sicer:

I. TARIFNI RAZRED
ParkiriπËa tega razreda so v strogem srediπËu mesta.

Parkirna enota je ena ura:

parkiriπËe Krekov trg, 57 parkirnih mest,

parkiriπËe Hotel Turist, 35 parkirnih mest,

parkiriπËe Kongresni trg, 125 parkirnih mest,

parkiriπËeTrg republike, 228 parkirnih mest,

parkiriπËe Petkovπkovo nabreæje I, 50 parkirnih mest.

Na parkiriπËih I. tarifnega razreda je 495 parkirnih mest.

II. TARIFNI RAZRED
ParkiriπËa tega razreda so izven oæjega centra. Parkirna

enota sta dve uri:

parkiriπËe Petkovπkovo nabreæje II, 123 parkirnih mest,

parkiriπËe ob Slovenijalesu, 62 parkirnih mest,

parkiriπËe ob Komenskega ulici, 96 parkirnih mest,

parkiriπËe ob Metelkovi ulici, 80 parkirnih mest,

parkiriπËe KliniËni center, 140 parkirnih mest,

parkiriπËe ©arabon, 164 parkirnih mest.

Na parkiriπËih tega razreda je 665 parkirnih mest. Z odredbo

o doloËitvi javnih parkirnih povrπin, kjer se plaËuje

parkirnina, sta bila v letu 2001 parkiriπËe KliniËni center

in ©arabon prenesena v II. tarifni razred (prej sta bila v V.

tarifnem razredu). Spremenila se je tudi Ëasovna postavka

parkiranja.

III. TARIFNI RAZRED
Enota parkiranja v tretjem tarifnem razredu je en dan:

parkiriπËe Tivoli.

ParkiriπËe ima 490 parkirnih mest.

IV. TARIFNI RAZRED
Ta razred je izven centra, enota parkiranja je en dan:

parkiriπËe Navje.

Na tem parkiriπËu lahko parkira 350 obiskovalcev.

Javno podjetje Parkiri{~a, d.o.o. opravlja gospodarsko javno slu`bo s podro~ja urejanja
parkiri{~ na javnih povr{inah Mestne ob~ine Ljubljana. V upravljanju javnega podjetja
so parkirne povr{ine za osebna vozila, parkirne povr{ine za tovorna vozila na Je`ici,
sejem motornih vozil in odvoz ter hramba opu{~enih in nepravilno parkiranih motornih
vozil. V letu 2001 je podjetje pridobilo v upravljanje bele cone, kjer je parkiranje
~asovno omejeno, in storitve namestitve in odstranitve posebnih naprav za priklenitev
vozil – lisic. V sodelovanju z Oddelkom za gospodarske javne slu`be in promet pri
Mestni ob~ini Ljubljana in z javnim podjetjem Ljubljanski potni{ki promet, d.o.o. se
je v letu 2001 za~elo poskusno obratovati na prvi lokaciji P + R na Dolgem mostu.
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Obseg parkiranih vozil Odvoz vozil

FiziËni obseg parkiranih vozil v letu 2001 se v primerjavi

z letom 2000 ni bistveno spremenil, zmanjπal se je le za

0,3 indeksne toËke.

Na parkiriπËih I. tarifnega razreda se je obseg poveËal le

na parkiriπËu Krekov trg, kjer se je fiziËni obseg poveËal

za 14,8 indeksnih toËk, predvsem zaradi moænosti veËjega

nadzora, kar omogoËa raËunalniπki vhodno izhodni sistem.

Na vseh ostalih parkiriπËih I. tarifnega razreda se je fiziËni

obseg parkiranih vozil zmanjπal.

Na parkiriπËih II. tarifnega razreda se je obseg poveËal,

razen na parkiriπËu KliniËni center, kjer se je zmanjπal za

2,4 indeksne toËke, in na parkiriπËu Metelkova, kjer se

je zmanjπal kar za 31,1 indeksne toËke. PoveËanje

zasledimo tudi na parkiriπËih ostalih tarifnih razredov, in

sicer Tivoli za 11,0 in Navje za 25,8 indeksnih toËk.

Enota odvoz vozil obsega dve dejavnosti, in sicer odvoz

nepravilno parkiranih vozil po odredbi policije in odvoz

opuπËenih vozil po odredbi, ki jo izda Mestni inπpektorat.

Podjetje ima za opravljanje te dejavnosti tri specialna vozila.

