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OSNOVNI PODATKI O DRUŢBI IN POMEMBNEJŠI KAZALNIKI POSLOVANJA  
 
 

 

NAČRT  

2010 

LETO 

2009 

LETO 

2008 

LETO 

2007 

     

IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.  

(vrednosti v EUR) 

 

   

    Bilančna vsota 178.726.118 190.859.209 189.784.348 183.905.523 

    Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva 1.446.372 244.106 58.782 42.386 

    Finančne naloţbe  173.447.824 184.872.998 182.127.385 181.596.814 

    Terjatve 708.967 412.755 773.672 644.587 

    Kapital 174.304.689 185.312.899 182.812.909 182.259.745 

    Rezervacije 631.045 132.115 39.063 32.495 

    Obveznosti 3.790.384 5.412.067 6.929.214 1.613.283 

     

IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO   

(vrednosti v EUR) 

 
    

    Rezultat iz poslovanja   -393.081 -1.148.235 -1.625.832 -3.785.277 

    Rezultat iz finančnega poslovanja z drugimi prihodki -11.783.601 3.648.225 2.178.996 -15.730.467 

    Čisti rezultat poslovnega leta -12.176.683        2.499.990 553.164 -19.515.744 

 
  

 
  

KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŢBE     

Celotna gospodarnost 0,48 1,26 1,11 0,24 

     

ŠTEVILO ZAPOSLENIH - STANJE NA KONCU LETA 209 39 14 14 
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1. UVOD 

 

Naslov druţbe: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. druţba za izvajanje strokovnih in razvojnih 
nalog na področju gospodarskih javnih sluţb, Verovškova ulica 70, Ljubljana.  
Do 1.4.2010 je bil poslovni sedeţ druţbe, Vodovodna cesta 90, Ljubljana. 

Skrajšan naziv: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. 
 
Matična številka: 5860199    

Davčna številka:  57209294 
Identifikacijska številka za DDV: SI57209294 
 
Številka transakcijskega računa: 

Nova LB d.d.     št.: 02924-0012614747 
Banka Celje d.d. št.: 06000-0118166184 
 

Elektronski naslov: info@jhl.si 
Spletne strani: http://www.jhl.si/ 
Osnovni kapital: 151.446.841 EUR 

Št. registrskega vloţka pri Okroţnem sodišču v Ljubljani: 1/25680/00 
 

 

1.1   Predstavitev druţbe 

Ustanovitev in statusne spremembe druţbe 

Mesto Ljubljana je leta 1994, z namenom zagotovitve učinkovitejšega, uspešnejšega in 
gospodarnejšega izvajanja javnih sluţb ustanovilo Holding mesta Ljubljane, d.o.o., druţbo 
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 
vloţkom – poslovnimi deleţi v javnih podjetjih, katerih edini ustanovitelj in druţbenik 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 TRŢNICE d.o.o., ŢALE 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 trţnice, Ţale, Snaga in Parkirišča).  
 
Pravni nasledniki premoţenja Mesta Ljubljane so marca 2001 sprejeli delitveno bilanco in 

junija 2001 podpisali Druţbeno pogodbo o ustanovitvi Holdinga Ljubljane.  Dne 27.6.2001 
je bila druţba vpisana v sodni register z novo firmo - Holding Ljubljana, druţba za 
upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji, d.o.o.  

 
Dne 30.9.2004 je skupščina druţbe sprejela sklepe o uskladitvi dejavnosti druţbe in o 
spremembi firme, ki se je preimenovala v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., druţba za 

izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih sluţb (v 
nadaljevanju Javni holding). Istega dne je bil namreč ustanovljen tudi Svet ustanoviteljev 
javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., s katerim so občine prevzele 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih podjetjih.  

 
Dne 10.10.2007 je skupščina druţbe sprejela sklepa o uskladitvi osnovnega kapitala in 
vloţkov druţbenikov z uvedbo evra in sprejemu prečiščenega besedila druţbene pogodbe. Z 

dnem 31.12.2007 je Mestna občina Ljubljana postala edini druţbenik javnih podjetij, ki 

mailto:info@jhl.si
http://www.jhl.si/
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izvajajo dejavnost gospodarskih javnih sluţb le na območju Mestne občine Ljubljana, to so 

ŢALE Javno podjetje, d.o.o. in Parkirišča Javno podjetje d.o.o. ter Javno podjetje 
Ljubljanske trţnice d.o.o. Slednjemu se je po pripojitvi Javnega podjetja Parkirišča z dnem 
1.4.2008 spremenil tudi naziv v Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in trţnice, d.o.o.  

 
V Javni holding so od 31.12.2007 povezana štiri javna podjetja: 
 Energetika Ljubljana,  

 Vodovod – Kanalizacija,  
 Ljubljanski potniški promet in  
 Snaga.  

 
Dne 2.10.2008 je skupščina druţbe sprejela predlog povezovanja in poenotenja delovnih 
procesov in informatike javnih podjetij in Javnega holdinga in v tem okviru potrdila model 

strateškega holdinga. Sklenjeno je bilo, da mora biti reorganizacija v celoti zaključena 
najkasneje 1.1.2010, upoštevaje prenos pravnih sluţb in sluţb za javna naročila javnih 
podjetij na Javni holding s 1.1.2009. Slednje je bilo realizirano v zastavljenem roku, 

medtem ko je skupščina druţbe na svoji seji dne 23.12.2009 podala soglasje, da se prenos 
sluţb povezanih javnih podjetij za področje financ in računovodstva ter kadrov in 
informatike izvede z dnem 1.4.2010, prehod v ţivo novega poslovno informacijskega 

sistema pa z dnem 1.5.2010. 
 
Dejavnost druţbe 
 

Namen druţbe je usklajevanje investicij ter opravljanje strokovno tehničnih nalog oziroma 
servisnih storitev za javna podjetja, kamor sodijo predvsem priprava enotnih izhodišč za 

pripravo letnih načrtov, usklajevanje predlogov investicijskih načrtov javnih podjetij, 
izvajanje nadzora nad poslovanjem javnih podjetij, spremljanje izvajanja cenovne politike, 
skrb za 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 JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., 
ki je pristojen za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v javnih podjetjih, povezanih v 
Javni holding, in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih 

gospodarskih javnih sluţb.  
 
Od 1.1.2009 dalje Sluţba za javna naročila Javnega holdinga opravlja storitve za javna 

naročila za vsa povezana javna podjetja ter za izločeni javni podjetji Ţale in Ljubljanska 
parkirišča in trţnice. Prav tako od 1.1.2009 dalje druţba opravlja tudi storitve za pravne 
zadeve za vsa povezana javna podjetja ter za izločeni javni podjetji Ţale in Ljubljanska 
parkirišča in trţnice. 

 
V Javni holding povezana javna podjetja izvajajo gospodarske javne sluţbe, s čimer se 
zagotavljajo osnovni pogoji za zagotavljanje javnih dobrin prebivalcev v Mestni občini 

Ljubljana in primestnih občinah, druţbenicah druţbe. Nenehne druţbene spremembe in 
razvoj ter zahteve uporabnikov narekujejo tudi dvig kakovosti javnih dobrin ter vedno bolj 
učinkovito in uporabnikom prijazno izvajanje dejavnosti javnih sluţb.  

  
Naloga javnih podjetij je zagotavljati nemoteno in kakovostno izvajanje gospodarskih javnih 
sluţb, pri čemer je primarni poudarek na zanesljivi in kakovostni oskrbi uporabnikov, kar se 

odraţa tudi v zadovoljstvu uporabnikov. Eden pomembnejših vidikov v izvajanju dejavnosti 
javnih sluţb je zagotovo skrb za okolje in naravne vire.  
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Notranja organiziranost druţbe v letu 2009: 

 
 

 

 

Struktura lastništva kapitala 

Osnovni kapital druţbe znaša 151.446.841 EUR in ga je ob ustanovitvi zagotovilo Mesto 
Ljubljana kot edini ustanovitelj in druţbenik s stvarnim vloţkom – poslovnimi deleţi v 
sedmih javnih podjetjih. 

 
Na podlagi delitvene bilance so na seji skupščine druţbenikov dne 14.6.2001 pravni 
nasledniki Mesta Ljubljane sprejeli druţbeno pogodbo, s katero so bili določeni poslovni 

deleţi 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 deleţ, 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 
deleţa odprodala 1,0% svojega poslovnega deleţa tudi Občina Velike Lašče, ki je ostala 
lastnica preostalih 0,39% osnovnega kapitala Holdinga Ljubljana, d.o.o. Navedeni deleţ je 

Občina Velike Lašče prodala Mestni občini Ljubljani v letu 2007, in sicer s pogodbo o 
odsvojitvi poslovnega deleţa z določilom, da se 31.12.2007 šteje za dan prenosa 
poslovnega deleţa. Z istim dnem prenosa je svoj poslovni deleţ (1,83%) prodala Mestni 

občini Ljubljana tudi Občina Ig. Mestna občina Ljubljana ima tako v Javnem holdingu 
87,32% poslovni deleţ.   
 

Na dan 31.12.2009 sestavljajo osnovni kapital druţbe osnovni vloţki naslednjih 
druţbenikov:  
 

Mestna občina Ljubljana 132.243.381,56 EUR 87,32% 

Občina Medvode 5.815.558,69 EUR 3,84% 

Občina Brezovica 4.179.932,81 EUR 2,76% 

Občina Dobrova – Polhov Gradec 3.271.251,77 EUR 2,16% 

Občina Škofljica 2.726.043,14 EUR 1,80% 

Občina Dol pri Ljubljani 1.908.230,20 EUR 1,26% 

Občina Horjul 1.302.442,83 EUR 0,86% 

SKUPAJ 151.446.841,00 EUR 100,00% 

 

 

 

D I R E K T O R  

 SVETOVALEC 
DIREKTORJA 

 
SLUŢBA ZA 

NOTRANJO 
REVIZIJO 

 

URAD 
DIREKTORJA 

 

SLUŢBA ZA 

JAVNA 

NAROČILA 

SLUŢBA ZA 

ORGANIZIRANJE 

DELA SVETA 
USTANOVITELJEV IN 

ORGANOV DRUŢBE 

 
KADROVSKA 

SLUŢBA 

 
 

PRAVNA  
SLUŢBA  

 

SLUŢBA ZA 
EKONOMIKO 
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Organi vodenja in upravljanja 

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

Poslovodstvo druţbe 
Druţba ima enega direktorja, ki vodi in zastopa druţbo ter uresničuje sprejeto poslovno 
politiko druţbe. Skupščina druţbenikov druţbe je dne 1.4.2004 za mandatno dobo štiri leta 

za generalno direktorico druţbe imenovala Zdenko Grozde. Skladno z določili prečiščenega 
besedila druţbene pogodbe, ima poslovodja druţbe naziv direktor. 
Skupščina druţbe je na seji dne 23.1.2008 z dnem 1.4.2008 ponovno imenovala Zdenko 

Grozde za direktorico druţbe za mandatno dobo štiri leta.  
 

 

Nadzorni svet druţbe 
Vodenje poslov druţbe je v letu 2009 nadziral nadzorni svet, sestava katerega je od 
14.12.2007 naslednja:  
 

Predsednica 
  Jadranka Dakić  

Namestnik predsednice 
  Bojan Albreht  

Člani 
 Marko Čuden, 

 Domen Gorenšek, 
 Ciril Hočevar, 
 Peter Sušnik. 
 

Nadzorni svet se je na svoji 1. redni – konstitutivni seji sestal dne 9.1.2008. Nadzorni svet 
druţbe je imenovan za mandatno dobo štiri leta.  
 
Skupščina druţbe 
Skupščino druţbe sestavljajo vsi druţbeniki. Vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vloţka 
daje druţbeniku en glas. 

 

Glasovi druţbenikov pri odločanju na skupščini so porazdeljeni na naslednji način: 
 

Mestna občina Ljubljana 2.644.866 glasov  

Občina Medvode 116.311 glasov  

Občina Brezovica 83.598 glasov  

Občina Dobrova – Polhov Gradec 65.425 glasov  

Občina Škofljica 54.520 glasov  

Občina Dol pri Ljubljani 38.164 glasov  

Občina Horjul 26.048 glasov  

SKUPAJ 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.  
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Z navedenim aktom je bil ustanovljen skupni organ občin, tj. Svet ustanoviteljev javnih 

podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. oziroma po preimenovanju leta 2008 Svet 
ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (v 
nadaljevanju: Svet ustanoviteljev), ki ga sestavljajo aktualni ţupani 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 sluţb.  

 
V pristojnosti navedenega 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 deleţa v drugi 
druţbi, dajanje soglasij za najemanje kreditov in drugo zadolţevanje ter za obremenitev 
nepremičnin, ki je nad 5% vrednosti osnovnega kapitala javnega podjetja ter imenovanje in 

razreševanje direktorjev javnih podjetij, kot tudi odločanje o drugih zadevah v skladu z 
zakonodajo. 
 

