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OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI IN POMEMBNEJŠI KAZALNIKI POSLOVANJA 

 

Naslov družbe: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na 
področju gospodarskih javnih služb, Dalmatinova ulica 1, Ljubljana  
Skrajšan naziv: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. 
 
Matična številka: 5860199    
Davčna številka:  57209294 
 
Številka transakcijskega računa: 
Nova LB d. d. Ljubljana št. 02924-12614747 
SKB d. d., Ljubljana št. 03100-1000022764 
 
Elektronski naslov: info@jh-lj.si
Spletne strani: http://www.jh-lj.si/
Osnovni kapital: 36.292.721.000,00 SIT 
Št. registrskega vložka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 1/25680/00 
 
 

 
LETO 
2006

LETO
2005

 
 IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12. (vrednosti v mio SIT) 
    Bilančna vsota 137.520 135.898
    Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene nepremičnine 109.691 108.369
    Finančne naložbe  19.764 19.374
    Terjatve 6.446 6.872
    Kapital 95.213 96.059
    Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 13.442 11.912
    Obveznosti 28.741 27.869
 
 IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO  (vrednosti v mio SIT) 
    Rezultat iz poslovanja   -247 -1.668
    Čisti dobiček/izguba poslovnega leta 631 -966

KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE 

Gospodarnost iz poslovanja  1,18 0,96
Celotna gospodarnost 1,01 0,98
Dobičkonosnost osnovnega kapitala 0,02 -0,03
Čista dobičkonosnost kapitala  0,01 -0,01

ŠTEVILO ZAPOSLENIH - STANJE NA KONCU LETA 2.371 2.339
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1 UVOD 

1.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE 

Ustanovitev in statusne spremembe družbe 

Mesto Ljubljana je leta 1994, z namenom zagotovitve učinkovitejšega, uspešnejšega in 
gospodarnejšega izvajanja javnih služb ustanovilo Holding mesta Ljubljane, d.o.o. družbo za 
upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji. Mesto Ljubljana je s sklepom o ustanovitvi nanj 
preneslo ustanoviteljske pravice in mu zagotovilo osnovni kapital s stvarnim vložkom – poslovnimi 
deleži v javnih podjetjih, katerih edini ustanovitelj in družbenik je bilo:  

 Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,  
 JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA D.O.O.,  
 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET d.o.o.,  
 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o.,  
 ŽALE Javno podjetje d.o.o.,  
 SNAGA Javno podjetje d.o.o. in  
 PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. 

(v nadaljevanju Energetika Ljubljana, Vodovod - Kanalizacija, Ljubljanski potniški promet, Ljubljanske 
tržnice, Žale, Snaga in Parkirišča).  
 
Pravni nasledniki premoženja Mesta Ljubljane so marca 2001 sprejeli delitveno bilanco in junija 2001 
podpisali Družbeno pogodbo o ustanovitvi Holdinga Ljubljane.  Dne 27.6.2001 je bila družba vpisana v 
sodni register z novo firmo - Holding Ljubljana, družba za upravljanje in gospodarjenje z javnimi 
podjetji, d.o.o.  
 
Dne 30.9.2004 je skupščina družbe sprejela sklepe o spremembi firme in skrajšane firme družbe, o 
dopolnitvi naslova družbe, o uskladitvi dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti ter o 
sprejemu prečiščenega besedila družbene pogodbe. Družba skladno z navedenim posluje s firmo 
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju 
gospodarskih javnih služb oziroma s skrajšano firmo, ki glasi JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (v 
nadaljevanju Javni holding). 
 

Dejavnost družbe 

 
V Javni holding povezana javna podjetja, Energetika Ljubljana, Vodovod - Kanalizacija, Ljubljanski 
potniški promet, Ljubljanske tržnice, Žale, Snaga in Parkirišča, izvajajo številne in raznovrstne 
gospodarske javne službe, ki zagotavljajo osnovne pogoje za delo in zdravo življenje v mestu 
Ljubljana in okolici. Večina teh dejavnosti ima že dolgoletno tradicijo, rastoče mesto, drugačne 
življenjske navade ter zahteve uporabnikov, pa so skozi čas zahtevale prilagajanje in posodabljanje ter 
zagotavljanje novih storitev.  
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Pomembnejši poslovni podatki javnih podjetij, povezanih v Javni holding 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Osnovni 
kapital 
(v mio SIT) 

13.804 18.726 4.111 847 1.366 2.953 237 

Prihodek iz 
prodaje  
(v mio SIT) 

18.794 6.139 7.041 516 1.321 4.182 715 

Rezultat 
poslovanja  
(v mio SIT) 

971 -384 202 14 13 158 -18 

 

Namen Javnega holdinga je usklajevanje investicij ter opravljanje strokovno tehničnih nalog za 
povezana javna podjetja kamor sodijo predvsem priprava enotnih izhodišč za izdelavo letnih načrtov, 
usklajevanje investicijskih načrtov javnih podjetij, izvajanje nadzora nad poslovanjem javnih podjetij in 
spremljanje izvajanja cenovne politike ter priprava analiz in poročil o poslovanju javnih podjetij.  

 

Naloga javnih podjetij je zagotavljati nemoteno in kakovostno izvajanje gospodarskih javnih služb, pri 
čemer sta zanesljiva in kakovostna oskrba uporabnikov ključna kriterija uspešnega izvajanja dejavnosti 
javnih podjetij. V okviru investicijske sposobnosti podjetja z razvojem zagotavljajo širitev komunalnih 
sistemov ob izboljšanju okoljskih razmer in skrbi za naravne vire. Na področju zadovoljstva 
uporabnikov pa je cilj družb razvoj ponudbe in storitev, ki bodo kar najbolj prilagojene potrebam 
uporabnikov in možnostim javnih podjetij. 

 

 
 
 
 
 

Javni Holding opravlja tudi strokovne, organizacijske in administrativno-tehnične naloge za potrebe 
Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. 

Št. zaposlenih 
na dan 
31.12.2006 

Javno 
podjetje  

Energetika 
Ljubljana 

 JAVNI HOLDING Ljubljana 

Parkirišča 
Javno 

podjetje 

Snaga Javno 
podjetje 

Žale Javno 
podjetje  

Javno 
podjetje 

Ljubljanske 
tržnice 

Javno 
podjetje 

Ljubljanski 
potniški 
promet 

Javno 
podjetje 

Vodovod- 
Kanalizacija  

394 424 928 47 89 393 82 
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PREGLED DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJAJO JAVNA PODJETJA, POVEZANA V JAVNI HOLDING LJUBLJANA 
 

DISTRIB. IN DOBAVA
TOPLOTE IN HLADU

TEKST
DOBAVA PLINA

.

TEKST
SOSODODO

.

PROIZVODNJA
TOPLOTE IN
ELEKTRIKE

DRUGE GOSPODARSKE
DEJAVNOSTI

.

ENERGETIKA
LJUBLJANA

ČRPANJE IN DISTRIB.
PITNE VODE

.

ODVOD IN ČIŠČENJE
ODPADNE VODE

.

 VODOVOD
KANALIZACIJA

brez teksta

MESTNI POTNIŠKI
PROMET

.

PRIMESTNI POTNIŠKI
PROMET

.

DRUGE GOSPODARSKE
teDEJAVNOSTI

tekst

LJUBLJANSKI
POTNIŠKI

brez      PROMETteksta

UPRAVLJANJE S
TRŽNIMI

POVRŠINAMI

 LJUBLJANSKE
TRŽNICE

R

POGREBNA IN
POKOPALIŠKA

DEJAVNOST

DRUGE GOSPODARSKE
DEJAVNOSTI

 ŽALE
coment

.

ČIŠČENJE JAVNIH
POVRŠIN

.

VZDRŽEVANJE JAVNIH
SANITARIJ

.

ZBIRANJE IN
PREVOZ ODPADKOV

.

ODLAGANJE
ODPADKOV

DRUGE GOSPODARSKE
DEJAVNOSTI

.

 SNAGA
.
.

 UREJANJE PARKIRIŠČ
NA JAVNIH

POVRŠINAH

DRUGE
GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI

PARKIRIŠČA
.
.

JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.
družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb

 

DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
 



Struktura lastništva kapitala 
 
Osnovni kapital družbe znaša 36.292.721 tisoč SIT in ga je zagotovilo Mesto Ljubljana kot edini 
ustanovitelj in družbenik s stvarnim vložkom – poslovnimi deleži v sedmih javnih podjetjih. 
 
Na podlagi delitvene bilance so na seji skupščine družbenikov dne 14.6.2001 pravni nasledniki Mesta 
Ljubljane sprejeli družbeno pogodbo, s katero so bili določeni poslovni deleži Mestne občine Ljubljana 
in devetih primestnih občin: Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Dol pri Ljubljani, Ig, 
Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice v osnovnem kapitalu Holdinga Ljubljana, d.o.o. Občina 
Vodice je v istem letu Mestni občini Ljubljana prodala svoj poslovni delež, ki je znašal 1,05% 
osnovnega kapitala Holdinga Ljubljana, d.o.o. V prvi polovici leta 2002 je Mestni občini Ljubljana s 
pogodbo o prenosu poslovnega deleža odprodala 1,0% svojega poslovnega deleža tudi občina Velike 
Lašče, ki je ostala lastnica preostalih 0,39% osnovnega kapitala Holdinga Ljubljana, d.o.o. 
 
Na dan 31.12.2006 sestavljajo osnovni kapital družbe osnovni vložki naslednjih družbenikov:  
 

Mestna občina Ljubljana 30.883.512.210,00 SIT 85,10% 
Občina Medvode 1.393.640.000,00 SIT 3,84% 
Občina Brezovica 1.001.679.000,00 SIT 2,76% 
Občina Dobrova – Polhov Gradec 785.517.000,00 SIT 2,16% 
Občina Ig 664.157.000,00 SIT 1,83% 
Občina Škofljica 653.269.000,00 SIT 1,80% 
Občina Velike Lašče 141.541.790,00 SIT 0,39% 
Občina Dol pri Ljubljani 457.288.000,00 SIT 1,26% 
Občina Horjul 312.117.000,00 SIT 0,86% 
SKUPAJ 36.292.721.000,00 SIT 100,00% 

 

Organi vodenja in upravljanja 

V družbi je vzpostavljen dvotirni sistem upravljanja z upravo oziroma direktorjem, kot organom 
vodenja ter nadzornim svetom, kot organom nadzora.  
 
Poslovodstvo družbe 

Družba ima poslovodjo, ki vodi in zastopa družbo ter uresničuje sprejeto poslovno politiko družbe. 
Skupščina družbenikov družbe je dne 1.4.2004 za mandatno dobo štiri leta za generalno direktorico 
družbe imenovala Zdenko Grozde. Skladno z določili prečiščenega besedila družbene pogodbe, ki ga je 
sprejela skupščina družbe dne 30.9.2004 in je stopil v veljavo z dnem 22.10.2004, ima poslovodja 
družbe naziv direktor. 
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Nadzorni svet družbe 

Vodenje poslov družbe je v letu 2006 nadziral nadzorni svet, ki ga je z dnem 15.6.2005 za mandatno 
dobo štiri leta imenovala skupščina družbenikov družbe v naslednji sestavi:  
 
Predsednik 

dr. Rado Bohinc  
Namestnika predsednika 
Ciril Hočevar  
Jože Kastelic  
Člani 
Gregor Istenič 
Roman Jakič 
Viktor Poličnik 

 
Skupščina družbe 

Skupščino družbe sestavljajo vsi družbeniki. Vsakih dopolnjenih 14.000,00 SIT (58,42 €) osnovnega 
vložka daje družbeniku en glas. 
Člani skupščine so aktualni župani občin družbenic, ki so bili izvoljeni na volitvah v oktobru 2006, v 
primerih, kjer je prišlo do menjave županiov, pa so v oklepaju navedeni župani, ki so opravljali mandat 
do oktobra 2006. 
 
Člani skupščine: 
 

Zoran Janković    (Danica Simšič) 
  župan Mestne občine Ljubljana 

Stanislav Žagar 
  župan Občine Medvode 

Metod Ropret   (Drago Stanovnik) 
  župan Občine Brezovica 

Lovro Mrak 
  župan Občine Dobrova – Polhov Gradec 

Janez Cimperman 
  župan Občine Ig 

Boštjan Rigler    (dr. Jože Jurkovič) 
  župan Občine Škofljica 

Anton Zakrajšek 
  župan Občine Velike Lašče 

Primož Zupančič  
  župan Občine Dol pri Ljubljani 

Janko Jazbec    (Daniel Fortuna) 
  župan Občine Horjul 

 

Porazdelitev glasov družbenikov pri odločanju 
na skupščini

Občina 
Brezovica

2,76%

Občina Ig
1,83% Občina 

Škofljica
1,80%

Občina Velike 
Lašče
0,39%

Občina Dol 
pri Ljubljani

1,26%

Občina Horjul
0,86%

Občina 
Dobrova – 

Polhov 
Gradec
2,16%

Občina 
Medvode
3,84%

Mestna 
občina 

Ljubljana
85,10%
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Glasovi družbenikov pri odločanju na skupščini so porazdeljeni na naslednji način: 
 

Mestna občina Ljubljana 2.205.964 glasov  
Občina Medvode 99.545 glasov  
Občina Brezovica 71.548 glasov  
Občina Dobrova – Polhov Gradec 56.108 glasov  
Občina Ig 47.439 glasov  
Občina Škofljica 46.662 glasov  
Občina Velike Lašče 10.110 glasov  
Občina Dol pri Ljubljani 32.663 glasov  
Občina Horjul 22.294 glasov  
SKUPAJ 2.592.333 glasov  

 
 
Svet ustanoviteljev 

V letu 2004 so Mestni svet Mestne občine Ljubljana in občinski sveti občine Brezovica, Dobrova – 
Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica in Velike Lašče sprejeli Akt o 
ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding 
Ljubljana, d.o.o.  
 
Z navedenim aktom je ustanovljen skupni organ občin, t.j. Svet ustanoviteljev javnih podjetij 
povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev), ki ga sestavljajo aktualni 
župani občin ustanoviteljic. Občine so Svet ustanoviteljev ustanovile z namenom izvrševanja 
ustanoviteljskih pravic v javnih podjetjih povezanih v Javni holding in za usklajevanje odločitev v zvezi 
z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb.  
 
V pristojnosti tega skupnega organa občin je odločanje o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih 
dobrin, ki jih zagotavljajo javna podjetja, sprejemanje poslovnih načrtov in letnih poročil, dajanje 
soglasij k nakupu oziroma odprodaji poslovnega deleža v drugi družbi, dajanje soglasij za najemanje 
kreditov in drugo zadolževanje ter za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5% vrednosti osnovnega 
kapitala javnega podjetja ter imenovanje in razreševanje direktorjev javnih podjetij. 
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1.2 POROČILO POSLOVODSTVA 

Leto 2006 je potekalo v duhu oblikovanja pripomb, stališč in različnih mnenj v zvezi s parlamentarno 
obravnavo Zakona o javno zasebnem partnerstvu, ki s svojim sprejetjem v mesecu novembru ter 
uveljavitvijo v mesecu marcu letošnjega leta pomeni prelomnico v razmerju do lastninske opredelitve 
infrastrukturnih sredstev. Javna podjetja povezana v Javni holding so skupaj z matično družbo 
zavezana k pričetku postopkov prenosa infrastrukture, ki se nahaja v osnovnem kapitalu le teh. 
Aktivnosti so se že pričele z imenovanjem projektne skupine za pripravo prenosa infrastrukture na 
lokalne skupnosti. 
S predlogi možnega preoblikovanja Javnega holdinga in povezanih podjetij se je na skupni seji 
seznanil tudi nadzorni svet matične družbe skupaj s predsedniki nadzornih svetov javnih podjetij in 
sprejel sklep, da je predstavljeni predlog solidna podlaga za sprejem potrebnih odločitev. Pri tem pa je 
poudaril, da se odločno nasprotuje načinu privatizacije ali zasebnemu partnerstvu, ne da bi bil ob tem 
zagotovljen nadzor lokalnih skupnosti nad infrastrukturo.  
 
V letu 2006 je bilo delovanje Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij, poleg v zagotavljanje 
trajne, zanesljive, nemotene in kakovostne oskrbe prebivalcev mesta Ljubljane in primestnih občin s 
proizvodi oziroma storitvami gospodarskih javnih služb, prvenstveno usmerjeno v racionalizacijo 
delovnih procesov in zniževanje oziroma optimizacijo stroškov izvajanja gospodarskih javnih služb. 
Rezultat navedenih aktivnosti je tudi, da je od 1.12.2006 dalje možno plačevanje storitev javnih 
podjetij Energetika Ljubljana, Vodovod - Kanalizacija in Snaga brez provizije na enem mestu, na že 
obstoječih blagajnah javnih podjetij Energetika Ljubljana in Vodovod - Kanalizacija. Projekt se 
nadaljuje tudi v letu 2007, saj so bile v mesecu aprilu 2007 odprte tudi skupne gotovinske blagajne v 
prostorih Mestne občine Ljubljana, kjer je na enem mestu možno brez provizije plačevati storitve 
javnih podjetij Energetika Ljubljana, Vodovod - Kanalizacija in Snaga ter kupiti mesečne nalepke in 
žetone Ljubljanskega potniškega prometa, poleg tega bo v istih prostorih tudi posebno okence za 
plačevanje “lisic” javnega podjetja Parkirišča. Projekt »skupna kuverta« (sočasno pošiljanje položnic 
uporabnikom storitev javnih podjetij Snaga, Vodovod - Kanalizacija in Energetika), ki se je začel 
pripravljati v letu 2006 se ravno tako nadaljuje v letu 2007, predvidoma v mesecu juniju pa naj bi bila 
izvedena prva faza sočasnega pošiljanja položnic uporabnikom tj. pošiljanje položnic za storitve Snage 
in Vodovoda - Kanalizacije v eni kuverti.  
 
Poleg zakonsko opredeljenega cilja poslovanja družbe in javnih podjetij, to je kakovostnega in 
učinkovitega izvajanje gospodarskih javnih služb, iz navedenega izhaja, da je družba skupaj z javnimi 
podjetji v letu 2006 uspešno pristopila zlasti k racionalizaciji poslovanja oziroma optimizaciji stroškov 
izvajanja gospodarskih javnih služb, kar je zagotovo pomemben dejavnik, ki poleg na uspešnost 
poslovanja, vpliva tudi na odnos oziroma zadovoljstvo končnih uporabnikov javnih dobrin, ki jih javna 
podjetja zagotavljajo. S tega vidika lahko poslovanje družbe v letu 2006 ocenimo kot uspešno. 
 
Svet ustanoviteljev se je v letu 2006 sestal na 8 rednih sejah, 1 izredni seji in 5 dopisnih sejah ter 
skupaj sprejel kar 81 sklepov. Ob tem je Javni holding skrbel za nemoteno in učinkovito strokovno, 
administrativno in tehnično pomoč.  
 
Javna podjetja se tako pri izvajanju gospodarskih javnih služb srečujejo z zahtevami trga na eni strani 
in z zahtevami države oziroma lokalne skupnosti na drugi. Čeprav poslujejo javna podjetja po tržnih 
zakonitostih in ustvarjajo dobiček, pa je njihova tržna samostojnost omejena, saj država z zakonodajo 
nadzira oblikovanje cen in kakovost storitev.  
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Na področju cen komunalnih storitev so tudi v letu 2006 veljali ukrepi kontrole cen, preko katerih se je 
z različnimi oblikami neposrednega nadzora nadaljevala restriktivna cenovna politika. Aprila 2006 je 
bila v Uradnem listu RS, št. 45 objavljena nova vladna Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev, 
ki je nadaljevala zelo omejevalno politiko spreminjanja cen na področju čiščenja in distribucije pitne 
vode ter ravnanja z odplakami in odpadki. 
 
Zaradi navedenega in s tem posledično izjemno pereče cenovne problematike na področju komunalnih 
storitev je, na pobudo družbenic Javnega holdinga oziroma ustanoviteljic javnih podjetij, Ministrstvo za 
okolje in prostor imenovalo delovno skupino za obravnavo cenovne problematike pri izvajanju 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju občin ustanoviteljic javnih 
podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., s posebnim poudarkom na dejavnosti oskrbe s pitno 
vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. Člani navedene komisije so bili 
poleg predstavnikov ministrstva tudi predstavniki javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija, Javnega 
holdinga ter Slovenskega inštituta za revizijo. 
Delovna skupina je v celoti podprla predlog za spremembo cen na področju dejavnosti odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, kar je bila podlaga za pripravo ustreznih sklepov za 
odločanje na Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana in Svetu ustanoviteljev. 
 
Skupaj s potrebnimi prilogami so bile vloge posredovane na Ministrstvo za okolje in prostor ter na 
Ministrstvo za gospodarstvo, ki je v mesecu oktobru izdalo soglasje k spremembam cen čiščenja in 
odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode, ki so bile uveljavljene s 1.11.2006. Cene nove 
storitve javnega podjetja Snaga za storitev zbiranja in prevoza bioloških odpadkov iz gospodinjstev so 
bile uveljavljene s 1.1.2007. Svet ustanoviteljev je v mesecu maju dal soglasje k povišanju cen 
pokopaliških in pogrebnih storitev in soglasje k povišanju cen za storitev črpanja in distribucije pitne 
vode, vendar je Ministrstvo za okolje in prostor šele v mesecu marcu 2007 izdalo pozitivno soglasje in 
predlagalo izredno povišanje cen oskrbe s pitno vodo. Tudi cene prevoza potnikov v mestnem 
prometu so ostale nespremenjene. Skladno s koncesijsko pogodbo so se v začetku septembra 2006 
povišale le cene za javni linijski prevoz potnikov na primestnih linijah. Skladno z metodologijo vladne 
uredbe se je variabilni del cene toplote usklajeval s cenami goriv, cene plina so se skladno s sklepom 
Sveta ustanoviteljev spreminjale mesečno le v višini sprememb nabavne cene zemeljskega plina.  
 
Poslovni načrt Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za leto 2006 so sprejeli družbeniki na seji 
skupščine dne 3.3.2006. Svet ustanoviteljev je meseca junija 2006 sprejel rebalans poslovnega načrta 
javnega podjetja Energetika Ljubljana, v začetku julija potrdil rebalans javnega podjetja Parkirišča in v 
začetku oktobra še rebalans javnega podjetja Ljubljanske tržnice za leto 2006.  
 
S sprejetjem poslovnih načrtov je bila dana podlaga za investicijsko dejavnost javnih podjetij v 
poslovnem letu 2006. Skupna investicijska vlaganja, ki so jih javna podjetja opredelila kot strokovno 
tehnično potrebna, so bila za leto 2006 načrtovana v višini 27.373,4 milijonov SIT oziroma 114,2 
milijonov EUR, vendar so omejeni finančni viri, že ob obravnavi poslovnega načrta narekovali 
prednostno razvrstitev načrtovanih nalog. Potrebe po celotnih investicijskih vlaganjih so tudi v letu 
2006 močno presegale razpoložljiva sredstva, ki so bila, upoštevajoč proračunska sredstva MOL, 
zagotovljena le v višini 12.535,4 milijonov SIT oziroma 52,3 milijonov EUR. Za izvedbo nalog iz 
sprejetega poslovnega načrta javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija za leto 2006 je Javni holding, 
skladno s sklepom skupščine družbenikov, dodatno zagotovil 565 milijonov SIT. V letih 2003 – 2006 je 
tako Javni holding zagotovil oziroma nakazal že 2.764,6 milijonov SIT (od skupaj dogovorjenih 3.233,5 
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milijonov SIT), Vodovod – Kanalizacija pa je od tega investirala oziroma aktivirala naložbe v višini 
2.279,9 milijonov SIT, od tega v letu 2006 v višini 1.002,5 milijonov SIT.  
Skupna vrednost realiziranih investicijskih nalog v letu 2006 znaša 7.990 milijonov SIT, od tega je 
35% vseh investicijskih nalog izvedenih na področju oskrbe s pitno vodo in odvodom odpadne vode 
ter 28% v razvoj in obnove daljinske oskrbe s toploto in plinom. 
 
Iz vrste pomembnih investicijskih projektov velja še posebej izpostaviti uspešen začetek delovanja 
Centralne čistilne naprave, ki zagotavlja kakovostnejše življenje prebivalcem mesta Ljubljana in je 
izjemnega pomena tako v ekonomskem, socialnem in okoljevarstvenem pogledu. 
 