V okviru te dejavnosti deluje tudi πtiriindvajseturno varovanje

odpeljanih vozil ter izdajanje le-teh. Vozila se ne uporabljajo

samo za odvoz nepravilno parkiranih vozil, ampak tudi za

ostale storitve, ki so πirπega pomena za Ljubljano:

podjetje z njimi odstranjuje opuπËena vozila, uporabljajo

se v zimski sluæbi (npr. za prestavljanje vozil zaradi pluæenja),

ob izrednih razmerah in elementarnih nesreËah, javnih
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Dejavnost avtosejma

shodih in prireditvah, za potrebe protokola itd.

Obseg odvoza nepravilno parkiranih vozil se je v primerjavi

z letom prej poveËal za 39,3 indeksne toËke. Zanimivo je

dejstvo, da je kljub poveËanju krπiteljev prometnih predpisov

in poveËanju πtevila vozil na trgu fiziËni obseg do letoπnjega

leta upadal. Vendar pa podjetje ne more vplivati na πtevilo

odredb; edini naËin za izboljπanje stanja je ustrezna kazno-

valna politika.

Avtosejem, s katerim upravlja podjetje, je na obrobju

Ljubljane, na Cesti dveh cesarjev. Dejavnost avtosejma

je omejena le na en dan v tednu, to je nedelja.

Prostor je razdeljen na parkiriπËe za obiskovalce sejma

z 800 parkirnimi mesti in na parkiriπËe za prodajalce

rabljenih osebnih in tovornih motornih vozil z 2.200

parkirnimi mesti.

Obseg prodaje vozil je glede na predhodno leto veËji za

15,5 %, medtem ko se je πtevilo ogledov vozil zmanjπalo

za 5 indeksnih toËk. Kljub porastu fiziËnega obsega pri

prodaji vozil πe ni doseæen obseg iz leta 1998 v viπini

66.398 vozil. V zadnjih letih je obseg v upadanju, predvsem

zaradi veËje ponudbe prodaje in zamenjave avtomobilov

po sistemu ≈staro za novo« pri velikem πtevilu manjπih

ponudnikov servisov in prodaje vozil.

Rahel dvig prodaje je verjetno posledica poveËane prodaje

motornih vozil v preteklih letih, padec ogleda pa v veËji

ponudbi starih vozil z garancijo pri prodajalcih in serviserjih

vozil.
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PRODAJA
VOZIL 49.701 57.419 115,5
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Poslovanje
Poslovno leto 2001 je podjetje zakljuËilo z dobiËkom v

viπini 69.768 tisoË SIT.

Prihodki podjetja iz prodaje so v letu 2001 znaπali 636.381

tisoË SIT.

Prihodki iz poslovne dejavnosti predstavljajo 95 %, prihodki

iz financiranja 3 %, izredni prihodki pa predstavljajo 2 %.

Prihodki iz poslovanja so glede na leto 2000 viπji za 28,7 %.

Do takπnega dviga je priπlo zato, ker je dobilo podjetje v

juliju 2001 v upravljanje bele cone ter storitve namestitve

in odstranitve posebnih naprav - lisic. Z izvajanjem teh

dveh dejavnosti je podjetje pridobilo za 102 mio SIT

prihodkov. V septembru se je priËela izvajati πe dejavnost

P + R Dolgi most, kar predstavlja prihodek v viπini 4 mio

SIT.

Prihodki od financiranja so se glede na predhodno leto

poveËali za 210,3 %. Obresti od danih depozitov so se

poveËale za 1 mio SIT, za 2,5 mio SIT so se poveËale tudi

obresti plaËanih izvræb. V letu 2001 je podjetje prodalo

delnice SKB banke, kar je vplivalo na poveËanje prihodkov

od financiranja za 3,7 mio SIT.

Stroπki materiala so se poveËali za 78,9 %, na kar je vpli-

valo tiskanje parkirnih listkov za bele cone, pa tudi stroπki

æetonov za izvajanje nove dejavnost P + R.

Stroπki storitev so se poveËali za 8,5 %, pri Ëemer

poglaviten deleæ odpade na prodajo listkov za bele cone,

ki jo opravljajo πtudentje na ulicah.

Za izvajanje nove dejavnosti - lisice in P + R - je bilo

potrebno zaposliti nove delavce. Celotni stroπki dela so

se glede na predhodno leto poveËali za 13,1 %. Za

pokrivanje dolgoroËno vnaprej vraËunanih stroπkov oziroma

odhodkov, ki bodo nastali v obdobju petih let za investi-

cijsko vzdræevanje, so oblikovane rezervacije v viπini 32

mio SIT.

