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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, Vodovodna cesta 90, 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: 151.446.841 EUR
Št. registrskega vložka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 1/25680/00

LETO
2007

LETO
2006

IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12. (vrednosti v EUR)
Bilančna vsota
Neopredmetena in opredmetena sredstva
Finančne naložbe
Terjatve
Kapital
Obveznosti

183.905.523 203.737.564
42.386
66.131
181.596.814 200.407.796
644.587
3.252.285
182.259.745 203.595.677
1.613.283
88.835

IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO (vrednosti v EUR)
Rezultat iz poslovanja
Rezultat iz finančnega poslovanja z drugimi prihodki
Čisti rezultat poslovnega leta

-3.785.277
-15.730.467
-19.515.744

-4.824.016
-235.699
-5.059.715

0,24

0,21

14

14

KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE
Celotna gospodarnost
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - STANJE NA KONCU LETA
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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 se
glasi JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju Javni holding). Dne 10.10.2007 je
skupščina družbe sprejela sklepa o uskladitvi osnovnega kapitala in vložkov družbenikov z
uvedbo evra in sprejemu prečiščenega besedila družbene pogodbe.
Skupščina družbe je dne 22.3.2007 sprejela sklep o soglasju, da Javni holding, kot edini
družbenik v javnih podjetjih Parkirišča, Ljubljanske tržnice in Žale, svoj poslovni delež v celoti
prenese na Mestno občino Ljubljana. Dne 20.7.2007 je pooblastila direktorico družbe za
podpis pogodb o prenosu poslovnega deleža Javnega holdinga iz navedenih javnih podjetij
na Mestno občino Ljubljano z dnem 31.12.2007. Navedeno pomeni, da je Mestna občina
Ljubljana postala edini družbenik javnih podjetij, ki izvajajo dejavnost gospodarskih javnih
služb le na območju Mestne občine Ljubljana. V Javni holding so od 31.12.2007 povezana
štiri javna podjetja:
Ø Energetika Ljubljana,
Ø Vodovod – Kanalizacija,
Ø Ljubljanski potniški promet in
Ø Snaga.

Dejavnost družbe
Namen družbe je usklajevanje investicij ter opravljanje strokovno tehničnih nalog oziroma
servisnih storitev za javna podjetja, kamor sodijo predvsem priprava enotnih izhodišč za
izdelavo letnih načrtov, usklajevanje predlogov investicijskih načrtov javnih podjetij, izvajanje
nadzora nad poslovanjem javnih podjetij, spremljanje izvajanja cenovne politike, skrb za
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enotno informiranje uporabnikov storitev javnih podjetij ter priprava analiz in poročil o
poslovanju 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., ki je
pristojen za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v javnih podjetjih in za usklajevanje
odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb.
V Javni holding povezana javna podjetja, izvajajo gospodarske javne službe, s čimer se
zagotavljajo osnovni pogoji za zagotavljanje javnih dobrin prebivalcev v Mestni občini
Ljubljana in okolici. Nenehne družbene spremembe in razvoj ter zahteve uporabnikov
narekujejo tudi dvig kakovosti javnih dobrin ter vedno bolj učinkovito in uporabnikom
prijazno izvajanje dejavnosti javnih služb.
Naloga javnih podjetij je zagotavljati nemoteno in kakovostno izvajanje gospodarskih javnih
služb, pri čemer je primarni poudarek na zanesljivi in kakovostni oskrbi uporabnikov, kar se
odraža tudi v zadovoljstvu uporabnikov. Pomemben vidik v izvajanju dejavnosti javnih služb
je in mora biti tudi skrb za okolje in naravne vire.
Notranja organiziranost družbe