Zaradi prenosa poslovnega deleţa Javnega holdinga v javnih podjetjih Ţale, Parkirišča in 
Ljubljanske trţnice na Mestno občino Ljubljana ter odplačne odsvojitve poslovnih deleţev 
občin Ig in Velike Lašče, je v letu 2008 potekal postopek novelacije ustanovitvenega akta 

Sveta ustanoviteljev na mestnem in občinskih svetih. Po uveljavitvi navedenih sprememb se 
je zmanjšalo število občin, ki preko Sveta ustanovitelja kot skupnega organa občin 
izvršujejo ustanoviteljske pravice v javnih podjetjih (sedem namesto devetih), kot tudi 

število javnih podjetij, v katerih Svet ustanoviteljev izvršuje navedene pravice (štiri namesto 
sedmih).   
 
 

1.2    Poročilo poslovodstva 

Po sprejemu odločitve lastnikov, da se izdela in implementira model strateškega holdinga 
preko povezovanja in poenotenja računovodskih, finančnih in kadrovskih sluţb ter 

informatike z vzpostavitvijo ustreznega informacijskega modela, so bile tem ciljem 
podrejene vse aktivnosti druţbe v preteklem letu. Tako obseţnih sprememb druţba ni bila 
deleţna vse od njene ustanovitve leta 1994 dalje. Najpomembnejše vodilo k navedenim 

spremembam je v učinkovitejšem, racionalnejšem in kvalitetnejšem zagotavljanju izvajanja 
gospodarskih javnih sluţb.  
 

Izoblikovana je bila tudi opredelitev poslanstva Javnega holdinga, ki postaja druţba za 
učinkovito in gospodarno zagotavljanje kakovostnih storitev poslovnih funkcij javnim 
podjetjem pri njihovem izvajanju gospodarskih javnih sluţb, izvajanje storitev drugim 

poslovnim subjektom in koordiniranje poslovanja javnih podjetij. Vrednote: zadovoljstvo 
uporabnikov, zadovoljstvo koristnikov storitev, transparentnost, gospodarnost in 
učinkovitost, zadovoljni strokovno usposobljeni zaposleni, optimizirani, enostavni in 

informacijsko podprti procesi. Vizija Javnega holdinga je postati najboljša strokovna 
podpora javnim podjetjem. Cilji temeljijo na osredotočenosti na uporabnike ter 
zagotavljanje visoke kvalitete storitev, večji poslovni učinkovitosti delovanja Javnega 

holdinga in javnih podjetij ter nadaljnjemu razvoju strokovnosti pri opravljanju nalog.  
 
S 1.1.2009 smo zaključili prvo fazo reorganizacije s prenosom pravnih sluţb in sluţb za 

javna naročila javnih podjetij na Javni holding. 25 delavcev iz javnih podjetij tako nadaljuje 
delo v skupnih sluţbah, z opravljanjem del za vsa javna podjetja. Vse leto pa so potekale 
tudi priprave na drugi del reorganizacije, s prenosom zaposlenih iz računovodskih, finančnih 

in kadrovskih sluţb ter informatike, ki bo sledil po zaključku prvega trimesečja v letu 2010.  
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Vse aktivnosti so bile dogovorjene na kolegijih z direktorji javnih podjetij, kjer so bili 
določeni tudi glavni cilji in časovna opredelitev projekta, podrobnejša definicija ciljev 
projekta in opredelitev meril uspešnosti. Popisani so bili procesi in objavljen ter izbran 

dobavitelj za poslovno informacijski sistem (PIS), s katerim je bila dne 21.8.2009 podpisana 
pogodba o dobavi, instalaciji in uvedbi enotne programske rešitve (PIS) za Javni holding 
Ljubljana in povezana javna podjetja. Sledile so priprave na podroben popis in načrt 

poslovnih procesov. 
 
Ker so reorganizacija, prenos zaposlenih na Javni holding in implementacija novega 

informacijskega sistema  sočasni projekti, so aktivnosti nemoteno potekale tudi vse poletje, 
ne oziraje se na letni čas. Z informacijsko pooblaščenko je bilo potrebno predhodno 

preveriti moţnosti in način upravljanja z bazami podatkov javnih podjetij. Pripravljale so se 
spremembe sistemizacij v javnih podjetjih, podlage za izvedbo vseh potrebnih zakonskih 
aktivnosti, kot so seznanitev svetov delavcev in sindikatov. Narejen je bil poimenski seznam 

zaposlenih v javnih podjetjih Energetika Ljubljana, Vodovod - Kanalizacija, Ljubljanski 
potniški promet in Snaga, za prenos na Javni holding. Stekle so priprave za ureditev 
skupnih prostorov za delavce Javnega holdinga, ki so od aprila 2010 dalje na Verovškovi 

ulici 70. Področje informatike je usmerjeno zlasti v to, da se podpre selitev na novo lokacijo, 
še pred tem pa zagotovi najustreznejše tehnološke rešitve za enotno informacijsko podprto 
vloţišče za vsa javna podjetja in Javni holding.  

 
Potekala so tudi usklajevanja glede vsebine in načina sestave ene večstranske pogodbe za 
izvajanje storitev (SLA), ki bo sicer večdelna, saj bodo v njej natančno navedena vsa tri 

področja tako kadrovsko, FRS kot IT področje. Pripravili smo tudi navodilo o sodilih za 
razporejanje prihodkov, stroškov oziroma odhodkov kot osnovo za določanje transfernih cen 
kakor tudi predlog o medsebojni delitvi stroškov dobave, instalacije in uvedbe enotne 

programske rešitve (PIS).   
 
V letu 2009 so intenzivno potekale aktivnosti, namenjene pripravi ustreznih pogodb za 

nadomestitev dosedanje ureditve sredstev gospodarske javne infrastrukture, ki so bila do 
31.12.2009 vodena kot sredstva v upravljanju javnih podjetij, s pogodbami o poslovnem 
najemu, sklenjenimi med Mestno občino Ljubljana in primestnimi občinami kot lastnicami 
infrastrukture ter javnimi podjetji kot izvajalci gospodarskih javnih sluţb. 

 
S 1.1.2010 se je v skladu z veljavno zakonodajo ukinila kategorija sredstev v upravljanju, 
od tega dne dalje se predmetna sredstva gospodarske javne infrastrukture predajo javnim 

podjetjem v poslovni najem, hkrati se od tega dne dalje za navedena sredstva uporabljajo 
pogodbe o poslovnem najemu sredstev gospodarske javne infrastrukture. Z navedenimi 
pogodbami občine kot lastnice sredstev in javna podjetja kot izvajalci gospodarskih javnih 

sluţb medsebojno urejajo najem sredstev gospodarske javne infrastrukture in višino 
najemnine ter usklajevanje višine najemnine, vzdrţevanje sredstev gospodarske javne 
infrastrukture, uporabo le-teh ter vodenje in izvajanje investicij v infrastrukturo. Najemnina 

se bo s strani javnih podjetij plačevala štirikrat letno oziroma trimesečno, in sicer na podlagi 
izstavljenih računov, ki jih bodo občine kot lastnice izstavljale 1.3., 31.5., 31.8. in 1.12. 
tekočega leta. Najemnina se izračuna v višini obračunane amortizacije oziroma odškodnine 

za uporabo gospodarske javne infrastrukture ter se zmanjša za stroške zavarovanja 
infrastrukture, ki jih bodo v letu 2010 poravnala javna podjetja v skladu s sklenjenimi 
zavarovalnimi policami. Za leto 2011 in dalje je predvideno, da bo ustrezno zavarovanje za 

infrastrukturo zagotovil oziroma sklenil ustrezne zavarovalne pogodbe lastnik – občina.  
Letna višina najemnine se bo določala oziroma ugotavljala za vsako leto trajanja pogodbe z 
aneksom k pogodbi. Sredstva, pridobljena iz naslova plačila najemnine, so prihodek 
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občinskih proračunov in se namenjajo za obnovitvene in razširitvene investicije v 

gospodarsko javno infrastrukturo, ki jih izvaja lastnik - občina. Amortizacijo infrastrukture 
bo obračunaval lastnik, in sicer skladno z veljavnimi predpisi o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev za proračunske uporabnike, 

na podlagi analitičnih evidenc za osnovna sredstva za gospodarsko javno infrastrukturo, ki 
jih vodi lastnik - občina sam.  
 

Redno vzdrţevanje objektov in naprav infrastrukture bo trajno in nepretrgano zagotavljalo 
posamezno javno podjetje tako, da bo ves čas ohranjena njihova nezmanjšana 
funkcionalnost, obratovalna usposobljenost in varnost delovanja. Investicije v objekte in 

naprave (gradnja, rekonstrukcija …) bo izvajal lastnik – občina kot svojo izvirno pristojnost, 
pri čemer pa lahko pooblasti posamezno javno podjetje za izvedbo določenih nalog, 
potrebnih za izvedbo investicije (npr. priprava investicijske dokumentacije, pridobitev 

gradbenega, uporabnega dovoljenja, izvajanje javnih naročil do sklenitve pogodbe, nadzor 
nad izvajanjem investicijskih del ipd.)  
Javna podjetja so s predmetno pogodbo zavezana, da bodo zagotavljala namensko rabo 

infrastrukture za zagotavljanje izvajanja gospodarske javne sluţbe, kar pomeni, da smejo in 
so dolţna uporabljati infrastrukturo v lasti lastnika izključno za izvajanje javne sluţbe 
oziroma je uporaba infrastrukture za izvajanje storitev izven obsega izvajanja javne sluţbe 

(trţne dejavnosti) dovoljena le v okvirih potrjenega poslovnega načrta posameznega 
javnega podjetja. 
 

V okviru medsebojnega usklajevanja besedila pogodbe med pristojnimi oddelki oziroma 
sluţbami Mestne občine Ljubljana ter Javnim holdingom je bil tudi doseţen dogovor, da 
sredstva neporabljene amortizacije iz naslova sredstev v upravljanju javna podjetja porabijo 
za dokončanje investicij na območju Mestne občine Ljubljana, ki se v pogodbi tudi 

konkretno navedejo skupaj z vrednostmi. V nasprotnem primeru bodo morala javna 
podjetja sredstva neporabljene amortizacije vrniti v proračun Mestne občine Ljubljana konec 
leta 2010. 

 
V začetku leta 2010 je bilo besedilo vzorca pogodbe o najemu gospodarske javne 
infrastrukture dokončno usklajeno med pristojnimi sluţbami in oddelki Mestne občine 

Ljubljana ter Javnim holdingom, predvideno pa je še reševanje specifičnih odprtih vprašanj 
s posameznimi javnimi podjetji ter podpis pogodb. 
 

Projektna skupina za vodenje postopka uvedbe enotne mestne kartice je izvedla vse 
aktivnosti za pričetek uporabe kartice »Urbana«. Izdelana in potrjena je bila celostna 
grafična podoba za sistem enotne mestne kartice, prevzeta infrastruktura za delovanje 

sistema enotne mestne kartice, izbrane lokacije in izvedene etapne postavitve 
samopostreţnih in samopolnilnih avtomatov (t.i. Urbanomatov), vzpostavljen center za 
upravljanje, izvedeno poskusno obdobje delovanja sistema ter prevzem delujočega sistema, 

razen za plačilo parkiranja na javnih parkirnih površinah javnega podjetja Ljubljanska 
Parkirišča in Trţnice, postavljena spletna stran o Urbani ter izdelane zloţenke s 
podrobnejšimi informacijami za uporabnike, izvedena izobraţevanja za voznike in zaposlene 

v operativi. Skladno s pisnim soglasjem Mestne občine Ljubljana z dne 1.4.2009 kot 
izdajatelj kartice Urbana nastopa javno podjetje Ljubljanski potniški promet. 
V mesecu septembru 2009 je Urbana v celoti nadomestila dijaške in študentske mesečne 

vozovnice, do konca leta pa nadomestila tudi občanske in upokojenske mesečne vozovnice. 
Do zdaj je bilo izdanih ţe 280.000 enotnih mestnih kartic »Urbana«. Projektna skupina pa je 
ţe pričela tudi z aktivnostmi za razširitev uporabe kartice Urbana kot sredstva za 

evidentiranje v Mestni knjiţnici Ljubljana. 
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Javni holding je v okviru pravne sluţbe nudil strokovno pomoč in podporo javnim 

podjetjem,  javnemu podjetju Snaga pa še zlasti pri oblikovanju besedila Pogodbe o 
pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje Regijskega centra za 
ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO Ljubljana ter pri dolgotrajnem in zahtevnem 

usklajevanju le-tega med pogodbenicami. V ta namen je bilo v letu 2009 organiziranih več 
delovnih posvetov ter sestankov v različnih oţjih in širših sestavah, na enem od njih so bili 
poleg ţupanov občin pogodbenic ter predstavnikov Javnega holdinga in javnega podjetja 

Snaga navzoči tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor RS, ki so predstavili 
stališča ministrstva v zvezi s projektom RCERO Ljubljana. Rezultat dolgotrajnih prizadevanj 
in usklajevanj med pogodbenicami je bilo dokončno usklajeno ter s strani vseh pogodbenic 

parafirano besedilo predmetne pogodbe, ki je bilo predloţeno Ministrstvu za okolje in 
prostor RS,  do pričetka decembra 2009 pa so obravnavali in potrdili oziroma se z njim 
seznanili tudi občinski sveti vseh občin pogodbenic. Sklepno dejanje - podpis oziroma 

sklenitev Pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje 
Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO Ljubljana se je odvilo 15. 
decembra 2009, ko so ţupani občin pogodbenic v navzočnosti predstavnikov Ministrstva za 

okolje in prostor RS podpisali predmetno pogodbo. 
 