5 3
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USTANOVITEV IN LASTNI[TVO

ObËine - pravne naslednice Mesta Ljubljane, ustanovi-

telja Holdinga mesta Ljubljane - so v mesecu marcu

sprejele delitveno bilanco. Dne 14. 6. 2001 je skupπËina

druæbe sprejela ugotovitveni sklep, s katerim je bil na

podlagi delitvene bilance poslovni deleæ druæbe razdeljen

na Mestno obËino Ljubljana in devet primestnih obËin.

Ustanoviteljice so na isti seji sprejele druæbeno pogodbo

druæbe in opredelile pogoje in naËin upravljanja druæbe.

Firma druæbe se je spremenila v Holding Ljubljana,

d.o.o. druæba za upravljanje in gospodarjenje z javnimi

podjetji.

Na podlagi druæbene pogodbe imajo druæbeniki Holdinga

Ljubljana naslednje osnovne vloæke in poslovne deleæe

v osnovnem kapitalu druæbe:

V mesecu oktobru je obËina Vodice s pogodbo o prenosu

poslovnega deleæa odprodala Mestni obËini Ljubljana svoj

poslovni deleæ v viπini 381.074 tisoË SIT, kar predstavlja

1,05 % osnovnega kapitala Holdinga Ljubljana.

ORGANI DRU@BE

Na seji skupπËine druæbenikov dne 14. 6. 2001 so bili za

mandatno dobo πtirih let imenovani Ëlani nadzornega

sveta: Andrej Toπ, dr. Metka TekavËiË, Rok Habjan, Zdenka

Grozde, Franc BrenËiË, Andrej PogaËnik.

Dne 7. 6. 2001 je vrπilki dolænosti generalnega direktorja

Stanki Cerkvenik potekel enoletni mandat.

SkupπËina druæbenikov je na seji 14. 6. 2001 za dobo

πestih mesecev - do imenovanja generalnega direktorja

po javnem razpisu - za vrπilca dolænosti generalnega

direktorja imenovala Petra Cerarja.

SkupπËina druæbenikov je z dnem 14. 12. 2001 za general-

nega direktorja imenovala dr. Marjana Rekarja, za mandatno

dobo πtirih let.

KAPITALSKE POVEZAVE

Holding Ljubljana, d.o.o. ima v 100 % lasti naslednje druæbe:

JP Energetika Ljubljana, d.o.o.

JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.

JP Ljubljanski potniπki promet, d.o.o.

JP Ljubljanske trænice, d.o.o.

JP Æale, d.o.o.

JP Snaga, d.o.o.

JP ParkiriπËa,  d.o.o.

v tisoË SIT                                                                         v tisoË SIT

Mestna obËina Ljubljana 30.139.511 83,12 %

ObËina Medvode 1.393.640 3,84 %

ObËina Brezovica 1.001.679 2,76 %

ObËina Dobrova - Polhov Gradec 785.517 2,09 %

ObËina Ig 664.157 1,83 %

ObËina ©kofljica 653.269 1,80 %

ObËina Velike LaπËe 504.469 1,39 %

ObËina Dol pri Ljubljani 457.288 1,26 %

ObËina Vodice 381.074 1,05 %

ObËina Horjul 312.117 0,86 %

SKUPAJ:                                                                                        36.292.721 100 %

Pravne razmere
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RaËunovodski izkazi  Holdinga Ljubljana, d.o.o. za leto 2001

so bili revidirani, podano je bilo mnenje brez pridræka.

NA^ELA SESTAVLJANJA RA^UNOVODSKIH
IZKAZOV

Pri izdelavi raËunovodskih izkazov za leto 2001 so

upoπtevani slovenski raËunovodski standardi in temeljne

raËunovodske predpostavke: Ëasovna neomejenost

poslovanja, dosledna stanovitnost in strogo upoπtevanje

nastanka dogodka.

REVALORIZACIJA

Temeljna reπitev, ki jo zahtevajo slovenski raËunovodski

standardi, je ohranjanje realne vrednosti kapitala. To

doloËa sploπni okvir in metode revaloriziranja drugih

bilanËnih postavk. Realna vrednost kapitala se ohranja z

uporabo indeksa cen æivljenjskih potrebπËin. Za leto 2001

je indeks znaπal 1,07.

