SVET USTANOVITEL'EVJAVNIH PODJETIJ
POVEZANIH V HOLDING IJUBLIAN+ d.o.o.
Mestni trg 7, 7000 Ljubljana
pravicahin ustanoviWi
Svetaustanoviteljev
Na podlagi11. dlenaAktao ustanoviteljskih
javnihpodjetij
(Uradni
povezanih
Ljubljana,
list RS,it. 82104
v
IAVNI
HOLDING
d.o.o.
,
javnihpodjetij,povezanih
v JAVNIHOLDING
Ljubljana/
in 56/08)je Svetustanoviteljev
d.o.o.,na L4.rednisejidne2. oktobra2008sprejelnaslednje

."POROCILO
JAVNTHPODJETTJ,
o DELUSVETAUSTANOVTTEUEV
POVEZANIHV JAVNI HOLDINGUUBLIANA' d.o.o.y
OD SEPTEMBRA2OO7DO AVGUSTA2OO8
(ietfto leto delovania)

PODATKI
I. SPLOSNT
Dobrova- Polhov
svetiobdinBrezovica,
MestnisvetMestneobdineLjubljanain obdinski
Skofljicain VelikeLaSdeso v letu 2004
Gradec,Dol pri Ljubljani,Horjul,Ig, Medvode,
javnihpodjetij
pravicahin ustanovitvisvetaustanoviteljev
sprejeliAkt o ustanoviteljskih
je
povezanih
v UradnemlistuRS,5t. 82104z
v HoldingLjubljand,
d.o.o.,ki bil objavljen
2
7
.
7
.
2
0
0
4
.
dne
pravicv javnih
ustanoviteljskih
Z navedenimaktom so sveti obdin za izvr5evanje
podjetjih,povezanihv JAVNI HOLDINGLjubljana,d.o.o.t (u nadaljevanju:
Javni
obveznihin izbirnih
holding)in za usklajevanje
odloditevv zveziz zagotavljanjem
javnih
gospodarskih
sluZbustanoviliskupniorganobdin,imenovanSvet ustanoviteljev
javnihpodjetijpovezanih
v Ljubljani,
Mestnitrg
v HoldingLjubljana,
d.o.o.,s sedeZem
1.
deleZav Javnemholdinguz obdineIg in VelikeLa5dena
Zaradiprenosaposlovnega
Mestnoobiino Ljubflana(v nadalleva
nju: MOL)in prenosaposlovnegadelehav javnih
parkiriSda
podjetjihLjubljanske
(po pripojiWi:Ljubljanska
trZnice,ParkiriSda
in trZnice)
ter Zale z Javnegaholdingana MOL,so Mestnisvet MOL in obdinskisveti obdin
Brezovica,
Dobrova PolhovGradec,Dol pri Ljubljani,Horjul,Medvodein SfoRiica
pravicahin ustanoviWi
in dopolnitvah
Aktao ustanoviteljskih
sprejeliAkt o spremembah
javnih podjetij povezanihv HoldingLjubljana,d.o.o., ki je bil
sveta ustanoviteljev
objavljenv UradnemlistuRS,5t. 56/08z dne 6. 6. 2008.V skupnemorganuobdinje
namestodevetih vkljudenihsedem obdin in le-te preko tega organa izvr5ujejo
pravicev Stirihin ne vedv sedmihjavnihpodjetjih.Z navedenonovelo
ustanoviteljske
z dejanskimstanjempreimenoval
akta se je skupniorgan obdin zaradiuskladiWe
v
javnih
>>Svet
podjetij,
povezanih
(v
v JAVNIHOLDING
Ljubljana,d.o.o.<<
ustanoviteljev
: Svetustanoviteljev).
nadaljevanju
' JavnopodjetjeEnergetika
Ljubljana
d.o.o.,Javnopodje$eVodovod- Kanalizacija
d.o.o.,Javnopodjetje
podjetje
podjetje
potniSki
promet,
d.o.o.,
Ljubljanske
trZnice
d.o.o.,
Snaga
Javno
Javno
d.o.o.,
ljubljanski
ZaleJavnopodjetje,d.o.o.,ParkiriSda
Javnopodjetjed.o.o.
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Svet ustanoviteljevsestavljajoaktualni Zupani obdin ustanoviteljic,ki imajo pri
pravicah
sprejemanju
v Aktu o ustanoviteljskih