Služba za notranjo revizijo, ki jo sestavljata dva notranja revizorja, je v letu 2006 izvajala različne 
vrste revizij v treh povezanih javnih podjetjih in matični družbi ter izvedla porevizijo v povezanem 
podjetju. V matičnem podjetju je dokončala revizijo stroškov dela ter izvedla revizijo izbranih področij 
poslovanja, v po enem povezanem podjetju pa je izvedla revizijo tržne dejavnosti, oddaj javnih naročil 
ter izbranih področij poslovanja v okviru izkaza poslovnega izida. 
Večina ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti v vseh pregledanih segmentih poslovanja se je 
nanašala na dokumentiranost poslovanja, pripravo in oddajo javnih naročil ter spremljanje izvajanja 
pogodb.  
Zaradi ugotovljenih pomembnih nepravilnosti na področju oddaje javnih naročil in drugih dobav blaga 
za nadaljnjo prodajo ter pomanjkljive dokumentiranosti določenih postopkov in ravnanj pri izvajanju 
tržne dejavnosti, je bil enemu podjetju izdan sklep o posredovanju dokumentacije o izvedenih 
popravljalnih ukrepih za izboljšanje poslovanja. Ta je bila preverjena in ocenjena v porevizijskem 
postopku.  
 
Skladno s prenovljenimi SRS, ki so stopili v veljavo s 1.1.2006, so bile opredeljene oziroma ustrezno 
spremenjene računovodske usmeritve družbe oziroma javnih podjetij ter novembra 2006 sprejeti novi 
pravilniki o računovodstvu.  
 
Zaradi pomembnosti zadovoljstva uporabnikov pri uresničevanju našega poslanstva smo odnos 
uporabnikov do nekaterih ključnih področij delovajna kontinuirano spremljali z javnomnenjskimi 
raziskavami tudi v lanskem letu. Kontinuirane analize nam predstavljajo primerljivost z učinki izvedenih 
ukrepov, hkrati pa ponujajo iztočnice za sprejemanje odločitev za izboljšanje izvajanja storitev. 
Pri merjenju poznavanja, ugleda in zadovoljstva je, v primerjavi z letom 2005, zabeležen rahel dvig 
ocene. Še posebej smo veseli rezultatov pri merjenju deleža uporabnikov, ki imajo razlog za pritožbo, 
kajti v pomladnem in jesenskem merjenju je pri vseh podjetjih, razen pri Parkiriščih v jesenskem 
merjenju, zabeleženo nižje število pritožb, glede na povprečno vrednost v zadnjih štirih letih.  
 
Zavezanost k preglednosti in javnosti, smo poleg objavljanja tekočih informacij na spletni strani, 
uresničevali predvsem preko aktivnih odnosov z mediji, kajti preko medijev informacije posredujemo 
tudi drugim javnostim. Odnose z mediji smo gradili načrtovano in stalno, poleg tega smo organizirali 
dve novinarski konferenci, na katerih smo predstavili poslovanje in načrte Javnega holdinga in 
povezanih javnih podjetij.  
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Za krepitev informiranosti, pripadnosti in motivacije zaposlenih v sistemu povezanih podjetij smo v 
lanskem letu, že tretjič organizirali skupno novoletno srečanje in nadaljevali z izdajanjem internega 
glasila Urban, ki je v letu 2006 izšel štirikrat. Da bi vsebino glasila še bolj približali zaposlenim smo 
izvedli kratko interno raziskavo o branosti in željah zaposlenih po dodatnih vsebinah. Na podlagi 
rezultatov analize smo pripravili nekatere spremembe v zasnovi in obsegu glasila, ki bo v letošnjem 
letu dobil tudi novo grafično podobo. 
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1.3 POROČILO NADZORNEGA SVETA 

Sestava Nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. 
 
Dr. Rado Bohinc  - predsednik 
Ciril Hočevar  - namestnik predsednika 
Gregor Istenič     - član 
Roman Jakič   - član 
Jože Kastelic    - namestnik predsednika 
Viktor Poličnik    - član 
 
 
Pregled števila sej nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. v letu 2006 
 
Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se je v letu 2006 sestal na 9 sejah, od tega 7 
rednih in 2 skupnih sejah s predsedniki  nadzornih svetov in direktorji javnih podjetij povezanih v 
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.  
 
Redne seje 

3. redna seja NS JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.   02.02.2006 
4. redna seja NS JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.   17.02.2006 
5. redna seja NS JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.   11.04.2006 
6. redna seja NS JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.   24.05.2006 
7. redna seja NS JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.   30.06.2006 
8. redna seja NS JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.   18.09.2006 
9. redna seja NS JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.   04.12.2006 
 
Skupne seje nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. s predsedniki 
nadzornih svetov in direktorji javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, 
d.o.o.  

2. Skupna seja NS JHL s predsedniki nadzornih svetov in direktorjijavnih podjetij povezanih v JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o.         11.04.2006 

3. Skupna seja NS JHL s predsedniki nadzornih svetov in direktorji javnih podjetij povezanih v JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o.      17.10.2006 

 
 
1.3.1 Obravnavane teme na sejah Nadzornega sveta  
 

• Poslovni načrt JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in povezanih javnih podjetij za leto 
2006, 

• Konsolidirano letno poročilo JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. za leto 2005, 
• Predlog za imenovanje revizijske družbe za storitev revidiranja računovodskih izkazov 

Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za leto 2006, 
• Poročila JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in povezanih javnih podjetij za obdobja: 

januar – marec 2006; januar – junij 2006 in januar – september 2006, 
• Spremembe cen: 
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 javnega podjetja Snaga za ceno nove storitve zbiranja in prevoza bioloških odpadkov iz 
gospodinjstev,  

 javnega podjetja Žale za pogrebne in pokopališke storitve, 
 javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija za spremembo obračunskih cen za storitve 

oskrbe z vodo, odvajanje odpadne vode ter čiščenje komunalne odpadne vode, 
• Predlog za odobritev posojila javnemu podjetju Vodovod – Kanalizacija,  
• Rebalans poslovnega načrta Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. in Javnega 

podjetja Ljubljanske tržnice d.o.o. za leto 2006, 
• Poročilo o delu Službe za notranjo revizijo za leto 2005 in poročila o opravljenih revizijah v 

Javnem holdingu in povezanih javnih podjetjih, 
• Predlog preoblikovanja Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o. in vanj povezanih javnih podjetij, 
• Odzivno poročilo javnega podjetja Žale na poročilo o izvedeni notranji reviziji tržne 

dejavnosti v letu 2005.  
 
 

Spremljanje in nadzor nad poslovanjem družbe - dodatne zahteve nadzornega sveta 
JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. v letu 2006  

 
Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. je v letu 2006 zahteval dodatna pojasnila oziroma 
poročila o naslednjih zadevah: 

• zahteval informacije in poročilo o urejanju zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin javnih 
podjetij,  

• zahteval, da javno podjetje Snaga o pravilnem razvrščanju in odlaganju posameznih vrst 
odpadkov še dodatno informativno seznanja prebivalce, 

• zahteval informacijo o prometu na že postavljenih parkomatih in poročilo o nadgradnji 
parkomatov, 

• zahteval pojasnilo javnega podjetja Ljubljanski potniški promet glede možnosti uporabe 
manjših avtobusov 

• zahteval sprotno seznanjanje z zapisniki nadzornih svetov javnih podjetij povezanih v Javni 
holding, 

• zahteval dodatno poročilo javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija in Ljubljanski potniški 
promet glede nizke realizacije investicijskega načrta, 

• pozval nadzorne svete javnih podjetij, da se seznanjajo s poročili Službe za notranjo revizijo 
Javnega holdinga o opravljenih revizijah v vsakem javnem podjetju ter redno spremljajo 
izvajanje njenih priporočil. 

 
 
Delo nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. v letu 2006 
 
Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje h konsolidiranemu letnemu poročilu družbe za leto 2005 in ga 
posredoval v sprejem skupščini družbe.  
Nadzorni svet je ob obravnavi predloga poslovnega načrta Javnega holdinga in povezanih javnih 
podjetij za leto 2006 oblikoval mnenje, v katerem je izrazil nesprejemljivost, da cenovna politika 
povzroča okoliščine, v katerih je potrebno načrtovati tako visok negativni poslovni rezultat. Podprl je 
prizadevanje vodstva družbe, da v dialogu s pristojnimi ministrstvi doseže povišanje cen komunalnih 
storitev, ki jih je potrebno oblikovati in potrditi po ekonomskih merilih, sicer bo v nasprotnem primeru 
prišlo do ustavitve razvoja vitalnih dejavnosti javnih podjetij. Nesprejemljivo je, da za načrtovane 
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nujne investicije v poslovnem načrtu ni zagotovljeno niti polovice potrebnih finančnih sredstev in da je 
bil na Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana sprejet odlok o oskrbi s pitno vodo, kjer je izvzeta 
možnost sankcioniranja neplačnikov. 
 
Nadzorni svet je obravnaval poročila o poslovanju Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za 
obdobja januar – marec, januar – junij in januar – september. Nadzorni svet je pozval pristojne 
institucije, da ponovno preverijo argumentacijo javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija za povišanje 
cene oskrbe s pitno vodo, ki ima ekonomsko škodljiv vpliv na poslovanje družbe pri izvajanju javne 
gospodarske službe.  
  
Nadzorni svet je dal pozitivno mnenje predlogu javnega podjetja Snaga k ceni novi storitve zbiranja in 
prevoza bioloških odpadkov iz gospodinjstev in ob tem predlagal, da se prebivalce o pravilnem 
razvrščanju in odlaganju posameznih vrst odpadkov dodatno informativno seznanja. Pozitivno mnenje 
je bilo dano tudi predlogom javnega podjetja Vodovod Kanalizacija za spremembo obračunskih cen 
storitev črpanja in distribucije pitne vode ter odvajanja odpadne komunalne vode pa tudi k cenam 
čiščenja komunalne odpadne vode. Nadzorni svet ni podprl predloga javnega podjetja Žale za 
povišanje cen pogrebnih in pokopaliških storitev. 
 
Pozitivno mnenje je podal k predlogu za odobritev posojila javnemu podjetju Vodovod – Kanalizacija, 
za izvedbo najnujnejših investicij iz poslovnega načrta družbe za leto 2006 in za odplačilo posojil ter k 
rebalansu poslovnega načrta javnega podjetja Energetika Ljubljana in javnega podjetja Ljubljanske 
tržnice za leto 2006.  
 
Pozitivno mnenje je podal k izboru revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Javnega holdinga in 
povezanih javnih podjetij za leto 2006.  
 
Nadzorni svet je ministra za okolje in prostor pisno opozoril na problematiko odstranjevanja 
posušenega blata iz Centralne čistilne naprave Ljubljana in nujnost sprejema ustrezne rešitve oziroma 
oblikovanja nacionalne strategije ravnanja z blatom iz čistilnih naprav. 
 
Seznanjal se je s poročili Službe za notranjo revizijo in ob poročilu o izvedbi notranje revizije tržne 
dejavnosti v letu 2005 v javnem podjetju Žale izrazil zaskrbljenost nad nekaterimi navedenimi podatki. 
Nadzornemu svetu javnega podjetja je priporočil, da opravi razpravo in sprejme potrebne ukrepe.    
 
Nadzorni svet je podprl koncept preoblikovanja Javnega holdinga v holding po Zakonu o gospodarskih 
družbah, po predhodnem preoblikovanju javnih podjetij v zasebnopravne subjekte s podeljenimi 
koncesijami ter bil mnenja, da je potrebno pred postopki preoblikovanja prenesti infrastrukturo na 
lokalne skupnosti. Dokument je bil obravnavan tudi na skupni seji s predsedniki nadzornih svetov in 
direktorji javnih podjetij. 
 
Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o nadgradnji parkomatov in ugotovil, da je bilo delo z zvezi z 
izborom parkomatov opravljeno nevestno, zato je pozval nadzorni svet javnega podjetja Parkirišča, da 
celotni postopek izbora parkomatov preuči in o tem pripravi poročilo. 
 
Nadzorni svet je pozval, naj se nadzorni sveti javnih podjetij seznanjajo s poročili Službe za notranjo 
revizijo Javnega holdinga o opravljenih revizijah v vsakem javnem podjetju ter redno spremljajo 
izvajanje njenih priporočil. 
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Nadzorni svet se je na skupnih sejah s predsedniki nadzornih svetov in direktorji javnih podjetij 
seznanil s projektom spremljanja odnosa gospodinjstev in posameznikov do delovanja javnih podjetij, 
vse od leta 2002 dalje. Dogovorjeno je bilo, da Javni holding in povezana javna podjetja določijo 
obliko promocije predstavljenih rezultatov. Zadolžili so Javni holding in javna podjetja, da pripravijo 
osnutek strateškega dokumenta, v katerem naj se opredelijo možnosti in načini statusnega likovanja 
javnih podjetij. Na skupni seji je bil obravnavan tudi predlog preoblikovanja Javnega holdinga in vanj 
povezanih javnih podjetij ter sprejet zaključek, da je predlog solidna osnova za sprejem potrebnih 
odločitev. Odločno so nasprotovali načinu privatizacije ali zasebnemu partnerstvu, ne da bi bil ob tem 
zagotovljen nadzor lokalne skupnosti nad infrastrukturo ter predlagali, da bi bilo smiselno Zakon o 
javno zasebnem partnerstvu dopolniti na način, da bi lahko lokalna skupnost infrastrukturo vrnila kot 
kapitalski vložek. Hkrati pa bi bilo potrebno doseči dogovor, da se davek na morebitni prenos 
nepremičnin ne obračuna. 
 
Nadzorni svet je sprotno prejemal zahtevane informacije in gradiva ter potrjene zapisnike nadzornih 
svetov javnih podjetij povezanih v Javni holding Ljubljana.  
 
 
1.3.2  Sklepi 
 
Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., na osnovi preveritve poročila in 
pregleda revizijskega poročila za leto 2006, sprejema naslednja sklepa: 
 

1. Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se strinja z revizorjevim 
poročilom.  

 
2. Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. daje pozitivno mnenje h 

konsolidiranemu letnemu poročilu JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. za leto 
2006 in ga posreduje skupščini JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. v sprejem. 
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1.4 IZJAVA O SKLADNOSTI UPRAVLJANJA DRUŽB V SKUPINI  

Poslovodstva Javnega holdinga in odvisnih družb se zavedajo pomena in odgovornosti učinkovitega 
upravljanja družbe, zato razvijajo sistem vodenja in upravljanja, ki zagotavlja preglednost in trajnost 
razvoja. 
 
Učinkoviti in odgovorni odnosi med direktorji, nadzornim svetom in lastniki so opredeljeni v aktih 
družb, ki so usklajeni z zakoni, ki urejajo področje delovanja družbe. 
 
Družbe pri svojem poslovanju spoštujejo vsa načela, zajeta v zakonih in drugih predpisih, ki posegajo 
v delovanje skupine družb Javni holding. 
 
Vodstvo skrbi za dober ustroj sistema notranjega kontroliranja in zagotavlja njegovo uspešno 
delovanje. Preko Javnega holdinga je vzpostavljen učinkovit sistem notranjega nadzora, ki dodatno 
zagotavlja ustrezno varnost sredstev ter točnost in popolnost podatkov in informacij o poslovanju 
družb v skupini. 
 
Poslovodstvo družbe potrjuje, da so bili pri izdelavi računovodskih izkazov, končanih na dan 
31.12.2006, dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da so v skladu z ZGD-1 in 
Slovenskimi računovodskimi standardi (2006). 
 
Poslovodstvo Javnega holdinga izjavlja, da v celoti potrjuje Konsolidirano letno poročilo za leto 2006 in 
s tem poslovno poročilo za leto 2006, računovodske izkaze prikazane v pričujočem letnem poročilu ter 
pripadajoča pojasnila. 
 
Predmetna izjava o skladnosti upravljanja družb se nanaša na leto 2006. 
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2 POSLOVNO POROČILO 

2.1 GOSPODARSKA GIBANJA V DRŽAVI 

V letu 2006 je povprečna stopnja inflacije dosegla 2,5%, enako kot leto pred tem. Merjeno na 
medletni ravni (december) pa je bila rast cen 2,8%. V povprečju so se v letu 2006 cene storitev 
zvišale za 3,4%, cene blaga pa za 2%. Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom 
cen življenjskih potrebščin, je decembra 2006 v državah EU25 v povprečju znašala 2,1%, v evro 
območju pa 1,9%. 
 
Med posameznimi skupinami cen so se v letu 2006 v primerjavi z enakim obdobjem lani najbolj zvišale 
cene v skupinah stanovanja (5,3%), izobraževanje (4,5%) in stanovanjska oprema. Tekoča goriva so 
bila v letu 2006 v povprečju dražja za 10,3%, plin za 13,8%, daljinska energija za 16,1% in trda 
goriva za 9%. 
Regulirane cene so se v letu 2006 spreminjale v skladu z glavnima usmeritvama vladnega Načrta 
uravnavanja reguliranih cen za leti 2006 in 2007. V letu 2006 so cene, ki so pod različnimi oblikami 
regulacije, zrasle za 2,1% in k 2,8-odstotni inflaciji prispevale slabe 0,4 odstotne točke. Skupna rast 
reguliranih cen tako ni presegla rasti prostih cen, ki so lani zrasle za 3,0%. 
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se v letu 2006 v povprečju povečale za 2,3%, 
decembra pa so bile za 2,8% višje kot konec leta 2005. 
 
Stabilnost cen je posledica usklajenega delovanja ekonomskih politik Banke Slovenije in Vlade RS. 
Ključni dejavniki, ki so v letu 2006 omogočili umirjeno spreminjanje cen, so bile makroekonomske 
politike BS in vlade, ki ostajajo tudi v letu 2007 naravnane k ohranjanju stabilnosti cen, ki bo 
ključnega pomena za zagotavljanje cenovne konkurenčnosti Slovenije v mednarodnem okolju. Ob 
stabilnem tečaju tolarja, ki je pomembno prispeval k stabilizaciji cen, je vlada nadaljevala z restriktivno 
politiko poviševanja reguliranih cen, k umirjeni rasti cen pa je prispevalo tudi nadaljevanje politike 
zmerne rasti plač tako v javnem kot v zasebnem sektorju, kar je preprečevalo pritiske na rast cen tako 
s strani povpraševanja kot ponudbe.  
 
Za Slovenijo bo tudi po prevzemu evra še naprej pomembno predvsem spremljanje gibanja 
referenčnih tečajev za ameriški dolar. V razmerju do evra je dolar v letu 2006 nihal, zadnje mesece v 
letu pa je še dodatno izgubljal na vrednosti. Ameriški dolar je v letu 2006 v povprečju dosegel 
vrednost 191,03 SIT, do evropske valute pa je bil lani v povprečju na 1,255 dolarja za 1 evro. 
Novembra lani je bilo treba za evro odšteti 1,29 in decembra 1,32 dolarja. V začetku leta 2007 se je 
dolar glede na december lani znova rahlo okrepil – januarja je bil 1 evro v povprečju vreden 1,30 
dolarja. 
 
Temeljna obrestna mera je v večini mesecev preteklega leta znašala 0,2% mesečno oziroma 2,38% 
letno. Predpisana obrestna mera zamudnih obresti je od 1.1.2006 znašala 13,5%, s 1.7.2006 se je 
znižala na 12,5% in s 1.1.2007 na 11,5%. 
 
Povprečna bruto plača na zaposlenega je v letu 2006 v povprečju dosegla 290.635 SIT ali 1.212,80 
EUR, ki je bila nominalno za 4,8% oziroma realno za 2,2% višja kot v letu 2005. Povprečna mesečna 
neto plača pa je lani znašala 185.342 SIT ali 773,42 EUR in je bila realno za 2,5% višja kot leto prej. 
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2.2 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV  

Spremembe v družbi postavljajo zahtevo po učinkovitih, konkurenčnih in k uporabniku usmerjenih 
javnih službah. Tega se zavedamo tudi v Javnem holdingu in povezanih javnih podjetjih. Za 
kakovostno in učinkovito izvajanje gospodarskih javnih služb je pomembno tudi spremljanje gibanja 
kazalcev, ki vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov. 
 
Poznavanje mnenj in stališč uporabnikov nam daje večjo možnost, da ob izvajanju storitev 
zadovoljimo čimveč njihovih potreb. S ciljem pridobitve kakovostnih informacij, kot podlago za 
učinkovito poslovno odločanje, smo že v letu 2002 začeli s kontinuiranim spremljanjem odnosov 
posameznikov, kot tudi celotnih gospodinjstev do ključnih področij delovanja javnih podjetij. 
V kontinuiranem raziskovanju sodeluje 200 gospodinjstev, ki prebivajo na območju mesta Ljubljane in 
po svojih značilnostih izražajo stanje populacije na področju, na katerem javna podjetja izvajajo 
pretežni del svojih dejavnosti. To zagotavlja reprezentativnost dobljenih rezultatov in omogoča analizo 
zadovoljstva uporabnikov storitev, ki jih izvajajo javna podjetja in ugotavljanje smernic razvoja 
ponudbe in storitev. 
Rezultati zaradi kontinuiranosti prinašajo informacije, ki tako vodilnim, kot izvajalcem v podjetjih lahko 
olajšajo posamezne kratkoročne in dolgoročne odločitve. Z vključitvijo rezultatov raziskave v sklop 
informacij, ki se upoštevajo pri odločanju, se podjetja lahko uporabniku še bolj približajo. 
 
Cilj raziskave je tudi pridobiti podatke, ki omogočajo poglobljeno analizo trenutnega odnosa 
posameznikov do Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij, ter analizo sprememb in vzrokov za 
spremembe mnenj posameznikov. Z raziskavo tudi preverjamo in analiziramo mnenja anketirancev o 
posameznih načrtovanih spremembah v okviru storitev, ki jih podjetja izvajajo. Tovrstni podatki 
predstavljajo del informacij za podporo odločanja vodstva posameznih podjetij in za ustrezno 
prilagojeno ukrepanje za izboljšanje poslovanja. 

 
 
Poznavanje delovanja javnih podjetij 
 
Poznavanje javnih podjetij je v opazovanem obdobju v povprečju zmerno naraščalo. Povprečne ocene 
poznavanja posameznih javnih podjetij se gibljejo okoli srednje vrednosti. Anketiranci so ocenili, da 
najbolje poznajo delovanje javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, ki so ga v devetih merjenjih 
ocenili s povprečno oceno 3,43, najslabše pa podjetje Parkirišča s povprečno oceno 2,92. Osnovne 
dejavnosti javnih podjetij pozna pretežni del uporabnikov, poznavanje spremljajočih dejavnosti pa je 
slabše. Na oceno ugleda podjetij vpliva tudi to, da veliko uporabnikov javnim podjetjem pripisuje 
dejavnosti, ki jih le-ta ne izvajajo oziroma niso v njihovi pristojnosti. 
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Gibanje povprečnih ocen poznavanja delovanja javnih podjetij 
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 Vir: Rezultati kontinuiranega raziskovanja: Panel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 
 
 
Ugled javnih podjetij 
 
Raziskave kažejo, da na oceno ugleda, poleg razlogov, ki jih anketiranci posamično navajajo,  
pomembno vpliva poznavanje podjetja. S pravočasnim in popolnim informiranjem o poslovnih 
dogodkih zagotavljamo javnost in transparentnost poslovanja in krepimo zaupanje javnosti, da svoje 
poslanstvo uspešno in odgovorno izpolnjujemo.  
 

Gibanje povprečnih ocen ugleda javnih podjetij 
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JAVNI HOLDING Ljubljana                                                                            KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO 2006 18



Kot kažejo merjenja, javna podjetja uživajo pri uporabnikih srednje visok ugled, gibanja stopnje 
ugleda v raziskovalnem obdobju pa kaže, da uporabniki celovito spremljajo delovanje javnih podjetji v 
družbenem prostoru. Strukturna gibanja v raziskovalnem obdobju kažejo, da so uporabniki dovzetni za 
širše dogodke, povezane z delovanjem javnih podjetij, kar se odraža tudi pri oceni ugleda. 
 
V devetih merjenjih so anketiranci najvišjo povprečno oceno ugleda, pripisali javnemu podjetju 
Ljubljanske tržnice in Žale (3,44), najnižjo pa javnemu podjetju Parkirišča (2,76). 
 