S sklenitvijo Pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje 

Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO Ljubljana je bil izpolnjen pogoj 
za pričetek črpanja sredstev Kohezijskega sklada ter sredstev drţavnega proračuna za 
projekt RCERO Ljubljana ter storjen velik korak naprej na področju varstva okolja na 

območju širše ljubljanske regije. 
 
Javni holding je v okviru Sluţbe za javna naročila v letu 2009 izvedel 184 postopkov javnih 
naročil, od tega 12 skupnih, za povezana javna podjetja ter nudil strokovno pomoč in 

podporo pri izvedbi postopkov, ki so jih javna podjetja izvajala sama (mala naročila). Na 
podlagi dogovora med Javnim holdingom in Mestno občino Ljubljana so sodelavci Sluţbe za 
javna naročila v letu 2009, kot člani strokovnih komisij sodelovali tudi v desetih postopkih 

javnih naročil, ki jih je vodila Mestna občina Ljubljana in katerih vrednost je presegala 1 mio 
EUR.   
 

Skupščina Javnega holdinga se je v letu 2009 sestala na štirih rednih sejah, na katerih je 
med drugim potrdila letno in konsolidirano letno poročilo druţbe za leto 2008, imenovala 
revizorja za leto 2009, se seznanjala z obdobnimi poročili o poslovanju, soglašala s 

povečanjem osnovnega kapitala javnih podjetij Vodovod - Kanalizacija in Ljubljanski potniški 
promet s sredstvi edinega druţbenika, to je Javnega holdinga ter za izvedbo prenosa sluţb 
povezanih javnih podjetij za področje financ in računovodstva ter kadrov in informatike 

reorganizacije, določila nov rok 1.4.2010, ter 1.5.2010 za prehod na nov poslovno 
informacijski sistem.  
 

Svet ustanoviteljev se je v letu 2009 sestal na šestih rednih sejah in dveh dopisnih ter 
skupaj sprejel kar 91 sklepov. Ob tem je Javni holding skrbel za pripravo vseh potrebnih 
dokumentov ter učinkovito, strokovno, administrativno in tehnično pomoč Svetu 

ustanoviteljev.  
 
Vlada Republike Slovenije je aprila 2008 izdala Uredbo o oblikovanju cen komunalnih 

storitev, s katero je določila pridobitev predhodnega soglasja k ceni in mehanizem za 
oblikovanje cen. Po daljšem obdobju nespremenjenih cen storitev javnih podjetij, je Svet 
ustanoviteljev v mesecu oktobru podal soglasje Javnemu podjetju Energetika Ljubljana za 

povišanje variabilnega in fiksnega dela cene toplote, Javnemu podjetju Vodovod - 
Kanalizacija za nove cene storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunavajo z vodarino, 
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omreţnino in vodnim povračilom ter Javnemu podjetju Snaga za povišanje cen storitev 

zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter cene storitve odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov. Slednje podjetje v letu 2009 ni uspelo uveljaviti cene, 
ker ni pridobilo pozitivnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor. Na področju oskrbe z 

zemeljskim plinom pa je Javno podjetje Energetika Ljubljana ločeno obračunavalo uporabo 
omreţja in dobavo zemeljskega plina, skladno z veljavnimi predpisi. 

 
Sluţba za notranjo revizijo je v preteklem letu nadaljevala z izvajanjem obseţnih revizij v 
povezanih javnih podjetjih. V začetku leta je po pripravi letnega načrta dela in poročila o 
delu sluţbe za preteklo leto najprej izvedla tematsko revizijo investicijskih nalog še v 

zadnjem povezanem javnem podjetju ter pripravila poročilo značilnih ugotovitev in 
priporočil na podlagi izvedene tematske revizije investicijskih nalog v povezanih javnih 
podjetjih. Nadaljevala je z revizijo izbrane dejavnosti po številu zaposlenih največjega 

povezanega javnega podjetja, revizijo stroškov storitev ter revizijo prihodkov izbranih 
dejavnosti v povezanih javnih podjetjih. Del preostalega časa je bil namenjen izvedbi 
samoocenitve kakovosti delovanja sluţbe ter še nekaterim drugim aktivnostim z delovnega 

področja sluţbe.  
 
Zaradi večje zasedenosti zaposlenih z aktivnostmi, povezanimi z reorganizacijo Javnega 

holdinga in s prehodom na nov PIS, so povezana javna podjetja v zadnji četrtini leta 
zaprosila za podaljšanje roka za predloţitev opisa ukrepov za izboljšanje poslovanja na 
podlagi priporočil revizorjev, zaradi česar je bil za leto 2009 predviden pregled ukrepov v 

dogovoru z direktorico Javnega holdinga v celoti prenesen v prvi kvartal leta 2010.  
 
Preteţni del ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti iz dosedanjih revizij sluţbe za 

notranjo revizijo se nanaša na pomanjkljive kontrolne aktivnosti in kontrolno okolje 
nekaterih podprocesov, kar ima za posledico slabšo dokumentiranost posameznih 
segmentov poslovanja ter nepravilnosti in pomanjkljivosti povezane z načrtovanjem, 
pripravo in oddajo javnih naročil, teţave pri spremljanju realizacije pogodb za dobavo blaga, 

izvedbo gradbenih del ter storitev, prav tako pa tudi pomanjkljivost pri načrtovanju in 
spremljanju investicijskih nalog ter pri opredeljevanju in evidentiranju danih popustov. 
 

Z izvajanjem notranjih revizij v Javnem holdingu sluţba pomembno prispeva k zagotavljanju 
pravilnosti in smotrnosti poslovanja. Dodana vrednost sluţbe 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 druţbe, kar bo posebej koristno po reorganizaciji matične druţbe 

ter povezanih javnih podjetij. 
 
Na področju odnosov z javnostmi smo z namenom zasledovanja postavljenih vrednot 

zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih ter v skrbi za ugled druţbe sledili trem nivojem 
odnosov. Preko informacijskih odnosov z javnostmi smo zagotavljali transparentnost, kar 
smo dosegli z vsakodnevnimi in načrtovanimi odnosi z mediji, uporabnike smo informirali 

preko informativnih gradiv ob permanentnih in načrtovanih informativnih akcijah. 
Promocijske odnose z javnostmi, ki podpirajo odločitve vodstva, smo posvečali predvsem 
ozaveščanju javnosti pri okoljskih projektih. Najobseţnejša načrtovana informativna akcija 

je bila namenjena uvedbi enotne mestne kartice Urbana, ki je potekala od marca, ko se je 
začelo testno obdobje uvedbe Urbane na mestnih avtobusih in je intenzivno potekala do 
zaključka testnega obdobja v septembru. Informiranje uporabnikov kartice še vedno poteka 

z obveščanjem o novostih in ostalih spremembah pri uporabi Urbane. 
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Okoljsko ozaveščenost smo dvigovali z izdajami zloţenk o ločevanju odpadkov in izvedbo 

nagradne igre "Ločuj – zmaguj". V okviru projekta RCERO smo sodelovali pri obseţnem 
gradivu in izvedbi javnega razpisa za obveščanje javnosti o projektu RCERO, ki je ta 
trenutek največji okoljski projekt v Sloveniji. V začetku letošnjega leta je bila podpisana 

petletna pogodba o komuniciranju tega projekta, ki je sofinancirana iz kohezijskih skladov.  
 
Interno javnost smo o projektih, poslovanju in drugih pomembnih temah seznanjali preko 

internega glasila Urban, na oglasnih deskah in preko sestankov z nadrejenimi. Interno 
glasilo bomo izdajali tudi v letošnjem letu in si prizadevali objavljati teme, ki bodo zanimive 
za zaposlene v vseh javnih podjetjih.     

 
V letu 2010 bodo vse aktivnosti usmerjene v pripravo učinkovite organizacije druţbe, ki bo s 
svojimi sluţbami izvajala vse podporne procese za povezana javna podjetja. Delo bomo 

opravili z zavzetostjo in odgovornostjo vseh zaposlenih v druţbi, ki se bo z dnem 1.4.2010 
povečala kar za 168  zaposlenih, ki preidejo na Javni holding iz javnih podjetij. Potrudili se 
bomo, da lastniki in uporabniki naših storitev tega prehoda ne bodo občutili, še več, ţe 

takoj bomo poskušali delovati v smeri iskanja prihrankov na vseh segmentih, čeravno v 
prvem letu to še ne bo razvidno.     
 

Zavedanje o pomembnosti zadovoljstva uporabnikov in nemoteni oskrbi prebivalcev z 
odgovornim in učinkovitim zagotavljanjem javnih gospodarskih sluţb je še vedno osnovni 
moto Javnega holdinga in javnih podjetij, zato v Javnem holdingu vseskozi iščemo 

kvalitetnejše, racionalnejše in optimalnejše rešitve, s katerimi bodo zadovoljni tudi in zlasti 
uporabniki.   
 
 
 

 

 

 



JAVNI HOLDING Ljubljana                                                                                                          LETNO POROČILO 2009 11 

1.3   Poročilo nadzornega sveta 

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

Sestava Nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. od 14.12.2007 je 

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 2009 
 

Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se je v letu 2009 sestal na 5 rednih 
sejah in 1 izredni – dopisni seji ter sprejel 56 sklepov, od tega 51 soglasno.     
 

14. redna seja NS JHL  7.5.2009 

1. izredna-dopisna seja NS JHL  21.5.2009 
15. redna seja NS JHL 23.6.2009 
16. redna seja NS JHL  14.9.2009 

17. redna seja NS JHL  26.10.2009 
18. redna seja NS JHL  16.12.2009 
 

 
1.3.1 Obravnavane teme na sejah Nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA    

Ljubljana, d.o.o. v letu 2009 

 
 Letno poročilo Javnega holdinga Ljubljana za leto 2008 
 Konsolidirano letno poročilo Javnega holdinga Ljubljana za leto 2008 

 Predlog za imenovanje revizijske druţbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 
2009, ki vključuje tudi izdelavo predrevizijskih strokovnih mnenj za obdobje januar – 
september 2009 

 Poročila Javnega holdinga Ljubljana in povezanih javnih podjetij za obdobja: januar – 
marec 2009, januar – junij 2009 in januar – september 2009 

 Rebalans poslovnega načrta Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za leto 

2009 
 Rebalans poslovnih načrtov javnih podjetij Energetika Ljubljana, Vodovod - 

Kanalizacija, Ljubljanski potniški promet in Snaga za leto 2009 

 Predlogi za spremembe cen javnih podjetij  
 Energetika Ljubljana - prodajne cene toplote, za variabilni in fiksni del 
 Vodovod - Kanalizacija - za storitev oskrbe s pitno vodo  

 Snaga – za storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja 
ostankov      

 predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
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 Strateški načrti Javnega holdinga in javnih podjetij Snaga ter Energetika Ljubljana za 

obdobje 2009 – 2013  
 Predlog za povečanje osnovnega kapitala javnih podjetij Vodovod - Kanalizacija in 

Ljubljanski potniški promet 

 Poslovni načrt Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za leto 2010 
 Aktivnosti javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija za zmanjšanje vodnih izgub v 

vodovodnem omreţju 

 Poročilo o delu Sluţbe za notranjo revizijo Javnega holdinga Ljubljana za leto 2008  
 Poročilo o izvedbi notranje revizije investicijskih nalog ter stroškov storitev od 

leta 2007 dalje v javnem podjetju Energetika Ljubljana  
 Poročilo o izvedbi notranje revizije investicijskih nalog v javnem podjetju Snaga 

v obdobju 2007 – 2008  

 Poročilo o izvedbi notranje revizije izvajanja dejavnosti tehničnih pregledov v 
javnem podjetju Ljubljanski potniški promet v letu 2008  

 Predlog javnega podjetja Energetika Ljubljana za odpis finančne naloţbe v TE-TOL in 
dolgoročne časovne razmejitve iz prejetih dotacij za TE-TOL 

 Poročilo o projektu enotne mestne kartice »Urbana« 

 Informacija o poteku postopkov izčlenitve Sluţbe primestni potniški promet in 
informacija o ustanovitvi in pričetku poslovanja druţbe BUS, medkrajevni potniški 
promet, d.o.o. 