DIREKTOR
SVETOVALEC
DIREKTORJA

URAD
DIREKTORJA

SLUŽBA ZA
NOTRANJO
REVIZIJO

SLUŽBA ZA
KONTROLING,
PLAN IN
ANALIZE

SLUŽBA ZA
EKONOMIKO

SLUŽBA
ZA PRAVNE,
KADROVSKE IN
SPLOŠNE
ZADEVE

SLUŽBA ZA
ORGANIZIRANJE
DELA SVETA
USTANOVITELJEV
IN ORGANOV
DRUŽBE

Struktura lastništva kapitala
Osnovni kapital družbe znaša 151.446.841 EUR 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. Navedeni delež je Občina
Velike Lašče prodala Mestni občini Ljubljani v letu 2007, in sicer s pogodbo o odsvojitvi
poslovnega deleža z določilom, da se 31.12.2007 šteje za dan prenosa poslovnega deleža.
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Z istim dnem prenosa je svoj poslovni delež (1,83%) prodala Mestni občini Ljubljana tudi
Občina Ig. Mestna občina Ljubljana ima tako v Javnem holdingu 87,32% poslovni delež.
Na dan 31.12.2007 sestavljajo osnovni kapital družbe osnovni vložki naslednjih družbenikov:
Mestna občina Ljubljana
Občina Medvode
Občina Brezovica
Občina Dobrova – Polhov Gradec
Občina Škofljica
Občina Dol pri Ljubljani
Občina Horjul
SKUPAJ

132.243.381,56 EUR
5.815.558,69 EUR
4.179.932,81 EUR
3.271.251,77 EUR
2.726.043,14 EUR
1.908.230,20 EUR
1.302.442,83 EUR
151.446.841,00 EUR

87,32%
3,84%
2,76%
2,16%
1,80%
1,26%
0,86%
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 enega direktorja, ki vodi in zastopa družbo ter uresničuje sprejeto poslovno
politiko družbe. Skupščina družbenikov družbe je dne 1.4.2004 za mandatno dobo štirih 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.
Skupščina družbe je na seji 23.1.2008 z dnem 1.4.2008 ponovno imenovala za direktorico
družbe Zdenko Grozde.
Nadzorni svet družbe
Vodenje poslov družbe je v letu 2007 nadziral nadzorni svet, ki ga je z dnem 15.6.2005
oziroma z dnem 14.12.2007 imenovala skupščina družbenikov družbe.
Sestava do dne 13.12.2007:

Sestava od dne 14.12.2007:

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

Predsednica
Jadranka Dakić (od 9.1.2008)
Namestnik predsednice
Bojan Albreht (od 9.1.2008)
Člani
Marko Čuden
Domen Gorenšek
Ciril Hočevar
Peter Sušnik

Nadzorni svet družbe je imenovan za mandatno dobo štirih let.
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Skupščina družbe
Skupščino družbe sestavljajo vsi družbeniki. Vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka
daje družbeniku en glas.
Glasovi družbenikov pri odločanju na skupščini so porazdeljeni na naslednji način:
Mestna občina Ljubljana
Občina Medvode
Občina Brezovica
Občina Dobrova – Polhov Gradec
Občina Škofljica
Občina Dol pri Ljubljani
Občina Horjul
SKUPAJ

2.644.866 glasov
116.311 glasov
83.598 glasov
65.425 glasov
54.520 glasov
38.164 glasov
26.048 glasov
3.028.932 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, tj. 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.
Zaradi prenosa poslovnega deleža Javnega holdinga v javnih podjetjih Žale, Parkirišča in
Ljubljanske tržnice na Mestno občino Ljubljana ter odplačne odsvojitve poslovnih deležev
občin Ig in Velike Lašče, poteka postopek potrditve sprememb in dopolnitev Akta o
ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v
Holding Ljubljana, na mestnem in občinskih svetih.
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1.2