odloditevSteviloglasov,kot je dolodeno
in ustanovitviSveta ustanoviteljevjavnih podjetij, povezanihv JAVNI HOLDING
Ljubljand,
v nadaljevanju:
d.o.o.(UradnilistRS,5t. B2l04in56108;
Akt),in sicer:
0. G. Zoran Jankovi6,iupan Mestneobiine Ljubljana: 87,32o/oglasov,
0. G. Stanislav Lagar, iupan ObdineMedvode:3,84o/oglasov,
0. G. Metod Ropret, Zupan Obtine Brezovica:2,76%oglasov,
0. G. Lovro Mralg ZupanObiine Dobrova- PolhovGradec:2,t6 o/oglasov,
0. G. BoStjanRigler,hupanObiine Skofljica:1,807oglasov,
0. G. PrimoLZupaniii, iupan Obiine Dol pri Ljubljani: L,26o/oglasov,
0. G. Janko Jazbec,ZupanObiine Horjul: 0,86%oglasov.2
na svojihsejah sprejemaodlodiWez navadno
Skladnoz Aktom Svet ustanoviteljev
podaji
vedinoglasovZupanov.O
nepremidnin,
soglasjaza obremenitev
ki je nad 5 o/o
vrednostiosnovnegakapitalajavnegapodjetja,Svet ustanoviteljev
odlodas soglasjem
vsehZupanov
. Za sprejemposlovnika
nadaljeposlovnega
o delu Svetaustanoviteljev,
javnega
poslovnega
porodila,
podjetja,je
nadfta,
obradunain zakljudnegaraduna
predpisa
na 92 % vedinaglasov.
Predlogepredpisovin drugih odloditev,ki jih v aneziz zagotavljanjem
obveznihin
javnihsluZbsprejemajo
izbirnihgospodarskih
organiobdin,Svetustanoviteljev
usklajuje
predpisovoziroma
tako, da doseZesoglasjedlanovsvetagledevsebineposameznih
predpisov
odloditev.
in drugihodloditevposreduje
Svetustanoviteljev
usklajena
besedila
v sprejempristojnim
organomobdin.
V skladuz drugimodstavkom
6. dlenaAkta,ki doloda,da mestnioziromaobdinskisveti
lahkopooblastijo
Zupaneo nadinuodlodanja
na sejahSvetaustanoviteljev
s posebnim
sklepom,sta bilasprejetanaslednja
sklepav tej anezi:
- SklepMestnega
svetaMOL,s katerimje mestnisvetZupanaMOLpooblastil,
da
samostojno
v vsehzadevahiz njegove
odlodana vsehsejahSvetaustanoviteljev
pristojnosti,razen ko le-ta obravnavaposlovnoporodilojavnih podjetij,kjer
sveta.
odlodaskladnos sklepommestnega
- SklepObdinskega
svetaobdineDobrova- PolhovGradec,s katerimje obdinski
svet pooblastilZupana,da odloda o vseh zadevah iz pristojnostiSveta
ustanoviteljev,razen ko le-ta sprejema poslovno porodilo, poslovni nadft,
obradunin zakljudniradunjavnegapodjetja,kjerZupanodlodaskladnos sklepom
sveta,ki gradivov tej zvezipredhodno
obravnava.
obdinskega
o svojemdelu
Skfadnoz 11. dlenomAkta, iz kateregaizhaja,da Svet ustanoviteljev
najmanjenkratletno porodamestnemusvetuoziromaobdinskimsvetoffi,porodevalec
paje vsakZupanna mestnemoziromaobdinskih
svetih,je Svetustanoviteljev
sprejel:
2 Do prenosaposlovnega
deleZav Javnemholdinguz obdineIg in VelikeLaSdena Mestnoobdino
Ljubljana(31. L2. 2007)sta bila ilana Svetaustanoviteljev
tudi ZupanobdineIg g. JanezCimperman
g. AntonZakrajSek
(0,39o/oglasov).
(1,83o/oglasov)in ZupanobdineVelikeLaSde
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-