UËinki revalorizacije posameznih bilanËnih postavk

oblikujejo in Ërpajo revalorizacijski izid. Revalorizacijski

izid torej oblikujejo uËinki revalorizacije neodpisane

vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopred-

metenih dolgoroËnih sredstev, amortizacije, oblikuje ga

tudi revalorizacija finanËnih naloæb ali njihov del

revalorizacijskih obresti, pozitivne teËajne razlike pri

finanËnih naloæbah v tuji valuti ter revalorizacijske obresti

oziroma teËajne razlike pri dolgoroËnih terjatvah iz

poslovanja. Revalorizacijski izid Ërpajo uËinki revalorizacije

vseh postavk kapitala.

Razlika med oblikovanjem in Ërpanjem revalorizacijskega

izida predstavlja revalorizacijski preseæek, ki je prikazan

kot prihodek financiranja.

RA^UNOVODSKE USMERITVE

Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno

uporabljajo doloËila standardov, razen pri vrednotenju

postavk, pri katerih standardi dajejo druæbi moænost izbire.

Med razliËnimi naËini vrednotenja je druæba uporabila

usmeritve, opisane v nadaljevanju.

Neopredmetena dolgoroËna sredstva se izkazujejo po

revaloriziranih nabavnih vrednostih, zmanjπanih za enako-

merno Ëasovno obraËunano amortizacijo.

Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po

nabavnih vrednostih, zmanjπanih za enakomerno Ëasovno

obraËunano amortizacijo.

V nabavni vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva

so vπteti njegova nakupna cena in vsi stroπki usposobitve

sredstva za nameravano uporabo.

Opredmetena osnovna sredstva, nabavljena v preteklih

letih, so revalorizirana (posebej nabavna vrednost in

popravek vrednosti) z indeksom cen æivljenjskih potrebπËin

za tekoËe leto. UËinek revalorizacije oblikuje revalorizacijski

izid.

Opredmetena osnovna sredstva, nabavljena oz. odtujena

v tekoËem letu, so revalorizirana z uporabo ustreznih

revalorizacijskih indeksov, ki so obraËunani kumulativno

od meseca nabave do konca leta oziroma od zaËetka leta

do meseca odtujitve posameznega opredmetenega

osnovnega sredstva.

Opredmetena osnovna sredstva niso veË predmet knjigo-

vodskega evidentiranja, Ëe so odtujena ali izniËena, ker

od njih ni veË mogoËe priËakovati koristi. Pri tem nastali

dobiËki poveËujejo izredne prihodke, izgube pa izredne

odhodke.

Neopredmetena dolgoroËna sredstva in opredmetena

osnovna sredstva druæba amortizira posamiËno po metodi

enakomernega Ëasovnega amortiziranja.

Amortizacija je revalorizirana s kumulativnim meseËnim

koeficientom rasti cen æivljenjskih potrebπËin. Znesek

revalorizacije amortizacije poveËuje stroπek amortizacije

in oblikuje revalorizacijski izid.

FinanËne naloæbe vseh vrst se najprej izkazujejo po nabavni

vrednosti. LoËeno se izkazujejo dolgoroËne in kratkoroËne

finanËne naloæbe.

Pojasnila k ra~unovodskim
izkazom
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DolgoroËne finanËne naloæbe v kapital odvisnih podjetij

se vrednotijo po kapitalski metodi.

DolgoroËne finanËne naloæbe v obliki danih dolgoroËnih

posojil se poveËujejo za pripisane obresti in zmanjπujejo

za unovËene zneske, a tudi za zneske, ki prehajajo v okvir

kratkoroËnih finanËnih naloæb, ki zapadejo v plaËilo v letu

dni ali prej.

Terjatve vseh vrst se v zaËetku izkazujejo z zneski, ki

izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo popla-

Ëane. Terjatve, nominirane v tuji valuti, se konec obdobja

preraËunajo po srednjem teËaju Banke Slovenije, razlika

predstavlja prihodke ali odhodke financiranja.

Denarna sredstva v blagajni se izkazujejo kot gotovina.

Denarna sredstva, izraæena v domaËi valuti, se izkazujejo

po nominalni vrednosti. Kot denarna sredstva je izkazano

le dobroimetje na æiro raËunu.

Celotni kapital se razËlenjuje na osnovni kapital, rezerve,

nepokrito izgubo prejπnjih let, revalorizacijski popravek

vseh postavk kapitala in izgubo poslovnega leta. Osnovni

kapital se vodi v domaËi valuti.

KratkoroËne obveznosti vseh vrst se v zaËetku izkazujejo

z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da

upniki zahtevajo njihovo poplaËilo.