Poročilo poslovodstva

V letu 2007 je bilo delovanje Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij, poleg osnovnega
cilja zagotavljanja trajne, zanesljive, nemotene in kakovostne oskrbe prebivalcev mesta
Ljubljane in primestnih občin s proizvodi oziroma storitvami gospodarskih javnih služb,
predvsem usmerjeno v nadaljnjo racionalizacijo delovnih procesov in zniževanje oziroma
optimizacijo stroškov pri izvajanju gospodarskih javnih služb. Med opaznejšimi rezultati
navedenih aktivnosti je tudi odprtje skupne gotovinske blagajne v prostorih Mestne občine
Ljubljana, kjer je na enem mestu možno brez provizije plačevati storitve javnih podjetij
Energetika Ljubljana, Vodovod – Kanalizacija, Snaga ter delno tudi Žale in kupiti mesečne
nalepke in žetone Ljubljanskega potniškega prometa, poleg tega je v istih prostorih tudi
posebno okence za plačevanje “lisic” javnega podjetja Parkirišča ter mandatnih kazni
mestnega redarstva.
V preteklem letu je bil realiziran tudi projekt »skupna kuverta«, kar pomeni sočasno
pošiljanje položnic v eni kuverti uporabnikom storitev javnih podjetij Snaga in Vodovod –
Kanalizacija. Aktivnosti za priključitev javnega podjetja Energetika Ljubljana k skupni kuverti
so potekale vse leto, tako da je pričakovati, da bodo njihove položnice vključene v prvi
polovici leta 2008.
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 2007 uspešno pristopila zlasti k racionalizaciji poslovanja oziroma
optimizaciji stroškov izvajanja dejavnosti, kar je zagotovo pomemben dejavnik, ki poleg
uspešnosti poslovanja, vpliva tudi na odnos oziroma zadovoljstvo končnih uporabnikov javnih
dobrin v Mestni občini Ljubljana, ter njeni neposredni okolici oziroma regiji. S tega vidika
lahko poslovanje družbe v letu 2007 ocenimo kot uspešno.
Aktivno smo sodelovali v projektni skupini za pripravo prenosa infrastrukture na lokalne
skupnosti, ki jo je imenoval župan Mestne občine Ljubljana, z nalogami preučitve pravnih
podlag, določitve meril in kriterijev za prenos infrastrukture ter načinov prenosa
infrastrukture na lokalne skupnosti. Projektna skupina je opredelila infrastrukturo in določila
kriterije za njen prenos, še vedno pa si prizadeva najti ustrezno pravno podlago in način
prenosa infrastrukture, ki bi zadostil zahtevi 76. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
in bi imel minimalne posledice na bilančne postavke in likvidnost javnih podjetij, katerih
premoženje je s Sklepom o ugotovitvi lastnine Mesta Ljubljane prešlo v last Mesta Ljubljane,
nato pa ga je le-to vrnilo javnim podjetjem ter Javnemu holdingu Ljubljana v obliki stvarnega
vložka. Pri tem so bili v delo skupine aktivno vključeni strokovnjaki s pravnega in davčnega
področja ter Računsko sodišče RS.
Racionalizacije smo se lotili tudi z izvedbo skupnih javnih naročil, tako z javnimi podjetji, kot
z Mestno občino Ljubljana v primeru izbora izvajalca strokovnih nalog, vezanih na predpise in
standarde o varnosti in zdravju pri delu ter požarnem varstvu, učinkovitejše smo nalagali
prosta denarna sredstva in znižali stroške na področju zavarovanja premoženja v javnih
podjetjih.
Javni holding se je skupaj z javnimi podjetji aktivno vključil v pripravo novih prostorskih
aktov Mestne občine Ljubljana, preverjal izgradnjo kabelskega omrežja po Ljubljani in se
aktivno vključil v zasnovo novega plačilnega sistema za storitve javnih podjetij in javnih