na 6. redniseji dne 28. 9. 2005 porodiloo delu Svetaustanoviteljev
od 30. 9.
2004do 1. 9. 2005(pruoletodelovanja),
na 13. redni seji dne B. 9. 2006 porodiloo delu Svetaustanoviteljev
od Z. 9.
2005do 1. 9. 2006(drugoletodelovanja)
in
na 7. redni seji dne 10. 10. 2007 porodiloo delu Sveta ustanoviteljev
od
septembra
2006do avgusta2007(tretjeletodelovanja).

Gledena navedenoje v predmetnemporodiluzajetoobdobjeod septembra2007do
avgusta2008,kar predstavlja
detrtoletodelovanja
tegaskupnega
organaobdin.
II. SEJESVETAUSTANOVITELIEV
Svetustanoviteljev
seje v obdobjuod septembraleta 2007do avgustaleta 2008sestal
na sedmihrednih sejah. V nadaljevanju
so po kronolo5kem
zaporedjusej povzeti
sprejetisklepiSvetaustanoviteljev
oziromaglavnipoudarkiobravnavane
tematikena
sejah.
V navedenem
obdobjuje bilosprejetih67 sklepov,vsi soglasno.
7. rednaseja, 10. 10. 2007
je sprejelosnutekinvesticijskih
Svetustanoviteljev
nadrtovjavnih podjetij,povezanih
v
Javni holdingza leti 2008 in 2009 s sprejetimidopolnitvami
na seji. Osnutekne
vkljudujevlaganjav obdinahIg in VelikeLa5dezaradipredvideneprodajeposlovnih
deleZev
teh obdin.
je obravnaval
Svetustanoviteljev
tudi predlogeJavnegapodjetjaVodovod- Kanalizacija
in podalsoglasje
k:
1. predlogutarif za storiWevzdrZevanja
prikljudkov
vodovodnih
na javnivodovodIn
obradunskih
vodomerov,ki se obradunavajo
z vzdrlevalninoin Stevdnino
po
naslednjem
ceniku:
Obradunski
vodomer
(v mm),vgrajenna
prikliudku
vodovodnem