 
Zadovoljstvo s storitvami 
 
Zadovoljstvo uporabnikov je eden ključnih ciljev delovanja javnih podjetij. Ugotovitve kažejo, da so 
uporabniki s storitvami javnih podjetij na splošno zadovoljni. Dosedanja merjenja, ki potekajo od leta 
2002, so v povprečju pokazala, da so uporabniki najbolj zadovoljni s storitvami, ki jih izvaja javno 
podjetje Energetika Ljubljana in so mu v vseh dosedanjih merjenjih pripisali povprečno oceno 3,70. 
Najmanj pa so uporabniki zadovoljni s storitvami podjetja Parkirišča, ki so ga ocenili s povprečno 
oceno 2,97, kar je, glede na razmere v mirujočem prometu, pričakovano. Merjenja tudi kažejo, da je v 
povprečju okoli polovica uporabnikov zadovoljna in zelo zadovoljna s storitvami javnih podjetij.  
 
 

Gibanje povprečnih ocen zadovoljstva s storitvami javnih podjetij 
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Ustreznost razmerja med ceno in kakovostjo 
 
Ustreznost razmerja med ceno in kakovostjo storitev pomembno vpliva na stopnjo zadovoljstva 
uporabnikov, saj so uporabniki, ki jim razmerje med ceno in kakovostjo ustreza tudi najzadovoljnejši s 
storitvami. Manj zadovoljni so uporabniki, ki bi želeli prejemati kakovostnejše storitve, najmanj pa je 
zadovoljen sicer relativno majhen delež uporabnikov, ki ocenjujejo, da je sedanja cena previsoka 
oziroma bi želeli za isto ceno prejemati višjo kakovost storitev. 
 
 
 

Gibanje deleža uporabnikov, ki jim ustreza razmerje med ceno in kakovostjo storitev 
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Večina uporabnikov je v raziskovanju navedla, da jim sedanje razmerje med ceno in kakovostjo 
storitev ustreza. V povprečju več kot 70% uporabnikom ustreza razmerje med ceno in kakovostjo 
storitev javnih podjetij Energetika Ljubljana, Snaga, Ljubljanske tržnice in Vodovod – Kanalizacija, 
manj pa uporabnikom ustreza razmerje med ceno in kakovostjo storitev, ki jih izvajata javni podjetji 
Ljubljanski potniški promet in Parkirišča. Dokaj visok je ugotovljen delež uporabnikov (skoraj 17%), ki 
so za višjo kakovost pripravljeni plačati več, po drugi strani pa je glede na splošno veljavno 
prepričanje o dragih javnih storitvah relativno majhen delež uporabnikov, ki menijo, da bi za isto 
kakovost morali plačati nižjo ceno, še manj pa je tistih, ki bi bili pripravljeni za nižjo ceno prejeti nižjo 
kakovost.  
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2.3 POSLOVANJE DRUŽBE 

 
Cenovna gibanja 
 
Javna podjetja pridobivajo prihodek s ceno svojih proizvodov in storitev, ki je edini vir financiranja za 
izvajanje gospodarskih javnih služb, zato je ustrezna cenovna politika temeljnega pomena za njihovo 
uspešno poslovanje. 
V celotnem obdobju poslovanja Javnega holdinga so za cene komunalnih storitev veljali ukrepi 
administrativnega določanja cen.  Na podlagi različnih oblik ukrepov kontrole cen, ki so veljali za cene 
posameznih storitev se je izvajala restriktivna cenovna politika, ki je bila še posebno izrazita za ključne 
komunalne dejavnostih: zbiranje, odvažanje in deponiranje odpadkov, oskrbo s pitno vodo in odvod 
odpadne vode.  
 

Rast cen storitev, ki jih izvajajo v Javni holding povezana javna podjetja v primerjavi z 
inflacijo

100

120

140

160

180

200

220

240

260

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

le
to

 1
9

9
4

 =
 1

0
0

INFLACIJA

Cene ogrevne toplote

Cene plina

Cene odvoza, zbiranja in 
dep.odpadkov

Cene dovedene vode

Cene odvedene vode

 
Tudi v letu 2006 so na področju cen komunalnih storitev veljali ukrepi kontrole cen, preko katerih se 
je z različnimi oblikami neposrednega nadzora nadaljevala restriktivna cenovna politika. Aprila 2006 je 
bila v Uradnem listu RS, št. 45 objavljena nova vladna Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev, 
ki je nadaljevala zelo omejevalno politiko spreminjanja cen na področju čiščenja in distribucije pitne 
vode ter ravnanja z odplakami in odpadki. Posledično se cene teh komunalnih storitev v letu 2006 niso 
spremenile. Skladno z metodologijo vladne uredbe se je variabilni del cene toplote usklajeval s cenami 
goriv, povečanje fiksnega dela cene uredba v letu 2006 ni dovoljevala. Cene plina so se skladno s 
sklepom Sveta ustanoviteljev spreminjale mesečno le v višini sprememb nabavne cene zemeljskega 
plina. Tudi cene prevoza potnikov v mestnem prometu so ostale nespremenjene, skladno s 
koncesijsko pogodbo so se povišale le cene za javni linijski promet v medkrajevnem prometu s 
1.9.2006 v povprečju za 2,4%. Svet ustanoviteljev je v mesecu maju 2006 sprejel sklep o povečanju 
cen pogrebnih in pokopaliških storitev. Iz grafičnega prikaza je razvidno, da večina cen storitev, ki jih 
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izvajajo v Javni holding povezana javna podjetja v celotnem dvanajstletnem obdobju niso sledile 
inflaciji. Posledice dolgoletnega neustreznega razmerja med stroški izvajanja storitev in prodajno ceno 
se kopičijo in vedno bolj odražajo v slabšem finančnem položaju javnih podjetij in njihove investicijske 
sposobnosti. 
 
 
2.3.1   Analiza poslovanja 
 
Javni Holding in povezana javna podjetja so z izvajanjem gospodarskih javnih služb in spremljajočih 
tržnih dejavnosti v letu 2006 dosegli čiste prihodke od prodaje v skupni višini 38.255,9 milijonov SIT 
kar pomeni povečanje za 6,8% v primerjavi s preteklim letom oziroma skupaj s prihodki iz naslova 
občinske podpore (1.571 milijonov SIT) skupaj 39.827 milijonov, kar je za 8,7% oziroma realno za 
6,2% več kot predhodno leto.  
 
 
V strukturi skupine dosega skoraj 
polovico vseh doseženih prihodkov od 
prodaje javno podjetje Energetika 
Ljubljana, ki glavnino prihodkov 
realizira iz naslova prodaje toplote in 
plina, manjši del pa odpade na 
prodajo pare, elektrike in opravljene 
dopolnilne storitve. Obseg doseženih 
prihodkov od prodaje je za 10,8% 
višji kot predhodno leto, kar je 
posledica višjih prodajnih cen toplote 
in plina, le-te pa so se usklajevale s 
spremembami nabavnih cen goriv. 

Struktura prihodkov od prodaje
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Drugi največji delež v strukturi prihodkov skupine z 18,3% dosega javno podjetje Ljubljanski potniški 
promet, ki večino svojih prihodkov realizira z izvajanjem prevoza potnikov v mestnem in primestnem 
prometu. Prihodki od prodaje (skupaj s prihodki iz naslova občinske podpore) so glede na preteklo 
leto višji za 9%, prav tako kot celotni prihodki podjetja, saj je med prevrednotovalne prihodke všeta 
tudi 626 milijonov razlike med prodajno in knjigovodsko vrednostjno stavbe in zemljišča na Celovški. 
Na doseženi prihodek podjetja prevladujoče vpliva prihodek iz naslova prevoza potnikov v mestnem 
prometu, ki v strukturi prihodkov predstavlja 65%. Cene za prevoz potnikov v mestnem prometu se v 
letu 2006 niso spremenile, skladno s koncesijsko pogodbo so se 1.9.2006, v povprečju za 2,4%, 
povišale le cene javnega linijskega prevoza v medkrajevnem prometu. 
 
Skupni prihodki javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija so se v letu 2006 glede na predhodno leto 
povečali za 12,6%. S prodajo pitne vode so se prihodki zmanjšali za 0,5% v primerjavi z predhodnim 
letom. Za storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode pa so se prihodnki povečali za dobrih 18% v 
primerjavi z letom 2005. Znižanje prihodkov od prodane vode je posledica manjših količin prodaje 
storitev gospodarstvu, pri ravnanju z odplakami pa so se kljub nižjim odvedenim količinam odpadne 
vode prihodki povečali zaradi novih cen čiščenja komunalne in industrijske odpadne vode.   
 
Prevladujoči delež prihodkov javnega podjetja Snaga predstavljajo storitve s področja ravnanja z 
odpadki, v okviru katerih podjetje izvaja zbiranje in odvažanje ter odlaganje ostankov komunalnih 
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odpadkov. Doseženi prihodki od prodaje storitev v letu 2006 so za 4,1% višji kot predhodno leto 
predvsem zaradi višjih prihodkov od prodaje dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov.  
 
V javnem podjetju Parkirišča so prihodki od prodaje presegli načrtovane za 2,4% oziroma so se v 
primerjavi z lanskim letom zmanjšali za 14,2%, kar je posledica zmanjšanja števila parkirišč in 
parkirnih mest (Trg republike, Šarabon). 
 
Prihodki od prodaje podjetja Ljubljanske tržnice, doseženi z upravljanjem tržnih površin, so se v 
primerjavi s predhodnim letom povečali za 2,3% kar je pretežno rezultat prevzema tržnice Koseze v 
upravljanje. 
  
Skupni prihodki od prodaje javnega podjetja Žale so se povečali za 3,2%. Povečanje je predvsem 
posledica večjih prihodkov od prodaje blaga (15,5% povečanje glede na lansko leto), prihodki od 
pogrebnih storitev pa so se kjub povečanju cen 20. maja 2006, zmanjšali za 2,7%.  
 
Celotni prihodki iz poslovanja skupine podjetij so se v primerjavi s predhodnim letom povečali za 
10,8%. Na povečanje je vplivalo predvsem povečanje prihodkov od prodaje (6,8% povečanje), od 
tega pretežno povečanje prihodkov podjetja Energetika Ljubljana. Poleg tega je na povečanje celotnih 
prihodkov iz poslovanja vplivalo tudi povečanje prihodkov iz naslova občinskih podpor ter drugih 
poslovnih prihodkov (92% povečanje). 
 
Stroški poslovanja skupine so v letu 2006 znašali 41.961,6 milijonov SIT in so se glede na predhodno 
leto povečali za 6,7%. Glede na višjo stopnjo povečanja poslovnih prihodkov je dosežen poslovni izid 
iz poslovanja glede na predhodno leto boljši. Izguba iz poslovanja skupine podjetij znaša 246 milijonov 
SIT, medtem ko je leto poprej znašala 1.666,7 milijonov SIT. 
 
V strukturi stroškov predstavljajo največji, 51,2% delež stroški blaga, materiala in storitev, ki so se 
glede na predhodno leto povečali za 12,9%. Znotraj navedene skupine stroškov se je glede na 
predhodno leto najbolj, za 14,8% povečala nabavna vrednost prodanega blaga in stroški materiala, ki 
v strukturi stroškov skupine podjetij predstavlja 40,2%. 
 
 
 
Stroški dela v strukturi odhodkov 
zavzemajo 31,4% delež in so se 
glede na predhodno leto povečali za 
3,1%. Rast je minimalna in je 
posledica usklajevanja plač v skladu 
z Zakonom o izvajanju Dogovora o 
politiki plač v zasebnem sektorju za 
obdobje 2004 - 2005 ter kolektivnimi 
pogodbami za posamezne 
dejavnosti. 
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2.3.2   Upravljanje s tveganji  

Valutno tveganje 

Valutno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnih instrumentov nihala zaradi spremembe 
deviznih tečajev. 
Javni holding in odvisna podjetja pretežno poslujejo v slovenskih tolarjih in niso pomembno 
izpostavljena valutnemu tveganju. 
 

Obrestno tveganje 

Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala zaradi spremembe 
tržnih obrestnih mer.  
Obrestnemu tveganju je skupina zaradi visokega deleža lastnega kapitala manj izpostavljena. 
 

Kreditno tveganje 

Kreditno tveganje je tveganje, da stranka, vključena v pogodbo o finančnem instrumentu, ne bo 
izpolnila obveznosti in bo družbi povzročila finančno izgubo. 
Pred tveganjem neizpolnitve nasprotne stranke se skupina varuje s sprotnim preverjanjem bonitete 
strank. Izterljivost terjatev se rešuje sproti z dogovori z upravniki, vlaganjem izvršb in tožbami. 
Tveganje neporavnave terjatev se izravnava s sprotnim oblikovanjem popravkov vrednosti terjatev. Za 
večja naročila se od dobaviteljev opreme in izvajalcev storitev zahtevajo garancije za dobro izvedbo 
del in zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 
 

Plačilnosposobnostno tveganje 

Plačilnosposobnostno tveganje je tveganje, da bo podjetje naletelo na težave pri zbiranju finančnih 
sredstev, potrebnih za izpolnitev finančnih obveznosti. 
Skupina je v letu 2006 uspešno upravljala z likvidnostjo in redno poravnavala prevzete dospele 
obveznosti. Likvidnost je zagotavljala z uravnavanjem ročnosti presežkov denarnih sredstev. 
 
 

JAVNI HOLDING Ljubljana                                                                           KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO 2006  24



2.4 POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI 

 
Delovanje javnih podjetij je bilo v letu 2006 usmerjeno v redno in kakovostno zagotavljanje javnih 
dobrin. Oskrba uporabnikov je bila kakovostna, potekala je nemoteno, brez večjih prekinitev.  
 
Oskrba s toploto in plinom je potekala nemoteno, ob morebitni moteni oskrbi pa so bili odjemalci 
predhodno obveščeni. Na sistem oskrbe s plinom je v Ljubljani in v primestnih občinah priključeno 
56.719 odjemalcev, na sistem daljinskega ogrevanja 24.283 odjemalcev, 20 pa je odjemalcev pare. 
Preko sistema daljinskega ogrevanja ter sistema oskrbe s plinom se v Ljubljani oskrbuje približno 
68,8% stanovanj in 12,9% stanovanj v Medvodah (696 objektov). V letu 2006 se je plinovodno 
omrežje razširilo tudi na območje občine Dol (2 objekta), Dobrova (16 objektov) in Škofljica (21 
objektov). 
V letu 2006 je bilo skupno prodano 1.998,9 GWh energije, kar je 4,4% manj kot predhodno leto. V 
strukturi prodane energije največji delež, 51,2%, predstavlja prodaja vroče vode, 38,5% prodaja 
plina, 8,0% prodaja pare in prodaja električne energije 2,3%. Potrebe po toploti in plinu za ogrevanje 
prostorov so močno odvisne od vremenskih razmer, ki se iz leta v leto spreminjajo.  
V letu 2006 je bilo skupaj s TE-TOL proizvedeno 1.231.899 MWh vroče vode, kar je za 5,9% manj kot 
leto prej ter 214.722 ton pare, kar je za 3,3% manj kot v predhodnem letu.  Proizvodnja električne 
energije pa je bila v primerjavi s predhodnim letom za 22,5% višja. 
 
Oskrba z naravno pitno vodo je v letu 2006 potekala zanesljivo, redno in stabilno. Opravljenih je bilo 
308 nenadnih okvar na primarnih in sekundarnih cevovodih. Količine prodane pitne vode so se v 
zadnjem letu ponovno zmanjšale. Glede na predhodno leto so bile količine pitne vode skupno manjše 
za 0,9%, oziroma za 199 tisoč m3.                 
Nemoteno se je tudi izvajala dejavnost odvajanje in čiščenje komunalne in industrijske odpadne vode. 
Obseg odvedenih in nato očiščenih odplak je bil v primerjavi z letom 2005 manjši za 0,5%, oziroma za 
99 tisoč  m3. 
 
V letu 2006 je bilo nabavljeno 16 novih avtobusov ki so vplivali na višjo kvaliteto šele v zadnjem 
trimesečju, saj je bila dobava 14 avtobusov v septembru, 2 pa sta bila dobavljena v mesecu oktobru. 
Prevoz potnikov na območju Mestne občine Ljubljana in primestnih občin je potekal varno in 
zanesljivo. Kakovostno in pravočasno vzdrževanje zastarelega voznega parka je zagotovilo nemoteno 
izvajanje gospodarske javne službe. Točnost odhodov avtobusov z začetnih postaj se je povečala, 
zmanjšalo se je število izpadov na progah. Kvaliteta prevozov je v letošnjem letu višja, saj je bilo 
vgrajenih 24 klimatskih naprav na novejše avtobuse. V letu 2006 je bilo prepeljanih v mestnem 
prometu 88.082 tisoč potnikov, v primestnem prometu pa 4.230 tisoč potnikov. Število prepeljanih 
potnikov, tako v mestnem kakor tudi v primestnem prometu, upada. Prevoženih je bilo 10.929 tisoč 
kilometrov v mestnem prometu ter 4.574 tisoč kilometrov v primestnem prometu. 
 
Izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov je potekalo nemoteno in po 
obstoječih standardih na območju Mestne občine Ljubljana in osmih primestnih občin družbenic, od 
maja 2006 pa tudi na območju občine Vodice.  
V letu 2006 je bila presežena tako načrtovana kot tudi realizirana masa zbranih in odpeljanih 
komunalnih odpadkov glede na leto 2005. Glavni masni kakor tudi prostorninski delež v vseh zbranih 
odpadkih zavzemajo mešani komunalni odpadki iz gospodinjstev.  
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Nadaljuje se trend zamenjave posod za ostanke mešanih komunalnih odpadkov. Povečalo se je število 
posod z manjšo prostornino in hkrati tudi število odjemnih mest, zmanjšalo pa se je število posod z 
večjo prostornino. 
Leta 2006 je v primerjavi z letom 2005, število instaliranih posod poraslo iz 37.656 na 40.433 oziroma 
za nekaj več kot 7%, število odjemnih mest pa se je povečalo za nekaj manj kot 10%.  
V letu 2006 je bilo zbranih več ločenih frakcij (papir, steklo, embalaža), kot v letu 2005. Povečanje je 
predvsem rezultat intenziviranega informiranja občanov o smiselnosti ločevanja odpadkov že na izvoru 
in povečanja števila zbiralnic. Konec leta 2006 je bilo na vseh odjemnih mestih nameščenih 1.626 
zbiralnic, kar je glede na stanje konec leta 2005 za 6,3% več. Glavni, 87-odstotni delež zbiralnic je v 
Mestni občini Ljubljana, ostalo pa v primestnih občinah.  
 
Pogoji poslovanja se na področju dejavnosti podjetja Ljubljanske tržnice zaradi naraščajoče 
konkurence večjih trgovinskih centrov vedno bolj zaostrujejo. Izvajanje tržne dejavnosti je zato 
usmerjeno v zagotavljanje kakovosti pri opravljanju storitev. V skladu z načrtom se je dejavnost 
izvajala na osrednji centralni tržnici z odprtim delom (Vodnikov trg, Pogačarjev trg, Adamič Lundrovo 
nabrežje in Dolničarjevo ulico) in zaprtim delom (Kompleks tržnic Jožeta Plečnika in pokrita tržnica – 
semenišče) ter na tržnicah Šiška, Moste, Bežigrad in na tržnici Žale. S 1. avgustom je podjetje 
prevzelo v upravljanje še tržnico Koseze. 
 
Opravljanje pogrebnih, pokopaliških in tržnih storitev je potekalo po sprejetih standardih in normativih 
ter v skladu z zahtevami certifikata kakovosti na desetih pokopališčih. Pogrebne in pokopališke storitve 
so se izvajale v skladu s Poslovnim načrtom ter Programom vzdrževanja pokopališč za leto 2006. 
Skupno število opravljenih pokopov se je glede na leto prej zmanjšalo za 5%. Zunanje upepelitve, ki 
predstavljajo 76,9% vseh upepelitev so se glede na predhodno leto tudi  zmanjšale  in sicer za 6,3%. 
 
Število parkiranih vozil na javnih parkirnih površinah in površinah v najemu se je v letu 2006 v 
primerjavi s predhodnim letom občutno zmanjšalo (48,6%), predvsem zaradi prenehanja izvajanja 
dejavnosti na parkirišču Trg republike in Šarabon. Število parkirnih mest konec leta 2006 se je 
posledično zmanjšalo za 9,9%. Odvoz nepravilno parkiranih vozil, ki se izvaja na podlagi odredbe 
pristojne policije in mestnega redarstva se je glede na predhodno leto rahlo povečal, in sicer za 4,5%. 
Število priklepa vozil z lisicami v primerjavi z letom 2005 se je na podlagi izdanih odredb zmanjšalo za 
1,9%. 
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PREGLED DOSEŽENEGA FIZIČNEGA OBSEGA POSLOVANJA V LETU 2006 

ENERGETIKA  
  Daljinsko ogrevanje Para 

  2006  2005 + %   2006  2005 + % 
Skupna dobava  1.231.899 MWh 1.308.549 MWh - 5,9 214.722 ton 222.063 ton - 3,3 
Koristna oddaja 1.021.389 MWh 1.093.358 MWh - 6,6 202.655 ton 207.237 ton - 2,2 

Razlika med dobavo in oddajo  210.510 MWh 215.191 MWh - 2,2 12.067 ton 14.826 ton - 18,6 
Dolžina omrežja 211,3 km 205,5 km + 2,8 10,3 km 10,2 km + 1,0 

Število priključenih postaj 3.075 2.848 + 8,0 22 22  
     

  Plin   Elektrika 
  2006  2005 + %  2006  2005 + % 

Koristna oddaja 72.788.369 m3 74.383.269 m3 - 2,1 51.213 MWh 41.796 MWh + 22,5 
Dolžina omrežja 514 km 492 km + 4,5    

Število priključenih plinomerov 54.668 53.684 + 1,8    

VODOVOD – KANALIZACIJA  
 Vodovod Kanalizacija 
  2006  2005 + %  2006  2005 + % 

Skupna dobava  35.438.758 m3 35.360.080 m3 + 0,2    
Koristna oddaja  22.651.254 m3 22.850.180 m3 - 0,9 21.626.812 m3 21.725.953 m3 - 0,5

Razlika med dobavo in oddajo  12.787.504 m3 12.509.900 m3 + 2,2    
Dolžina omrežja 1.140 km 1.132 km + 0,7 1.080 km 1.059 km + 2,0

Število priključkov 39.239 38.542 + 1,8 25.685  25.138 + 2,2

POTNIŠKI PROMET 
   Mestni Primestni 
  2006  2005 + %  2006  2005 + % 

Število rednih prog 21 21 35 35 
Skupna dolžina prog  233,5 km 233,5 km 814 km 814 km 

Prepeljani potniki 88.081.928 89.702.977 - 1,8 4.229.603 4.354.431 - 2,8
Prevoženi kilometri 10.928.863 11.005.926 - 0,7 4.573.763 4.629.815 - 1,2

Povprečno število vozil  201 202 - 0,5 66 65 + 1,5
Starost avtobusov (konec leta) 11 let 7 m 11 let 8 m + 0,7 7 let 1 m 7 let 2 m + 1,2

ODVOZ IN DEPONIRANJE ODPADKOV 
   Odvoz odpadkov Deponiranje odpadkov 
  2006  2005 + %  2006  2005 + %

Mešani komunalni odpadki iz 
gospodinjstev  

99.860 ton 98.830 ton + 1,0   

Kosovni odpadki  7.976 ton 7.133 ton + 1,8   
Mešani komunalni odpadki - ostali  21.593 ton 23.756 ton - 9,1   

Odloženi odpadki    178.239 ton 173.532 ton + 2,7

POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE 
   Pokopi in upepelitve Grobovi 
  2006  2005 + % 2006  2005 + %

Klasični pokopi 230 301 - 23,6   
Žarni pokopi 2.025 2.072 - 2,3   
Upepelitve 9.252        9.644 - 4,1   

Število grobov   50.031 49.774 + 0,5

UPRAVLJANJE S PARKIRNIMI POVRŠINAMI 
   Parkirne površine Interventni odvoz 
  2006  2005 + %  2006  2005 + % 

Število parkirišč 1.386* 1.539 - 9,9   
Število parkiranih vozil 1.113.316* 2.165.732 - 48,6   

Število ponudnikov - avtosejem 39.900 46.248 - 13,7   
Število ogledov - avtosejem 65.140 54.126 20,3   

Število priklenitev lisic 5.813  5.923 - 1,9   
Odvoz vozil - letno   5.560 5.320 + 4,5 

* v letu 2006 parkirišče Klinični center ni upoštevano, ker ni več del GJS. 
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2.5 POROČILO O NALOŽBENI DEJAVNOSTI  

 
Poslovni načrt Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za leto 2006 so sprejeli družbeniki na seji 
skupščine 3.3.2006. Svet ustanoviteljev je na seji dne 21.6.2006 sprejel rebalans poslovnega načrta 
javnega podjetja Energetika Ljubljana in na seji dne 5.10.2006 rebalans poslovnega načrtja podjetja 
Ljubljanske tržnice. S tem je bila dana podlaga za investicijsko dejavnost javnih podjetij v tem 
poslovnem letu.  
Skupna vrednost investicijskih nalog v obsegu, strukturi in dinamiki, ki so jih javna podjetja povezana 
v Javni holding opredelila kot strokovno tehnično potrebnega, so bila za leto 2006 načrtovana v višini 
27.373,4 milijonov SIT oziroma 114,2 milijonov EUR, vendar so omejeni finančni viri že ob obravnavi 
poslovnega načrta zahtevali prednostno razvrstitev načrtovanih nalog. Za izpolnitev najnujnejših 
investicijskih nalog je Javni holding skladno s sklepom skupščine družbenikov dodatno zagotovil 565 
milijonov SIT za izvedbo najnujnejših investicijskih nalog iz poslovnega načrta javnega podjetja 
Vodovod – Kanalizacija. V letih 2003 – 2006 je tako Javni holding zagotovil oziroma nakazal že 2.764,6 
milijonov SIT (od skupaj dogovorjenih 3.223,5 milijonov SIT), podjetje Vodovod – Kanalizacija pa je 
od tega investiralo oziroma aktiviralo naložbe v skupni višini 2.279,9 milijonov SIT, od tega v letu 2006 
v višini 1.002,5 milijonov SIT. 
Glede na razpoložljiva finančna sredstva je, upoštevajoč rebalans načrta javnega podjetja Energetika 
Ljubljana in javnega podjetja Ljubljanske tržnice, skupna vrednost prednostno načrtovanih nalog 
znašala 12.463 milijonov SIT. 
 