 Informacije o poteku reorganizacije Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij  
 
 

1.3.2 Spremljanje in nadzor nad poslovanjem druţbe - dodatne zahteve 

Nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. v letu 2009  
 

Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. je v letu 2009 posredoval številne 

pobude in zahteval naslednja dodatna gradiva, pojasnila oziroma poročila: 
 pri načrtovanju investicij morajo javna podjetja dosledno upoštevati usmeritve, da so 

investicije strokovno izvedljive, da je pridobljena vsa potrebna dokumentacija in da je 

investicije moţno realizirati v planiranem obdobju; ob tem pa je potrebno dosledno 
upoštevati sočasnost posegov vseh predvidenih izvajalcev v eno gradbišče;  

 realizacija investicij za planirano obdobje se mora pribliţati 100%; večja odstopanja 

morajo biti natančneje obrazloţena;  
 obvladovanju izgub iz omreţja naj javna podjetja namenijo večji poudarek; 
 v javnem podjetju Ljubljanski potniški promet je potrebno preveriti sklenjene 

individualne pogodbe in zahtevati takojšnjo sklenitev pogodb o zaposlitvi, kot to velja 
za ostala javna podjetja;  

 avansiranje izvedbe investicij je prepovedano, kakor tudi podaljševanje rokov izvedbe 

s sklenitvijo aneksov oziroma spremembo višine potrebnih sredstev;  
 pripraviti je potrebno podrobnejše poročilo o ukrepih, sprejetih za odpravo 

ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti v postopkih notranjih revizij javnih 

podjetij. Terja se upoštevanje priporočil Sluţbe za notranjo revizijo Javnega holdinga 
Ljubljana, ki morajo biti javnim podjetjem v pomoč za sprejem konkretnih ukrepov za 
izboljšanje poslovanja; 

 Javni holding mora financiranje investicij iz poslovnega načrta javnega podjetja 
Vodovod - Kanalizacija zagotavljati na način povečanja osnovnega kapitala javnega 
podjetja; 

 ali se bodo javna podjetja pridruţila pri omejevanju rasti plač v trenutku slabših 
gospodarskih razmer; 

 v prihodnje mora biti iz obrazloţitev povišanja cen storitev javnih podjetij razviden 

tudi ekonomski izračun vpliva povišanja cen na poslovanje javnega podjetja; 
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 oblikovanje in zapis dokumentov javnih podjetij in Javnega holdinga naj bo enotno; 

 skrbno naj se preuči vsako zaposlovanje, pri čemer za podporne sluţbe, ki bodo prešle 
na Javni holding, velja prepoved zaposlovanja; 

 Javni holding pripravi podrobnejše poročilo o poteku projekta enotne mestne kartice 

»Urbana«;   
 zaradi nerazumljivosti nekaterih postavk na računih javnih podjetij, javna podjetja 

pripravijo obrazloţitev posameznih postavk. Pred uvedbo poslovno informacijskega 

sistema SAP, ki bo omogočal tudi izstavitev poloţnic, se bodo člani nadzornega sveta 
predhodno seznanili z vzorcem poloţnice;  

 izvedbo projekta za zmanjšanje vodnih izgub je nujno potrebno pospešiti; 

 s strani rajonskih predstavnikov bi bilo pričakovati predloge, da bi v večjih blokovskih 
naseljih zdruţevali odpadke v večje zabojnike, kar bi bilo bolj racionalno; 

 strateški načrt javnega podjetja Energetika Ljubljana naj se dopolni z natančnejšo 

obrazloţitvijo o viziji in organiziranosti ter opredelitvi razvoja trţnih in netrţnih 
dejavnosti; 

 v poročilu o poslovanju za obdobje devetih mesecev mora biti podana tudi ocena 

realizacije do konca leta; 
 sporočanje stanja števcev naj se omogoči preko enotnega spletnega portala, za vsa 

povezana javna podjetja; 

 direktorica Javnega holdinga je zadolţena za sprejem ustreznih ukrepov, na podlagi 
ugotovljenih nepravilnosti, zapisanih v poročilu o izvedbi notranje revizije izvajanja 
dejavnosti tehničnih pregledov v javnem podjetju Ljubljanski potniški promet; 

 nadzorni svet se je odzval na pretečo insolventnost druţbe Ljubljanski potniški promet 
in izrazil veliko zaskrbljenost, ker vodstvo ni pripravilo programa ukrepov za 
zmanjšanje predvidene izgube v letu 2010. Izjemno slab poloţaj javnega podjetja 
namreč nujno vpliva tudi na poslovni izid Javnega holdinga. 

 
 
Delo nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA  Ljubljana, d.o.o. v letu 2009 

 
14. redna seja, 7.5.2009 
Nadzorni svet ja podal pozitivno mnenje h konsolidiranemu in k letnemu poročilu Javnega 

holdinga za leto 2008 ter k predlagani razporeditvi bilančnega dobička. Opozoril je na 
dosledno upoštevanje usmeritve pri načrtovanju izvedbe investicij javnih podjetij, ki morajo 
biti strokovno izvedljive in za katere mora biti predhodno pridobljena potrebna 

dokumentacija, da bo investicije moţno v celoti realizirati v planiranem obdobju. To bi 
privedlo tudi do precej boljše realizacije načrtovanih investicij.  Nadzorni svet se je seznanil 
z informacijo o poteku reorganizacije Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij. Posebej 

je poudaril, da je potrebno tudi vnaprej upoštevati prepoved novega zaposlovanja v skupnih 
sluţbah. Seznanil se je tudi z informacijo o poteku postopkov izčlenitve sluţbe primestni 
potniški promet iz javnega podjetja Ljubljanski potniški promet. Ob seznanitvi s poročilom o 

delu Sluţbe za notranjo revizijo Javnega holdinga za leto 2008, ki vsebuje pregled 
opravljenih notranjih revizij v javnih podjetjih, je opozoril na resnost ugotovitev in zadolţil 
direktorico druţbe, da od javnih podjetij pridobi podrobnejše poročilo o ukrepih, sprejetih za 

odpravo ugotovljenih nepravilnosti ter o navedenem seznani tudi nadzorne svete javnih 
podjetij. Ob tem je menil, da bi morali upoštevanje danih priporočil Sluţbe za notranjo 
revizijo Javnega holdinga Ljubljana spremljati in izvesti ponovni pregled sprejetih ukrepov. 

Avansiranje izvedbe investicij je nedopustno in prepovedano, kakor tudi z aneksi k 
pogodbam podaljševanje rokov za izvedbo investicij. V nadaljevanju je nadzorni svet, tudi 
na podlagi preverjanja sofinanciranja investicijskih vlaganj javnega podjetja Vodovod -

Kanalizacija s sredstvi Javnega holdinga po sklepu njegove skupščine, podal pozitivno 
mnenje k predlogu, da Javni holding kot edini druţbenik javnega podjetja sprejema sklepe 
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in vlaga sredstva v povečanje osnovnega kapitala javnega podjetja. Nadzorni svet se je 

seznanil s sklicem seje skupščine Javnega holdinga in predlaganimi sklepi, pri čemer je 
podprl predlog, da se direktorici druţbe, za dobro opravljeno delo v letu 2008, dodeli letna 
nagrada v višini dveh plač. Hkrati pa je nadzorni svet večinskemu lastniku priporočil, da se 

direktorici javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, letna nagrada za leto 2008 ne 
dodeli, saj številne pobude, predlogi in priporočila za izboljšanje poslovanja javnega 
podjetja niso bili upoštevani. Člane je zanimalo tudi, ali se bodo javna podjetja, v trenutku 

slabših gospodarskih razmer, pridruţila pri omejevanju rasti plač.  
 
1. izredna-dopisna seja, 21.5.2009 

Nadzorni svet je na dopisni seji obravnaval predlog rebalansa spremenjenega poslovnega 
načrta javnega podjetja Energetika Ljubljana za leto 2009 in nanj podal pozitivno mnenje z 
izjemo enega člana, ki je glasoval proti, zaradi nezadostne utemeljitve predlagane 

investicije za izgradnjo Mesarskega mostu.    
 
15. redna seja, 23.6.2009 

Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje k poročilu o poslovanju Javnega holdinga in 
povezanih javnih podjetij za obdobje januar – marec 2009 ter ob obravnavi izpostavil, da so 
javna podjetja v letu dni naredila korak dlje, saj letni načrti odraţajo realno planirane 

investicije, ki jih je moţno izvesti. Javna podjetja so, kljub prepovedi, na novo zaposlovala, 
zaradi česar so izrazili zaskrbljenost. Nadzorni svet se je seznanil tudi s poročili javnih 
podjetij Energetika Ljubljana, Vodovod - Kanalizacija in Ljubljanski potniški promet o 

ukrepih za odpravo pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene in zapisane v poročilih o notranji 
reviziji. Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje k predlogom rebalansov poslovnih načrtov 
javnih podjetij Energetika Ljubljana, Vodovod - Kanalizacija in Ljubljanski potniški promet za 
leto 2009, pri slednjem sta se dva člana nadzornega sveta glasovanja vzdrţala. Rebalanse 

so javna podjetja pripravila zlasti zaradi uskladitve investicij, saj nekatere niso bile 
izvedljive, bodisi zaradi sočasnosti oziroma ker ne bo pridobljena vsa potrebna 
dokumentacija za njihovo izvedbo. Pri Ljubljanskem potniškem prometu pa je bila 

upoštevana izčlenitev primestnega potniškega prometa, povišanje subvencije s strani 
Mestne občine Ljubljana ter uvedba enotne mestne kartice Urbana. Nadzorni svet je javno 
podjetje Ljubljanski potniški promet opozoril, naj še enkrat preveri smotrnost izvedbe vseh 

načrtovanih investicij. Javni podjetji Energetika Ljubljana in Vodovod - Kanalizacija pa sta 
bili pozvani, naj pospešita realizacijo načrtovanih investicij. Nadzorni svet je podal pozitivno 
mnenje k predlogu rebalansa poslovnega načrta Javnega holdinga za leto 2009, saj 

načrtovana sredstva za nakup poslovno informacijskega sistema ne bodo v celoti porabljena 
v enem letu, temveč bo potrebno polovico sredstev zagotoviti v prihodnjem letu. Soglašal je 
tudi s predlogom, da Javni holding zagotovi dodatna sredstva javnemu podjetju Vodovod - 

Kanalizacija za najnujnejša investicijska vlaganja, skladno z določili druţbene pogodbe. 
Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje k predlogu za imenovanje revizijske druţbe KPMG 
Slovenija d.o.o. za storitev revidiranja računovodskih izkazov za leto 2009, ki vključuje tudi 

izdelavo predrevizijskih strokovnih mnenj za obdobje januar – september 2009. Nadzorni 
svet je podal pozitivno mnenje k predlogu povečanja osnovnega kapitala javnih podjetij 
Vodovod -  Kanalizacija in Ljubljanski potniški promet s sredstvi edinega druţbenika 

Javnega holdinga. Javnemu podjetju Vodovod - Kanalizacija se vrača preneseni dobiček, 
namenjen za zagotavljanje varnega in nemotenega izvajanja oskrbe s pitno vodo, medtem 
ko javno podjetje Ljubljanski potniški promet potrebuje sredstva za nakup avtobusov. Pri 

slednjem predlogu je en član nadzornega sveta glasoval proti, en se je vzdrţal. Nadzorni 
svet se je seznanil z aktivnostmi javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija za zmanjšanje 
vodnih izgub v vodovodnem omreţju. Člani nadzornega sveta so dokaj hitro realizacijo  

predlagane pobude podprli, a tudi priporočili hitrejšo izvedbo načrtovanih ukrepov ter 
soglašali, da se čimprej vzpostavijo stalna merilna mesta. Nadzorni svet se je seznanil s 
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poročilom Sluţbe za notranjo revizijo Javnega holdinga Ljubljana o izvedbi notranje revizije 

investicijskih nalog in stroškov storitev v javnem podjetju Energetika Ljubljana od leta 2007 
dalje, seznanil se je tudi s sklicem seje skupščine Javnega holdinga ter s potrjenimi zapisniki 
nadzornih svetov povezanih javnih podjetij.  