DN 20
DN 25
DN40
DN 50
DN80

Stevdnina
v EUR/mesec
1,60

2.08
3,20
7,84

10,08

DN 1OO

LL,O4

DN 150

L7,28

DNs0/20

L9,84

DN BO/20
DN100/20
DN 1s0/20

23,04
25,44
4L,28
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VzdrZevalnina
v
EUR/mesec
4,30
5,59

L0,32
L0,32
L2,90
L6,77
24,08
L0,32
L2,90
L6,77
24,08

fr,Mtri,i?L';f
f,'.?Lri{Jf
ff,:i"::
Mestni trg 7, 7000 Ljubljana
greznidnih
2 . predlogucenikaza novestoriWeprevzemain di5denja
vsebinblataiz
javne sluZberavnanjaz
malih komunalnihdistilnihnapravkot gospodarske
je
ki naslednji:
odplakami,
VrstastoriWejavne sluZbe

Enotamere

qreznidnih
Prevzem
vsebinin blataiz MKCN

ry13

vsebineneoretodnihqreznic
CiSdenie
CiSdenjeqoSdiz pretodnihqreznicin blata iz MKNC

1,113
63

Predlagana
cenav EUR

18,3500
0.5250
t3,4200

2. spremembinadinaobradunavanja
storitveoskrbes pitno vodo zaradiukiniWe
Tarifnegasistemaza obradunoskrbez vodo iz vodovodnegasistemain za
vode prekokanalizacijskega
obradunodvodain diSdenja
odpadnein padavinske
(Uradnilist RS,5t.
JavnegapodjetjaVodovod Kanalizacija
sistemav upravljanju
ceneza storitevoskrbes pitno
54194)in soglasjek uporabienotneobradunske
>>vodarina<<
povpredne
v vi5ini
cene 0,4474EUR/ma,kot jo je odobrilo
vodo
notranjitrg, dne B. 11.2004.
Direktoratza
Ministrstvo
za gospodarsWo,
DirektoricodruZbeJavno podjetjeLjubljanskipotni5kiprometje Svet ustanoviteljev
pooblastil,
da izvedepostopekjavnegazbiranjaponudbza oddajooglasnihpovrSinna
LPPv najemza dolodendastreh let.
avtobusih
2006do avgusta
od septembra
dlaniso sprejelitudi porodiloo deluSvetaustanoviteljev
2007(tretjeletodelovanja).
je Svet ustanoviteljev
obravnaval
Na podlagi10. dlenaAkta in 25. dlenaposlovnika
predlogsklepao zagotavljanju
z obrazloZiUijo
in
sredstevza delo Svetaustanoviteljev
je
pregledom
letu
v
tretjem
za
delovanjeorgana
stroSkov.
Ugotovljeno bilo,da so bila
porabljena
sredsWapovezana
z
sredstvav viSini4.681,55EURin da so vsa porabljena
potrebe
nalog za
in administrativnih
Sveta
izvajanjemstrokovnih,organizacijskih
jih
poslovnika
MOL
zagotavlja
Javni
in
oziroma
ki
skladnoz dolodiliAkta
ustanoviteljev,
je Svet ustanoviteljev
dolodil,da
holding.Gledena navedenoin 25. dlen poslovnika
povezana
z izvajanjem
ki niso
morebitnasredstvaza delovanjeSvetaustanoviteljev,
potrebe
za
Sveta
ustanoviteljev,
nalog
in administrativnih
strokovnih,organizacijskih
tudi po tretjem letu zagotavljaJavniholding.V skladus sklepomse vi5inasredstev,
porabljenihza delovanjeSveta ustanoviteljevin posledidnopotreba za sprejem
finandnega
nadfta,ponovnougotavljapo detrtemletudelovanja.
Zupan MOLje na seji preostalimZupanomv premislekpredlagalmoZnostprodaje
prometaali subvencioniranje
potni5kega
navedenedejavnosti
dejavnostiprimestnega
je
potni5kipromets straniprimestnihobdin.Dogovorjeno
JavnegapodjetjaLjubljanski
bilo, da bodo Zupanido naslednjeseje ocenilidosedanjinadinopravljanjaomejene
predvsem
obdinah.
z vidikakvaliteteizvajanjaprevozavprimestnih
dejavnosti,
B. rednaseja, 13. 12. 2007
predloginvesticijskih
nadrtovjavnih podjetij,
so obravnavali
dlaniSvetaustanoviteljev
povezanih
v Javniholdingza leti 2008 in 2009ter predlogeposlovnihnadrtovza leti
da bo v letu 2008pri5lodo nekaterih
so uvodomabiliseznanjeni,
2008in 2009.Navzodi
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sprememb,ki bodobistvenovplivalena poslovnenadrte
da bodo
, zatoje predvideno,
javna podjetja pripravilarebalanseposlovnihnadrtov.Svet ustanoviteljev
je po
javnih
gradiva
predlog
podjetij
povezanih
sprejel
investicijskih
obravnavi
nadftov
v
r