 
 
Skupna vrednost realiziranih 
investicijskih nalog je v letu 2006 
znašala 7.990,2 milijona SIT. Poleg 
tega so bila zagotovljena še 
proračunska sredstva MOL v višini 299 
milijonov SIT in sredstva občin Dol pri 
Ljubljani, Ig in Škofljica v skupni višini 
148 milijonov SIT, kot vir financiranja 
naložb v komunalno infrastrukturo in 
delovna sredstva javnega podjetja 
Vodovod - Kanalizacija. 

Realizacija investicij v letu 2006

Horjul
0,4%

Škofljica
4,0%

Brezovica
4,4%

Medvode
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Druge občine
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Velike Lašče
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Dol pri Ljubljani
2,5%
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3,3%

Dobrova - Polhov 
gradec
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 občine
21,6 %

MOL
78,4%

 
Pretežni del, več kot 78% investicijskih nalog je bilo realiziranih na območju Mestne občine Ljubljana, 
preostali del pa na področju posameznih občin. 
 
Skupna investicijska vlaganja v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter v 
razvoj in obnove daljinske oskrbe s toploto in plinom so v letu 2006 znašala 2.228,8 milijonov SIT 
oziroma 9,3 milijone EUR in so bila v celoti financirana iz lastnih sredstev javnega podjetja Energetika 
Ljubljana. 
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Za obnove in nadomestitve neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je bilo 
porabljeno 394,8 milijonov SIT. Največ sredstev je bilo porabljenih za računalniško in programsko 
opremo in sicer 143,3 milijonov SIT, za obnovo poslovnih objektov 73,3 milijone SIT in za proizvodne 
naprave 51,8 milijonov SIT. 
Plan naložb v razvoj in obnove daljinske oskrbe s toploto in plinom je v letu 2006 obsegal kar 84 
investicij po planu v skupni vrednosti 3.009,5 milijonov SIT. Ob predpostavljeni 70% realizaciji plana v 
višini 2.106,6 milijonov SIT oziroma 1.903,6 milijonov SIT, če se ne upošteva postavke »obnova 
vročevoda po Robbovi cesti v višini 290 milijonov SIT« (za katero je bilo ugotovljeno, da gre le za 
popravilo in je bila prenesena na večja vzdrževalna dela), je bil plan realiziran 96,3% oziroma 1.834,0 
milijonov SIT.  
Obseg priključevanja individualnih kurišč in drugih objektov na omrežje daljinskega ogrevanja je bil v 
letu 2006 nadpovprečno uspešen, saj je bilo fizično priključenih v tem letu kar 74 objektov, ki so se 
gradili v okviru realizacije. 
V skladu s planom javnega podjetje Energetika Ljubljana se je v letu 2006 nadaljevalo (pričetek že v 
letu 2003) s prehodom oskrbe objektov iz sistema oskrbe z zemeljskim plinom na sistem oskrbe preko 
sistema daljinskega ogrevanja, z dodatno priključitvijo dveh nizov, na območju terasastih blokov v 
Kosezah. Nadaljevanje in zaključek prehoda iz sistema zemeljskega plina na vročevodno omrežje na 
tej lokaciji je predvideno v letu 2007. 
V letu 2006 je bila izdelana tudi projektna dokumentacija za toplifikacijo obstoječe pozidave ob Jamovi 
cesti, ki se trenutno ogreva preko skupne plinske kotlovnice in večja investicija, ki je bila izvedena na 
območju Stegen, kjer se je ukinilo lokalno toplovodno omrežje in objekte priključilo direktno na 
vročevodni sistem Energetike Ljubljana. Poleg razvoja daljinske oskrbe pa so nujno potrebna vlaganja 
tudi v obnove omrežja. V letu 2006 se je nadaljevala večja obnova glavnega vročevoda po Jamovi 
cesti in na Petkovškovem nabrežju.  
V letu 2006 je bilo, z upoštevanjem priključnih vročevodov, zgrajenega 5,8 km novega vročevodnega 
omrežja ter priključenih 227 novih toplotnih postaj. Priključna moč se je povečala za 7 MW, skupna 
priključna moč na sistemu daljinskega ogrevanja pa je ob koncu leta znašala 1.132,8 MW.  
Gradnja plinovodnega omrežja je potekala tako na območju Mestne občine Ljubljana, kot na območju 
primestnih občin, skladno z letnim planom. Investicije v obnove in širitev plinovodnega omrežja so 
skupno znašale 1.100,2 milijonov SIT. V plinovodno omrežje na območju Mestne občine Ljubljana je 
bilo investirano 603,0 milijone SIT, preostalih 497,2 milijone SIT pa v plinovodno omrežje na območju 
primestnih občin. 
Dolžina novo zgrajenega glavnega plinovodnega omrežja, brez upoštevanja priključnih plinovodov, je 
v letu 2006 znašala 22 km. Priključenih novih odjemnih mest plina je bilo 984, kar je nad načrtovanim 
številom. 
 
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija je v letu 2006 za investicijska vlaganja porabilo 3.228 milijonov 
SIT, od teh 44% v GJS oskrbe s pitno vodo in 56% v GJS ravnanja z odplakami. Skupni stroški 
izvedenih naložb so dosegli samo 21% vrednosti prednostno načrtovanih naložb. Investicijski vložek v 
komunalno infrastrukturo in delovna sredstva je bil za 1,1 milijarde SIT, kar je za 26%, nižji kot v 
predhodnem letu in najnižji v zadnjih sedmih letih.  
Vsi investicijski odhodki družbe, skupaj s plačilom 345 milijonov SIT zapadlih glavnic od investicijskih 
kreditnih obveznosti, so znašali skoraj 3.574 milijonov SIT. 
V skladu s poslovnim načrtom je za komunalne naložbe največ prispeval ustanovitelj družbe Javni 
holding. Njegov delež, ki ga je vlagal po pogodbah o financiranju programov poslovnih načrtov JP 
Vodovod – Kanalizacija, sklenjenih v letih 2004, 2005 in 2006, je znašal 28% vseh investicijskih 
odhodkov. Skupaj je bilo za naložbe v letu 2006 porabljenih milijarda SIT nepovratnih sredstev 
Javnega holdinga, kar je dvakrat toliko kot v predhodnem letu.  
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Vložek lastnih sredstev družbe v investicijske projekte je bil nominalno skoraj enak kot v letu poprej in 
za 483 milijonov SIT oziroma 2 milijona EUR višji kot je bilo načrtovano.  
Družba je z lastnimi sredstvi financirala dobrih 23% vseh naložb, njen delež v naložbah je bil za dobrih 
5% večji kot v letu 2005.  
Podjetje je bilo avgusta soočeno z nepričakovanim obvestilom Agencije RS za okolje, da se učinki 
prvih meritev v času poskusnega delovanja CČN, ki so ji bili poslani junija, upoštevajo za vse leto 2006 
ne glede na dejstvo, da pogodbena investicijska dela še niso bila zaključena.  
V skladu z navedenim so bila razpoložljiva naložbena sredstva tega vira primerjalno na načrtovano 
kvoto v trenutku razpolovljena, temu primerno je bilo prilagojeno tekoče investiranje v MOL in delno 
tudi v občini Medvode. Zaradi spremenjenih izhodišč za obračun okoljske dajatve se je načrtovana 
letna kvota okoljske dajatve znižala za okoli 630 milijonov SIT, kar se je posledično odrazilo na 
omejitvah izvedb dela načrtovanih naložb iz tega vira v obeh občinah. V septembru je podjetje začelo 
obračunavati ustrezno znižane okoljske dajatve, hkrati so bile zaradi izpada tega vira ustavljene vse 
nadaljnje naložbe v kanalizacijsko infrastrukturo v MOL. 
Ocenjeni obseg za leto 2006 odmerjenih sredstev okoljske dajatve je bil zaradi odločitve ARSO  
približno trikrat manjši od doseženega v predhodnem letu in je znašal 864 milijonov SIT. V obnove in 
predvsem v novogradnje kanalizacijskega omrežja je bilo vloženih 755 milijonov SIT oziroma 3.152 
tisoč EUR okoljske dajatve, preostala zbrana sredstva tega vira bodo porabljena v letu 2007. Iz 
okoljske dajatve je bilo v letu 2006 namesto načrtovanih 34% pokritih samo dobrih 21% vseh 
investicijskih odhodkov družbe. V primerjavi z letom 2005 se je delež tega vira v financiranju naložb 
zmanjšal za 37%. 
V obnove dotrajane komunalne infrastrukture in zamenjave ter posodobitve delovnih sredstev je bilo 
vloženih skupaj 1.652 milijonov SIT. V letu 2006 je bilo za naložbe v obnove in nadomestitve 
porabljenega dvakrat toliko denarja kot v letu poprej, vendar so bili vložki glede na zastarelost in 
iztrošenost osnovnih sredstev, s katerimi družba opravlja za vsakogar pomembne javne službe, mnogo 
prenizki. To dokazuje tudi skromna 21% realizacija načrtovanega prednostnega programa obnov. V 
izvedbo načrtovanih zamenjav komunalnega omrežja je bilo vloženih 1.473 milijonov SIT. 
Finančne možnosti za izvedbo načrtovanih obnov komunalnih objektov in vgrajenih naprav so bile še 
slabše kot za zamenjave cevovodov, zato je bilo vrednostno realiziranih le 13% načrtovanih 
prednostnih projektov tega sklopa. Skupaj je bilo za naložbe v komunalne objekte v letu 2006 
porabljenih 88 milijonov SIT. 
Za nabave delovnih sredstev je družba porabila skoraj 91 milijonov SIT, kar je le 15% skupne 
vrednosti načrtovanih potrebnih zamenjav delovnih sredstev. 
Za povečanje zmogljivosti komunalnih oskrbnih sistemov in izboljšanje kvalitete storitev je bilo v letu 
2006 porabljenih 1.576 milijonov SIT. Vrednost izvedenih projektov je dosegla le dobro petino skupne 
vrednosti načrtovanih razvojnih projektov. V izboljšanje oskrbe s pitno vodo je bilo vloženih 432 
milijonov SIT, v ureditev odvajanja in čiščenja odplak pa 1.144 milijonov SIT. 
V primerjavi s predhodnim letom se je obseg izvedenih razvojnih projektov vrednostno več kot 
prepolovil, kar je povezano tudi z zaključkom investicije v CČN. Zaradi velikega znižanja zagotovljenih 
sredstev okoljske dajatve so se pogoji financiranja načrtovanih razvojnih projektov dejavnosti ravnanja 
z odplakami lani korenito poslabšali. Vrednost razvojnih vlaganj v kanalizacijske sisteme je bila v letu 
2006 za 380 milijonov SIT manjša kot v predhodnem letu. Vrednost vlaganj v razvoj vodovodnih 
oskrbnih sistemov pa se je glede na leto 2005 skoraj podvojila, a je znašala samo 399 milijonov SIT. 
 
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet je v letu 2006 za investicije porabilo 1.396,2 milijona SIT 
ter za odplačilo kreditov in posojil 331,6 milijonov SIT. Poraba sredstev v letu 2006 predstavlja 66% 
vseh načrtovanih sredstev za leto 2006. Poraba je bila naslednja: 1.135,2 milijona SIT za plačilo 
avtobusov, 22,7 milijonov SIT za ostalo opremo na avtobusih (prikazovalniki prog, video nadzorni 
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sistem...), 11,7 milijonov SIT za opremo dnevne nege in blagajn, 16,5 milijonov SIT za opremo v 
sektorju Delavnice, 19,3 milijone SIT za opremo na Tehničnih pregledih in 10,4 milijone SIT za 
računalniško opremo.  
Za obnovo nepremičnin je bilo porabljeno skupaj 180,5 milijonov SIT in sicer: 85,7 milijonov SIT za 
obnovo avle, potniške blagajne, prometne pisarne, moštvene sobe, pisarne za sledenje in fasade na 
Celovški 160, 32,6 milijonov SIT za doplačilo zamenjave poslovnih prostorov na Slovenski cesti 56 in 
notranjo opremo, 16,2 milijona SIT za dokumentacijo za prenovo in razširitev Tehničnih pregledov,  
gradbeno obrtniška dela in tehnološko opremo, 33,5 milijonov SIT za preureditev treh prostorov v 
stavbi Mehanične delavnice, 9 milijonov SIT za obnovo počitniških objektov in 3,4 milijone SIT za 
ostala manjša dela na stavbah in potrebno dokumentacijo.  
V skupnem znesku porabljenem za investicijska vlaganja v letu 2006 je bilo 34,6 milijonov SIT 
porabljenih za dokončno plačilo lanskoletnih naložb in 40,2 milijona SIT za naložbe, ki v letu 2006 niso 
bile načrtovane, kar skupaj predstavlja le 3,6% vseh naložb.  
Poraba sredstev za investicije v službi Mestni potniški promet je bila 937,3 milijone SIT, v službi 
Primestni potniški promet 351,2 milijona SIT, v sektorju Delavnice 61,5 milijonov SIT in v sektorju TP 
45,9 milijonov SIT.  
 
Za izboljšanje kvalitete storitev na področju dejavnosti tržnic je bilo izvedenih 84% oziroma 39,3 
milijone SIT od skupne načrtovane vrednosti investicij, ki so bile razporejene v obnove in 
nadomestitve in le 36% ali 4,9 milijone SIT od skupne načrtovane vrednosti investicij, ki so bile 
razporejene v razvoj, ker je investicija v prenovo informacijskega sistema še v izvajanju.  
Javno podjetje Ljubljanske tržnice je največ oziroma 54% z nabavo stojnic investiralo v izboljšanje 
opreme prodajnih mest na odprtem trgu, 22% v opremo za vzdrževanje in urejanje tržnic, temu pa z 
21% sledi nabava računalniške ter ostale komunikacijske opreme, med katero je vključeno tudi 
investiranje v prenavljanje informacijskega sistema, z najmanjšim deležem pa je izvedlo investicije v 
objekt. 
 
V letu 2006 je v okviru pokopališiške in pogrebne dejavnosti, skupaj s tržno dejavnostjo vrednost 
obnov in nadomestitev znašala 185,9 milijonov SIT, kar je 112,1% za leto 2006 načrtovane vrednosti. 
Dokončanih je bilo za 23,5 milijonov SIT obnov in nadomestitev, ki so bile načrtovane in začete že v 
letu 2005. V začetku leta 2006 je bila zaključena obnova garderob pogrebcev in nabavljen trosilnik, ki 
je bil za potrebe izvajanja pokopaliških storitev predviden že v načrtu 2005. Prenova računalniških 
programov, začeta konec leta 2005, je bila v prejšnjem letu realizirana delno in je bila do konca leta 
2006 še v izgradnji. 
Izveden je bil letni servis vseh upepeljevalskih peči ter generalna obnova 2. in 3. peči. Aktiviran je bil 
video nadzorni sistem dimnikov upepeljevalnice, ki omogoča stalni nadzor dimnih izpustov in s tem, v 
primeru potrebe, intervencijo upepeljevalca.  
V četrtem trimesečju 2006 je bila uspešno zaključena delna obnova zelene strehe na objektu na 
Tomačevski cesti, ki je poleg hidroizolacije zgradbe nad tehničnim delom objekta obsegala tudi 
sanacijo dela oken in vgradnjo steklenih loput z avtomatskim odpiranjem. 
Na pokopališču Žale je bilo izvedeno tlakovanje poti in obnova pokopaliških zidov, postavljeni stebrički 
za označevanje zidov na vseh pokopališčih in novi potopni stebrički na parkirišču na starem delu 
pokopališča Žale. Realizirana je bila tudi hortikulturna ureditev oddelkov 12 in 13A. 
Nabavljeni sta bili dve kosilnici in tri specialna vozila, električni avto za pogreb s krsto ob pogrebni 
svečanosti, eno pogrebno tovorno in eno osebno vozilo.  
Izvedena je bila dodatna protivirusna zaščita serverjev in delovnih postaj, ki onemogoča delovanje 
večine zlonamernih programov, saj se avtomatsko dnevno posodablja in stalno skrbi za nemoteno 
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delovanje računalnikov in računalniške mreže. Izvedene so bile tudi razne zamenjave v okviru rednega 
vzdrževanja, kot tudi priklop elektrike na pokopališču Štepanja vas.  
Za realizacijo razvojnih nalog je bilo v letu 2006 investirano 59 milijonov SIT. Od tega je bilo za 
investiciji iz načrta 2005, to sta dokončanje nadstreška nad dvoriščem na objektu Tomačevska in 
ureditev podatkovnih baz, porabljeno 37,4 milijone SIT. 
Uredilo se je novo sprejemno pisarno in razstavni prostor za prodajo pogrebno–nagrobne opreme ter 
uredilo sobo za svojce na Plečnikovih Žalah. Pripravile so se osnove za internetni prenos pogrebne 
svečanosti in izvedla tržna raziskava potreb po internetnem naročanju upepelitev. Sklenjena je bila 
pogodba za obnovo kipa na propilejih Plečnikovih Žal, ki bo izdelan iz vlitega betona in kamna. V 
septembru se je začelo izvajati naročilo nadgradnja prostorskega informacijskega sistema (PIS), to je 
naročilo za izdelavo programa v PIS, ki bo omogočal lažje in natančnejše vzdrževanje ter verodostojen 
obračun vseh površin, ki so v upravljanju podjetja.  
Izpraznitev začasne deponije na pokopališču Žale je bila v Poslovnem načrtu 2006 opredeljena kot 
razvojna naloga v smislu priprave zemljišča za novo investicijo, vendar odločitve v zvezi s konkretnim 
investicijskim projektom na tem območju še ni (izdelan je šele idejni projekt), zato izpraznitve začasne 
deponije odpadkov ni mogoče opredeliti kot investicijo, ampak le kot strošek.  
V zvezi s širitvijo pokopališča so celo leto 2006 potekale različne aktivnosti in usklajevalni sestanki z 
Mestno upravo MOL (Oddelkom za gospodarske javne službe in promet, Oddelkom za urbanizem, 
Oddelkom za gospodarjenje z zemljišči), na katerih so se iskale rešitve za čim bolj racionalno in kar 
najhitrejšo rešitev problema.  
 
Za naložbe v investicije na področju zbiranja, odvažanja in deponiranja odpadkov so investicijska 
vlaganja znašala 1.031,2 milijonov SIT. Najpomembnejše naložbe predstavljajo investicije za potrebe 
dejavnosti odlaganja odpadkov in sicer povečanje črpalne postaje za plin in nabava dveh plinskih 
agregatov ter nabava posod s čipi za dejavnost zbiranja in prevoza odpadkov.  
V začetku leta 2007 so bile dokončane tudi investicije, ki so se pričele v letu 2006 v skupni vrednosti 
418,2 milijonov SIT. Upoštevajoč investicije, pričete v letu 2006 in dokončane v začetku leta 2007, je 
skupna realizacija investicij za leto 2006 znašala 1.449,4 milijone SIT, kar predstavlja 69,5% investicij, 
opredeljenih s poslovnim načrtom za leto 2006. 
Za dejavnost zbiranja in prevoza odpadkov je bilo dobavljeno pralno smetarsko vozilo v vrednosti 58 
milijonov SIT in dokončana dela pri ureditvi zbirnega centra v vrednosti 13,5 milijonov SIT. 
Za dejavnost odlaganja odpadkov je bil dobavljen kompaktor v vrednosti 104,8 milijonov SIT in 
dokončana dela pri ureditvi mehanične delavnice, avtopralnice in garaž ter montaži dveh plinskih 
agregatov na odlagališču Barje v skupni vrednosti 63,1 milijonov SIT. 
V letu 2006 je bilo predvideno, da bo v projekt RCERO vloženih 420 milijonov SIT, od tega 140 
milijonov SIT za čistilno napravo in 280 milijonov SIT za objekte za predelavo odpadkov. Največji 
delež predvidenih investicij se je nanašal na stroške izdelave projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (PGD) in projekta za razpis (PZR), realizirano pa je bilo le 35% s poslovnim načrtom 
predvidenih naložb. 
Konec leta 2005 in v prvi polovici leta 2006 je potekala izdelava oziroma uskladitev Vloge za pridobitev 
finančnih sredstev iz kohezijskih skladov EU z MOP, pri čemer se je ugotovilo, da je potrebno projekt 
realizirati v skladu z določili pogodbe, ki jih predvideva FIDIC 1999 - rumena knjiga, ki določa, da je 
izdelava PGD in pridobitev gradbenega dovoljenja lahko del pogodbenih obveznosti pogodbe za 
izgradnjo objekta zaradi česar je odpadla izdelava PGD za objekte za predelavo odpadkov. Vzporedno 
z usklajevanjem Vloge je potekala izdelava skupne razpisne dokumentacije za izbor izvajalca razpisnih 
postopkov in izdelavo razpisne dokumentacije za realizacijo projekta predelave odpadkov in projekta 
izgradnje 3. faze IV. in V. odlagalnega polja.  
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Javne parkirne površine so se tudi v letu 2006 redno urejale in obnavljale. Skupna investicijska 
vlaganja so znašala 263,7 milijonov SIT, od tega je bilo v obnove in nadomestitve investirano 30,1 
milijona SIT, v razvoj pa 233,6 milijonov SIT. 
Na enoti parkirišča je podjetje investiralo v prilagoditev programske opreme na avtomatskih blagajnah 
na novo plačilno sredstvo EUR-o, nabavljen je bil dodatni mrežni usmerjevalnik (router) za dostop do 
interneta, dva mrežna stikala (switch) in brezprekinitveni napajalni sistem (UPS). Investiralo se je tudi 
v nakup priključka za traktor oz. posipovalec soli v vrednosti 1,2 milijona SIT. 
Ena večjih načrtovanih investicij v tem obdobju je bila tudi ureditev centra za upravljanje in prenova 
prostora vratarnice. Na parkirišču za tovorna vozila Ježica je bilo investirano v nakup kontejnerja za 
smeti v vrednosti 284 tisoč SIT. Na enoti odvoz vozil in lisice pa je podjetje investiralo v prilagoditev 
programske opreme na novo plačilno sredstvo EUR-o (aplikacija pajki in lisice), nabavo novih lisic in 
kolesnih prijemal za specialno vozilo pajek. Podjetje je tudi realiziralo investicijo začeto že v letu 2005 
in sicer nakup specialnega vozila – pajek, ki je znašala 11,5 milijonov SIT. Investiralo se je tudi v 
spremembo parkirnega režima za obiskovalce, na objektu avtosejma pa je bila obnovljena kritina in 
nabavljen nov zabojnik za smeti. 
V letu 2006 je bil zaključen projekt namestitve vseh parkomatov v mestnem jedru, na območju 
časovno omejenega parkiranja. Projekt je potekal v treh fazah. I. faza je bila v celoti realizirana v letu 
2005, medtem ko je bila II. faza pričeta v letu 2005 in v celoti zaključena šele v letu 2006 in je znašala 
67 milijonov SIT. III. Faza je bila v celoti začeta in zaključena v letu 2006 in je znašala 59,4 milijone 
SIT. Potrebno je bilo tudi nadgraditi strojno in programsko opremo, zaradi prilagoditve parkomatov na 
drug način plačila (kovanci). Investicija v nadgradnjo je znašala 40,9 milijonov SIT. 
Podjetje je v letu 2006 tudi realiziralo investicijo načrtovano že v letu 2005 in sicer namestitev video 
upravljavskega sistema in znaka prosto–zasedeno na parkirišču Mirje in realiziralo investicijo v razvoj 
aplikativne programske opreme za procesiranje plačilnih kartic v nadzornem centru. Na enoti 
parkirišča je podjetje nabavilo rabljen kiosk in investiralo v nakup sortirnika in števca kovancev. 
S prostorsko ureditvijo Centra za upravljanje je podjetje investiralo tudi v klimatizacijo celotnega 
objekta na avtosejmu. Investicija je znašala 2,0 milijona SIT. Zaradi večje urejenosti parkirišč je bilo 
investirano v nakup priključka za pometanje – Bobcat v višini 691 tisoč SIT. 
Gradnja objekta in centra varne vožnje poteka v treh fazah. I. faza, ki je bila načrtovana že v letu 
2005 in obsega ureditev poligona za varno vožnjo (gradbena dela, nadzor nad izvedbo del in priprava 
dokumentacije za tehnični pregled, izvedenska dela za elektro stroko in tehnični pregled poligona 
centra varne vožnje) je podjetje v celoti zaključilo v letu 2006. Investicija I. faze je znašala 48.200 
tisoč SIT. V II. fazi, ki se je pričela v letu 2006, so bile izvedene geotehnične raziskave tal in poročilo o 
pogojih temeljenja. Investicija je znašala 794 tisoč SIT. 
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2.6 UPRAVLJANJE S KADRI 

 
 
 
Konec leta 2006 je bilo v 
Javnem holdingu in sedmih 
povezanih javnih podjetij 
skupaj 2.371 zaposlenih. 
Skupno število zaposlenih se 
je glede na predhodno leto 
povišalo za 31 delavcev. 
Število zaposlenih se je 
tekom leta spreminjalo, v 
povprečju je bilo v sistemu 
zaposlenih 2.374 delavcev.  