KratkoroËne obveznosti se naknadno lahko neposredno

ali zunaj opravljenega plaËila poveËajo ali zmanjπajo za

znesek, za katerega obstaja sporazum z upnikom. Kasnejπa

poveËanja kratkoroËnih obveznosti poveËujejo ustrezne

odhodke (stroπke) od poslovanja (ali financiranja), Ëe do

tega pride v istem poslovnem letu. »e pa pride do tega

kasneje, se bremenijo izredni odhodki ne glede na to, ali

gre za kratkoroËne obveznosti iz poslovanja ali financiranja.

Aktivne kratkoroËne Ëasovne razmejitve zajemajo kratko-

roËno odloæene stroπke (odhodke). Ti vsebujejo zneske,

ki ob svojem nastanku πe ne bremenijo dejavnosti, s

katero se druæba ukvarja.

Prihodke sestavljajo preteæno prihodki iz naslova udeleæbe

pri dobiËku odvisnih druæb. Prihodki so obraËunani po

kapitalski metodi.

V skladu s slovenskimi raËunovodskimi standardi je matiËno

obvladujoËe podjetje, ki ima veËinski vpliv v odvisnem

podjetju, pripravilo uskupinjene  raËunovodske izkaze.

Prva konsolidacija matiËnega podjetja in πtirih odvisnih

podjetij je bila izvedena po stanju 1. 1. 1995, prva konsoli-

dacija dodatnih treh odvisnih podjetij pa je bila izvedena

po stanju 1. 1. 1996. Konsolidacija z vsemi podjetji je

izvedena z nakupno metodo.

Iz prve konsolidacije kapitala odvisnih podjetij s finanËnimi

naloæbami matiËnega podjetja v odvisna podjetja je

ugotovljena razlika v viπini 22.933.495 tisoË SIT, ki je v

uskupinjeni bilanci stanja izkazana kot druge rezerve.

Druge rezerve tako predstavljajo razliko med knjigovodsko

vrednostjo kapitala v sedmih odvisnih podjetjih in knjigo-

vodsko vrednostjo lastniπkih naloæb v matiËnem podjetju

na dan prve konsolidacije.

Holding je bil registriran 5. 10. 1994 s premoæenjem in

osnovnim kapitalom πtirih javnih podjetjih ter dokapitaliziran

v novembru 1994 z osnovnim kapitalom dodatnih treh

odvisnih podjetij po stanju iz njihove otvoritvene bilance

1. 1. 1993. Zato navedena razlika izvira iz revalorizacije ka-

pitala πtirih javnih podjetij v obdobju od 1. 1. 1993 do 5.

10. 1994 in poslovnih izidov πtirih JP za leto 1993 ter iz

revalorizacije kapitala  treh javnih podjetij od 1. 1. 1993 do

22. 11. 1994  in njihovih poslovnih izidov v letih 1993 do

1995.

Ker Holding ni pridobil lastniπke naloæbe v javnih podjetjih

z nakupom temveË z vloækom mesta Ljubljane v obliki

lastniπkih deleæev v sedmih javnih podjetjih, omenjena

razlika ni slabo ime (badwill), ki bi izviralo iz  nakupa odvisnih

podjetij.

Naloæbe matiËnega podjetja v odvisnih podjetjih so

obraËunane po kapitalski metodi; evidentirani dobiËek

matiËnega podjetja je v uskupinjenem izkazu uspeha

izloËen, izloËeni so vsi interni prihodki in odhodki ter vse

interne terjatve in obveznosti, medtem ko internih dobiËkov

v zalogah ni.

Uskupinjeni ra~unovodski
izkazi
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USKUPINJENI IZKAZ STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2001 V PRIMERJAVI Z 31. DECEMBROM 2000