    
16. redna seja, 14.9.2009 
Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje k poročilu o poslovanju Javnega holdinga in 

povezanih javnih podjetij za obdobje januar - junij 2009 in ob tem izpostavil, da vrsta 
sproţenih aktivnosti vodi v racionalnejše in preglednejše poslovanje javnih podjetij. Hkrati 
pa nadzorni svet ugotavlja, da javna podjetja nimajo v pripravljenosti projektov, ki bi jih 

lahko izvedli v primeru slabše realizacije načrtovanih sredstev. Nadzorni svet je podal 
pozitivno mnenje k predlogu rebalansa poslovnega načrta javnega podjetja Snaga in k 
uporabi dolgoročnih poslovnih obveznosti do Mestne občine Ljubljana za potrebe pokrivanja 

negativnega rezultata na dejavnostih urejanja in čiščenja občinskih cest, javnih zelenih 
površin ter urejanja javnih sanitarij. Nadzorni svet je podal tudi pozitivno mnenje k predlogu 
javnega podjetja Snaga, da se za znesek prenosa zemljišč, ki predstavljajo kapitalske 

rezerve druţbe, le-te zniţajo z dnem prenosa zemljišč na Mestno občino Ljubljana. Nadzorni 
svet se je seznanil s poročilom o izvedbi notranje revizije investicijskih nalog v druţbi Snaga 
v obdobju 2007 – 2008. Seznanil se je tudi s poročilom o poteku projekta enotne mestne 

kartice »Urbana«, o reorganizaciji Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij, o sklicu 
seje skupščine Javnega holdinga, s potrjenimi zapisniki nadzornih svetov javnih podjetij ter 
z informacijo o ustanovitvi in pričetku poslovanja druţbe BUS, medkrajevni potniški promet, 

d.o.o. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet mora ob naslednjih obdobnih poročilih o 
poslovanju vključiti tudi podatke druţbe BUS ter prikazati vse potrebne računovodske 
izkaze, vključno s konsolidiranimi. Javna podjetja Energetika Ljubljana, Vodovod - 
Kanalizacija in Snaga naj zaradi razumljivosti izdanih računov, pripravijo obrazloţitev 

posameznih postavk.        
 
 

17. redna seja, 26.10.2009 
Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje k predlogom za povišanje variabilnega in fiksnega 
dela cene toplote, za spremembo cen storitev oskrbe s pitno vodo ter za spremembo cen za 

storitve ravnanja z odpadki. Slednji predlog je bil sprejet z enim glasom proti. Nadzorni svet 
je ob tem še opozoril, da mora biti v prihodnje razviden tudi ekonomski izračun vpliva 
povišanja cen na poslovanje javnega podjetja. Nadzorni svet je obravnaval strateške načrte 

Javnega holdinga in javnih podjetij Energetika Ljubljana ter Snaga od 2009 do 2013. Ker 
nadzorna sveta javnih podjetij Vodovod - Kanalizacija in Ljubljanski potniški promet gradivo 
še nista obravnavala, njunih strateških načrtov nadzorni svet ni obravnaval. Člani 

nadzornega sveta so izpostavili, da mora vodstvo javnih podjetij v strateški načrt verjeti in 
ga dosledno uresničevati. Glede na to, da imajo javna podjetja na drugi strani sogovornika, 
ki jim ţeli pomagati uresničiti nove ideje v zadovoljstvo in korist občanom, so še kako 

dobrodošli tovrstni izzivi in dobri projekti. Iz strateških načrtov je premalo razvidna smer 
razvoja, zato naj javno podjetje Energetika Ljubljana strateški načrt dopolni z natančnejšo 
obrazloţitvijo vizije organiziranosti in opredelitvijo razvoja trţnih in netrţnih dejavnosti. 

Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje k strateškemu načrtu javnega podjetja Snaga in 
Javnega holdinga v prvem delu, medtem ko bo drugi del, v katerem so povzetki strateških 
načrtov povezanih javnih podjetij, obravnaval po potrditvi dokumentov na nadzornih svetih 

javnih podjetij. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o izvedbi notranje revizije izvajanja 
dejavnosti tehničnih pregledov v javnem podjetju Ljubljanski potniški promet in ob tem 
izrazil nezadovoljstvo in zaskrbljenost nad ugotovljenimi nepravilnostmi ter zadolţil 

direktorico Javnega holdinga za sprejem ustreznih ukrepov. Nadzorni svet se je seznanil 
tudi s potrjenimi zapisniki nadzornih svetov povezanih javnih podjetij. 
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18. redna seja, 16.12.2009 
Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje k poročilu o poslovanju Javnega holdinga in 
povezanih javnih podjetij za obdobje januar – september 2009. Sklep je bil sprejet z enim 

glasom proti, ker javno podjetje Ljubljanski potniški promet ni navedlo jasnih ukrepov ob 
zaskrbljujočem finančnem stanju podjetja. Člani nadzornega sveta so zahtevali, da mora biti 
v bodoče vsako večje odstopanje pri višini sredstev za izvedbo posamezne investicije 

natančneje pojasnjeno, zakaj je do odstopanja prišlo. Poročilo naj v bodoče posebej 
prikazuje tako finančni prikaz kot fizični obseg planirane realizacije, s pregledom potrebnih 
dodatnih del. V poročilu javnega podjetja Ljubljanski potniški promet ni zaslediti nobenih 

predlogov ali ukrepov za zmanjševanja predvidene izgube. Člani nadzornega sveta pa so ob 
tem izpostavili tudi večje pozitivne premike in navedli potrditev projekta RCERO, 
financiranje projektov javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija z evropskimi sredstvi ter 

uspešno uvedbo enotne mestne kartice »Urbana« in hkrati opozorili, da je potreben premik 
tudi na področju realizacije investicij, ki se mora pribliţevati 100%.  Nadzorni svet je podal 
pozitivno mnenje k predlogu poslovnega načrta Javnega holdinga in javnih podjetij  

Energetika Ljubljana, Vodovod - Kanalizacija ter Snaga za leto 2010. Ob obravnavi 
poslovnega načrta javnega podjetja Ljubljanski potniški promet za leto 2010 nadzorni svet 
ni mogel zavzeti stališča iz razloga, ker poslovni načrt ni vseboval ukrepov za zmanjšanje 

predvidene izgube v letu 2010. Nadzorni svet je podal tudi pozitivno mnenje k predlogu, da 
Javni holding zagotovi dodatna sredstva za najnujnejša investicijska vlaganja iz poslovnega 
načrta Javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija na način povečanja osnovnega kapitala 

javnega podjetja. Nadalje je nadzorni svet podal pozitivno mnenje k predlogu javnega 
podjetja Energetika Ljubljana, da se finančna naloţba v TE-TOL odpiše v breme 
prevrednotovalnih finančnih odhodkov in da se hkrati dolgoročna pasivna časovna 
razmejitev za prejete dotacije odpiše v dobro prevrednotovalnih finančnih prihodkov. 

Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o poteku reorganizacije Javnega holdinga in 
povezanih javnih podjetij, s sklicem skupščine Javnega holdinga in s potrjenimi zapisniki 
povezanih javnih podjetij. 

 
Člani nadzornega sveta so tudi v letu 2009 s svojimi konkretnimi pobudami in predlogi 
pozivali k racionalnemu poslovanju ter učinkovitejšemu iskanju rešitev, ki bodo pripomogle 

k boljši organizaciji in uspešnejšim poslovnim rezultatom javnih podjetij in Javnega 
holdinga.  
 

1.3.3 Stališče do poročila neodvisnega revizorja 

Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se strinja s poročilom neodvisnega 
revizorja.  

 

1.3.4 Mnenje k letnemu poročilu 

Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. daje pozitivno mnenje k letnemu 

poročilu druţbe za leto 2009.  
 

1.3.5 Sklepi 

1. Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. daje pozitivno 
mnenje k Letnemu poročilu druţbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. 
za leto 2009 s poročilom neodvisnega revizorja in ga posreduje v 
sprejem skupščini JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. 
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2. Bilančni dobiček poslovnega leta 2009 v druţbi JAVNI HOLDING 

Ljubljana, d.o.o. v višini 2.900.495,82 EUR ostane nerazporejen.  
 
Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. daje pozitivno 
mnenje k predlaganemu načinu razporeditve bilančnega dobička.  

 
3. Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se seznani z 

mnenjem neodvisnega revizorja. 
 
4. Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se seznani z 

letnimi poročili javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, 
d.o.o. za leto 2009 in z načinom uporabe bilančnega dobička oziroma 
pokrivanja izgube:  

 

a) Bilančni dobiček poslovnega leta 2009 v druţbi Javno podjetje  
Energetika Ljubljana d.o.o. v višini 2.663.940,31 EUR se v celoti 
razporedi v druge rezerve.   

  

b) Bilančni dobiček poslovnega leta 2009 v druţbi JAVNO PODJETJE 
VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. v višini 1.326.116,68 EUR 
se razporedi za prenos na druţbenika.  

 
Obračunana amortizacija za komunalno infrastrukturo v višini 
153.417,48 EUR, dano druţbi v upravljanje, se pokrije v breme 
dolgoročnih obveznosti do posameznih občin in v dobro drugih 
prihodkov. 
 

c) Bilančna izguba poslovnega leta 2009 v druţbi JAVNO PODJETJE 
LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. v višini 7.187.021,48 EUR 
ostane nepokrita. 

 
d) Izguba poslovnega leta 2009 v druţbi SNAGA Javno podjetje d.o.o. 

v višini 2.380.483,72 EUR se pokriva iz drugih rezerv iz dobička 
tako, da po pokrivanju te izgube, druge rezerve znašajo 
1.827.356,46 EUR. 
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2.    POSLOVNO POROČILO 

2.1  Gospodarska gibanja v drţavi 

Leto 2009 je po prvih ocenah zaznamoval visok, 7,8 odstotni realni padec bruto domačega 
proizvoda (BDP), najvišji po letu 1992, ko je bilo zniţanje BDP 8,9-odstotno. V zadnjem 

četrtletju 2009 se je BDP glede na tretje četrtletje realno povečal za 0,1 odstotka, predvsem 
zaradi večjega izvoznega povpraševanja v drţavah Evropske unije. 
V 2009 so bile negativne stopnje doseţene v vseh glavnih kategorijah domačega proizvoda, 

izjema je bilo trošenje drţave. Padec investicij je bil v Sloveniji lani izrazitejši kot v 
povprečju v drţavah EU.  
 

Cene posameznih surovin na svetovnih trgih so se v kriznem letu 2009 zniţale, najbolj cene 
energentov. Energija se je pocenila kar za 37 odstotkov (pribliţno enako tudi nafta, plin za 
nekaj manj), cenili pa so se tudi ne-energenti, vendar v povprečju le za petino. Po nizkih 

cenah doseţenih lani v prvem polletju, se je surova nafta v drugem delu leta 2009 znova 
podraţila. V povprečju je bila v letu 2009 cena za sodček (cene za nafto Brent) 61,86 
dolarja, kar je bilo za 36,6 odstotka manj kot v letu 2008.  

 
Inflacija se je v letu 2009 zaradi niţje gospodarske aktivnosti zniţevala, tudi v Sloveniji, 
čeprav je bila med drţavami evro območja doseţena inflacija v Sloveniji med najvišjimi. Po 

ocenah Eurostata je bila inflacija decembra 2009 na medletni ravni v evro območju 0,9-
odstotna, v drţavah EU pa 1,5-odstotna. Inflacija je merjena s harmoniziranim (HICP), to je 
s primerljivim evropskim indeksom, je v Sloveniji ta čas znašala 2,1 odstotka. 

V letu 2009 so na gibanje cen v Sloveniji vplivali predvsem šibka gospodarska aktivnost, 
cene surovin v svetu, predvsem nafte in hrane. V povprečju so se cene dvignile bolj kot v 
drugih drţavah EU tudi zaradi višje rasti reguliranih cen (dvig trošarin). Povprečna letna 

inflacija, merjena z rastjo cen ţivljenjskih potrebščin v povprečju dvanajstih mesecev je v 
letu 2009 glede na leto 2008 znašala 0,9 odstotka. Ob koncu leta 2009 (december 2009 
glede na december 2008) je bila medletna inflacija 1,8-odstotna.  
V letu 2009 je bila rast cen komunalnih storitev v Sloveniji najvišja v celotnem evrskem 

območju. V celotnem evrskem območju so se lani po podatkih Eurostat cene komunalnih 
storitev povišale za 3,2%, najbolj pri nas celo za 7,2%. Na skupno rast cen komunalnih 
storitev pri nas so najbolj vplivale višje cene oskrbe z vodo, ki so se povišale povprečno za 

27,1%, spremembe cen odvoza smeti in kanalščine pa so bile zanemarljive. Na moţnost 
hitrega poviševanja cen komunalnih storitev je UMAR opozarjal ţe ob sprejetju Uredbe o 
prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev julija lani, ko je vlada 

obravnavanje in potrjevanje predlogov sprememb cen komunalnih storitev prenesla v 
pristojnost lokalnih skupnosti.  
 