Povprečno število zaposlenih v letu 2006

Energetika 
Ljubljana
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424
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15
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387
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94
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49

Ljubljanski 
potniški 
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932

 
 
Glede na stanje konec leta 2005 se je število zaposlenih najbolj povečalo v javnem podjetju 
Energetika Ljubljana in sicer za 12 delavcev. Največje povečanje zaposlenih je bilo v področju 
daljinskega ogrevanja, kar je bilo tudi načrtovano.  
 
V javnem podjetju Snaga je bilo konec leta zaposlenih 8 delavcev več kot leta 2005, kar je 6,4% manj 
kot je bilo načrtovano. Razlogi za zaostajanje za realizacijo plana zaposlovanja so deloma posledica 
dejstva, da se je projekt zbiranja in odvažanja bioloških odpadkov realiziral postopoma, nerealiziranih 
novih zaposlitev v splošnem sektorju in izvajanja različnih ukrepov večje produktivnosti dela.  
 
V javnem podjetju Vodovod – Kanalizacija je bilo stanje zaposlenih na zadnji dan leta za 11 delavcev 
oz. za več kot dva odstotka nižje od načrtovanega, v primerjavi z istim dnem predhodnega leta pa se 
je povečalo za 8 delavcev oz. za dva odstotka. Zaposlovanje dodatnih kadrov je sledilo razširitvam 
vitalnih delovnih procesov, nekaj zaposlitev je bilo realiziranih nenačrtovano zaradi povečanja obsega 
dela (izdaja mnenj in soglasij, izterjave in izvršbe, javna naročila), dve zaposlitvi za določen čas pa 
zaradi nadomeščanja treh porodniških odsotnosti v službi za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode.  
 
Število zaposlenih v javnem podjetju Ljubljanski potniški promet se je povečalo za 9 delavcev. Število 
zaposlenih je bilo glede na konec leta 2005 tako večje za 1%, glede na načrtovano število pa za 2,8% 
manjše. Na novo se je zaposlovalo predvsem le voznike, s ciljem doseči optimalno število za 
opravljanje dejavnosti. Zaradi potreb delovnega procesa, spremembe sistemizacije, nadomeščanja 
odsotnih delavcev (porodniške in bolniške odsotnosti) je bilo prerazporejenih 41 delavcev znotraj 
podjetja. Tak način zaposlovanja oziroma nadomeščanja se bo nadaljeval tudi v prihodnje, saj je bil 
med zaposlenimi sprejet zelo ugodno. 
 
V ostalih javnih podjetjih se število zaposlenih glede na predhodno leto ni bistveno spremenilo. V 
javnem podjetju Ljubljanske tržnice in Javnem holdingu se je zmanjšalo za dva delavca, v javnem 
podjetju Parkirišča in Žale pa za enega delavca.  
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Glede na naravo dejavnosti, ki jih izvajajo javna podjetja, v sistemu prevladuje delež zaposlenih s 
poklicno izobrazbo, četrtino zaposlenih v sistemu Javnega holdinga ima srednješolsko izobrazbo, 17,2-
odstotni delež zaposlenih ima fakultetno izobrazbo. Izobrazbena struktura zaposlenih se je glede na 
predhodno leto izboljšala, saj se je število delavcev z nižjo izobrazbo zmanjšalo, medtem ko se je 
število delavcev s  srednješolsko in fakultetno izobrazbo povečalo.  
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Izobrazbena struktura je po javnih podjetjih glede na naravo dejavnosti različna. Najvišjo izobrazbeno 
strukturo imajo zaposleni v matičnem podjetju, saj jih ima kar 93% fakultetno izobrazbo. Med javnimi 
podjetji najvišji delež dosegata Energetika Ljubljana, kjer ima 38% zaposlenih fakultetno izobrazbo in 
Vodovod - Kanalizacija, kjer ta delež znaša skoraj 27%. V delovno intenzivnih javnih podjetjih je delež 
visoko izobraženih nižji, v Parkiriščih znaša 13%, v Ljubljanskih tržnicah 15%, v Snagi in Žalah se 
giblje okoli 10% in v Ljubljanskem potniškem prometu 7%. 
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2.7  RAZVOJNE USMERITVE  

Skupščina družbenikov je v okviru poslovnega načrta sprejela smernice poslovne politike, ki 
predstavljajo temeljne usmeritve za oblikovanje poslovne politike javnih podjetij povezanih v Javni 
holding za poslovno leto 2007.  
 
Pri oblikovanju poslovne politike so kot razvojne smernice upoštevani Strategija trajnostnega razvoja 
Mestne občine Ljubljana, Regionalni program ljubljanske urbane regije ter cilji in strategije razvoja, 
opredeljeni v strateških razvojnih usmeritvah in zasnovah dolgoročnih programov razvoja javnih 
podjetij.  
 

zanesljivost in 
kakovost oskrbe 

Za nemoteno in s standardi kakovosti opredeljeno oskrbo potrošnikov 
oziroma uporabnikov storitev bodo aktivnosti usmerjene v zagotavljanje 
zanesljive, usklajene in za uporabnike čim manj moteče posege v prostor 
in nemotenega zagotavljanja vseh gospodarskih javnih služb, združenih v 
Javni holding. Nadaljevalo se bo prilagajanje mednarodnim standardom 
kakovosti ISO 9001, okoljevarstvenim certifikatom ISO 14001:2000.  

 
Javni holding bo pozorno spremljal in izvajal smernice povezane z 
razvojno in okoljsko zakonodajo ter mednarodnimi predpisi. V ta namen 
bo zagotavljal obvladovanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje v 
vseh fazah poslovnih procesov. Z investicijskimi projekti bo zagotovljen 
tudi nadaljnji razvoj obveznih gospodarskih javnih služb, s 
posodabljanjem komunalnih sistemov in infrastrukture ter ohranjevanjem 
okolja in naravnih virov. Aktivnosti bodo usmerjene v zniževanje emisij 
SO2 in CO2, izpušnih plinov, preprečevanju škodljivih vplivov na 
podtalnico, ločevanju padavinske od izcednih vod, ekološkim pristopom 
pri ravnanju z odpadki, zadovoljevanju vseh sanitarnih, zdravstvenih in 
tehničnih zahtev, ekološkim pristopom pri ravnanju z odpadki, 
povečevanju deleža ločeno zbranih frakcij odpadkov in organskih 
kuhinjskih odpadkov. Izvajale se bodo meritve in preskušanja skladno z 
načeli sistema HACCP, ki opredeljuje pravočasno in čimprejšnje 
prepoznavanje tveganj za zdravje ljudi, ki izhajajo iz rabe prostora na 
vodovarstvenih območjih. 

razvojna in 
okoljska 

naravnanost 
 

 

zadovoljstvo 
uporabnikov 

Podjetje, ki pozna mnenje in stališča svojih uporabnikov ima večjo 
možnost, da jih zadovolji, zato bomo nadaljevali s sistematičnim 
raziskovanjem odnosa uporabnikov do delovanja javnih podjetij in ga v 
letu 2007 razširili tudi na področje primestnih občin.  
 

ekonomska 
učinkovitost 

Na ekonomskem področju poslovanja bodo aktivnosti usmerjene v 
obvladovanje stroškov in povečanje učinkovitosti poslovanja. Skupno 
izvajanje storitev in poenoteni postopki izvedbe javnih naročil bodo 
usmerjeni v doseganje zniževanja stroškov in racionalizacijo poslovanja 
javnih podjetij.  

 

ustrezna  
finančna in 

cenovna politika 

Cenovna politika bo usmerjena v oblikovanje in uveljavitev cen, ki bodo 
zagotavljale nemoteno izvajanje dejavnosti ter ustrezen dolgoročni razvoj 
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javnih podjetij. Ob nadaljevanju restriktivne cenovne politike si bomo 
prizadevali pridobiti sredstva kohezijskih skladov in tako zagotoviti 
potrebna razvojna sredstva. 

 

sposobnost in 
učinkovitost 
zaposlenih 

V podjetjih se zavedamo, da je strokovno in učinkovito izvajanje nalog 
odvisno od vseh zaposlenih. Zaradi navedenega je poleg zagotavljanja 
varnega in zdravega delovnega okolja nujno krepiti pripadnost zaposlenih 
podjetju in sistemu ter posebno pozornost namenjati znanjem, izkušnjam 
in sposobnostim zaposlenih na način, ki omogoča medsebojno 
dopolnjevanje teh vrednot. Pripadnost zaposlenih se bo krepila z 
zagotovitvijo socialne varnosti, dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
dobrih delovnih pogojev z učinkovitim sistemom nagrajevanja in 
napredovanja, zanesljivostjo zaposlitve in še večje vključenosti zaposlenih 
pri iskanju ustreznih rešitev na različnih področjih. Z možnostjo pridobitve 
novega strokovnega znanja z izobraževanjem, dodatnim usposabljanjem 
in izpopolnjevanjem se bo zaposlene permanentno usmerjalo v 
nadgradnjo sposobnosti in doseganje večje produktivnosti. Posebna 
pozornost bo namenjena internemu komuniciranju s ciljem doseganja 
boljšega pretoka informacij, spodbujanju timskega dela, fleksibilnosti, 
motivaciji, podpori inovativnosti in ustvarjalnemu razmišljanju, uporabi 
dobrih praks ter utrjevanju povezanosti med zaposlenimi v sistemu. 
Organizacijsko klimo bomo še naprej razvijali s procesom izboljševanja 
organizacije dela, krepitvijo medsebojnega zaupanja ter preko 
organizacije skupnih srečanj in izdajanja internega glasila. Prepričani 
smo, da bo posledica osebnostnega in strokovnega razvoja zaposlenih 
vidna tudi pri uporabnikih naših storitev v smislu večje kakovosti in 
učinkovitosti, kot tudi racionalnosti in prijaznosti. 

 

spoštovanje in 
zagotavljanje  

načela javnosti 

Javnost in transparentnost delovanja bomo uresničevali z rednim 
obveščanjem medijev o pomembnih dogodkih in rezultatih poslovanja 
preko sporočil za javnost, novinarskih konferenc in objavljanjem tekočih 
informacij na spletnem portalu. Hkrati bomo poskrbeli za kvalitetno in 
hitro pripravo odgovorov na novinarska vprašanja. Ciljno komuniciranje z 
javnostmi bo usmerjeno v večjo prepoznavnost, izboljšanje podobe in 
krepitev ugleda povezanih javnih podjetij. Za kvaliteten pretok informacij 
v sistemu in pripravo usklajenih akcij komuniciranja bo poskrbela skupina 
za komuniciranje, v katero bodo vključeni predstavniki vseh javnih 
podjetij.  

 
Podlaga za učinkovito poslovanje in doseganje ciljev poslovodstva je 
izdelava registra tveganj v podjetjih. Za uspešno doseganje zastavljenih 
ciljev je potrebno celovito prepoznavanje tveganj ter njihovo 
obvladovanje. Vsako podjetje samo najbolje pozna tveganja, s katerimi 
se srečuje pri svojem delovanju. Prizadevali si bomo, da bodo tako 
matična družba kot javna podjetja pristopila k izdelavi registra tveganj.  

učinkovit 
notranji nadzor 

Služba za notranjo revizijo bo skladno z notranjim aktom in standardi 
notranjega revidiranja pripravila letni načrt dela službe. V njem bodo na 
podlagi predhodne ocene dejavnikov tveganosti opredeljene notranje 
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revizije z nazivi revidirancev in revidiranih področij poslovanja. Potrjen 
letni načrt dela bo podlaga za izvajanje notranjih revizij v letu 2007. 
Namen izvedbe notranjih revizij bo preverjanje pravilnosti in 
gospodarnosti  posameznih segmentov poslovanja tako matične družbe 
kot odvisnih javnih podjetij. V letu 2007 načrtujemo z izvajanjem 
notranjih revizij s poudarkom na pregledu doseganja načrtovanih ciljev 
podjetij ter urejenosti lastništva nepremičnin in zemljišč, s katerimi javna 
podjetja izvajajo svoje dejavnosti ter njihove aktivnosti pri 
zemljiškoknjižnih zadevah. Cilj notranjerevizijskih pregledov je  predvsem 
s podajanjem priporočil in ukrepov za odpravo nepravilnosti prispevati k 
izboljšanju poslovanja ter s tem pomagati organizaciji pri doseganju 
zastavljenih ciljev. 
 

povezovanje 
informacijskih 

sistemov 

V letu 2007 bodo na področju informatizacije procesov aktivnosti 
usmerjene v poenotenje procesov oziroma v iskanje elementov 
povezovanja določenih podpornih informacijskih podsistemov, skladno z 
reorganizacijskimi smernicami in cilji, ki jih bo sprejel lastnik. Integracija 
sistemov za odnose s strankami, v okviru katerih bo primarni cilj 
standardizirati naročniške sisteme javnih podjetij, bo prinesla pomembno 
dodano vrednost na področju transparentnosti poslovanja in komunikacij 
z uporabniki javnih storitev. Posebna pozornost bo namenjena 
standardizaciji programske in strojne opreme, saj bomo s tem zmanjšali 
stroške informacijske tehnologije v javnih podjetjih, povečali zanesljivost 
in varnost delovanja, istočasno pa omogočili upravljanje z znanjem 
(kadri) med podjetji. 
 
 
 

2.8 POMEMBNI DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA 

 
Po nekajmesečnih pogajanjih in usklajevanjih je konec januarja 2007 Energetika Ljubljana podpisala s 
TE-TOL novo Dolgoročno pogodbo o dobavi toplote ter poslovnem in tehničnem sodelovanju za 
obdobje 2006 – 2009 ter Letno pogodbo o dobavi toplote za pogodbeno leto 2006/2007. 
Konec januarja 2007 je Svet Javne agencije RS za energijo izdal soglasje k »Aktu o določitvi 
omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina 
Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, 
Občina Medvode in Občina Škofljica izvajalca gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, izdajatelja Javno podjetje Energetika Ljubljana 
d.o.o.«. Vloga za pridobitev navedenega soglasje je družba vložila februarja 2006, kasneje pa 
posredovala dopolnitve, ki so jih zahtevali s strani Javne agencije RS za energijo. Sedaj je potrebno 
pridobiti še soglasje na Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in 
Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja Energetike Ljubljana. 
 
V prvih treh mesecih letošnjega leta je poslovanje javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija in izvajanje 
storitev javnih služb potekalo v skladu z načrtovanimi tekočimi in tudi dlje v bodočnost naravnanimi 
cilji. Kvaliteta pitne vode v omrežju centralnega sistema ustreza predpisanim parametrom, 
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neprekinjenost oskrbe je bila tudi zagotovljena. Na centralnem kanalizacijskem sistemu poteka redno 
čiščenje odpadne vode na novi CČN, s katerim se  zagotavlja zakonsko predpisane okoljske učinke.  
Februarja je Svet ustanoviteljev potrdil predlog poslovnega načrta družbe za to leto, zato načrtovane 
delovne aktivnosti na vseh področjih, tudi pri naložbah v komunalne sisteme z zagotovljenimi viri 
pokritja, potekajo v skladu s terminskimi izvedbenimi načrti.   
Do zaključka izdelave poročila so se že zgodila nekatera dejstva ali so v teku naslednja, ki bodo po 
napovedih javnega podjetja vplivala tako na izvajanje javnih služb, investicijske dejavnosti in na 
poslovne rezultate, zapisane v poslovnem načrtu podjetja za letošnje leto: 
• Svet ustanoviteljev je v začetku februarja na podlagi odstopne izjave sprejel ugotovitveni sklep, da 

g. Zvonku Gosarju preneha funkcija direktorja družbe ter za začasnega direktorja družbe imenoval 
g. Krištofa Mlakarja,   

• po pridobitvi Uradnega obvestila Komisije evropskih skupnosti o pozitivni rešitvi vloge MOL za 
pridobitev nepovratnih evropskih sredstev kohezijskega sklada so intenzivno stekle aktivnosti v 
zvezi z razpisi in drugimi formalnimi zahtevami pred samo izvedbo I. faze projekta hidravličnih 
izboljšav kanalizacijskega sistema,  

• na podlagi ugotovljenih učinkov čiščenja po čistilnih napravah je bil v februarju opravljen poračun 
akontirane okoljske dajatve, skladno z določbami uredbe, 

• v februarju je Mestni svet MOL na podlagi pripomb MOP sprejel osnutek sprememb Odloka o oskrbi 
s pitno vodo in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode, 

• 7. marca je podjetje pridobilo pozitivno mnenje MOP k vlogi družbe za izredno povišanje 
obračunskih cen storitve oskrbe s pitno vodo, 

• 9. marca je bila na Ministrstvo za gospodarstvo podana vloga za pridobitev predhodnega soglasja k 
povišanju cen vode za 41,5%, 

• v teku je postopek za ureditev pravno formalnih podlag za obračunavanje odvajanja ter čiščenja 
industrijske odpadne vode.      

 
Po koncu poslovnega leta je javno podjetje Ljubljanske tržnice v prvih dveh mesecih uspešno oddalo 
kar 95% tržnih površin, namenjenih za sklepanje pogodb o rezervaciji prodajnih mest.  
V februarju je podjetje pripravilo in Oddelku za urbanizem izročilo predloge v zvezi s prostorskimi 
potrebami po tržnih površinah, ki nastaja istočasno s pripravo strategije prostorskega razvoja MOL-a 
in prostorskega reda. V zvezi z načrti MOL-a za ureditev območja Ljubljane južno od Drenikove in 
vzhodno od Celovške ceste, je dalo v cenitev zemljišče in objekt tržnice Šiška, ki je locirana na tem 
območju. 
Zaradi obnove Mahrove hiše in priprav na gradnjo garažne hiše pod Vodnikovim trgom je podjetje 
pripravilo načrt nadomestnih lokacij prodajnih mest. 
Pomemben vpliv na celotno prihodnje poslovanje podjetja pa bo imel zakon o javno-zasebnem 
partnerstvu, ki je začel veljati v januarju 2007, kar od podjetja in njegovih lastnikov zahteva nov 
premislek o prihodnjem položaju, razvojnih možnostih in statusnih vprašanjih, in nov zakon o javnih 
naročilih. 
 
Cena storitve zbiranja in odvažanja odpadkov je bila kljub postopnemu uvajanju nove storitve, že 
drugo leto zapored nespremenjena. Januarja 2006 je Snaga izdelala vlogo in pričela s postopki za  
pridobitev soglasja  k ceni nove storitve zbiranja in prevoza bioloških odpadkov iz gospodinjstev, ki jo 
podjetje izvaja v okviru dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov.   
Novembra 2006 je Snaga s strani Ministrstva za gospodarstvo prejela predhodno soglasje k ceni 
zbiranja in prevoza odpadkov v višini 5,7457 EUR/m3 (1.376,90 SIT/m3). Nova cena se uporablja od 
1.1.2007 dalje, iz tega naslova pa je v letu 2007 predvideno za 415,4 milijonov SIT (1.733.434 EUR) 
več prihodkov od prodaje storitev.    
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Marca 2007 je bila s strani certifikacijske hiše Bureau Veritas uspešno opravljena recertifikacija 
standarda kakovosti ISO 9001:2000 za vseh pet temeljnih procesov in sicer: zbiranje in odvoz 
odpadkov, ravnanje z odpadki na deponiji Barje, čiščenje javnih površin MOL, plakatiranje in 
upravljanje javnih sanitarij. 
Meseca marca 2007 je bil potrjen Dokument identifikacija investicijskega projekta (DIIP) za izgradnjo 
20 kom. podzemnih zbiralnic v centru mesta Ljubljane. Aprila 2007 pa je bil izdelan DIIP za ureditev 
zbiralnic – eko otokov in dan v potrditev na Mestno občino Ljubljana. 
Od 1.1.2007 dalje velja spremenjeni režim ravnanja z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov. Po novem upravljalci odlagališč, ki so zavezanci za plačilo okoljske 
dajatve, na podlagi mesečnih akontacij, dajatev nakazujejo v državni proračun in ne več na lokalne 
proračune, od koder, se je na podlagi izpolnjenih pogojev usmerila v plačilo okoljskih investicij. Prav 
tako se po novem nekomunalni del okoljske dajatve ne more porabiti za investicije v odlagališče.    
Javno podjetje Snaga je v mesecu januarju 2007 prejelo sklep o rednem zmanjšanju osnovnega 
kapitala zaradi vračila zemljišč podjetju Parkirišča (zemljišče v k.o. Trnovsko predmestje v vrednosti 
445.295.846,11 SIT), s čimer se je sanirala napaka storjena pri otvoritveni bilanci dne 1.1.1993 in 
zaključil enoletni postopek prenosa stvarnega vložka. Zaradi rednega zmanjšanja osnovnega kapitala, 
sprejema prečiščenega besedila in valutne konverzije je bil dne 30.1.2007 sprejet Akt o ustanovitvi 
družbe z omejeno odgovornostjo SNAGA Javno podjetje, d.o.o., z določitvijo osnovnega kapitala v 
višini 10.464.964,75 EUR. Vpis v sodni register je bil izvršen s sklepom dne 15.3.2007, pravnomočen 
pa je postal dne 28.3.2007. Postopek za vpis povečanja osnovnega kapitala podjetja Parkirišča v sodni 
register je še v teku. 
 
Mestni svetniki Mestne občine Ljubljana so konec leta 2006 na izredni seji mestnega sveta sprejeli 
Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin in Odredbo o 
spremembi in dopolnitvi Odredbe o višini parkirnine in načinu plačila, ki velja od 1.1.2007 dalje. 
Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin je bil 
podan zaradi določitev novih parkirnih površin, ki bodo omilila problem pomanjkanja parkirnih mest in 
ureditev prometnega režima, izločitev parkirnih površin, kjer se dejavnost parkiranja ne izvaja več (5 
parkirišč), primernejšo umestitev javnih parkirnih površin v tarifne razrede in novo, primernejše 
poimenovanje parkirišč.  
  