Javni holdingza leti 2008 in 2009 ter predlogposlovnihnadrtovjavnih podjetij
potni5kipromet(pri demerje
Energetika
Ljubljana,Vodovod- Kanalizacija,
Ljubljanski
pred
temu podjetjubilo naloZeno,
izvedbonadrtovanih
investicijna lokaciji
da mora
preveritimorebitnedogovoreo novilokaciji,opredeljene
v dokumentihMOL)in Snaga,
sfednjes programom
ravnanjas komunalnimi
odpadkiza leto 2008.Svetustanoviteljev
je 5e sklenil,da Javniholdingzagotovisredstvav skupnemznesku6.076.214EURza
izpolnitevnadrtovanih
najnujnejSih
investicijskih
vlaganjiz poslovnega
nadrtaJavnega
podjetjaVodovod Kanalizacija
predvidene
in da se za
rebalanseposlovnihnadrtov
javnih podjetijv letu 2008 upo5tevadolodilo4. dlena druZbenepogodbeJavnega
holdingaglede investicijskih
vlaganjv periodidnem
obdobjuStirihlet, s pregledom
je moZna.
predvidenimi
investicijami,
katerihizvedba
realizacije
investicijin
dosedanjih
je sogla5alin pooblastildirektoricoJavnegapodjetjaLjubljanski
Svet ustanoviteljev
potni5kipromet, da ustavi izvedbopostopkajavnega zbiranjaponudbza oddajo
oglasnihpovr5inna avtobusihLPPv najemza dolodendastreh let ter sklenil,da se
javno zbiranjeponudbza oddajo predmetnihoglasnihpovrSinv najem ponovipod
pogoji,pri demerse upo5teva,
spremenjenimi
da je rok oddajev najempet let in merilo
za izbornajviSja
cenaponudnika
za vse razpoloZljive
ki se oddajajov
oglasnepovrSine,
najem.
pooblastildirektorjaJavnegapodjetjaVodovod
Izjemomaje Svet ustanoviteljev
industrijske
Kanalizacija,
ceneza storitevdiSdenja
da se pri oblikovanju
odpadnevode
pogajao vi5inicenedi5denja
odpadnevode.V skladus sklepomse navedenamoZnost
lahko uporabipri industrijskihuporabnikih,
za monitoring,ki odvajajov
zavezancih
javno kanalizacijo
ved kot 450.000;p3 odpadnevode, nadalje pri zavezancih
za
monitoring,ki za doloditevkolidineodvedeneodpadnevode izvajajomeriWeodpadne
vode pred prikljuditvijona javno kanalizacijo
ter zavezancih,
katerihodpadnavoda
zaradisvoje sestavenima zaviralnihudinkovna procesediSdenja
na CCNLjubljana.
je
pogajanji,
Dolodeno bilo,da cenadiSdenja,
veljado 30. 6. 2008.
s
dolodena
so se seznanili,
da je bil z noveloZakonao lokalnisamoupravi
elaniSvetaustanoviteljev
je
dtan 100.bdlen,s dimer bilo razveljavljeno
tudi dolodilogledeomejiWevi5ineplad
je bil sprejetSklepo spremembah
Na podlaginavedenega
Sklepao merilih
direktorjev.
za doloditevplad direktorjaJAVNEGAHOLDINGALjubljana,d.o.o. in direktorjev
povezanihjavnih podjetij ter pladil za opravljanjenalog predstavnikovobdin
v njihovihorganih,ki direktorjemv sistemuJavnegaholdingaomogoda
ustanoviteljic
plade.Navedeni
v UradnemlistuRS,5t. 118z dne
sklepje bil objavljen
celotnoizpladilo
21. 12.2007.
V skladuz dogovorom,
sklenjenimna prej5njiseji,je bilaobravnavana
analizaizlodiWe
organizacijske
enote primestni potni5ki promet s predlogomreSiWe.V sklopu
so dlani organaprejeligradivoPregledstanja in preliminarna
analiza
navedenega
pregled
primestni
potniSki
promet
ter
viSinesubvencije
za
izlodiWe
enote
organizacijske
prevozapotnikov.Hkratiso dlani
pokrivanje
linijskega
izgubedejavnostimedkrajevnega
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preverjalitudi moZneudinkeob morebitniizloditviprimestnega
potni5kega
prometain
januarja
podjetje
potni5kiprometdo koncameseca
sklenili,da Javno
Ljubljanski
2008
pripravianalizoposlovanjadejavnostimedkrajevnega
linijskegaprevozapotnikovza
obdobjezadnjihtreh let in ocenoposlovanja
za naslednja
tri leta, na podlagikaterebo
Svetustanoviteljev
do koncamesecamarca2008sprejeldokondno
odloditev
o izvajanju
dejavnosti.
...