 v tisoË SIT 31. 12. 2001 31. 12. 2000

SREDSTVA 158.413.368 110.557.703

Stalna sredstva 118.724.888 96.849.661

Neopredmetena dolg. sredstva 1.003.906 528.984

Opredmetena osnovna sredstva 103.117.837 93.578.152

DolgoroËne finanËne naloæbe 14.598.743 2.742.525

Popravek kapitala 4.402 0

Gibljiva sredstva 39.688.480 42

Zaloge 775.513 1.031.506

DolgoroËne terjatve iz poslovanja 492.844 548.914

KratkoroËne terjatve iz poslovanja 10.428.415 5.736.382

KratkoroËne finanËne naloæbe 24.402.551 5.897.798

Denarna sredstva 3.333.276 472.473

Aktivne Ëasovne razmejitve 255.881 20.969

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 158.413.368 110.557.703

Kapital 100.924.622 93.407.490

Osnovni kapital 36.292.721 36.292.721

Manjπinski kapital odvisnega podjetja 1.074.124 0

Druge rezerve 22.933.495 22.933.495

Rezerve 1.918.223 1.918.223

Prenesena Ëista izguba iz prejπnega leta -4.182.696 -1.294.221

Revalorizacijski popravek kapitala 42.984.267 36.445.747

Nerazdeljena izguba poslovnega leta -95.512 -2.888.475

DolgoroËne rezervacije 14.482.726 10.931.939

DolgoroËne obveznosti iz financiranja 12.467.072 1.202.582

DolgoroËne obveznosti iz poslovanja 80.768 158.735

KratkoroËne obveznosti iz financiranja 17.644.972 266.151

KratkoroËne obveznosti iz poslovanja 8.161.067 4.013.982

Pasivne Ëasovne razmejitve 4.652.141 576.824
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USKUPINJENI  IZKAZ USPEHA ZA LETO 2001 V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM

 v tisoË SIT 2001  2000

»isti prihodek iz prodaje 29.706.124 23.390.235

Vrednost usredstvenih (aktiviranih) lastnih proizvodov ali storitev 320.168 54.221

Drugi prihodki iz poslovanja 1.274.438 1.085.312

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 31.300.730 24.729.768

Stroπki blaga, materiala in storitev 16.200.162 12.442.817

Stroπki dela 9.399.477 8.628.949
Amortizacija neopredmetenih
dolgoroËnih sredstevin opredmetenih osnovnih sredstev 6.923.823 5.952.170

Odpisi obratnih sredstev 265.431 591.771

Drugi odhodki poslovanja 399.904  328.926

IZGUBA IZ POSLOVANJA -1.888.067 -3.214.865

Prihodki na podlagi deleæev iz dobiËka drugih 116.000 24.342

Prihodki od obresti in drugi prihodki financiranja 1.503.137 573.971

Odpisi dolgoroËnih in kratkoroËnih finanËnih naloæb 17.268 13.791

Stroπki obresti in drugi odhodki financiranja 157.454 386.220

IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA -443.652 -3.016.563

Izredni prihodki (tudi prihodki za poravnavo izgube prejπnjih let) 631.791 286.820

Izredni prihodki  (tudi za poravnavo izgube prejπnjih let) 283.651 158.732

CELOTNA IZGUBA -95.512 -2.888.475

»ISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA -95.512 -2.888.475
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Uskupinjena bilanËna vsota Holdinga Ljubljane konec leta

2001 znaπa 158.413 mio SIT in se je v primerjavi s

preteklim letom poveËala za 43,3 odstotnih toËk. Struktura

sredstev se je  spremenila v korist gibljivih sredstev, ki

predstavljajo 25,1 % celotnih sredstev in so se v letu

2001 poveËala za 189 %. Strukturno se je najbolj poveËal

deleæ kratkoroËnih finanËnih naloæb, ki so konec leta 2001

prestavljale 15,4 % sredstev druæbe.

Kapital podjetja znaπa 100.924 mio SIT in se je v letu

2001 zaradi negativnega poslovnega rezultata realno

zmanjπal. V strukturi obveznosti do virov sredstev so se

moËno poveËale dolgoroËne in kratkoroËne obveznosti

iz financiranja, kot tudi kratkoroËne obveznosti iz

poslovanja.

Doseæeni rezultat poslovanja skupine podjetij, povezanih

v Holding Ljubljana, je v letu 2001 negativen v viπini 95

mio SIT, kar je v primerjavi s predhodnim letom, ko je

izguba znaπala 2.888 mio SIT, neprimerno boljπi poslovni

rezultat. Glede na naËrtovane poslovne rezultate so vsa

javna podjetja dosegla ugodnejπe poslovne rezultate, pri

Ëemer je potrebno upoπtevati, da je poslovni naËrt izdelan

na podlagi veljavnih cen konec meseca septembra 2000

in da tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani

ne vkljuËuje inflacijskih gibanj.

Prihodki skupine povezanih podjetij Holdinga Ljubljana,

ustvarjeni s prodajo, oziroma kosmati donosi so v letu

2001 znaπali 31.539 mio SIT, kar je 27 % veË kot pred-

hodno leto. PoveËanje je posledica usklajevanja prodajnih

cen storitev z inflacijskimi gibanji preteklih let ter poveËanja

obsega prodaje posameznih storitev.

Stroπki blaga, materiala in storitev v viπini 16.200  mio  SIT

predstavljajo 54,5 %  doseæenih prihodkov iz prodaje in so

se v letu 2001 poveËali za 26,6 %.