Skupščina družbenikov Javnega holdinga je dne 22.3.2007 sprejela sklep o soglasju, da Javni holding, 
kot edini družbenik v podjetjih Ljubljanske tržnice, Parkirišča in Žale, svoj poslovni delež v celoti 
prenese na Mestno občino Ljubljana. Obenem je skupščina soglašala s povečanjem investicij v 
poslovnem načrtu podjetja Vodovod - Kanalizacija v letih 2008 in 2009 v višini pripadajočega deleža 
vsake izmed primestnih občin soustanoviteljic javnih podjetij Ljubljanske tržnice, Parkirišča in Žale. V 
primeru odprodaje poslovnega deleža v Javnem holdingu občini družbenici, ki je prodala svoj delež, ne 
pripada navedeno povečanje investicij. 
V okviru Mestne občine Ljubljana in JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. je bila v januarju 2007 
imenovana projektna skupina za pripravo prenosa infrastrukture na lokalne skupnosti. Na podlagi 
dogovorjenih meril in kriterijev javna podjetja združena v holding pripravljajo popis infrastrukture v 
stvarnem vložku na dan vpisa v sodni register, to je na dan 1.1.1993 in po stanju na dan 31.12.2006, 
kar bo podlaga za nadaljnje odločitve in postopke.  
V letu 2007 je z delom pričela posebna projektna skupina predstavnikov javnega podjetja Energetika 
Ljubljana in Vodovod – Kanalizacija, ki je zadolžena za popis stanj ter nadalje za izdelavo analize 
možne racionalizacije poslovnih procesov, zaposlenih in predvsem učinkovitosti na podlagi poenotenja 
gospodarskih dejavnosti obeh družb. 
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO 

 Uvodna predstavitev skupine 

 
Obvladujoče podjetje skupine je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. 
Uskupinjena odvisna podjetja so:  

• Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, 
• JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, 
• JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, 
• JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana, 
• ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana, 
• SNAGA Javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, 
• PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o., Vodnikov trg 5, Ljubljana. 

 
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. ima v 100% lasti naslednje družbe, katerih kapital na dan 
31.12.2006 znaša:  

  v tisoč SIT

    
31.12.2006

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. Verovškova 70, Ljubljana 36.526.811

JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA D.O.O. Vodovodna cesta 90, Ljubljana 33.623.096

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. Celovška cesta 160, Ljubljana 5.239.338

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o. Kopitarjeva 2, Ljubljana 2.088.537

ŽALE Javno podjetje, d.o.o. Med hmeljniki 2, Ljubljana 3.329.447

SNAGA Javno podjetje d.o.o. Povšetova 6, Ljubljana 8.425.785

PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. Vodnikov trg 5, Ljubljana 740.126
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3.1 RAČUNOVODSKI IZKAZI  

3.1.1 Konsolidirana bilanca stanja 

v tisoč SIT 

   
31.12.2006 1.1.2006 31.12.2005 

Indeks 
31.12.06/  

1.1.06 

Indeks 
31.12.06/  
31.12.05

       

 SREDSTVA 137.520.202 135.558.204 135.898.102  101,4  99,7

          

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 116.705.347 115.134.989 115.470.850  101,4 101,1
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne 

aktivne časovne razmejitve 357.665 229.965 334.349  155,5 107,0

1. Dolgoročne premoženjske pravice 255.570 168.866 185.515  151,3 137,8

5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 102.095 61.099 148.834  167,1 68,6

II. Opredmetena osnovna sredstva 107.899.229 106.655.219 108.034.870  101,2 99,9

1. Zemljišča in zgradbe 82.932.306 79.961.936 81.358.237  103,7 101,9

a) Zemljišča 12.417.821 12.419.620 13.456.231  100,0 92,3

b) Zgradbe 70.514.485 67.542.316 67.902.006  104,4 103,8

2. Proizvajalne naprave in stroji 13.823.913 8.409.785 8.393.136  164,4 164,7

3. Druge naprave in oprema 2.725.081 1.292.890 1.292.890  210,8 210,8

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 8.417.929 16.990.608 16.990.607  49,5 49,5

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 8.050.540 16.990.608 16.990.607  47,5 47,5
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih 

sredstev 367.389 0 0    -  -

III. Naložbene nepremičnine 1.434.156 1.396.299 0  102,7    -  

IV. Dolgoročne finančne naložbe 6.612.879 6.500.639 6.700.125  101,7 98,7

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 1.587.385 1.293.029 1.293.029  122,8 122,8

c) Druge delnice in deleži 1.587.385 1.274.802 1.274.802  124,5 124,5

č) Druge dolgoročne finančne naložbe 0 18.227 18.227  0,0 0,0

2. Dolgoročna posojila 5.025.494 5.207.610 5.407.096  96,5 92,9

b) Dolgoročna posojila drugim 5.025.494 5.207.610 5.407.096  96,5 92,9

V. Dolgoročne poslovne terjatve 401.418 352.867 352.867  113,8 113,8

2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 349.505 352.372 352.372  99,2 99,2

3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 51.913 495 495  10.487,5 10.487,5

VI. Odložene terjatve za davek 0 0 48.639     -  0,0

    

B. KRATKOROČNA  SREDSTVA 20.701.513 20.339.259 20.339.259  101,8 101,8

II. Zaloge 1.137.378 871.875 871.875  130,5 130,5

1. Material 1.107.988 844.051 844.051  131,3 131,3

3. Proizvodi in trgovsko blago 29.390 27.824 27.824  105,6 105,6

III. Kratkoročne finančne naložbe 13.150.630 12.666.738 12.670.775  103,8 103,8

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 2.983.365 1.714.191 1.714.191  174,0 174,0

c)  Druge kratkoročne finančne naložbe 2.983.365 1.714.191 1.714.191  174,0 174,0

2. Kratkoročna posojila 10.167.265 10.952.547 10.956.584  92,8 92,8

b) Kratkoročna posojila drugim 10.167.265 10.952.547 10.956.584  92,8 92,8

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 6.044.720 6.473.456 6.473.456  93,4 93,4

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 4.551.883 4.872.440 4.866.738  93,4 93,5

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.492.837 1.601.016 1.606.718  93,2 92,9

V. Denarna sredstva 368.785 323.153 323.153  114,1 114,1

    
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 113.342 87.993 87.993  128,8 128,8

           

 ZABILANČNA EVIDENCA 11.789.169 2.203.552 2.203.552  535,0 535,0
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v tisoč SIT 

   
31.12.2006 1.1.2006 31.12.2005 

Indeks 
31.12.06/  

1.1.06 

Indeks 
31.12.06/  
31.12.05

       

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 137.520.202 135.558.204 135.898.102 101,4 101,2

          

A. KAPITAL 95.212.659 94.120.206 96.058.835 101,2 99,1

I. Vpoklicani kapital 36.292.721 36.292.721 36.292.721 100,0 100,0

1. Osnovni kapital 36.292.721 36.292.721 36.292.721 100,0 100,0

II. Kapitalske rezerve 17.668.730 20.580.302 20.580.302 85,9 85,9

III. Rezerve iz dobička 39.074.905 37.375.253 39.522.282 104,5 98,9

5. Druge rezerve iz dobička 39.074.905 37.375.253 39.522.282 104,5 98,9

IV. Presežek iz prevrednotenja 492.576  226.720  0 217,3     -  

V. Preneseni čisti poslovni izid 1.053.213 610.789 629.109 172,4 167,4

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 630.514 -965.579 -965.579 - 100,0

    
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 13.442.350 13.475.463 11.911.706 99,8 112,8

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 1.546.228 1.547.876 0 99,9    -  

2. Druge rezervacije 10.211.413 10.180.362 10.205.079 100,3 100,1

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1.684.709 1.747.225 1.706.627 96,4 98,7

    

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 20.013.723 18.628.918 18.593.944 107,4 107,6

I. Dolgoročne finančne obveznosti 2.705.071 2.450.754 2.450.754 110,4 110,4

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 736.167 836.691 836.691 88,0 88,0

3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic          -     -  

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 1.968.904 1.614.063 1.614.063 122,0 122,0

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 17.185.508 16.102.591 16.143.190 106,7 106,5

5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 17.185.508 16.102.591 16.143.190 106,7 106,5

III. Odložene obveznosti za davek 123.144 75.573 0 162,9    -  

    

Č KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 8.727.760 9.274.632 9.274.633 94,1 94,1

II. Kratkoročne finančne obveznosti 560.784 627.241 627.241 89,4 89,4

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 300.749 373.708 373.708 80,5 80,5

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 260.035 253.533 253.533 102,6 102,6

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 8.166.976 8.647.391 8.647.392 94,4 94,4

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 5.080.012 5.402.746 5.402.747 94,0 94,0
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi 

predujmov 51.549 45.724 45.724 112,7 112,7

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 3.035.415 3.198.921 3.198.921  94,9 94,9

    
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 123.710 58.985 58.984  209,7 209,7

           

 ZABILANČNA EVIDENCA 11.789.169 2.203.552 2.203.552  535,0 535,0
 
Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov. 
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3.1.2 Konsolidiran izkaz poslovnega izida 

v tisoč SIT 

    
2006 2005 Indeks 

06/05

1. Čisti prihodki od prodaje 38.255.952  35.833.744  106,8
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z 

opravljanem gospodarske javne službe 31.750.014  29.635.132  107,1
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem doseženi z 

opravljanjem druge dejavnosti 6.499.744  6.191.656  105,0

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 6.194  6.956  89,0

1.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore 1.571.041  799.022  196,6

a) Prihodki iz naslova dotacij/podpor iz proračuna 1.569.477  797.960  196,7

c) Prihodki iz naslova dotacij/podpor od drugih 1.564  1.062  147,3

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 432.238  222.631  194,1

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 1.435.638  767.508  187,1

5. Stroški blaga, materiala in storitev 21.461.268  19.015.017  112,9
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega 

materiala povezani z drugimi podjetji 16.870.579  14.701.478  114,8

b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 4.590.689  4.313.539  106,4

6. Stroški dela 13.156.678  12.762.888  103,1

a) Stroški plač 9.390.942  8.986.046  104,5

b) Stroški socialnih zavarovanj 2.163.321  2.127.637  101,7

c) Drugi stroški dela 1.602.415  1.649.205  97,2

7. Odpisi vrednosti 6.736.963  6.991.653  96,3

a) Amortizacija 6.496.003  6.587.217  98,6

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred.sreds.in opredmetenih osn.sred. 108.572  180.774  60,1

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 132.388  223.662  59,2

8. Drugi poslovni odhodki 586.726  520.054  112,8

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  586.726  520.054  112,8

9. Finančni prihodki iz deležev 173.207  210.753  82,2

c) Finačni prihodki iz deležev v drugih družbah 168.051  210.753  79,7

č) Finančni prihodki iz drugih naložb 5.156  0     -  

10. Finančni prihodki iz danih posojil 582.278  670.123  86,9

b1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim družbam, povezane z opravljan.GJS 490.042  455.284  107,6

b2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim družbam, povezane z opr.drugih dej. 92.236  214.839  42,9

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 255.951 260.273 98,3
b1) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih (dolg. in kratk.), iz opravljanja 

gospodarske javne službe 255.951 256.783 99,7
b2) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih (dolg. in kratk.), iz opravljanja 

drugih dejavnosti 0 3.490 -

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 845  2.466 34,2

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 125.477  139.319  90,1

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 50.690  56.416  89,9
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti, - iz opravljanja gospodarske 

javne službe in iz opravljanja drugih dejavnosti 74.787  82.903  90,2

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 11.698  32.291  36,2

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 9.053  10.016  90,4

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 2.645  22.275  11,9

15. Drugi prihodki  466.261  304.378  153,2

16. Drugi odhodki 31.062  66.194  46,9

17. Davek iz dobička 431.335  552.768  78,0

18. Odloženi davki 0 48.639  0,0

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 630.514  -965.579 -
 
Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov. 
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3.1.3 Konsolidiran izkaz denarnih tokov 

v tisoč SIT 

    
2006 2005

    
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     
a) Postavke izkaza poslovnega izida 6.756.219 5.295.827
 Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 42.417.081 38.187.437

 
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz 
poslovnih obveznosti -35.229.527 -32.387.437

 Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -431.335 -504.129
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 

odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja 941.698 5.243.331
 Začetne manj končne poslovne terjatve 380.185 -695.478
 Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve -25.349 -10.011
 Začetne manj končne odložene terjatve za davek 48.639 0
 Začetne manj končne zaloge -265.503 -28.355
 Končni manj začetni poslovni dolgovi 561.902 6.058.722
 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 118.680 -81.547
 Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 123.144 0

c) Prebitek prejemkov  pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b) 7.697.917 10.539.158
   

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU  
a) Prejemki pri naložbenju 841.886 1.481.247
 Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje 755.485 880.876
 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 86.401 0
 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 0 600.371

b) Izdatki pri naložbenju -8.556.554 -9.737.157
 Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev -78.148 -157.382
 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -7.942.327 -8.978.270
 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin -56.224 0
 Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 0 -601.505
 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -479.855 0

c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b) -7.714.668 -8.255.910
   

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU  
a) Prejemki pri financiranju 254.317 68.399
 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 254.317 0
 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 0 68.399

b) Izdatki pri financiranju -191.934 -2.219.445
 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti -125.477 -139.319
 Izdatki za vračila kapitala 0 -876.104
 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 0 -441.570
 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -66.457 0
 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0 -762.452

c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b) 62.383 -2.151.046
   
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) 368.785 323.153
x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) 45.632 132.202
y) Začetno stanje denarnih sredstev 323.153 190.951

 
Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov. 
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3.1.4 Konsolidiran izkaz gibanja kapitala 

Izkaz gibanja kapitala za leti 2006 in 2005 prikazujemo v dveh ločenih tabelah. 

         v tisoč SIT
  

Vpoklicani 
kapital 

 
 

Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz 
dobička 

 
 

Druge 
rezerve 

Presežek 
iz 

prevredn.

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid 

 
Preneseni 
čisti 

dobiček 

Čisti 
poslovni 

izid 
poslov. 

leta 
 

Čista 
izguba 
poslov. 

leta 

Skupaj 

A.1. Stanje 31.12.2005 36.292.721 20.580.302 39.522.282 0 629.109 -965.579 96.058.835
a) Preračun zaradi prehoda na 

SRS 2006 0 0 -2.147.029 226.720 -18.320 0 -1.938.629
A.2. Stanje 1.1.2006 36.292.721 20.580.302 37.375.253 226.720 610.789 -965.579 94.120.206
B. Premiki v kapital 0 0 196.083 265.856 0 630.514 1.092.453
d) Vnos čistega poslovnega izida 

poslovnega leta 0 0 0 0 0 630.514 630.514
e) Vnos zneska prevrednotenj 

kapitala 0 0 0 265.856 0 0 265.856
f) Druga povečanja sestavin 

kapitala 0 0 196.083 0 0 0 196.083

C. Premiki v kapitalu 0 -2.911.572 1.503.569 0 442.424 965.579 0
c) Poravnava izgube kot odbitne 

sestavine kapitala  -2.911.572 1.503.569 0 442.424 965.579 0

Č. Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 0 0
D. Stanje 31.12.2006 36.292.721 17.668.730 39.074.905 492.576 1.053.213 630.514 95.212.659

 
        v tisoč SIT

  

Osnovni 
kapital 

Zakonske 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid 

Čisti 
poslovni 

izid 
poslovnega 

leta 

Splošni 
prevred. 
popravek 
kapitala 

Skupaj 
kapital 

A. Stanje 31.decembra 2004 36.292.721 40.129 40.125.466 210.832 1.180.728 20.813.094 98.662.970
B. Premiki v kapital 0 0 89.376 0 -965.579 0 -876.203
d) Vnos čistega poslovnega izida 

poslovnega leta 0 0 0 0 -965.579 0 -965.579
e) Vnos zneska posebnih 

prevrednotenj kapitala 0 0 89.376 0 0 0 89.376
C. Premiki v kapitalu 0 -40.129 0 1.180.728 -1.180.728 40.129 0
c) Poravnava izgube kot odbitne 

sestavine kapitala 0 -40.129 0 0 0 40.129 0
f) Druge razporeditve sestavin 

kapitala 0 0 0 1.180.728 -1.180.728 0 0
Č. Premiki iz kapitala 0 0 -692.560 -762.451 0 -272.921 -1.727.932
a) Izplačilo deležev 0 0 0 -762.451 0 0 -762.451
d) Druge odprave sestavin kapitala 0 0 -692.560 0 0 -272.921 -965.481
D. Stanje 31.decembra 2005 36.292.721 0 39.522.282 629.109 -965.579 20.580.302 96.058.835
 

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov. 

 



 

JAVNI HOLDING  Ljubljana                                                                          KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO 2006 47

3.2 RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 

Konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni na osnovi Slovenskih računovodskih standardov 2006, 
ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo. Sestavljeni so na osnovi zbira posameznih računovodskih 
izkazov obvladujoče družbe in uskupinjenih odvisnih družb, sestavljenih v skladu z enotnimi 
računovodskimi usmeritvami ob upoštevanju naslednjih konsolidacijskih postopkov: 

• konsolidacija kapitala, 
• izločitev terjatev in obveznosti med podjetji v skupini, 
• izločitev prihodkov in odhodkov med podjetji v skupini. 

 
Izločitev neiztrženih dobičkov / izgub ni bila potrebna, ker družbe načeloma medsebojno ne prodajajo 
sredstev, ki na dan računovodskih izkazov navzven ne bi bila iztržena. V kolikor pride do prodaj 
sredstev med podjetji v skupini, pa te z vidika skupine ne dosegajo pomembnih vrednosti, prodaje pa 
so izvršene po enakih tržnih pogojih, kot z neodvisnimi podjetji. 
 
Javni holding in odvisna javna podjetja vodijo poslovne knjige v skladu z ZGD–1 in Slovenskimi 
računovodskimi standardi 2006, ki na nekaterih področjih ponujajo več rešitev, o njihovi izbiri pa 
odločajo družbe same. Izbrane računovodske rešitve in razkrivanje informacij je usklajeno z Enotnimi 
računovodskimi usmeritvami Javnega holdinga in odvisnih javnih podjetij, ki jih je sprejel Svet 
ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. in ki so povzeta v Pravilniku o 
računovodstvu Javnega holdinga in v posameznih pravilnikih odvisnih podjetij. Pri tem sta upoštevani 
temeljni računovodski predpostavki upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov ter upoštevanje 
časovne neomejenosti delovanja. 
 
Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so predvsem 
razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. 
 
Računovodski izkazi so sestavljeni v slovenskih tolarjih, zaokroženi so na tisoč enot. Zaradi 
zaokroževanja lahko pri posameznih seštevkih prihaja do manjših odstopanj od navedenih zbirnih 
zneskov. 
Poslovni dogodki v tujih valutah se evidentirajo v računovodske evidence po srednjem tečaju Banke 
Slovenije na dan njihovega nastanka. Na dan bilance stanja se vsa sredstva in obveznosti, ki so 
izražena v tuji valuti, ali če so izražena v domači valuti in je med pogodbenima strankama 
dogovorjeno prevrednotenje vezano na tujo valuto, preračunajo v slovenske tolarje po srednjem 
tečaju Banke Slovenije. Sprememba sredstev in obveznosti iz tega naslova se pripozna kot redni 
finančni prihodek ali redni finančni odhodek. 
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3.2.1 Konsolidacija  

 Konsolidacija kapitala 

Naložbe v odvisne družbe in kapital odvisnih družb na dan 31.12.2006 
 v tisoč SIT

  

Celotni kapital 
odvisnih družb

Naložba v 
odvisne 
družbe

Razlika

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. 36.526.811 22.326.089 14.200.722
JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA D.O.O. 33.623.096 8.805.100 24.817.996
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 5.239.338 4.110.546 1.128.792
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o. 2.088.537 1.521.835 566.702
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. 3.329.447 2.299.248 1.030.199
SNAGA Javno podjetje d.o.o. 8.425.785 5.663.189 2.762.596
PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. 740.126 593.775 146.351
Skupaj 89.973.140 45.319.782 44.653.358

 
Konsolidacija kapitala pomeni obračun naložb, ki jih ima obvladujoče podjetje s kapitalom odvisnih 
podjetij in njihovo izločitev. Razlika med naložbami in kapitalom znaša 44.643.358 tisoč SIT in sicer so 
naložbe za ta znesek nižje od pripadajočega kapitala. Razlika v višini 39.522.282 tisoč SIT izhaja oz 
leta 2005 – pri čemer razlika v višini 39.706.768 tisoč SIT izvira iz prve konsolidacije kapitala 
posameznih podjetij in je posledica revalorizacije kapitala in poslovnih izidov podjetij, medtem ko se 
vrednost naložb pred prenosom na obvladujoče podjetje ni povečevala za ustrezno revalorizacijo ali 
poslovne izide. Ker Javni holding ni pridobil lastniške naložbe v javna podjetja z nakupom, temveč z 
vložkom mesta Ljubljane v obliki lastniških deležev, omenjena razlika ni slabo ime, ki bi izviralo iz 
nakupa odvisnih podjetij. Razlika je v konsolidiranih računovodskih izkazih vključena kot rezerve iz 
dobička. V letu 2005 je bila razlika povečana za znesek 508.076 tisoč SIT (oblikovanje posebnega 
prevrednotovalnega popravka kapitala – okrepitev dolgoročnih finančnih naložb v lasti družbe 
Energetika Ljubljana) ter znižana za znesek 692.560 tisoč SIT (znižanje rezultata preteklih let zaradi 
plačila davka od dobička). V letu 2006 se razlika poveča za 5.131.076 tisoč SIT, pri čemer predstavlja 
znesek 5.450.650 tisoč SIT povečanje razlike med naložbami in kapitalom kot posledica prehoda na 
nove SRS 2006 (naložbe v odvisne družbe je Javni holding ovrednotil po nabavni vrednosti per 
1.1.2002), razlika 319.576 pa razliko med povečanji oziroma znižanji kapitala odvisnih družb v letu 
2006. 
 

 Izločitev terjatev in obveznosti med podjetji v skupini 

Terjatve in obveznosti med podjetji v skupini so bile usklajene in so v konsolidirani bilanci stanja 
medsebojno pobotane. Vsoto terjatev in obveznosti iz poslovanja in financiranja smo zmanjšali za 
1.393.561 tisoč SIT. 
 v tisoč SIT

  
breme dobro

Dolgoročna posojila družbah v skupini 0 486.973
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0 575.999
Kratkoročna posojila družbah v skupini 0 330.589
Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 486.973 0
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 575.999 0
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 330.589 0
SKUPAJ IZLOČITVE 1.393.561 1.393.561
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 Izločitev prihodkov in odhodkov med podjetji v skupini 

Prihodki in odhodki med podjetji v skupini so bili usklajeni in so v konsolidiranem izkazu poslovnega 
izida medsebojno pobotani.  
V konsolidaciji smo pobotali: 

• prihodke od prodaje proizvodov, storitev, blaga in materiala v višini 490.449 tisoč SIT s 
poslovnimi odhodki zaradi stroškov porabljenega materiala, stroškov prodanega blaga in 
stroškov storitev v višini 490.449 tisoč SIT, 

• prihodke od financiranja v višini 41.013 tisoč SIT z odhodki od financiranja v višini 41.013 
tisoč SIT, 

• finančne odhodke za slabitev dolgoročnih naložb, ki predstavljajo izgube odvisnih družb v 
višini 383.972 tisoč SIT. 

Javni holding po sklepu skupščine zagotavlja sredstva za izvajanje nujnih investicijskih nalog na 
področju oskrbe z vodo in odvajanjem odpadnih voda. V letu 2006 so bile skupaj realizirane investicije 
iz tega naslova v višini 897.153 tisoč SIT, kar smo v izkazih Javnega holdinga prikazali kot druge 
odhodke iz poslovanja, ter jih v skupini v višini 704.230 tisoč SIT izločili in jih prikazali kot dolgoročne 
rezervacije za namenska sredstva za osnovna sredstva. Sredstva v višini 165.485 tisoč SIT, ki so bila 
investirana v izgradnjo in obnovo meteorne kanalizacije, smo prikazali kot povečanje drugih poslovnih 
odhodkov, saj se meteorna kanalizacija evidentira kot last posamezne občin, znesek 27.438 pa 
predstavlja druge odprave rezervacij ter obračun amortizacije ter posledično prenos sredstev med 
druge prihodke.  
 
 

 Rezultat uskupinjevanja 

Po obračunu naložb s kapitalom odvisnih družb, izločitvi medsebojnih razmerij prikazujemo rezultat 
uskupinjevanja, izražen s celotnim kapitalom in čistim poslovnim izidom. 
 