zavodov Mestne občine Ljubljana, s pripravo projekta enotne mestne kartice.
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Svet ustanoviteljev se je v letu 2007 sestal na sedmih rednih sejah in dveh dopisnih sejah ter
skupaj sprejel kar 68 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 nekatera ustvarjajo dobiček, pa je njihova tržna
samostojnost omejena, saj država z zakonodajo nadzira oblikovanje cen in kakovost storitev
kar velja za cene komunalnih storitev, ki so tudi v letu 2007 ostale na enaki ravni kot v letu
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 dal soglasje javnemu
podjetju Žale za uveljavitev cene za opravljanje pogrebnih storitev izven rednega delovnega
časa in Javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet za spremembe cen prevoza potnikov v
mestnem potniškem prometu. Svet ustanoviteljev je potrdil metodologijo javnega podjetja
Vodovod - Kanalizacija za obračun storitev odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode,
predelave tekočih odpadkov in gošč ter cene za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode za gospodarstvo. Prav tako je soglašal z Uredbo števčnine in vzdrževalnine katerega
uvedba je določena s 1.3.2008.
Skladno z metodologijo vladne uredbe se je variabilni del cene toplote usklajeval s cenami
goriv, cene plina so se skladno s sklepom Sveta ustanoviteljev v letu 2007 spreminjale
mesečno le v višini sprememb nabavne cene zemeljskega plina, vse do 1. februarja 2008, ko
so bili sprejeti Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega
omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.
Poslovni načrt Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za leto 2007 so sprejeli
družbeniki na seji skupščine dne 7.2.2007. Tudi Svet ustanoviteljev je sprejel poslovne
načrte povezanih javnih podjetij v mesecu februarju, nato pa v nadaljevanju poslovnega leta
potrdil tudi rebalanse poslovnega načrta javnih podjetij Energetika Ljubljana, Parkirišča,
Ljubljanske tržnice in Vodovod - Kanalizacija, za leto 2007.
S sprejetjem poslovnih načrtov je bila dana podlaga za investicijsko dejavnost javnih podjetij
v poslovnem letu 2007. Skupna vrednost investicijskih nalog za leto 2007 z upoštevanjem
rebalansov investicij podjetij Energetika Ljubljana in Vodovod – Kanalizacija znaša 83,6
milijonov EUR. Potrebe po celotnih investicijskih vlaganjih so tudi v letu 2007 močno
presegale razpoložljiva sredstva, ki so bila, upoštevajoč proračunska sredstva MOL,
zagotovljena le v višini 65,8 milijonov EUR. Za izvedbo nalog iz sprejetega poslovnega načrta
javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija za leto 2007 je Javni holding, skladno s sklepom
skupščine družbenikov, dodatno zagotovil 1,2 milijona EUR. V letih 2003 – 2007 je tako Javni
holding zagotovil oziroma nakazal že 13,1 milijonov EUR (od skupaj dogovorjenih 14,7
milijonov EUR), Vodovod – Kanalizacija pa je od tega investirala naložbe v višini 12,4
milijonov EUR, od tega v letu 2007 v višini 2,9 milijonov EUR.
Služba za notranjo revizijo je v preteklem letu izvajala različne vrste revizij v povezanih
javnih podjetjih. V začetku leta je najprej pripravila poročilo o reviziji izbranih področij
poslovanja v povezanem podjetju ter po pripravi poročila o delu službe za preteklo leto