9. rednaseja, 23. 1. 2008
je sprejelsklepo zadetkupostopkaprodajenepremidnin
Svetustanoviteljev
na lokaciji
Jevnicav obdiniLitija,parc.5t. 9921I,travnikv izmeri1840 ffiZ,in parc.5t. 99212,
katerihlastnikje JavnopodjetjeEnergetika
objektv izmerit67 mz, obojek.o. Kresnice,
Ljubljana.
V ta namenje imenovalkomisijoza izvedbopostopkaprodaje,dal soglasjek
programuprodajepredmetnihnepremidnin
in pooblastildirektorjaEnergetike,
da z
programu
prodaje
v
izbranimponudnikom
sklenepogodbo,pod pogoji,navedenimi
nepremidnin.
so se seznaniliz dokumenti,ki so osnovaza obradun
CfaniSveta ustanoviteljev
plina(omreZnine)
Ljubljanater
in dobavoplinaJavnegapodjetjaEnergetika
distribucije
podali soglasjek Splo5nimpogojemza dobavo in odjem zemeljskegaplina iz
je sklenil,da z dnemuveljaviWe
distribucijskega
omreZjaEnergetike.
Svetustanoviteljev
plina iz distribucijskega
SploSnihpogojevza dobavoin odjem zemeljskega
omreZja
LjubljanaprenehaveljatisklepSvetaustanoviteljev,
ki je
JavnegapodjetjaEnergetika
javnega
plina
podjetja
pooblastil
za vsakokratno
spremembo
cen
direktorjanavedenega
za tarifneuporabnike.
in Ljubljanske
trZnice)z Javnega
Zaradiprenosatreh javnih podjetij(Zale,ParkiriSda
(obdiniIg in VelikeLa5de)iz Javnega
holdingana MOLin izstopadveh druZbenikov
holdinga je bil Svetu ustanoviteljempredloZenpredlog sprememb Akta o
javnih podjetijpovezanih
pravicahin ustanoviWi
v
svetaustanoviteljev
ustanoviteljskih
je bil potrjenin Zupaniso sogla5ali,
da
HoldingLjubljana,d.o.o. Predlogsprememb
svetov.
bodoakt uvrstilina sejeobdinskih
10. rednaseja, 27. 2. 2008
je obravnaval
potniSki
promet<<
sluZbe>>Primestni
Analizoposlovanja
Svetustanoviteljev
- analizadejavnostipo posameznih
jo
je
pripraviloJavnopodjetje
linijahin obdinah,ki
je
pojasnil
promet.
potni5ki
Zupan MOL navzodim
Ljubljanski
, dd primestnipotni5ki
prometza MOLni zanimiv,saj se posrednos subvencijo,
ki jo pladujeMOLza mestni
promet, pokrivaustvarjenaizguba na medkrajevnihlinijah, ki bi jih sicer morala
drlava. Pozvalje prisotneZupanenaj razmislijoo subvencioniranju
subvencionirati
medkrajevnihlinij ali pa prodaji sluZbe primestnegapotniSkegaprometa. Svet
je sprejelsklep,da se pozovevse primestneobdine,v katerihJavno
ustanoviteljev
potni5kipromet,da se v roku30
potniSkiprometizvajamedkrajevni
podjetjeLjubljanski
dni izjasnijoo pokrivanjuizgube,ki je vezanana izvajanjedejavnostimedkrajevnega
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linijskegaprevozapotnikovv njihoviobdiniter da bo v primeru,dd bo vedinaobdin
sprejelsklepo pridetku
da se izgubane pokriva,Svetustanoviteljev
sprejelaodloditev,
prometa.Sprejetje bil tudi sklep,da Svetustanoviteljev
postopkaprodajeprimestnega
povezanega
premoZenja,
postopkavrednotenja
s sluZbo
finandnega
sogla5a
s pridetkom
je
postopka
prometa
potniSkega
primestnega
vrednotenja bila imenovana
. Za nadzor
komisija.
tarif po sprejetemcenikuza storiWevzdrlevanja
Y zvezis pridetkomobradunavanja
vodovodnihprikljudkovin obradunskihvodomerovje direktor Javnega podjetja
tarif obdanomne
navedenih
na seji pojasnil,dd se z uveljavitvijo
Vodovod-Kanalizacila
pri
morebitni
interuenciji
in
dejanskihstro5kov menjavivodomera
bo vedobradunavalo
mesednipav5alza
na prikljudku,ki sta zasebnilastnini,pad pa tarifi predstavljata
javne
podlaga
za uvedbo
sluZbe.Pravna
omenjenestoriWe,ki jih izvaja izvajalec
javno
je
podjetje
v obdinah
da
sklenil,
predmetnih
tarif so odtoki.Svet ustanoviteljev
po
tarifi Stevdninein vzdrlevalnine
na podlagiodlokovobradunava
ustanoviteljicah
potrjenemceniku,
11. rednaseja, 18. 4. 2008
se je seznanils staliSdiprimestnihobdin3o pokrivanjuizgubev
Svet ustanoviteljev
Javnempodjetju LjubljanskipotniSkipromet, ki je vezanana izvajanjedejavnosti
linijskegaprevozapotnikovv njihoviobdini.Predsejo se je predsednik
medkrajevnega
Sveta ustanoviteljevsestal z vsemi Zupaniobdin, v katerih izvaja Javno podjetje
prevozapotnikov.Razen
prometdejavnostmedkrajevnega
linijskega
potniSki
Ljubljanski
predstavnikov
obdineDol, kjer Ljubljanskipotni5kipromet ne izvajamedkrajevnega
Skupnaocena
prevoza,so bili na sestankuprisotnitudi drugidlaniSvetaustanoviteljev.
prevoza
je, da bi moraladrlava, ki podeljujekoncesijeza opravljanjemedkrajevnega
potnikov
, zagotovititudi sredsWain s tem prevzetidel odgovornostiza izvajanje
na
da je smiselnopodakati
so soglaSali,
ClaniSvetaustanoviteljev
omenjenedejavnosti.
prevoza.
linijskega
za izvajanjemedkrajevnega
nov razpisdrZavegledekoncesije
vrednostidela
o ocenjevanju
tudi s Porodilom
so se seznanili
ClaniSvetaustanoviteljev
promet
potniSki
na dan 31. L2. 2007dejavnostidruZbeJavnopodjetjeLjubljanski
Primestnipotni5kipromet,z dne B. 4. 2008,ki ga je opraviladruZbaKPMGposlovno
svetovanje
d.o.o.
programuravnanjas sWarnim
je podalsoglasjek Posamidnemu
Svet ustanoviteljev
potni5kipromet- prodajadelazemlji5da
za
premoZenjem
JavnegapodjetjaLjubljanski
predlogu
>>AvtomontaZa
in
k
dvori<
Celov5ki
cesteza kompleks
izgradnjopovezovalne
strankamiMOL kot kupcem,Javnimpodjetjem
prodajnepogodbemed pogodbenimi
- AM kot sopogodbenikom.
Za
potni5kiprometkot prodajalcem
in Vegradom
Ljubljanski
javnega
podjetja.
je
pooblaSdena
podpisprodajnepogodbe bila
direktorica