Celotni kapital skupine sestavljajo: 
 v tisoč SIT

   
Kapital skupine pred uskupinjevanjem 138.762.806
Izločitev kapitala odvisnih družb -89.973.140
Vnos konsolidacijskih razlik 44.653.358
Prenos rezervacij kot preneseni izid preteklega leta – 2003 210.832
Prenos rezervacij kot preneseni izid preteklega leta – 2004 418.276
Prenos rezervacij kot preneseni izid preteklega leta – 2005 442.423
Odprava rezervacij  - preračun po SRS 2006 -6.126
Prenos rezervacij kot izid poslovnega leta 704.230

KAPITAL SKUPINE 95.212.659
 
Čisti poslovni izid skupine sestavljajo: 
 v tisoč SIT

   
Čisti poslovni izid pred uskupinovanjem -257.688
Izločitev izgub odvisnih družb iz finančnih odhodkov matične družbe 383.972
Izločitev prejetega dobička odvisne družbe -200.000
Zmanjšanje drugih odhodkov  704.230

POSLOVNI IZID SKUPINE 630.514
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 Sestava področnega in območnega odseka 

V skupino Javni holding so vključena javna gospodarska podjetja, ki opravljajo javne gospodarske 
službe. Področni odseki so opredeljeni kot posamezne javne gospodarske službe. Podjetja spremljajo 
svoje poslovanje ločeno po posameznih javnih gospodarskih službah (kot področnih odsekih) in so v 
skladu s SRS 35 – Računovodske rešitve v javnih podjetjih, to poslovanje prikazala v svojih posamičnih 
letnih poročilih. Iz vidika celotne skupine so področni odseki širše opredeljeni, tako da vsako podjetje 
predstavlja en področni odsek. 
 

Področni odseki 

• Javni holding, 
• Energetika Ljubljana, 
• Vodovod - Kanalizacija, 
• Ljubljanski potniški promet, 
• Ljubljanske tržnice, 
• Žale, 
• Snaga, 
• Parkirišča. 

V letu 2005 je bila oblikovana posebna skupina, ki je delovala na projektu »Pravilna uporaba določil 
SRS 35 za javna podjetja, povezana v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.«. Projektna skupina je delo 
zaključila v letu 2006 in je opravila pregled opredelitve storitev, ki jih je javno podjetje dolžno izvajati 
v okviru gospodarske javne službe, ter skladnost odlokov oziroma drugih zakonskih aktov, ki 
opredeljujejo storitve, ki sodijo v okvir gospodarskih javnih služb. Vse to je nujen predpogoj za 
izdelavo ločenih računovodskih izkazov ter kalkulacije cen. Podjetja so izdelala računovodske izkaze v 
skladu s SRS 35 in jih objavila v svojih poročilih.  
 

Območni odseki 

Skupina JAVNI HOLDING Ljubljana posluje le v Sloveniji, na področju Mestne občine Ljubljana in 
nekaterih primestnih občin in svoje dejavnosti ne deli na območne odseke. 
 
 

 Posamezne računovodske usmeritve 

a) Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, opredmetena 
osnovna sredstva, naložbene nepremičnine 

Neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine se ob začetnem 
pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. V nabavno vrednost se ne vštevajo obresti in stroški 
izposojanja od pridobljenih posojil za pridobitev teh sredstev. 
 

Pomembnejša opredmetena osnovna sredstva, to so zgradbe in proizvajalna oprema, lahko po oceni 
odgovorne osebe vključujejo tudi oceno stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve nahajališča. 
V nabavno vrednost neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih 
nepremičnin, zgrajenih ali izdelanih v družbi se vštevajo vsi stroški, ki se nanašajo neposredno na posamezno 
sredstvo in tisti splošni stroški gradnje in izdelave, ki se mu lahko pripišejo. 
Naložbene nepremičnine so nepremičnine, ki so posedovane z namenom, da bi prinašale najemnino in/ali 
povečale vrednost dolgoročne naložbe. Skupina izkazuje med naložbenimi nepremičninami, 
nepremičnine (zemljišča in zgradbe), ki jih oddaja v poslovni najem in dele zgradb, ki se oddajajo in jih je 
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možno kot ločene funkcionalne dele tudi prodati. Kriterij razdelitve nepremičnine na del, ki se izkazuje 
kot opredmeteno osnovno sredstvo in del, ki se izkazuje kot naložbena nepremičnina je površina 
razdeljene nepremičnine. 
 

Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi sredstev in znašajo: 
   

in stopnjeAmortizacijske skupine 
 od do
Neopredmetena sredstva 10,0% 50,0%
Gradbeni objekti 0,8% 15,0%
Plinovodi 2,3% 4,0%
Vročevodi, parovodi 0,2% 6,8%
Kanalsko in vodovodno omrežje 2,0% 5,0%
Avtobusi, tovornjaki, cisterne 8,3% 25,0%
Druga oprema 2,5% 50,0%
 

Za merjenje neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin po 
njihovem pripoznanju družbe v skupini uporabljajo model nabavne vrednosti. 
 

Neopredmetena sredstva s končnimi dobami koristnosti so dolgoročne premoženjske pravice, emisijski kuponi 
pa so neopredmetena sredstva z nedoločenimi dobami koristnosti (družba Energetika Ljubljana). Za nove 
vrste neopredmetenih sredstev vrste in čas dobe koristnosti določijo odgovorne osebe v družbah. 
 

Amortizirljiva sredstva se amortizirajo posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in po 
stopnjah, ki jih določajo odgovorne osebe v družbah glede na tehnične značilnosti in pričakovano dobo 
koristnosti posameznega sredstva. 
 

Prvotno ocenjene dobe koristnosti in s tem amortizacijske stopnje družbe se spremenijo pri obstoječih 
sredstvih, kadar se z investicijskim vlaganjem doseže sprememba dobe koristnosti posameznega sredstva. 
 

Dobe koristnosti družbe za pomembnejša osnovna sredstva preverjajo letno. 
 

Popravek vrednosti, ki je povezan z amortizacijo, se ne ugotavlja pri zemljiščih, umetniških delih in 
sredstvih v gradnji ali izdelavi do njihove usposobitve za uporabo. 
 

Pomembna neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine in proizvajalna 
oprema) se prevrednotujejo zaradi oslabitve praviloma takoj, sicer pa najmanj takrat, ko njihova 
knjigovodska vrednost presega ugotovljeno nadomestljivo vrednost za več kot 20%. Vrednotenje se 
praviloma zaupa pooblaščenim cenilcem. 
 
Nadomestljive vrednosti se ugotavljajo, če se okoliščine poslovanja bistveno spremenijo. Za bistveno 
spremembo okoliščin poslovanja se šteje taka, zaradi katere se predpostavke, uporabljene pri ocenjevanju 
vrednosti pri uporabi ali čiste prodajne vrednosti, spremenijo za več kot 20%. 
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b) Finančne naložbe 

Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in kratkoročne 
finančne naložbe. Dolgoročne finančne naložbe so tiste, ki jih namerava imeti podjetje naložbenik v 
posesti v obdobju, daljšem od leta dni, in ne v posesti za trgovanje. 
 

Finančne naložbe družb v skupini  so pri začetnem pripoznanju razporejene na: 
• deleže (ni objavljene cene na delujočem trgu) in delnice (objavljene cene na delujočem 

trgu) so razporejeni v skupino za prodajo razpoložjive finančne naložbe, 
• obveznice (državne in bančne) so razporejene v skupino finančne naložbe v posesti do 

zapadlosti v plačilo, 
• dana posojila (dolgoročni in kratkoročni depoziti) so razporejeni v skupino finančne 

naložbe v posojila. 
 

Dolgoročne finančne naložbe v državo ali občino se izkazujejo ločeno po njihovih vrstah. 
 

Tiste dolgoročne finančne naložbe, ki zapadejo v plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja, se v bilanci 
stanja prenesejo med kratkoročne finančne naložbe. 
 

Pri obračunavanju običajnega nakupa finančnega sredstva se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja 
tako finančno sredstvo pripozna z upoštevanjem datuma poravnave. Enako velja za obračunavanje 
običajne prodaje finančnega sredstva. 
 

Pripoznano finančno sredstvo, ki je finančna naložba, morajo družbe ob začetnem pripoznanju izmeriti po 
pošteni vrednosti. Začetni vrednosti je potrebno prišteti stroške posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali 
izdaje finančnega sredstva. 
 

Po začetnem pripoznanju je treba izmeriti finančna sredstva in tudi izpeljane finančne instrumente, ki so 
finančna sredstva, po pošteni vrednosti, brez odštetja stroškov posla, ki se utegnejo pojaviti ob prodaji 
ali drugačni odtujitvi, razen: 

• finančnih naložb v posojila, ki se izmerijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih 
obresti oziroma se uporabi pogodbena obrestna mera, če se ta od efektivne obrestne mere ne 
razlikuje več kot 10%; 

• finančnih naložb v posesti do zapadlosti v plačilo, ki se izmerijo po odplačni vrednosti po metodi 
efektivnih obresti oziroma se uporabi pogodbena obrestna mera, če se ta od efektivne obrestne 
mere ne razlikuje več kot 10%; 

• finančnih naložb v kapitalske instrumente, za katere ni objavljena cena na delujočem trgu in katerih 
poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, ter v izpeljane finančne instrumente, ki so 
povezani s takimi finančnimi naložbami in jih je treba poravnati z njimi; take finančne 
naložbe se izmerijo po nabavni vrednosti. 

 

Poštena vrednost je dokazana, če jo je mogoče zanesljivo izmeriti. Pogoj za to je, da je objavljena 
cena na delujočem trgu vrednostnih papirjev. 
 

Če finančna naložba izgublja vrednost (na primer zaradi neuspešnega poslovanja podjetja, v kateri je 
družba kapitalsko udeležena, ali slabše plačilne sposobnosti podjetja, ki ji je posamezna družba dala 
posojila, in podobno), mora družba oceniti, v kakšni velikosti je treba v breme prevrednotovalnih 
finančnih odhodkov oblikovati popravek njene začetno izkazane vrednosti oziroma izvesti delni ali 
celotni odpis finančne naložbe neposredno v breme prevrednotovalnih finančnih odhodkov, ko 
nastanejo razlogi za to. 
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Družbe spremembe iz naslova poštene vrednosti evidentirajo pri finančnih naložbah v vrednostne 
papirje najmanj na koncu poslovnega leta. Finančne naložbe v vrednostne papirje se uskladi na 
pošteno vrednost z objavljeno ceno na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. 
 

Dokazani dobiček ali dokazana izguba iz spremembe poštene vrednosti finančnega sredstva pri 
finančnem sredstvu, razpoložljivem za prodajo, se pripozna neposredno v kapitalu kot povečanje 
(dobiček) ali zmanjšanje (izguba) presežka iz prevrednotenja; če je poštena vrednost finančnega 
sredstva, razpoložljivega za prodajo, manjša od njegove pripoznane vrednosti, se pripozna negativni 
presežek iz prevrednotenja. 
 

Prihodke in odhodke za obresti po efektivni obrestni meri podjetje pripozna, za finančne naložbe v 
posojila pomembnih vrednosti in finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo pomembnih 
vrednosti. Kot pomembna vrednost vpliva na prihodke in odhodke za obresti se šteje 1% vrednosti teh 
prihodkov in odhodkov za obresti v razmerju do skupnih prihodkov in odhodkov za obresti. 
 

c) Zaloge 

Zaloge vključujejo zaloge materiala, surovin in drobnega inventarja z dobo koristnosti do leta dni, če 
njegova posamična nabavna cena ne presega 500 evrov.  
 

Vrednost nabavljenega materiala se izkazuje po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in 
druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Nakupna cena se zmanjša za dobljene 
popuste. Med nevračljive nakupne dajatve se všteva tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. 
Ob vsaki novi nabavi materiala se izračuna nova povprečna cena enote v zalogi. Poraba zalog se 
obračunava sproti po metodi povprečnih drsečih cen. 
 

Vrednost zalog ni v celoti nadomestljiva, če so poškodovane, če so v celoti ali delno zastarele ali če se njihove 
prodajne cene znižajo. Če knjigovodska vrednost presega njihovo čisto iztržljivo vrednost, jo je potrebno 
odpisati do čiste iztržljive vrednosti. 
 

d) Terjatve 

Terjatve se glede na zapadlost v plačilo razčlenjujejo na dolgoročne in kratkoročne. Kratkoročne 
terjatve se praviloma udenarijo v letu dni. Vse druge terjatve se štejejo kot dolgoročne. 
 

V bilanci stanja se dolgoročne terjatve, ki so že zapadle (a še niso poravnane) in dolgoročne terjatve, ki 
bodo zapadle v plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja, izkazujejo kot kratkoročne terjatve. 
 

Terjatve se v knjigovodskih razvidih in v bilanci stanja pripozna kot sredstvo, če je verjetno, da bodo 
pritekale koristi, povezane z njo, in je mogoče njeno izvirno vrednost zanesljivo izmeriti. 
 

Terjatev se pripozna na podlagi ustreznih (verodostojnih) listin, ko se začnejo obvladovati nanjo vezane 
pogodbene pravice. Pripoznanje se odpravi, ko in če se pravice oziroma koristi, določene v pogodbi, 
izrabijo, ugasnejo ali se odstopijo. 
 

Prevrednotenje terjatev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. 
 

Stanje terjatev zmanjšuje znesek popravka vrednosti zaradi njihove oslabitve. 
Popravek vrednosti terjatev do kupcev se oblikuje za dvomljive ali sporne terjatve, katerih zapadlost je 
starejša od 60 do 150 dni (družbe so na osnovi izkušenj določile roke, v katerih so oblikuje popravek 
vrednosti terjatev). Popravek vrednosti terjatev se oblikuje tudi za terjatve do kupcev, katerih zapadlost 
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je krajša od 60 oziroma 150 dni, če obstaja velika verjetnost, da ne bodo plačane, pri čemer se 
upošteva individualna presoja. Pri drugih terjatvah se prevrednotenje zaradi oslabitve obravnava 
posamično.  
 

e) Kapital 

Kapital družbe sestavljajo vpoklicani osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti 
poslovni izid iz prejšnjih let, presežek iz prevrednotenja in čisti poslovni izid poslovnega leta. Presežek iz 
prevrednotenja se nanaša na spremembe knjigovodskih vrednosti v zvezi z dolgoročnimi finančnimi 
naložbami. 
 

f) Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

Družbe v skupini oblikujejo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Osnova za 
določitev teh rezervacij je aktuarski izračun, ki se opravi najmanj vsake tri leta. Če na dan poročila ni 
pripravljena aktuarska ocena se uporabi kot podlaga zadnja ocena in se razkrije datum, ko je bila 
izdelana. 
 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz prejetih dotacij za osnovna sredstva in ostala brezplačno prejeta 
osnovna sredstva se črpajo za obračunano amortizacijo teh osnovnih sredstev v dobro drugih poslovnih 
prihodkov in sicer v sorazmernem deležu, v katerem je bilo osnovno sredstvo financirano z dotacijo ali 
donacijo. 
 

g) Terjatve in obveznosti za odložene davke 

Podjetje v knjigovodskih razvidih ne pripoznava in ne odpravlja terjatev in obveznosti za odloženi 
davek, če zneski terjatev in obveznosti za odloženi davek posamič ali skupno ne presegajo 1% prihodkov 
poslovnega leta. 
Podjetje v knjigovodskih razvidih pripoznava in odpravlja le terjatve in obveznosti za odloženi davek za 
postavke prevrednotenja sredstev, ki se izkazujejo kot popravek vrednosti presežkov iz 
prevrednotenja. 
 

h) Prihodki 

Družbe v skupini razčlenjujejo prihodke v skladu s SRS (2006) na poslovne, finančne in druge 
prihodke. 
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev se pripoznajo iz ustreznih listin hkrati s terjatvami iz naslova 
prodaje, to pa je takrat, ko se ugotovi prodajna vrednost prodanih količin, torej ob zaračunavanju. Poznejša 
povečanja terjatev (razen danih predujmov) povečujejo ustrezne poslovne ali finančne prihodke. Poznejša 
zmanjšanja terjatev (razen danih predujmov) zunaj prejetih plačil ali drugačne poravnave, zmanjšujejo 
ustrezne poslovne ali finančne prihodke. 

 

i) Odhodki 

Družbe v skupini razčlenjujejo odhodke na poslovne, finančne in druge odhodke. 
Odhodki so zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobje v obliki zmanjšanj sredstev ali 
povečanj dolgov; prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala. 
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje Prve predstavljajo predvsem 
stroški danih obresti, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotovalnih finančnih odhodkov, ki se 
pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve. 
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3.2.2 Pojasnila v zvezi s prehodom na Slovenske računovodske standarde (2006) 

Računovodski izkazi so bili letos prvič sestavljeni na osnovi Slovenskih računovodskih strandardov 
2006. Družbe v skupini so ob prehodu na SRS (2006) skladno s 15. točko uvoda v SRS (2006) po 
stanju 1.1.2006 izvedle potrebne prilagoditve in preračune postavk v računovodskih izkazih ter 
primerjalne podatke za leto 2005 prikazale v skladu s Pojasnilom 3 k Uvodu v SRS (2006). 
 
V konsolidirani bilanci stanja so bile izvedene naslednje prerazporeditve in preračuni na SRS (2006) po 
stanju na dan 1.1.2006: 

• Vrednost pravic na tujih osnovnih sredstvih so družbe v skupini v višini 16.650 tisoč SIT 
prenesle med opredmetena osnovna sredstva. 

• Ugotovljeno vrednost naložbenih nepremičnin v višini 1.396.298 tisoč SIT so družbe v 
skupini prenesle med naložbene nepremičnine in za te zneske zmanjšale opredmetena 
osnovna sredstva. 

• Saldo splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala v višini 20.580.302 tisoč SIT je 
družba prenesla v kapitalske rezerve. 

• Družbe v skupini so prerazporedile druge dolgoročne poslovne obveznosti med dolgoročne 
pasivne časovne razmejitve v višini 40.599 tisoč SIT. 

• Družbe v skupini so opredelile finančne naložbe po SRS 2006 ter skladno s tem znižale 
vrednost dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb v višini 203.523 tisoč SIT ter hkrati 
oblikovale obveznost  za odloženi davek v višini 75.573 tisoč SIT. 

• Družbe so se na osnovi bistvenosti odločile, da ne bodo pripoznavale in ne odpravljale 
terjatve in obveznosti za odloženi davek, zato so odpravile terjatve za odloženi davek v 
višini 48.639 tisoč SIT. 

• Družbe v skupini so zmanjšale neopredmetena sredstva za stroške raziskav v višini 87.735 
tisoč SIT. 

• Družbe v skupini so oblikovale dolgoročne rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade v 
skupni višini 1.547.876 tisoč SIT na osnovi aktuarskega izračuna, kar vpliva na preneseni 
poslovni izid oziroma na rezerve iz dobička. Hkrati so družbe v skupini prenesle del donacij 
(namenjene za pokrivanje stroškov raziskav) iz postavke rezervacije  na rezerve iz 
dobička. 

• Kot posebno postavko smo prikazali presežek iz prevrednotenja v višini 226.722 tisoč SIT. 
• Skupno oblikovanje prenesene izgube preteklih let na osnovi zgoraj navedenih preračunov 

znaša na dan 1.1.2006 18.320 tisoč SIT, znižanje rezerv iz dobička pa 2.147.031 tisoč 
SIT. 
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 Preglednica sprememb v bilanci stanja zaradi prehoda na SRS (2006) 

  v tisoč SIT

  
Prerazvrstitev Preračun

Neopredmetena sredstva -16.650 -87.735

Opredmetena osnovna sredstva 16.650 0

Opredmetena osnovna sredstva -1.396.298 0

Naložbene nepremičnine 1.396.298 0

Dolgoročne finančne naložbe 0 -199.486

Terjatve za odloženi davek 0 -48.639

Kratkoročne finančne naložbe 0 -4.038

SKUPAJ SREDSTVA 0 -339.898

  

Splošni prevrednotovalni popravek kapitala -20.580.302 0

Kapitalske rezerve 20.580.302 0

Presežek iz prevrednotenja 0 226.722

Rezerve iz dobička 0 -2.147.031

Preneseni poslovni izid 0 -18.320

Obveznosti za odloženi davek 0 75.573

Dolgoročne rezervacije 0 1.547.876

Dolgoročne rezervacije 0 -24.718

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 40.599 0

Dolgoročne poslovne obveznosti -40.599 0

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO SREDSTEV 0 -339.898
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3.2.3 Pojasnila k bilanci stanja 

Posamezne postavke in pojasnila so v nadaljevanju podana z vidika skupine kot enovitega podjetja. 
Podrobnejše razčlenitve in pojasnila so podana v letnih poročilih posameznih podjetij. Glede na to, da 
podjetja nimajo večjega obsega medsebojnega poslovanja, razen financiranja s strani obvladujoče 
družbe, v konsolidiranih računovodskih izkazih ni pomembnih razlik v primerjavi z vsoto računovodskih 
izkazov posameznih podjetij v skupini.  
 
 
3.2.3.1 Neopredmetena sredstva 

357.665 tisoč SIT 

 v 000 SIT

  Dolgoročne 
premoženjske pravice

Druge dolg.akt.čas. 
razmejitve Skupaj

Nabavna vrednost       

Stanje 1.1.2006 648.352 402.752 1.051.104

    Povečanja 322.886 58.664 381.550

    Zmanjšana 182.256 187.388 369.644

    Prevrednotenje -713 0 -713

Stanje 31.12.2006 788.269 274.028 1.062.297

 

Popravek vrednosti    

Stanje 1.1.2006 479.486 341.653 821.139

    Amortizacija 46.928 7.904 54.832

    Povečanja 18.722 9.763 28.485

    Zmanjšana 12.437 187.387 199.824

Stanje 31.12.2006 532.699 171.933 704.632

 

Neodpisana vrednost 

  Stanje 1.1.2006 168.866 61.099 229.965

  Stanje 31.12.2006 255.570 102.095 357.665

 
 

Med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami podjetja v glavnem izkazujejo pravice za računalniško 
programsko opremo, ki se nanašajo na prenovo informacijskega sistema. Finančne obveze iz že 
sklenjene pogodbe za prenovo informacijskega sistema Energetike Ljubljana znašajo 92.008 tisoč SIT. 
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3.2.3.2 Opredmetena osnovna sredstva 

107.899.229 tisoč SIT 

  v 000 SIT

  Zemljišča Zgradbe
Proizvajalne 

naprave in 
stroji

Druge 
naprave in 

oprema

Predujmi 
za 

pridobitev 
sredstev

Sredstva v 
izgradnji ali 

izdelavi 
Skupaj

Nabavna vrednost               

Stanje 1.1.2006 12.419.622 190.157.639 33.876.956 5.440.238 0 16.990.607 258.885.062

    Povečanja 39.876 7.573.425 7.345.978 1.821.500 370.570 7.749.942 24.901.291

    Zmanjšanja 41.677 1.641.775 1.210.785 184.906 3.181 16.690.009 19.772.333

Stanje 31.12.2006 12.417.821 196.089.289 40.012.149 7.076.832 367.389 8.050.540 264.014.020

        

Popravek vrednosti               

Stanje 1.1.2006 0 122.615.324 25.467.170 4.147.348 0 0 152.229.842

    Amortizacija 0 4.068.410 1.958.713 387.048 0 0 6.414.171

    Zmanjšanja 0 1.108.930 1.237.707 182.645 0 0 2.529.282

    Preknjižbe 0 0 60 0 0 0 60

Stanje 31.12.2006 0 125.574.804 26.188.236 4.351.751 0 0 156.114.791

        

Neodpisana vrednost       

  Stanje 1.1.2006 12.419.622 67.542.315 8.409.786 1.292.890 0 16.990.607 106.655.220

  Stanje 31.12.2006 12.417.821 70.514.485 13.823.913 2.725.081 367.389 8.050.540 107.899.229

 

Velik del nepremičnin skupine ni vpisan v ustreznih zemljiških knjigah, vendar podjetja urejajo vpis 
skupaj s pristojnim oddelkom Mestne občine Ljubljana.  
Skupina ima v finančnem najemu 5 vozil za mestni promet po sedanji vrednosti 142.810 tisoč SIT. 
Skupina ima del opreme (13 zgibnih nizkopodnih avtobusov) zastavljeno kot jamstvo za dolgove, 
skupna vrednost vseh finančnih obvez pa znaša 4.278.402 tisoč SIT. 
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3.2.3.3 Naložbene nepremičnine 

1.434.155 tisoč SIT 

 
 
Družbe v skupini izkazujejo naložbene nepremičnine v skladu z računovodskimi usmeritvami. 

   v 000 SIT

 Naložbene 
nepremičnine

Naložbene 
nepremičnine v 

gradnji in 
izdelavi 

Skupaj

Nabavna vrednost       

Stanje 1.1.2006 1.353.722 742.128 2.095.850

    Povečanja 55.762 462 56.224

    Zmanjšanja 0 462 462

Stanje 31.12.2006 1.409.484 742.128 2.151.612

    

Popravek vrednosti       

Stanje 1.1.2006 218.084 481.468 699.552

    Amortizacija 2.969 14.936 17.905

Stanje 31.12.2006 221.053 496.404 717.457

    

Neodpisana (sedanja) vrednost    

  Stanje 1.1.2006 1.135.638 260.660 1.396.298

  Stanje 31.12.2006 1.188.431 245.724 1.434.155
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3.2.3.4   Dolgoročne finančne naložbe 

6.612.879 tisoč SIT 

 v 000 SIT
  

31.12.2006 1.1.2006 31.12.2005 Indeks 
06/06

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 1.587.385 1.293.029 1.293.029 123

 Druge delnice in deleži 1.587.385 1.274.802 1.274.802 125

 Druge dolgoročne finančne naložbe 0 18.227 18.227 0

Dolgoročna posojila 5.025.494 5.207.610 5.407.096 97

 Dolgoročna posojila drugim 4.892.817 5.118.618 5.318.104 96

   Obveznice NLB 2.000.000 2.000.000 2.060.000 100

   Obveznice RS 2.392.817 2.618.618 2.758.104 91

   Obveznice FB 500.000 500.000 500.000 100

 Dolgoročni depoziti in druga dolgoročna posojila 132.677 88.992 88.992 149

SKUPAJ 6.612.879 6.500.639 6.700.125 102
      

 

Prikaz gibanja dolgoročnih finančnih naložb v letu 2006 

 

 v 000 SIT

  

Dolgoročne 
finančne naložbe, 

razen posojil
Dolgoročna posojila Skupaj

Začetna neodpisana vrednost- dolgoročni del 1.293.029 5.207.610 6.500.639

Začetna neodpisana vrednost- kratkoročni del 0 836.375 836.375

Pridobitve 0 1.138.328 1.138.328

Odtujitve -19.071 -877.875 -896.946

Prevrednotovalna knjiženja 313.427 0 313.427

Prekvalifikacije 0 -1.278.944 -1.278.944

SKUPAJ 1.587.385 5.025.494 6.612.879

 
Druge delnice in deleži se nanašajo predvsem na delnice Krke (654.249 tisoč SIT) in delež v Geoplinu 
(779.417 tisoč SIT). Delnice Krke so prevrednotene in izkazane po pošteni vrednosti na dan 
31.12.2006, zaradi česar je bil v letu 2006 pripoznan presežek iz prevrednotenja v višini 298.200 tisoč 
SIT. Delež v kapitalu družbe Geoplin po stanju na dan 31.12.2006 znaša 6,197%, naložba pa je bila 
pridobljena v letih 1974 do 1997 in je izkazana po nabavni vrednosti posameznega deleža. 
 