izvedla revizijo nabav blaga in storitev na področju informatike. Izvedla je še revizijo
doseganja ciljev in predvidenih izidov ter revizijo stroškov blaga, materiala in storitev.
Zaradi ugotovljenih pomembnih nepravilnosti (neskladij) in nesmotrnosti pri nabavah blaga
in storitev na področju informatike je bil direktorju povezanega podjetja izdan sklep o
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posredovanju dokumentacije o izvedenih popravljalnih ukrepih za izboljšanje poslovanja. Ta
je bila preverjena in zadovoljivo ocenjena v porevizijskem poročilu konec leta.
Ob tem je služba pripravila še poročilo za izvršitev sklepa nadzornega sveta Javnega holdinga
ter druga gradiva v skladu z notranjimi predpisi družbe.
Pretežni del ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti iz dosedanjih revizij službe za
notranjo revizijo se nanaša na slabšo dokumentiranost posameznih segmentov poslovanja,
na nepravilnosti ali pomanjkljivosti povezane z načrtovanjem, pripravo in oddajo javnih
naročil ter na težave pri spremljanju realizacije pogodb za dobavo blaga, izvedbo gradbenih
del ter storitev.
Z izvajanjem notranjih revizij v javnem holdingu služba pomembno prispeva k zagotavljanju
pravilnosti in smotrnosti poslovanja. Dodana vrednost službe za notranjo revizijo ni zgolj v
razkrivanju oziroma v opozarjanju poslovodstva na nepravilnosti in pomanjkljivosti v
poslovanju, temveč predvsem v podajanju ustreznih priporočil, ki so poslovodstvu v pomoč
pri zagotavljanju pravilnosti in izboljšanju preglednosti ter smotrnosti poslovanja povezanih
javnih podjetij in matične družbe.
Informiranost splošne javnosti o delovanju družbe in povezanih javnih podjetij ter
transparentnost njihovega poslovanja smo zagotavljali predvsem preko aktivnih odnosov z
mediji. Lansko leto se je občutno povečalo število dnevnih stikov s predstavniki medijev, k
čemur je poleg vzdrževanja že stalnih odnosov pripomoglo tudi nekaj novih medijev, ki so
začeli delovati v lanskem letu in na splošno veliko zanimanje vseh medijev za dogodke v
družbi in povezanih javnih podjetjih. Nedvomno je povečano zanimanje nastalo tudi zaradi
številnih novosti.
Uporabnike smo o novostih in delovanju neposredno informirali preko sporočil na spletnih
straneh ter preko izdanih zloženk in brošur. V glasilu Ljubljana smo predstavili projekte, ki
imajo pomemben vpliv na življenje občank in občanov. Zaposlene smo o projektih stalno
seznanjali v internem glasilu Urban, ki smo mu v prvi številki lanskega leta dodali štiri strani.
Vsebino smo razširili tudi na aktualne dogodke v Mestni občini Ljubljana, dodali druge
skupne teme in prispevke, ki so pripomogli k izboljšanju povezave zaposlenih v Javnem
holdingu in mestni upravi.
Pri skrbi za odnose z različnimi javnostmi nismo pozabili na pomembnost dobre komunikacije
z lokalnimi skupnostmi, ki so naši lastniki. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je poplačan trud,
ki smo ga vložili v komunikacijo s primestnimi občinami, saj pri zastavljenih ciljih hitro
pridemo do realizacije. Nedvomno pa je bilo zaznati tudi izboljšano komunikacijo z
zaposlenimi v mestni upravi Mestne občine Ljubljana, kar se je prav tako pokazalo v številnih
realiziranih projektih. Vse našteto, pa se odraža v izboljšanem zadovoljstvu naših
uporabnikov, katerih mnenje smo tudi v lanskem letu permanentno spremljali.