Stroπki dela so ob zmanjπanem πtevilu zaposlenih dosegli

8,9 % nominalno rast, kar pomeni 0,5 % realno rast, ki

je niæja od doseæene stopnje rasti v Sloveniji.

Stroπek amortizacije neopredmetenih in opredmetenih

osnovnih sredstev je v letu 2001 znaπal 6.923 mio SIT.

PoveËanje stroπka amortizacije za 16 odstotnih toËk je

posledica revalorizacije in investicijskih vlaganj v poslovnem

letu 2001.

Rezultat skupine podjetij iz poslovanja je negativen v viπini

1.888 mio SIT in dosega 58 % izgube iz poslovanja v

predhodnem letu.

Javna podjetja so v letu 2001 ustvarila visok dobiËek iz

finanËne dejavnosti. Pozitivni rezultat iz naslova financiranja

v viπini 1.444 mio SIT in preseæki izrednih prihodkov nad

izrednimi odhodki v viπini 348 mio SIT so ugodno vplivali

na zmanjπanje izgube poslovnega leta.

leto 2000 

leto 2001 

Dose`eni prihodki iz prodaje v letu 2001

ENERGETIKA LJUBLJANA
14.696 mio SIT (46,6 %)

LJUBLJANSKE TRÆNICE
428 mio SIT (1,4 %)

PARKIRI©»A 367 mio SIT (2,0 %)

ÆALE 1.228 mio SIT (3,9 %)

SNAGA 3.079 mio SIT (9,8 %)

VODOVOD-KANALIZACIJA
4.587 mio SIT (14,5 %)

LPP 6.884 mio SIT (21,8 %)

1.200.000

800.000

400.000

0

-400.000

-800.000

-1.200.000

-1.600.000

-2.000.000

v 
tis

oË
 S

IT

energetika vo-ka lpp ljubljanske æale snaga  parkiriπËa
ljubljana trænice

rezultati poslovanja odvisnih podjetij v letu 2000 in 2001



l e t n o  p o r o Ë i l o  2 0 0 1  h o l d i n g  l j u b l j a n a 6 3

CENOVNA GIBANJA

V celotnem obdobju delovanja Holdinga so za cene

komunalnih storitev veljali ukrepi restriktivnega doloËanja

cen. Nadzorovane cene so se na podlagi razliËnih oblik

kontrole cen oblikovale administrativno in niso sledile

inflacijskim gibanjem.

V letu 2001 je ob upoπtevanju zaostajanja v preteklem

obdobju skupπËina Holdinga za dejavnosti, kjer je to

veljavna zakonodaja dopuπËala, cene komunalnih storitev

postopno usklajevala s cenovnimi gibanji.

Komulativno doseæene cene komunalnih storitev v obdobju

od leta 1994 πe vedno zaostajajo za rastjo inflacije in

bruto plaË v RS. Razkorak je πe vedno velik pri cenah

dovedene in odvedene vode ter odvoza, zbiranja in odla-

ganja odpadkov, kar poslediËno zahteva izvajanje dejavnosti

gospodarskih javnih sluæb v enakem ali πe veËjem obsegu

po realno niæjih cenah. Neugodne posledice tega stanja

se kaæejo v zmanjπevanju vrednosti kapitala in slabπanju

materialne baze, zmanjπevanju finanËne moËi podjetij in

njihove investicijske sposobnosti.

 bruto plaËe v RS

 inflacija

 cene plina

 cene ogrevne toplote

 cene odvedene vode

 cene odvoza, zbiranja in dep. odpadkov
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IZKAZ STANJA HOLDINGA LJUBLJANA, d.o.o. NA DAN 31. 12. 2001