Dolgoročna posojila drugim predstavljajo obveznice NLB, republike Slovenije ter Factor banke. V letu 
2006 je skupina kupila obveznice RS v skupni vrednosti 133.465 tisoč SIT in zapadlostjo v letu 2011. 
Vrednostni papirji niso zastavljeni kot jamstvo za obveznosti družb v skupini. 
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3.2.3.5   Dolgoročne poslovne terjatve 

401.418 tisoč SIT 

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev se v pretežni meri nanašajo na blagovne kredite in terjatve iz 
finančnega najema. Večji del blagovnih kreditov je odobren za priključitev odjemalcev na plinovodno 
in vročevodno omrežje. Krediti so zavarovani z bančnimi garancijami oziroma za njih jamči banka s 
pogodbo. Manjši del blagovnih kreditov se nanaša na prodajo stanovanj v skladu s stanovanjskim 
zakonom. 
 
3.2.3.6   Zaloge 

1.137.378 tisoč SIT 

Pretežni del zalog materiala predstavljajo nadomestni deli za opravljanje dejavnosti energetike, 
vodovoda in kanalizacije ter potniškega prometa. Zaloge trgovskega blaga se nanašajo na pogrebno 
dejavnost. 
Ob letnih inventurah so bili ugotovljeni manjši presežki ter primanjkljaji in odpisi zaradi zastarelosti in 
tehnične neustreznosti zalog. Knjigovodske vrednosti zalog so enake ali nižje od njihove čiste iztržljive 
vrednosti. Zaloge so proste bremen oziroma niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti. 
 
3.2.3.7   Kratkoročne finančne naložbe 

13.150.630 tisoč SIT 

Kratkoročne finančne naložbe v višini 13.150.630 tisoč SIT pretežno predstavljajo kratkoročna posojila 
drugim (depoziti pri bankah in obveznice). Knjigovodska vrednost kratkoročnih finančnih naložb 
ustreza njihovi pošteni vrednosti. 
Kratkoročne finančne naložbe niso pomembno izpostavljene obrestnim in zaupanjskim tveganjem. 
 

3.2.3.8  Kratkoročne poslovne terjatve 

6.044.720 tisoč SIT 

Kratkoročne poslovne terjatve so sestavljene iz kratkoročnih terjatev do kupcev (4.551.883 tisoč SIT) 
in kratkoročnih terjatev do drugih (1.492.837 tisoč SIT). 
 
Razčlenitev kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev po rokih zapadlosti: 

v 000 SIT 
 

Nezapadle Zapadle Skupaj

Terjatve do kupcev 4.115.450 1.442.60 5.558.110
Popravek vrednosti terjatev 0 -1.006.227 -1.006.227

Skupaj 4.115.450 436.433 4.551.883

 
 
Gibanje popravka vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev: 

v 000 SIT 
  Začetno 

stanje  
popravkov  

vrednost

Plačila Odpisi

Novo 
oblikovanje 
popravkov 
vrednosti 

Končno 
stanje

Terjatve do kupcev 1.112.844 -91.485 -138.686 123.554 1.006.227

Skupaj 1.112.844 -91.485 -138.686 123.554 1.006.227
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Skupina terjatev do kupcev nima izrecno zavarovanih z določenimi instrumenti za zavarovanje, 
posredno pa so terjatve za nekatere storitve zavarovane zaradi možnosti prekinitve dobav 
naročnikom. 
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih predstavljajo terjatve za okoljsko dajatev, druge terjatve iz 
poslovanja in terjatve do države. 
 
 
3.2.3.9   Denarna sredstva 

368.785 tisoč SIT 

Denarna sredstva v banki vključujejo denarna stanja na transakcijskih računih ter tolarske depozite na 
odpoklic. 
 
 
3.2.3.10 Kapital 

95.212.659 tisoč SIT 

 
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, presežek iz 
prevrednotenja, preneseni poslovni izid ter čisti poslovni izid poslovnega leta. Osnovni kapital skupine 
je enak osnovnemu kapitalu družbe Javni holding in znaša po 7. členu družbene pogodbe 36.292.721 
tisoč SIT; vsak družbenik ima osnovni vložek v podjetju v višini poslovnega deleža po 8. členu 
družbene pogodbe. 
Kapitalske rezerve znašajo 17.668.730 tisoč SIT in so posledica opravljanja revalorizacije osnovnega 
kapitala v letih 1995 do 2001, zmanjšane za pokrivanje bilančne izgube leta 2003 ter za plačilo davka 
od dobička preteklih let.  
Rezerve iz dobička v višini 39.074.905 tisoč SIT se nanašajo na razliko iz obračuna naložb in kapitala, 
znižane za preračun po SRS 2006 in za poravnanje izgube ter povečane za druge sestavine kapitala, 
kar je razvidno iz izkaza gibanja kapitala. 
Presežek iz prevrednotenja v višini 492.576 je pripoznan iz naslova prevrednotenja delnic razpoložljivih 
za prodajo na pošteno vrednost in popravka vrednosti presežkov iz prevrednotenja zaradi 
evidentiranja obveznosti za odloženi davek iz tega naslova. 
 
Če bi v letu 2006 opravili splošno prevrednotenje kapitala s tečajem evra (+0,027%), bi izkazali čisti 
dobiček v višini 604.578 tisoč SIT , kar je 25.936 tisoč SIT manj od dejansko izkazanega. Ob splošnem 
prevrednotenju kapitala z indeksom cen življenskih potrebščin (2,8%) pa bi bil izkazani čisti dobiček 
manjši za 2.689.639 tisoč SIT, torej bi dosegli rezultat v višini –2.059.125 tisoč SIT. 



 

JAVNI HOLDING  Ljubljana                                                                          KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO 2006 63

3.2.3.11 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

13.442.350 tisoč SIT 

v 000 SIT 

 
31.12.2006 1.1.2006 31.12.2005

REZERVACIJE ZA JUBILEJNE NAGRADE IN ODPRAVNINE 1.546.228 1.547.876 0
     -za jubilejne nagrade 511.614 513.476 0
     -za odpravnine ob upokojitvi 1.034.614 1.034.400 0
DRUGE REZERVACIJE 10.211.413 10.180.362 10.205.079
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.684.709 1.747.225 1.706.627
     - prejete državne podpore 893.323 913.661 913.662
     -druge DPČR 791.386 833.564 792.965

Skupaj 13.442.350 13.475.463 11.911.706

 

Gibanje rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v letu 2006: 
v 000 SIT 

  
Stanje 

31.12.2006 Povečanje Črpanje Stanje 
1.1.2006

REZERVACIJE ZA JUBILEJNE NAGRADE IN ODPRAVNINE 1.546.228 106.152 107.800 1.547.876
     -za jubilejne nagrade 511.614 30.880 32.742 513.476
     -za odpravnine ob upokojitvi 1.034.614 75.272 75.058 1.034.400
DRUGE REZERVACIJE 10.211.413 621.060 590.009 10.180.362
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.684.709 54.685 117.201 1.747.225
     - prejete državne podpore 893.323 52.367 72.705 913.661
     -druge DPČR 791.386 2.318 44.496 833.564

Skupaj 13.442.350 781.897 815.010 13.475.463

 
Dolgoročne rezervacije iz prejetih dotacij za osnovna sredstva se znižujejo za obračunano amortizacijo 
teh osnovnih sredstev in sicer v sorazmernem deležu, v katerem je bilo sredstvo financirano z 
dotacijo. 
 
 
3.2.3.12  Dolgoročne finančne obveznosti 

2.705.071 tisoč SIT 

Dolgoročne finančne obveznosti do bank v višini 736.167 tisoč SIT imajo v večini končni rok dospelosti 
daljši od petih let in so zavarovane z bianco menicami in bianco plačilnimi nalogi ter z bančnimi 
garancijami in zastavljenimi osnovnimi sredstvi. (13 zgibnih nizkopodnih avtobusov), obrestujejo se z 
obrestno mero 3-mesečni EURIBOR+1,5%. 
Druge dolgoročne finančne obveznosti v višini 1.968.904 tisoč SIT nanašajo na posojila prejeta pri 
Ekološko razvojnem skladu Republike Slovenije. Posojila se revalorizirajo mesečno s temeljno obrestno 
mero in realno obrestno mero med 1,5% in 1,9%. Dolgoročno posojilo v višini 22.434 tisoč SIT je bilo 
prejeto od Ministrstva RS za okolje in prostor in se obrestuje z EUR+1. Dobljena posojila EKO sklada 
so zavarovana z bančnimi garancijami. 
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3.2.3.13 Dolgoročne poslovne obveznosti 

17.185.508 tisoč SIT 

Dolgoročne poslovne obveznosti do drugih se v pretežnem delu v višini 17.069.657 tisoč SIT v skladu 
s SRS 35 nanašajo na obveznosti iz naslova sredstev, prejetih v upravljanje ter vsa sredstva 
namenjena za nabavo, razširitev ali obnovo sredstev v upravljanju. Dolgoročni poslovni dolgovi do 
občin se zmanjšujejo iz naslova odpisa nepokritih stroškov amortizacije v breme teh obveznosti, ter iz 
naslova revalorizacije posojil, najetih za financiranje infrastrukturnih objektov ter obračuna obresti od 
teh posojil v kolikor se stranke ne dogovorijo drugače. V nadaljevanju je prikazana bilanca sredstev v 
upravnjanju. 
 

3.2.3.14  Kratkoročne finančne obveznosti  

560.784 tisoč SIT 

Kratkoročne finančne obveznosti se nanašajo na kratkoročni del dolgoročno prejetih posojil. 
Vsa prejeta posojila so zavarovana, kot je opisano v pojasnilu dolgoročnih dolgov. 
 
 
3.2.3.15 Kratkoročne poslovne obveznosti  

8.166.977 tisoč SIT 

Kratkoročne poslovne obveznosti so sestavljene iz kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev 
(5.080.012  tisoč SIT), kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov (51.549 tisoč SIT) in 
druge kratkoročne poslovne obveznosti (3.035.415 tisoč SIT), katerih pretežni del predstavlja  
neplačana okoljska dajatev ter obveznosti do zaposlenih iz naslova plače za mesec december 2006. 

 

 

3.2.4 Pojasnila k izkazu poslovnega izida 

 Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah 

Skupina izdeluje izkaz poslovnega izida po naravnih vrstah stroškov, zato prikazujemo razčlenitev 
stroškov po funkcionalnih skupinah v naslednji tabeli.  

   v 000 SIT
  

2006 2005 Indeks 
06/05

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov in storitev 36.103.300 32.731.894 110

Stroški prodajanja 1.977.321 1.841.172 107

Stroški splošnih dejavnosti 3.861.014 4.725.546 82

  -normalni stroški slpošnih dejavnosti 3.609.973 4.394.227 82

 - prevrednotovalni posl. odhodki pri neopred.sred. in OOS 114.878 104.152 110

 - prevrednotovalni posl. odhodki pri obratnih sredstvih 136.163 227.167 60

Skupaj 41.941.635 39.298.612 107
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 Prihodki od prodaje 

 
    v 000 SIT

  
2006 2005 Indeks 

06/05

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 38.255.952 35.876.977 107

  -na domačem trgu iz opravljanja javne gospodarske službe 31.750.014 32.708.884 97

  -na domačem trgu iz opravljanja drugih dejavnosti 6.499.744 3.161.048 206

  -na tujem trgu 6.194 7.045 88

PRIHODKI IZ NASLOVA OBČINSKE PODPORE 1.571.041 799.022 197

Prihodki iz naslova dotacij/podpor iz proračuna 1.569.477 797.960 197

Prihodki iz naslova dotacij/podpor od drugih 1.564 1.062 147

Skupaj 39.826.993 36.675.999 109

 
Družbe v skupini so v letu 2006 prejele subvencije za poslovanje dejavnosti gospodarskih javnih služb, 
pretežni del družba Ljubljanski potniški promet (1.554.913 tisoč SIT). 
 
 

3.2.5 Zabilančna evidenca 

11.789.169 tisoč SIT 

V zabilančni evidenci je prikazana vrednost zemljišč na katerih so pokopališča v skupni površini 
595.333 m2, za katere pravno-formalni odnosi do lastnikov zemljišč niso urejeni. Vrednost je ocenjena 
na podlagi cenitev za potrebe otvoritvene bilance 1.1.1993, revalorizirana s predpisanimi indeksi do 
vključno leta 2001 in znaša 5.537.923 tisoč SIT. Poleg tega so prikazane potencialne obveznosti iz 
naslova tožb drugih oseb do družb v skupini v višini 2.244.191 tisoč SIT, dane bančne garancije in 
menice kot zavarovanje za prejeta posojila v višini 1.222.535 tisoč SIT, prejete bančne garancije in 
menice izvajalcev investicij kot garancijo za dobro izvedbo gradbenih del v višini 1.697.910 tisoč SIT, 
zastavljena opredmetena osnovna sredstva za najem bančnega posojila v višini 822.106 tisoč SIT ter 
druge postavke v višini 264.503 tisoč SIT (žetoni in drugo). 
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3.2.6 Pomembnejši kazalniki poslovanja in finančnega stanja 

 

  

  
2006 2005

 Temeljni kazalniki stanja financiranja 
1. Stopnja lastniškosti financiranja 69,24 70,68
2. Stopnja dolgoročnosti financiranja 93,56 93,13

 Temeljni kazalniki stanja investiranja 
3. Stopnja osnovnosti investiranja 79,76 79,74
4. Stopnja dolgoročnosti investiranja 84,57 84,97

 Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja 
5. Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 0,87 0,89

6. 
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti   
 (hitri koeficient) 0,04 0,03

7. 
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti   
 (pospešeni koeficient) 0,73 0,73

8. 
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti  
 (kratkoročni koeficient) 2,37 2,19

 Temeljni kazalniki gospodarnosti 
9. Koeficient gospodarnosti poslovanja 1,01 0,96
 Temeljni kazalniki dobičkonosnosti   

10. Koeficient čiste dobičkovnosti kapitala 0,01 -0,01
 
Stopnja lastniškosti financiranja, ki kaže finančno varnost skupine podjetij, se je glede na predhodno 
leto nekoliko znižala, kar je posledica povečanja sredstev skupine. Kljub temu se javna podjetja 
povezana v sistemu Javnega holdinga še vedno v pretežni meri financirajo iz lastnih sredstev, njihovi 
viri financiranja so dolgoročni.  
Osnovna sredstva predstavljajo 79,7% vseh sredstev povezanih podjetij, njihov delež ostaja enak kot 
preteklo leto. Skoraj 85% sredstev je dolgoročnih, kar pomeni, da se večina dolgoročnih sredstev 
financira iz dolgoročnih virov. Stopnja dolgoročnosti sredstev se je glede na predhodno leto nekoliko 
znižala. 
Plačilna sposobnost skupine kot celote se je glede na predhodno leto izboljšala. Skupina z likvidnimi 
sredstvi pokriva 4% kratkoročnih obveznosti, kar je več kot predhodno leto. 
Gospodarnost poslovanja se je glede na predhodno leto povečala, kar je predvsem posledica večje 
rasti poslovnih prihodkov. 
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3.2.7   Druga razkritja 

3.2.7.1   Podatki o sredstvih v upravljanju 

V nadaljevanju je podana podbilanca sredstev v upravljanju in obveznosti skupine do njihovih virov. 
Sredstva v upravljanju se nahajajo pri javnih podjetjih Vodovod – Kanalizacija, Ljubljanske tržnice, 
Snaga ter Parkirišča. V pretežnem delu gre za vire sredstev in njihovo porabo iz naslova pobrane takse 
za obremenjevanje vode in takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. 

    v 000 SIT

 31.12.2006 31.12.2005

  

SREDSTVA 17.069.657 15.903.904

  

STALNA SREDSTVA 16.566.715 15.693.057

Neopredmetena dolgoročna sredstva 17.324 22.975

Opredmetena osnovna sredstva 16.549.391 15.670.082

Zemljišča in zgradbe 9.431.695 5.304.522

Proizvajalne naprave in stroji 5.498.420 433.533

Predujmi 276.256 0

Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 1.135.754 9.932.027

Druge naprave in oprema 207.266 0
Terjatve iz naslova uporabe sredstev v upravljanju za financiranje sredstev v 
lasti javnega podjetja 502.942 210.847

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 17.069.657 15.903.904

  

FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 17.069.657 15.903.904

Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 17.069.657 15.903.904

Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih 17.069.657 15.903.904
 
 
 
 
 
3.2.7.2 Podatki o skupinah oseb 

 
Kot skupine oseb so opredeljeni nadzorni svet, poslovodstvo in zaposleni po individualnih pogodbah. 

 
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. 

Zastopnik družbe: 
Direktor: Hrvoje Drašković  od 11.1.2006 (začasni direktor do 11.1.2006) 

Nadzorni svet: 
Predsednik: mag. Igor Omerza 
Člani: Franc Hrovat, prof. dr. Nevenka Hrovatin, Luka Jurkovič, Zoran Kibarovski, mag. Janez Kopač, 
Igor Poljak, Marija Šuster, Danilo Tomšič 
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JAVNO PODJETJE VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o. 

Zastopnik družbe: 
Direktor: Zvone Gosar od 1.8.2006 do 7.2.2007 
Začasna vršilka poslovodnih dolžnosti družbe: Zdenka Grozde od 19.1.2006 do 31.7.2006 
Začasni direktor: Borut Lenardič  razrešen z dnem 18.1.2006 

Nadzorni svet: 
Predsednik: od 1.3.2006 dr. Franci Križanič (do 15.02.2006 Miloš Pavlica) 
Člani: Tomaž Andreiz, Marjan Korenčič, Branko Omerzu, Ivan Rožnik, Franc Setnikar, Danijel Sivka, 
Vladislav Svetek, Marjeta Vesel Valentinčič  
 
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o 

Zastopnica družbe: 
Direktorica: Darja Krstič od 11.1.2006 (začasna direktorica do 11.1.2006) 

Nadzorni svet: 
Predsednik: Slavko Slak 
Člani: Milan Andrašič (od 25.10.2005), Dušan Brekič, Stane Dervarič, Aleš Kardelj, Boštjan Koren, mag. 
Tomaž Modic, Angela Murko Pleš, Martin Ojsteršek 
 
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o. 

Zastopnik družbe: 
Direktor: Aleksander Ravnikar od 11.1.2006 (začasni direktor do 11.1.2006) 

Nadzorni svet: 
Predsednik: Igor Antauer 
Člani: Vladimir Čadež, Boris Ferenčak, Harison Kirinčič, Marjetka Krum, Branka Lovrečič, Anton Marinko, 
Viktor Pustovrh, Mojca Slovenc 
 
ŽALE Javno podjetje, d.o.o.   

Zastopnik družbe: 
Direktor: Bojan Lepičnik od 11.1.2006 (začasni direktor do 11.1.2006) 

Nadzorni svet: 
Predsednica: Darja Glavaš 
Člani: prof.dr. Zarjan Fabjančič, Aleš Klavžar, Domen Kokalj, Marija Kregar, Jani Möderndorfer, Roman 
Pevec (do 15.02.2006), Majda Pirnat, Štefanija Toplak, Marko Bojc (od 27.2.2006) 
 
SNAGA Javno podjetje d.o.o. 

Zastopnik  družbe: 
Direktor: Janko Kramžar od 11.1.2006 (začasni direktor do 11.1.2006) 

Nadzorni svet: 
Predsednik: Anton Colarič 
Člani: Dunja Piškur Kosmač, dr. Marko Notar, Jožka Hegler, mag. Marko Žužek, Ivan Jordan, Ivan 
Erklavec,  Franci Hribar, Marija Rutter  
 
PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o.    

Zastopnik družbe: 
Začasna vršilka poslovodnih dolžnosti družbe: Zdenka Grozde od 14.12.2006 
Direktor: Gregor Feist od 11.1.2006 do 13.12.2006 (začasni direktor do 11.1.2006) 

Nadzorni svet: 
Predsednik: Janko Štajnbaher 
Člani: Marija Boc, Jože Golobič, Jurij Klemenc, Ivan Kuhar, Edo Povhe, Vasja Spindler, Beno Simonič, 
Franc Toni 
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Bruto prejemki skupin oseb v celotni skupini so znašali: 
   v 000 SIT

  
Javni holding Odvisna podjetja Skupaj

Poslovodstvo 13.568 120.077 133.645

Zaposleni po individualni pogodbi 0 182.007 182.007

Nadzorni svet 3.040 25.930 28.970

Skupaj 16.608 328.014 344.622

 
Skupina nima poslovnih terjatev do članov uprave, nadzornega sveta in zaposlenih po individualnih 
pogodbah. Skupina tem osebam tudi ni dala predujmov, posojil ali poroštev za njihove obveznosti. 
 
 

3.2.8 Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 35 

Skupina prikazuje izkaze poslovnega izida in bilance stanja ločeno za posamezne gospodarske javne 
službe in ločeno za druge dejavnosti in so sestavni del letnih poročil javnih podjetij ter jih v 
konsolidiranem poročilu ne prikazujemo. 
 
 
 

3.3 DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA 

 
Po datumu bilance stanja do datuma sestavitve računovodskega poročila ni bilo poslovnih dogodkov, 
ki bi pomembno vplivali na materialni ali finančni položaj družbe. 
 
Poslovodstvo družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. izjavlja, da v celoti potrjuje računovodske 
izkaze s pojasnili, prikazane v pričujočem letnem poročilu na straneh od 41 do 69. 

Ljubljana, 8. maj 2007 
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