3

Logatec,Horjul,Ig, Borovnica,DobrovaPolhovGradec,IvandnaGorica,Grosuplje,Dobrepolje,Skofljica,
Vodice,Log - Dragomer,VelikeLa5de,Medvode,Brezovica.
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potrdilnovelacijo5t. 2 investicijskega
programa
Po obravnavije Svet ustanoviteljev
>Izgradnja
poljaodlagaliSda
(komunalnih)
enotnegaIV. in V. odlagalnega
nenevarnih
poljater
Izgradnja3. fazeenotnegaIV. in V. odlagalnega
odpadkovBarjev Ljubljani<<:
pooblastil
druZboSnagaJavnopodjetje,d? izvedevse potrebneaktivnostiza izvedbo
investicije.Svet ustanoviteljev
se je na seji seznaniltudi z obvestilomnavedenega
javnegapodjetjao potekuinvesticijein o razmerah,ki bi lahko bistvenovplivalena
realizacijoprojekta nadgradnjaregijskegacentra za ravnanjez odpadki(RCERO)
Ljubljana.
Ljubljanaje v skladus sklepomSvetaustanoviteljev
JavnopodjetjeEnergetika
z dne
pisnoobvestiloo izvedbipostopkov
prodajenepremidnine
23. 1.2008 posredovalo
v
pogodbepod pogojiiz Programa
prodajenepremidnin.
Jevniciin skleniWi
12, rednaseja, 6. 6. 2008
javnih podjetij,povezanih
je na tej seji obravnaval
letnaporodila
v
Svetustanoviteljev
revizorja.Polegtega, da je sprejel
Javniholding,za leto 2007 s porodilineodvisnega
je odlodiltudi o razporediWah
revizorja,
dobidkov
letnaporodilas porodilineodvisnega
izgube.
oziromapokrivanju
Bilandni
leta2007so se razporedili,
kot sledi:
dobidkiposlovnega
- JavnopodjetjeEnergetika
EUR- prenosna druibenika.
Ljubljana:2.696.565,26
- SnagaJavnopodjetje:4L9.2I4,0tEUR- razporeditev
v drugerezeruepodjetja.
- Javno podjetjeVodovod Kanalizacija
: 2.296.860,88 ostanenerazporejen.
javnega
je
podjetjaza pokrivanje
242.727,89
Svetustanoviteljev sprejelpredlog
za komunalnoinfrastrukturo
v obvezniobdinski
EURobradunane
amoftizacije
javni sluZbiodvajanjaodplak,danodruZbiv upravljanje,
gospodarski
v breme
prihodkov.
obdinin v dobrodrugih
dolgorodnih
obveznosti
do posameznih
Bilandnaizgubaposlovnega
leta 2007JavnegapodjetjaLjubljanskipotniSkiprometnepokritaizguba iz preteklih let (4.344.538,13EUR) ter izguba tekodegaleta
(I.715.494,68EUR)- se v javnempodjetjupokrivaz nerazporejenim
distimdobidkom
rezerv(5.219.042,05
EUR).
leta2006(840.989,76
EUR)in v bremekapitalskih
nadrtovjavnihpodjetij,povezanih
investicijskih
o realizaciji
Sprejetoje bilotudi Porodilo
v Javniholdingv letu 2007.
merilza doloditevletnenagrade,
izpolnjevanje
so ugotavljali
ClaniSvetaustanoviteljev
skladnos Sklepomo merilih.Sprejeliso sklep,s katerimso dolodililetnonagrado,in
druZbeSnagaJavnopodjetjein Javniholding
oziromadirektoricam
sicerso direktorjem
1,5 plade,Javno
dolodilinagradov vi5ini2 plai, JavnopodjetjeVodovod- Kanalizacija
potni5kipromet0,5
podjetjeEnergetika
Ljubljana1 pladoin JavnopodjetjeLjubljanski
plade.
programaza
potrdil novelacijoinvesticijskega
Po obravnavije Svet ustanoviteljev
Ljubljanater
nenevarnih
vod
odpadkov
Izgradnjodistilnenapraveizcednih odlagaliSda
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pooblastil
druZboSnagaJavnopodjetje,dd izvedevse potrebneaktivnostiza izvedbo
investicije.
je sprejeltudi sklepo zadetkupostopkaoddajenepremidnine
Svetustanoviteljev
v lasti
druZbeSnagaJavnopodjetje,parc.5t.2191/3k.o.Vid,na lokacijiCestadvehcesarjev,
pa5nikv izmeri572m2,dvori5de
v najem.Parcelo
v naravipredstavlja
v izmeri383 mz,
funkcionalni
stavbav izmeri4L m2 in 37 mz, skupaj
objektv izmeri45 mz ter poslovna
je
komisijaza izvedbopostopkaoddaje,podano
1.078mz. V ta namen bila imenovana
v najemin bil pooblaSden
nepremidnine
soglasje
k programu
oddajepredmetne
direktor
javnegapodjetja
sklenenajemnopogodboza eno letoin po
, dd z izbranimnajemnikom
najemnini,ki ne sme biti niZjaod ocenjene.Predlog
, dd se pogodbaskleneza das
enegaleta, je bil sprejet po poudarkuZupanaMOL,da bo potrebnopoiskatinovo
lokacijoza druZboSurovina,ki se nahajana sedanjemzemlji5du
druZbeSnagaJavno
preseliWi.
podjetje.V tem obdobjuse bo potrebnodogovoriti
o njihovi
s predlogom
tudi v letu 2008 soglaSali
Kot prejSnjaleta so dlaniSvetaustanoviteljev
prevoz
potniSki
promet
podjetja
in
z
za
udencev,
dijakov
Studentov