 v tisoË SIT 2001 2000

SREDSTVA 60.157.870 56.306.401

Stalna sredstva 58.105.961 54.767.726

Neopredmetena dolg. sredstva 12.480 6.442

Opredmetena osnovna sredstva 26.177 30.938

DolgoroËne finanËne naloæbe 58.067.304 54.730.346

Popravek kapitala 0 0

Gibljiva sredstva 2.051.909 1.538.675

Zaloge 0 0

DolgoroËne terjatve iz poslovanja 831.623 361.995

KratkoroËne terjatve iz poslovanja 680 415.409

KratkoroËne finanËne naloæbe 1.181.139 744.057

Denarna sredstva 37.535 16.559

Aktivne Ëasovne razmejitve 932 655

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 60.157.870 56.306.401

Kapital 60.141.454 56.298.359

Osnovni kapital 36.292.721 36.292.721

Rezerve 1.918.223 1.918.223

Prenesena Ëista izguba iz prejπnjega leta -4.182.696 -1.254.035

Revalorizacijski popravek kapitala 26.210.995 22.270.111

Nerazdeljena izguba poslovnega leta -97.789 -2.928.661

DolgoroËne rezervacije 0 0

DolgoroËne obveznosti iz financiranja 0 0

DolgoroËne obveznosti iz poslovanja 0 0

KratkoroËne obveznosti iz financiranja 0 0

KratkoroËne obveznosti iz poslovanja 16.416 8.042

Pasivne Ëasovne razmejitve 0 0

V poslovnem letu 2001 je bilo poslovanje matiËnega

podjetja Holding Ljubljana, d.o.o. negativno, z izgubo v

viπini 97,7 mio SIT.

Na finanËni rezultat matiËnega podjetja preko prihodkov

oziroma odhodkov financiranja prevladujoËe vplivajo

rezultati poslovanja odvisnih podjetij: ta so v letu 2001 v

primerjavi s predhodnim letom in v primerjavi z naËrto-

vanimi rezultati dosegla neprimerno boljπe poslovne

rezultate, kar je predvsem posledica cenovnega usklaje-

vanja cen storitev in ugodnih finanËnih rezultatov iz naslova

odprodaje delnic.

Prihodki matiËnega podjetja na podlagi deleæa pri dobiËkih

πestih odvisnih podjetij znaπajo v skupni viπini 1.323 mio

SIT, odhodki iz naslova odpisov finanËnih naloæb pa v

viπini 1.272 mio SIT, kot znaπa izguba JP Vodovod-

Kanalizacija.

Strukturno najveËji deleæ sredstev predstavljajo dolgoroËne

finanËne naloæbe v osnovni kapital sedmih odvisnih podjetij.
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IZKAZ USPEHA HOLDINGA LJUBLJANA, d.o.o. ZA LETO 2001 V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM

 v tisoË SIT 2001 2000

»isti prihodki iz prodaje 96 296

Drugi prihodki iz poslovanja 0

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 96 296

Stroπki blaga, materiala in storitev 52.173 47.827

Stroπki dela 107.165 88.623

Amortizacija neopredmetenih dolgoroËnih

sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 12.993 11.609

Odpisi obratnih sredstev 0 0

Drugi odhodki poslovanja 14 0

IZGUBA IZ POSLOVANJA -172.249 -147.763

Prihodki na podlagi deleæev iz dobiËka podjetij v skupini 1.323.178 1.837

Prihodki na podlagi deleæev iz dobiËka drugih 0

Prihodki od obresti in drugi prihodki financiranja 23.555 6.676

Odpisi dolgoroËnih in kratkoroËnih finanËnih naloæb 1.272.334 2.779.522

Stroπki obresti in drugi odhodki financiranja 1 8.490

IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA -97.851 -2.927.262

Izredni prihodki (tudi prihodki za poravnavo izgube prejπnjih let) 194 19

Izredni prihodki (tudi za poravnavo izgube prejπnjih let) 132 1.418

CELOTNA IZGUBA -97.789 -2.928.661

»ISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA -97.789 -2.928.661

DolgoroËne finanËne naloæbe se na podlagi kapitalske

metode konec vsakega poslovnega leta revalorizirajo in

poveËajo za celotni Ëisti dobiËek ter zmanjπajo za izgubo,

ugotovljeno v odvisnih podjetjih. Vrednost dolgoroËnih

finanËnih naloæb konec leta 2001 je 58.067 mio SIT in je

sestavljena iz deleæev v podjetjih skupine Holding in

dolgoroËno danih posojil javnim podjetjem, povezanim v

Holding.

Naloæbe v podjetja v skupini so v letu 2001 izkazane v

viπini 55.505 mio SIT. Glede na preteklo leto so se pove-

Ëale za znesek revalorizacije v viπini 3.627 mio SIT in

skupni znesek izkazanega dobiËka v πestih odvisnih javnih

podjetjih v viπini 1.323 mio SIT in zmanjπale za izgubo v

javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija v viπini 1.272 mio

SIT.

Vrednost danih dolgoroËnih posojil odvisnim podjetjem

v preteklih letih za izvedbo prioritetnih nalog obnov in

nadomestitev ter razvoja je na dan 31. 12. 2001 znaπala

2.562 mio SIT, medtem ko v letu 2001 niso bila dana

nova posojila.
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