Šibka gospodarska aktivnost v ZDA v letu 2009 se je odrazila na slabljenju dolarja do evra 
od marca pa vse do novembra, ko je bil 1 evro vreden 1,491 dolarja. To je bilo nad 
doseţeno ravnijo, ki jo je evro v povprečju dosegel v letu 2008 (1,47 dolarja). V vsem letu 

2009 je bil evro vreden v povprečju 1,3933 dolarja. Dolar se je do evra glede na leto 2008 
okrepil za 5,5 odstotka.  
 

Tudi v letu 2009 se je nadaljeval trend zniţevanja EURIBOR-a, v decembru je 3-mesečni 
EURIBOR dosegel raven, 0,71 odstotka. Prav tako se je zniţeval TOM, kar je bila posledica 
nizke inflacije. Tudi zakonska zamudna obrestna mera, ki je izračunana kot ključna obrestna 

mera ECB povečana za 8 odstotnih točk ostaja na ravni 9 odstotkov.  
 
Na trgu dela je v letu 2009 prišlo do korenitih sprememb. Število registriranih brezposelnih 

se je v letu 2009 v trendu drastično zviševalo. V vsem letu je bilo registriranih za 36,6 
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odstotkov več brezposelnih kot v letu 2008. Število delovnih aktivnih prebivalcev v Sloveniji  

je v letu 2009 v povprečju doseglo 858.171 oseb, kar je bilo za 2,4 odstotka manj kot v letu 
2008. Med letom se je kriza na trgu dela še poglabljala in tako je bilo decembra 2009 
delovno aktivnih glede na december 2008 za 4 odstotke manj. Povprečna bruto plača v letu 

2009 glede na leto 2008 je bila nominalno za 3,4 odstotka višja (v letu 2008 za 8,6 odstotka 
višja). Ob tem pa je bilo povečanje povprečne bruto plače v letu 2009 in 2008 realno 
enako, 2,5-odstotno, zaradi učinka niţje inflacije v letu 2009. Povprečna bruto plača v 

Sloveniji je bila v letu 2009 1.438,96 EUR, povprečna neto plača pa 930,00 EUR.  
 

2.2   Zadovoljstvo uporabnikov  

Eden izmed ključnih ciljev pri izvajanju gospodarskih javnih sluţb je zadovoljen uporabnik 
naših storitev. Za doseganje tega cilja potrebujemo tudi kakovostno informacijo o mnenjih 
uporabnikov, zato sistematično spremljamo odnos uporabnika do ključnih področij 

delovanja javnih podjetij. Poleg zbiranja reklamacij se posluţujemo tudi oblike raziskovanja, 
ki se imenuje Panel. Ta se od drugih oblik raziskovanja razlikuje predvsem po stalnem 
vzorcu in stalnem osnovnem naboru vprašanj. Rezultati raziskav so podlaga za ustrezen in 

pravočasen sprejem poslovnih ukrepov.  
 
V raziskovanju sodeluje 590 anketirancev, ki po svojih značilnostih izraţajo stanje populacije 

na področjih, na katerih javna podjetja izvajajo preteţni del dejavnosti. Raziskave se 
izvajajo štirikrat letno za obdobje pomlad, poletje, jesen in zima. V vsakem drugem 
merjenju  se ponovi nabor vprašanj o poznavanju, ugledu in ustreznosti razmerja med ceno 

in kakovostjo. Zadovoljstvo z izvajanjem storitev se ocenjuje pri vsakem merjenju.  
 
Zadovoljstvo z izvajanjem storitev je bilo v letu 2009 na lestvici od 1 do 5 ocenjeno v 
povprečju od 3,54 do 4,04. S povprečno oceno so uporabniki najvišje ocenili podjetje 

Energetika Ljubljana s 4,04, sledi Snaga z oceno 4,02, Vodovod - Kanalizacija z oceno 3,92 
in Ljubljanski potniški promet z oceno 3,54. Povprečna ocena zadovoljstva za vsa štiri 
podjetja se je glede na leto 2008, ko je bila povprečna ocena 3,75 dvignila in sicer na 

povprečno oceno 3,88. 
 

2.3     Poslovanje druţbe 

2.3.1  Analiza poslovanja 
Javni holding na osnovi prenosa sluţbe za javna naročila ter pravne sluţbe z dnem 1.1.2009 
ustvarja prihodke iz poslovanja (zaračunava storitve javnim podjetjem). Prihodki so 

obračunani upoštevaje metodo stroškov s pribitkom, torej je Javni holding zaračunaval 
podjetjem akontacije v višini ocenjenih stroškov ter ob zaključku leta izračunal dejanske 
neposredne in posredne stroške ter pribitek, skladno s sprejetim navodilom in sodili za 

razporejanje stroškov. 
 
Javni holding po vsakokratnem sklepu skupščine od leta 2003 dalje, zagotavlja sredstva za 

nujne investicije podjetja Vodovod – Kanalizacija, na način, da je Javni holding na podlagi 
zahtevkov o realiziranih investicijah, nakazal podjetju sredstva, jih ob nakazilu prikazal kot 
dane avanse, ob aktiviranju investicij pa kot druge poslovne odhodke, kar je seveda 

negativno vplivalo na rezultat Javnega holdinga. Skupščina Javnega holdinga je dne 
3.6.2009 sprejela sklep, da se sredstva, namenjena za realizacijo investicijskih vlaganj, 
zagotovijo le v obliki povečanja osnovnega kapitala podjetja Vodovod – Kanalizacija, na 

način, da se vlagajo sredstva do višine odobrenih in še neporabljenih sredstev. 
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Po SRS 2006 je Javni holding zaradi predpisane opustitve kapitalske metode merjenja 

finančnih naloţb prevrednotil finančne naloţbe v odvisna podjetja ter upošteval nov model 
vrednotenja in v skladu z njim naloţbe ovrednotil po nabavni vrednosti. Z navedeno 
odpravo kapitalske metode vrednotenja naloţb se dobičkov odvisnih druţb ne prikazuje več 

kot finančne prihodke oziroma kot preseţek iz prevrednotenja, pač pa se dobički prikazujejo 
šele ob dejanskem nakazilu sredstev matičnemu podjetju. Izgube odvisnih druţb 
predstavljajo finančne odhodke le v primeru, če gre za stalne, zaporedne izgube (več kot 

dve zaporedni leti), pri čemer obstaja dvom o doseganju dobička v prihodnjem letu.  

 Prihodki 

Doseţeni prihodki druţbe skupno znašajo 12.175.868 EUR. 

Poslovni prihodki v letu 2009 znašajo 1.340.629 EUR in so od načrtovanih višji za 11,1%. 
Finančni prihodki znašajo 10.835.240 EUR  in so v primerjavi z načrtovanimi niţji za 1%. 
Finančni prihodki iz deleţev v višini 10.338.803 EUR pomenijo nakazilo dobička po sklepu 

skupščine z dne 3.6.2009, podjetja Energetika Ljubljana v višini 8.172.263 EUR ter podjetja 
Vodovod – Kanalizacija v višini 2.166.540 EUR. Finančni prihodki iz danih posojil v višini 
496.437 EUR se nanašajo na finančne prihodke od podjetij v skupini oziroma obresti na 

dana posojila v višini 16.198 EUR, preostali del finančnih prihodkov v višini 480.239 EUR so 
prihodki iz kratkoročnih terjatev, kjer so izkazane obresti iz naslova vezanih depozitov v 
bankah.  

 Odhodki 

Odhodki druţbe skupno znašajo 9.675.879 EUR. 
Poslovni odhodki se nanašajo na stroške materiala in storitev, stroške dela, odpise vrednosti 

ter druge poslovne odhodke. Skupno znašajo 2.488.856 EUR in predstavljajo 27,7% vseh 
odhodkov druţbe ter dosegajo 90% načrtovanih. Finančni odhodki znašajo 7.187.021 EUR, 
predstavljajo 74,3% vseh odhodkov in se nanašajo na odpise oziroma oslabitve finančnih 
naloţb – izguba podjetja LPP. 

 

  
 
Stroški materiala in storitev skupno znašajo 714.207 EUR, kar je 75,1% načrtovanih 

stroškov. Prevladujoči del teh stroškov so stroški storitev, ki so doseţeni v višini 691.478 
EUR. V okviru stroškov storitev 65,9% deleţ predstavljajo stroški intelektualnih in osebnih 
storitev, ki se nanašajo predvsem na stroške na področju svetovanja pri reorganizaciji 

Javnega holdinga, informatike, izdelave javnomnenjskih raziskav, svetovanja na področju 

Struktura prihodkov druţbe v letu 2009 

Finančni  
prihodki iz  
deleţev 

77% 

Prihodki od  
poslovanja 
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odnosov z javnostmi ter kliping, pravno in davčno svetovanje in stroške revizije. Del 

načrtovanih stroškov svetovanja pri reorganizaciji Javnega holdinga se je, skladno z 
aneksom k pogodbi, zamaknil v leto 2010. 
 

Stroški dela znašajo 1.658.517 EUR in predstavljajo 66,6% odhodkov poslovanja oziroma 
17,1% vseh odhodkov druţbe ter so za 3,1% niţji od načrtovane višine. Stroški dela 
vključujejo tudi izplačilo regresa za letni dopust, nadomestilo prevoza in prehrane vsem 

zaposlenim.  
 
Drugi poslovni odhodki znašajo 94.190 EUR in so za 16,4% višji od načrtovanih. Razlika 

izhaja iz aktuarskega izračuna za jubilejne nagrade in odpravnine, ob upoštevanju 
makroekonomskih predpostavk, znanih konec leta 2009. 
 

Finančni odhodki znašajo 7.187.021 EUR in se nanašajo na odpise in oslabitve finančnih 
naloţb, oslabitev finančne naloţbe torej v celoti predstavlja izgubo podjetja Ljubljanski 
potniški promet in presega načrtovane odhodke za 54,4%. 

 
Z ukinitvijo kapitalske metode vrednotenja naloţb rezultati odvisnih podjetij, razen v 
primeru oslabitve naloţbe, ne vplivajo več na rezultat poslovanja Javnega holdinga. Podatke 

o poslovanju odvisnih druţb pa kljub temu  prikazujemo v naslednji tabeli. 
 

   v EUR 

Javno podjetje LETO 2009 NAČRT 2009 LETO 2008  

Energetika Ljubljana 2.804.148 4.036.818 8.602.382 

Vodovod - Kanalizacija 1.554.651 -1.299.639 2.280.568 

LPP -7.187.021 -4.653.620 -3.547.871 

Snaga -2.380.484 -1.436.902 94.709 

SKUPAJ  -5.208.706 -3.353.343 7.429.788 

 Poslovni rezultat 

Na rezultat druţbe Javni holding vplivajo vsi navedeni dejavniki, ki preko prihodkov oziroma 
odhodkov tvorijo rezultat druţbe, ki v letu 2009 znaša 2.499.990 EUR, kar predstavlja 

43,5% načrtovanega. Odmik od načrtovanih, tako na strani odhodkov kot prihodkov iz 
poslovanja ni bistven, preteţni del predstavlja večji finančni odhodek – izguba podjetja LPP. 
Druţba ima zaradi plačila davka od dobička za leto 2004, po inšpekcijskem pregledu, ter 

zaradi spremembe metode vrednotenja naloţb po SRS 2006 ter posledično spremembe 
obdavčitve ter dobičkov nepokrito davčno izgubo oziroma davčni ščit, torej v tem 
poslovnem letu ne plača davka od dobička. 

V skladu z določili ZGD-1 je vodstvo Javnega holdinga ţe ob sestavitvi letnega poročila 
oblikovalo zakonske rezerve v višini 124.999 EUR kar pomeni, da znaša bilančni dobiček 
2.900.496 EUR. 
 

 
2.3.2  Upravljanje s tveganji 
 

V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij je Javni holding v letu 2009 upošteval 
pravila skrbnega finančnega poslovanja. 

Druţba se ne srečuje z večjimi operativnimi in finančnimi tveganji. Podjetje ni izpostavljeno 
finančnim tveganjem (kreditno tveganje, obrestno tveganje, valutno tveganje ter 
likvidnostno tveganje), saj je druţba plačilno sposobna, sproti, brez zamude poravnava 
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zapadle obveznosti, ne srečuje se s kreditnimi tveganji (tveganji neizpolnitve), saj posluje s 

povezanimi osebami, podjetji v skupini in ne pričakuje neporavnavo pogodbenih obveznosti.  

 

2.4     Investicije  

V letu 2009 je bilo za investicije porabljenih skupno 207.267 EUR, od tega 109.146 EUR za 
neodpredmetena sredstva (97.307 EUR za investicije v teku – implementacija programske 
rešitve SAP) in 98.121 EUR za računalniško in drugo opremo.  