Ljubljanski
Javnega
veljavnoSolskovozovnicoin nalepkoza mesecejunij, julij in avgust za ceno
nalepke.
enomesedne
(npr.nepoenoteno
ZupanMOLje ostaledlaneseznanil,
razlogov
da bo zaradidolodenih
delovanjein poslovanjejavnih podjetij,nepovezaninformacijskisistem itd.) Svetu
predlagalspremembe
in delovanjuJavnegaholdingain
v organizaciji
ustanoviteljev
je bilo, da se bodo odlodiWeo nadaljnji
povezanihjavnih podjetij. Dogovorjeno
reorganizaciji
na eni izmedprihodnjihsej.
Javnegaholdingasprejemale
13. rednaseja, B. 7. 2008
je Svetustanoviteljev
poslovnihnadrtovJavnih podjetij
Poobravnavi
sprejelrebalansa
za leto 2008, medtemko je sprejem
Energetika
Ljubljanain Vodovod Kanalizacija
potniSkiprometza leto 2008 odloZilin zadolZil
rebalansa
JavnegapodjetjaLjubljanski
podjetje,da na podlagipolletnihrezultatov
izdelaocenoposlovnega
rezultata
navedeno
nadrtaza leto
za leto 2008 in temu ustreznopripravipredlogrebalansaposlovnega
2008do 15.9. 2008.
je sprejelsklepo zadetkupostopkaoddajedela zemlji5da
v lasti
Svet ustanoviteljev
druZbeSnagaJavno podjetje,parc. 5t. 515/1 k.o. Trnovskopredmestje,na lokaciji
najem.Zemlji5de
obsegadel parcele5t. 515/1v k.o.
Cestadvehcesarjev,v brezpladni
Trnovskopredmestjev velikosti0,78 ha. Na zemlji5du
so postavljene
ovireza vadbo
psov,montaZnizadasniobjektza namenevadbenihpripomodkov.
Povr5ino
reSevalnih
psovSlovenije.
vodnikovre5evalnih
urejujein rednovzdrlujenajemnikDruSWo
Celoten
je
povr5ine.
Nepremidnina vpisanav
vzhodnidel odlagali5da
obsegaskupno2t,04 ha
zk. vl. 5t. 842 k.o. Trnovskopredmestje.
Za izvedbopostopkaoddajedela zemljiSda,
parc.5t.515/1 v k.o. Trnovskopredmestje,
najemje bila imenovana
v brezpladni
komisija,podanosoglasjek Programuoddajezemlji5dav najem in bil pooblaSden
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direktorjavnegapodjetja,dd z izbranimnajemnikomsklenenajemnopogodbopod
pogoji,navedenimi
v Programu
oddajezemljiSda.
ZupanMOLje navzodeseznanilz morebitnonameroo nakupudeleZadruZbeJavna
je Svet
razsvetljava
s straniJavnegapodjetjaEnergetika
Ljubljana
. Y aneziz navedenim
javnegapodjetjapooblastil,da izvedepravniin
ustanoviteljev
direktorjanavedenega
finandnipregleddruZbeJavna razsvetljava.
V primeru,dd bo obstajalinteresza
javno
podjetje
navedeno,bo
v obravnavopredloZilo
Svdtuustanoviteljev
natandnej5i
predlog.
v zvezis projektomRCERO
Svetustanoviteljev
seje na sejiseznanil
tudi s predlogonl
in
vkljudevanjem
obdin,nedruZbenic
Javnegaholdinga.Clani so sprejelisklep,da je
v tej zvezi,da obdinenedruZbenice
Javnegaholdingane
staliSde
Svetaustanoviteljev
postati
regijskega
lastnihfinandnihsredstevin ne morejo
solastnice
centra
zagotavljajo
lahko oziromamorajov projektvloZiti
za ravnanjez odpadki.ObdinenedruZbenice
okoljskodajatevzaradiodlaganjaodpadkovin pladevaticeno ravnanjaz odpadkiv
cenevkljudnoz amortizacijo.
minimalno
v viSinipolnestro5kovne
objektihRCERO
in
tudi s sprejetjemOdlokao spremembah
so bili seznanjeni
ClaniSvetaustanoviteljev
dopolnitvahOdlokao javni sluZbizbiranjain prevozakomunalnihodpadkovna seji
Mestnega
svetaMOLdne 30. 6. 2008,v nrezis dimerso primestne
obdinedne 1. 7.
2008 po e-poSti,polegobvestilao sprejemuakta, prejelepro5njoza uskladitev
svojih
odlokov.
hupani,ki so dlaniSvetaustanoviteljev,
ZupanaMOL
so na seji prejelizapisniksestanka
s predsednico
in namestnikom
nadzornega
svetaJavnegaholdinga,s predsedniki
in
namestniki
nadzornih
svetovjavnihpodjetijter direktorico
Javnegaholdingain direktorji
javnih podjetijz dne 10. 6. 2008.Sestanek
je bil sklicans ciljemdosediudinkovitost,
racionalnost
in medsebojno
za uspeSnej5e
doseganje
ciljev,lako na strani
sodelovanje
javnih podjetijin Javnegaholdinga.ZupanMOLje
nadzornih
svetovkot poslovodstev
Javnega holdinga
dlane Sveta ustanoviteljevseznanil,da se bo reorganizacija
v obravnavoin sprejemtudi
konkretnejSe
reSitvepa bodo posredovane
nadaljevala,
Svetuustanoviteljev.
Stevilka:99 - SU/2008
Datum: 02.10.2008
Svet ustanoviteljev javnih podjetij,
povezanihv JAVNI HIDING Ljubljana,d.o.o.
Predsedilik
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