Direktorica
Zdenka Grozde, univ.dipl.prav.
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1.3

Poročilo nadzornega sveta

Sestava nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.

Do 13.12.2007 je bila sestava nadzornega sveta naslednja:
1.
Dr. Rado Bohinc
- predsednik
2.
Ciril Hočevar
- namestnik predsednika
3.
Gregor Istenič
- član
4.
Roman Jakič
- član
5.
Jože Kastelic
- namestnik predsednika
6.
Viktor Poličnik
- član
Skupščina JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. je z dnem 13.12.2007 odpoklicala člane
nadzornega sveta in s 14.12.2007 imenovala nove člane nadzornega sveta.

Od 14.12.2007 je sestava nadzornega sveta naslednja:
1.
Jadranka Dakić
- predsednica
2.
Bojan Albreht
- namestnik predsednice
3.
Marko Čuden
4.
Domen Gorenšek
5.
Ciril Hočevar
6.
Peter Sušnik
Nadzorni svet se je na svoji 1. redni – konstitutivni seji sestal 9. januarja 2008.

Pregled števila sej nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. v letu
2007
Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se je v letu 2007 sestal na 8 sejah, od
tega na 6 rednih in imel 2 izredni – dopisni seji.

Redne seje
10. redna seja NS JAVNEGA
11. redna seja NS JAVNEGA
12. redna seja NS JAVNEGA
13. redna seja NS JAVNEGA
14. redna seja NS JAVNEGA
15. redna seja NS JAVNEGA

HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.
HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.
HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.
HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.
HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.
HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.

25.01.2007
17.04.2007
22.05.2007
04.07.2007
12.09.2007
27.11.2007

Izredni – dopisni seji nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.
1. izredna – dopisna seja nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. - je bila
izvedena dne 28.05.2007.
2. izredna – dopisna seja nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. – je bila
izvedena dne 12.06.2007.
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1.3.1 Obravnavane teme na sejah nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA
Ljubljana, d.o.o. v letu 2007
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Poslovni načrt Javnega holdinga Ljubljana in povezanih javnih podjetij za leto 2007.
Letno poročilo nadzornega sveta Javnega holdinga Ljubljana za leto 2006.
Letno poročilo družbe Javni holding Ljubljana za leto 2006.
Konsolidirano letno poročilo Javnega holdinga Ljubljana za leto 2006.
Predlog za imenovanje revizijske družbe za storitev revidiranja računovodskih izkazov
Javnega holdinga Ljubljana in povezanih javnih podjetij za leto 2007.
Predlog poslovnega načrta Javnega holdinga Ljubljana in povezanih javnih podjetij za
leti 2008 in 2009.
Poročila Javnega holdinga Ljubljana in povezanih javnih podjetij za obdobja: januar –
marec 2007; januar – junij 2007 in januar – september 2007.
Predloga za spremembe cen:
· Javnega podjetja Žale za opravljanje pogrebnih storitev izven rednega delovnega
časa,
· Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet za spremembe cen prevoza potnikov
v mestnem potniškem prometu.
Rebalansi poslovnih načrtov Javnega podjetja Energetika Ljubljana, Parkirišča Javno
podjetje, Javnega podjetja Ljubljanske tržnice, Javnega podjetja Vodovod –
Kanalizacija, za leto 2007.
Poročilo o izterjavi terjatev javnih podjetij Energetika Ljubljana, Vodovod – Kanalizacija
in Snaga.
Informacija o poteku postopka prenosa poslovnega deleža javnih podjetij Parkirišča,
Žale in Ljubljanske tržnice na Mestno občino Ljubljana in o poteku projekta prenosa
infrastrukture na lokalne skupnosti.
Poročilo o delu Službe za notranjo revizijo za leto 2006 in Poročilo o izvedbi notranje
revizije doseganja ciljev in predvidenih izidov v Javnem podjetju Ljubljanski potniški
promet v letu 2006.
Poročilo Službe za notranjo revizijo s pregledom neodpravljenih nepravilnosti iz poročil
službe in posebej izpostavljene tiste, kjer so bile največkrat ugotovljene nepravilnosti in
tistih, kjer odprava nepravilnosti še ni zaključena, ker terja daljše obdobje.
Poročilo o ukrepih in podlagah za dosežen poslovni rezultat Javnega podjetja Vodovod
– Kanalizacija v letu 2006 in o izvajanju javne službe praznjenja in sprejema vsebine
greznic ter obdelave grezničnih gošč.

1.3.2 Spremljanje in nadzor nad poslovanjem družbe - dodatne zahteve
nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. v letu 2007
Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. je v letu 2007 zahteval naslednja
dodatna pojasnila oziroma poročila:
Ø
dodatna pojasnila družbe Žale Javno podjetje glede informacijskega sistema in s tem
povezano izvorno kodo za programski paket in pojasnilo glede možnosti plačila storitev
s kreditnimi karticami;
Ø
poročilo o izterjavi terjatev javnih podjetij Energetika Ljubljana, Vodovod – Kanalizacija
in Snaga;
Ø
statistiko parkiranja na parkiriščih, ki jih upravlja javno podjetje Parkirišča;
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