 
V okviru terminskega načrta projekta PIS JHL sta bili v letu 2009 izvedeni prvi dve fazi: 
priprava projekta in izdelava poslovnega načrta, ki skupaj predstavljata 20% pogodbene 

vrednosti, kar znaša 97.307 EUR brez DDV. V zaključku leta 2009 je bilo na podlagi ocene 
potrebne strojne opreme za vzpostavitev ustreznega razvojno testnega streţniškega okolja 
za SAP opravljena nabava v skupni vrednosti 98.121 EUR brez DDV. 

 
 

2.5    Javna naročila 

V letu 2009 je Javni holding izvedel 4 postopke oddaje javnih naročil storitev po postopku 
zbiranja ponudb z ocenjeno vrednostjo med 10.000 EUR in 40.000 EUR brez DDV. Skupna 
vrednost oddanih javnih naročil po postopku zbiranja ponudb je znašala 50.080 EUR brez 

DDV. 
 
Oddanih je bilo 9 naročil storitev z ocenjeno vrednostjo pod 10.000 EUR brez DDV, pri 

katerih je druţba z izbranim izvajalcem sklenila pogodbo, katerih skupna vrednost je 
znašala 48.638,80 EUR brez DDV. 
 
Javni holding je v letu 2009 po pooblastilu izvedel tudi tri skupna javna naročila in sicer za 

Revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009, vključno z izdelavo predrevizijskih 
strokovnih mnenj za obdobje januar – september 2009, ki je bilo oddano po postopku 
zbiranja ponudb po predhodni objavi za skupno pogodbeno vrednost 85.000 EUR brez DDV, 

skupno javno naročilo po postopku zbiranja ponudb za Postavitev in izvedbo kontinuirane 
javnomnenjske raziskave, katerega oddana vrednost je bila 15.680 EUR brez DDV ter 
skupno javno naročilo za Oblikovanje in tisk štirih številk internega časopisa Javnega 

holdinga in javnih podjetij, prav tako po postopku zbiranja ponudb z oddano vrednostjo 
25.120 EUR brez DDV. Deleţ Javnega holdinga v skupnih javnih naročilih je znašal 
13.618,57 EUR brez DDV. 

 
V letu 2009 je bilo izdanih 84 naročilnic v  skupni okvirni vrednosti 108.937,04 EUR brez 
DDV. 

 

2.6    Upravljanje s kadri 

 Stanje zaposlenih ob koncu leta 

Druţba je na dan 31.12.2009 zaposlovala 39 delavcev. Število zaposlenih v druţbi se je 
glede na stanje na dan 31.12.2008 povečalo za 25 delavcev kot posledica izvedbe I. faze 
reorganizacije Javnega holdinga.  
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Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur1 v letu 2009 je 36,84. 
 

Povprečna starost zaposlenih v letu 2009 je bila 42 let.  Zaposlenih je bilo 77% ţensk in 
23% moških. Zaposleni so v povprečju imeli 17 let delovnih izkušenj. 

Druţba je zaposlovala dva invalida, od tega enega invalida III. kategorije z 8-urnim 
delovnim časom in enega invalida III. kategorije s 4-urnim delovnim časom. 

 Povprečno stanje zaposlenih v letu 2009 

Povprečno je bilo v letu 2009 zaposlenih 38 delavcev in sicer po naslednjih izobrazbenih 
strukturah:  
 

Stopnja 
izobrazbe 

2009 2008 

Indeks 
2009/ 
2008 

Povprečno 
število 

zaposlenih 

Deleţ 

v % 

Povprečno 
število 

zaposlenih 

Deleţ 

v % 

VIII. 3 7,9 2 14,3 150,0 

VII. 26 68,4 8 57,1 325,0 

VI. 5 13,2 3 21,4 166,7 

V. 4 10,5 1 7,1 400,0 

IV. 0 0,0 0 0,0 - 

III. 0 0,0 0 0,0 - 

II. 0 0,0 0 0,0 - 

I. 0 0,0 0 0,0 - 

SKUPAJ 38 100 14 100 271,4 

 Izobraţevanje zaposlenih 

Na podlagi sklenjenih pogodb o izobraţevanju so v letu 2009 študij uspešno zaključili trije 
zaposleni, in si tako pridobili VI., VII. in VIII. stopnjo strokovne izobrazbe. Ob koncu leta so 

se na podlagi sklenjenih pogodb izobraţevali še štirje delavci, od tega eden na 
dodiplomskem visokošolskem strokovnem programu, ostali pa na podiplomskem programu 
za pridobitev magistrskega znanstvenega naziva, skupni znesek sofinanciranja po pogodbah 

o izobraţevanju za leto 2009 znaša 992 EUR. 
V letu 2009 je bilo v izobraţevanja in usposabljanja v obliki strokovnih seminarjev in 
podobnih oblik izobraţevanja ter usposabljanja porabljenih 10.322 EUR. Zaposleni so se 

izobraţevali in usposabljali predvsem o aktualnih zadevah, vezanih na delovanje druţbe.  

 Zdravje in varstvo pri delu, socialna varnost 

Druţba je zaposlenim zagotavljala varne delovne razmere v skladu s predpisi o varnosti in 

zdravju pri delu. V začetku leta je bila sprejeta nova Revizija ocene tveganja. Organizirana 
so bila izobraţevanja s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred poţarom. 
Izvajali so se periodični zdravstveni pregledi v skladu z zdravstveno oceno tveganja. 

                                                
1 Število delovnih ur v koledarskem letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače.  
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2.7  Razvojne usmeritve  

Skupščina druţbenikov 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 2009.  

 
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.  
 

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 sluţb, zdruţenih 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 sluţb, s posodabljanjem 
komunalnih sistemov in infrastrukture ter ohranjevanjem okolja in 

naravnih virov. Aktivnosti bodo usmerjene v zniţevanje 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 deleţa 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. 
 

Poznavanje mnenj in stališč uporabnikov je eden izmed pogojev 
za uspešno organizacijo izvajanja gospodarskih javnih sluţb na 
način, ki v največji moţni meri zadovoljuje čim več uporabnikov. 

Zaradi navedenega bomo nadaljevali s stalnim raziskovanjem 
odnosa uporabnikov do delovanja javnih podjetij tudi v letu 2010. 
Analize in poročila bomo vključevali v sprejemanje poslovnih 

odločitev.  
 
Na ekonomskem področju poslovanja bodo aktivnosti še naprej 

usmerjene v obvladovanje stroškov in povečanje učinkovitosti 
poslovanja predvsem z implementacijo modela strateškega 
holdinga preko povezovanja in poenotenja računovodskih, 

finančnih in kadrovskih sluţb ter informatike z vzpostavitvijo 

razvojna in 

okoljska 

naravnanost 

 

 

zanesljivost in 

kakovost oskrbe 

 

 

onomska 

učinkovitost 

ekonomska 

učinkovitost 

zadovoljstvo 

uporabnikov 
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ustreznega informacijskega modela. Najpomembnejše vodilo k 

navedenim spremembam je v učinkovitejšem, racionalnejšem in 
kvalitetnejšem zagotavljanju izvajanja gospodarskih javnih sluţb.  
 

Cenovna politika bo usmerjena v oblikovanje in uveljavitev cen, ki 
bodo zagotavljale nemoteno izvajanje dejavnosti ter ustrezen 
dolgoročni razvoj javnih podjetij. V čim večji meri se bomo trudili 

pridobiti sredstva kohezijskih skladov in tako zagotoviti potrebna 
razvojna sredstva. Pri tem pa ves čas iskali moţnosti za nove 
finančne vire tudi na povečanju obsega dosedanjih trţnih storitev 

in uvajanju novih. 
 

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 moţnostjo 
pridobitve novega strokovnega znanja z izobraţevanjem, 
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. 

 
Pri komuniciranju z javnostmi bomo še naprej zagotavljali javnost 
in transparentnost, skrbeli, da bo javnost hitro in kakovostno 

informirana o dogodkih, poslovnih odločitvah, spremembah in 
ostalih aktivnostih v Javnem holdingu in javnih podjetjih. Pri 
informiranju bomo uporabljali orodja komuniciranja preko 

medijev, kot so novinarske konference, sporočila za javnost, 
predvsem pa skrbeli za stalne, dnevne odnose s predstavniki 
različnih medijev. Občanke in občane bomo o aktualnih 

aktivnostih seznanjali tudi v glasilu Ljubljana, še nadalje pa 
skrbeli za aţurno in kakovostno podajanje informacij preko 
spletnega portala. Pomembne informacije bomo predstavili v 

zloţenkah in drugih tiskanih materialih.  
 

ustrezna  

finančna in 

cenovna politika 

 

 

 

spoštovanje in 

zagotavljanje  
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Sluţba za notranjo revizijo bo na podlagi potrjenega letnega 

načrta dela sluţbe, v katerem so na osnovi predhodne ocene 
dejavnikov tveganosti ter predlogov nadzornega sveta 
opredeljene notranje revizije z nazivi revidirancev in revidiranih 

področij, preverjala pravilnost ter smotrnost posameznih 
segmentov poslovanja povezanih javnih podjetij in matične 
druţbe. 

Po pripravi poročila o delu sluţbe za preteklo leto bo sluţba 
preverila upoštevanje priporočil revizorjev za izboljšanje 
poslovanja iz šestih revizij, preverila izvajanje organizacijskega 

navodila o javnem naročanju v matični druţbi ter izvedla novo 
tematsko revizijo javnega naročanja malih vrednosti v 
povezanem javnem podjetju. Ob tem bo v investicijsko najbolj 

intenzivnih povezanih javnih podjetjih podrobneje preverila 
načrtovanje in realizacijo izbranih investicij. Revidiranci bodo po 
izvedenih revizijah pozvani k predloţitvi dokazil o izvedbi ukrepov 

za izboljšanje poslovanja na podlagi priporočil revizorjev. 
Cilj notranje revizijskih pregledov je poleg preverjanja in 
potrjevanja pravilnosti ter smotrnosti poslovanja predvsem s 

podajanjem priporočil in predlogov ukrepov za odpravo 
nepravilnosti prispevati k izboljšanju poslovanja ter s tem 
pomagati organizaciji pri doseganju zastavljenih ciljev. 

Na podlagi dogovora med Javnim holdingom in MOL bo zaţivelo 
tudi sodelovanje obeh notranjih revizijskih sluţb predvsem pri 
izmenjavi izkušenj, izbiri sorodnih oz. povezanih revizijskih tem 
ter pri poročanju o pomembnejših ugotovitvah.  

  
Izvajanje planiranih aktivnosti in projektov bo v luči smernic in 
ciljev reorganizacije ter zastavljenem strateškem razvoju na 

področju informatike zaznamovano s stalnim razvojem in 
spremembami, ki so potrebne, da se postopoma vzpostavi bolj 
učinkovita in kvalitetna podpora poslovnim procesom ter zagotovi 

kvaliteten nivo storitev končnih uporabnikov. Tako standardna 
tehnološko sodobna programska in infrastrukturna oprema bosta 
temelj za učinkovito upravljanje informacijskih sredstev ter dobra 

platforma razvoju poslovnim procesom. Z vzpostavitvijo skupne 
informatike na JHL je informatika stopila na pot specializacije in 
usmerjenosti v procesno organiziranost in se s tem zavezala k 

strokovnemu in učinkovitemu izvajanju IT storitev. 
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2.8  Pomembni dogodki po koncu poslovnega leta 
 
Javni holding in povezana javna podjetja so skladno s sklepi pristojnih organov s 1.4.2010 
zaključili prenos FRS, IT in kadrovskih sluţb javnih podjetij na Javni holding. Predhodno so 

bile sklenjene pogodbe: z javnim podjetjem Energetika Ljubljana o neodplačnem pravnem 
prenosu Področja finance, računovodstvo in obračun, Kadrovske sluţbe ter Poslovno 
informacijske sluţbe na Javni holding; z javnim podjetjem Vodovod - Kanalizacija o 

neodplačnem pravnem prenosu Finančno računovodske sluţbe, Kadrovske sluţbe in Sluţbe 
za informatiko na Javni holding; z javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet o 
neodplačnem pravnem prenosu Sluţbe za ekonomiko, Sluţbe za kadrovanje in Sluţbe za 

informatiko na Javni holding; z javnim podjetjem Snaga o neodplačnem pravnem prenosu 
Finančno računovodske sluţbe, Plansko analitske sluţbe, Kadrovske sluţbe ter Sluţbe za 
informatiko in Sluţbe za podporo uporabnikom na Javni holding. S tem je bila uspešno 

zaključena tudi druga faza reorganizacije, ki je potekala nemoteno in z izjemnim 
medsebojnim sodelovanjem zaposlenih v javnih podjetjih in Javnem holdingu. Na Javni 
holding je prešlo 168 zaposlenih iz javnih podjetij, ki nadaljujejo delo v skupnih sluţbah, z 

opravljanjem del za vsa javna podjetja.   
 
Direktorica druţbe je sprejela sklep o spremembi poslovnega sedeţa druţbe, ki je od 

1.4.2010 na naslovu Verovškova ulica 70, v prostorih Javnega podjetja Energetika 
Ljubljana. Prav tako je v mesecu marcu sprejela nov Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest Javnega holdinga in ostale spremljajoče akte, ki so omogočili takojšen 

nemoten delovni proces v Javnem holdingu, v katerem se je od dotlej 40 zaposlenih s 1. 
aprilom povečalo na skupno 208 zaposlenih.  
 

Področje informatike je bilo usmerjeno zlasti v to, da so podprli selitev na novo lokacijo, še 
pred tem pa zagotovili najustreznejše tehnološke rešitve za enotno informacijsko podprto 
vloţišče za vsa javna podjetja in Javni holding. Zagotoviti so morali tudi potrebno 
infrastrukturo in komunikacije za zagon novega PIS ter na ta način omogočiti nemoteno 

poslovanje javnih podjetij in Javnega holdinga po prehodu v ţivo s 1.5.2010. Vseskozi so 
intenzivno potekale delavnice, ki se jih je udeleţevalo precejšnje število zaposlenih, kot 
priprava na uvedbo enotnega poslovno informacijskega sistema SAP.  

 
Med Javnim holdingom in javnimi podjetji so potekala usklajevanja tudi glede vsebine ene 
večstranske pogodbe za izvajanje storitev (SLA), ki je večdelna, saj so v njej natančno 

navedena vsa tri področja, tako kadrovsko, FRS kot IT področje. V posebnem delu pogodbe 
je obravnavan katalog, ki vključuje tudi kazalce uspešnosti po področjih skupaj s ciljnimi 
vrednostmi, terminski plan glavnih »outputov« in cene za posamezno področje. Katalog 

storitev definira dokumente, časovne okvire, merila uspeha in kazalnike uspešnosti po 
storitvah.  
 

Sluţba za javna naročila Javnega holdinga je uspešno izvedla obseţno javno naročilo za 
pisarniški material in kopirni papir za vsa javna podjetja in Javni holding, ki podjetjem 

omogoča znatni prihranek. Postopek je bil zaključen z dodatnimi pogajanji, na katerih so bili 
doseţene še ugodnejše cene. Trenutno pa je v objavi skupno javno naročilo za nakup 
osebnih sluţbenih in delovnih vozil. 
 

Svet ustanoviteljev je Zdenko Grozde z dnem 12.1.2010 imenoval za vršilko dolţnosti 
direktorja druţbe Ljubljanski potniški promet do imenovanja direktorja javnega podjetja 
oziroma najdlje do 30.6.2010. 
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Svet ustanoviteljev je soglašal s programom prodaje kapitalske naloţbe javnega podjetja 

Ljubljanski potniški promet, ki predstavlja 100% poslovni deleţ v druţbi BUS, medkrajevni 
potniški promet, d.o.o. ter zadolţil javno podjetje, da mu posreduje poročilo s predlogom 
najugodnejšega ponudnika v predhodno potrditev. 

 
Svet ustanoviteljev je Ministrstvu za promet in Direkciji Republike Slovenije za ceste 
posredoval zahtevo po enakopravni obravnavi vlog vseh druţbenikov Javnega holdinga 

Ljubljana pri sprejemanju odločitev za podaljšanje linij mestnega potniškega prometa v 
njihove občine. Direkcija za ceste je namreč za podaljšanje proge mestnega potniškega 
prometa linije 3B do Škofljice uvedla popolnoma drugačen postopek od predpisanega in od 

dosedanjih postopkov, po katerih so ţe podali dovoljenje za podaljšanje linij 6B do 
Brezovice in 19B do Jezera. 
 

Skupščina Javnega holdinga je podala soglasje k povečanju osnovnega kapitala javnega 
podjetja Ljubljanski potniški promet s sredstvi edinega druţbenika Javnega holdinga, v višini 
4 mio EUR, s katerimi bodo dokončno plačali nakup novih avtobusov.  
 
 

Notranja organiziranost druţbe od 1.4.2010 : 

 
 
 

 
 

D I R E K T O R  

 

 

URAD  

DIREKTORJA  

 

SLUŢBA ZA NOTRANJO 

REVIZIJO  

 

SEKTOR ZA 

INFORMATIKO  

 

SEKTOR ZA PRAVNE, 

KADROVSKE IN SPLOŠNE 
ZADEVE  

 

 

SEKTOR ZA FINANCE  

IN RAČUNOVODSTVO  

 

 

SEKTOR ZA JAVNA 

NAROČILA  
 

 

PRAVNA  
SLUŢBA 

SLUŢBA ZA 
KADROVSKE IN 

SPLOŠNE 

ZADEVE 

 
 

SLUŢBA ZA 
FINANCE 

 

SLUŢBA ZA 

RAČUNO-
VODSTVO  

 

SLUŢBA ZA 

PLAN, ANALIZE, 

KONTROLING  



JAVNI HOLDING Ljubljana                                                                                                          LETNO POROČILO 2009 29 

3 RAČUNOVODSKO POROČILO 

3.1 Računovodski izkazi  
3.1.1 Bilanca stanja 

v EUR 

    Pojasnila 31.12.2009 31.12.2008 
Indeks 

31.12.09/ 
31.12.08 

  SREDSTVA  190.859.209 189.784.348 100,6 

          

A. DOLGOROČNA SREDSTVA  167.292.158 168.927.316 99,0 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne 

aktivne časovne razmejitve 3.2.1.1 112.220 4.886 2.296,7 

1. Dolgoročne premoţenjske pravice  112.220 4.886 2.296,7 

II. Opredmetena osnovna sredstva 3.2.1.2 131.886 53.896 244,7 

3.  Druge naprave in oprema  131.886 53.896 244,7 

IV. Dolgoročne finančne naloţbe 3.2.1.3 167.048.052 168.868.534 98,9 

1. Dolgoročne finančne naloţbe, razen posojil  167.048.052 168.868.534 98,9 

 a) Delnice in deleţi v druţbah v skupini  167.048.052 168.868.534 98,9 

      

B. KRATKOROČNA  SREDSTVA  18.391.622 14.048.364 130,9 

III. Kratkoročne finančne naloţbe 3.2.1.4 17.824.946 13.258.851 134,4 

 Kratkoročne finančne naloţbe, razen posojil  1.799.564 0 - 

a) Delnice in deleţi v druţbah v skupini  1.799.564 0 - 

2. Kratkoročna posojila  16.025.382 13.258.851 120,9 

 a) Kratkoročna posojila druţbam v skupini  0 975.909 0,0 

 b) Kratkoročna posojila drugim  16.025.382 12.282.942 130,5 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 3.2.1.5 412.755 773.672 53,4 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do druţb v skupini   364.481 772.872 47,2 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  1.565  0    -    

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih  46.709 800 5.838,6 

V. Denarna sredstva 3.2.1.6 153.921 15.841 971,7 
      

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 3.2.1.7 5.175.429 6.808.667 76,0 

  ZABILANČNA EVIDENCA 3.2.4 367.701 5.590 6.577,8 

      

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  190.859.209 189.784.348 100,6 

          

A. KAPITAL 3.2.1.8 185.312.899 182.812.909 101,4 

I. Vpoklicani kapital  151.446.841 151.446.841 100,0 

1. Osnovni kapital  151.446.841 151.446.841 100,0 

II. Kapitalske rezerve  30.812.904 30.812.904 100,0 

III. Rezerve iz dobička  152.658 27.658 551,9 

1. Zakonske rezerve  152.658 27.658 551,9 

V. Preneseni čisti poslovni izid  525.506 0    -    

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta  2.374.990 525.506 451,9 

      
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 3.2.1.9 132.115 39.063 338,2 

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti  129.214 39.063 330,8 

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve  2.901 0    -    
      

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  5.412.067 6.929.214 78,1 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.2.1.10 5.412.067 6.929.214 78,1 

1.  Kratkoročne poslovne obveznosti do druţb v skupini  5.190.820 6.798.891 76,3 

2.  Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev  93.082 75.320 123,6 

5.  Druge kratkoročne poslovne obveznosti  128.165 55.003 233,0 

      

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE  2.128 3.162 67,3 

  ZABILANČNA EVIDENCA 3.2.4 367.701 5.590 6.577,8 

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov. 



LETNO POROČILO 2009                                                                                                           JAVNI HOLDING Ljubljana 30 

3.1.2 Izkaz poslovnega izida 
 

      v EUR 

    Pojasnila  2009 2008 

Indeks    

2009/ 
2008 

       

1. + Čisti prihodki od prodaje  1.340.621 1.600 83.788,8 
b)  Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu podjetjem v skupini 

doseţeni z opravljanjem druge dejavnosti  1.309.423 0 - 
c)  Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem 

doseţeni z opravljanjem druge dejavnosti  31.198 1.600 1.948,9 

5. - Stroški blaga, materiala in storitev 3.2.2.4 714.207 294.263 242,7 
a.2)  Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški 

porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji  22.729 10.540 215,6 

b.1)  Stroški storitev povezani s podjetji v skupini  102.800 41.654 246,8 

b.2)  Stroški storitev povezani z drugimi podjetji  588.678 242.069 243,2 

6. - Stroški dela 3.2.2.6 1.658.517 619.680 267,6 

a)  Stroški plač  1.295.551 475.384 272,5 

b)  Stroški socialnih zavarovanj  241.700 88.443 273,3 

b.1)  Stroški pokojninskih zavarovanj  143.707 52.301 274,8 

b.2)  Drugi stroški socialnih zavarovanj  97.993 36.142 271,1 

c)  Drugi stroški dela  121.266 55.853 217,1 

7. - Odpisi vrednosti 3.2.2.7 21.942 9.361 234,4 
a)  Amortizacija  21.909 9.361 234,0 
b)  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 

sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih  33 0 - 

8. - Drugi poslovni odhodki 3.2.2.8 94.190 704.128 13,4 

a)  Drugi poslovni odhodki povezani s podjetji v skupini  0 697.560 0,0 

b)  Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji   94.190 6.568 1.434,1 

9. + Finančni prihodki iz deleţev  10.338.803 4.993.426 207,0 
a)  Finančni prihodki iz deleţev v druţbah v skupini  10.338.803 4.993.426 207,0 

10. + Finančni prihodki iz danih posojil  496.437 732.757 67,7 

a2)  Finančni prihodki iz posojil, danih druţbam v skupini povezane 
z opravljanjem drugih dejavnosti  16.198 60.113 26,9 

b2)  Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z 
opravljanjem drugih dejavnosti  480.239 672.644 71,4 

12. - Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naloţb 3.2.2.9 7.187.021 3.547.871 202,6 

14. - Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  0 5 0,0 
b)  Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih 

obveznosti  0 5 0,0 

15. + Drugi prihodki   8 689 1,2 

16. - Drugi odhodki  2 0 - 

17. - Davek iz dobička  0 0 - 

       

19. = ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
 (1-5-6-7-8+9+10+11-12-14+15-16)  2.499.990 553.164 451,9 

 

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov. 
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3.1.3 Izkaz denarnih tokov 

   v EUR 

    
2009 2008 

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     

a) Postavke izkaza poslovnega izida -1.126.285 -1.615.787 

  Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 1.340.629 2.289 

  

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz 

poslovnih obveznosti -2.466.914 -1.618.076 
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 

odloţenih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance 
stanja 569.026 -46.893 

  Začetne manj končne poslovne terjatve 360.917 -129.085 

  Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve 1.633.238 -5.243.469 

  Končni manj začetni poslovni dolgovi -1.517.147 5.315.931 

  Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 92.018 9.730 

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju 
(a+b) -557.259 -1.662.680 

     

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŢBENJU     

a) Prejemki pri naloţbenju 24.424.647 6.014.839 

  

Prejemki do dobljenih obresti in deleţev v dobičku drugih, ki se nanašajo na 

naloţbenje 10.338.803 4.993.426 

  Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naloţb 14.085.844 1.021.413 

b) Izdatki pri naloţbenju -23.729.309 -4.392.855 

  Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -109.146 -3.960 

  Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -98.120 -21.797 

  Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naloţb -5.366.540 -4.367.098 

  Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naloţb -18.155.502 0 

c) Prebitek prejemkov pri naloţbenju ali prebitek izdatkov  pri naloţbenju 
(a+b) 695.338 1.621.984 

     

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     

a) Prejemki pri financiranju 0 0 

b) Izdatki pri financiranju 0 0 

c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju 
(a+b) 0 0 

     

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) na dan 31.12. 153.921 15.841 

     

x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) 138.080 -40.696 

y) Začetno stanje denarnih sredstev na dan 01.01. 15.841 56.537 

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

Izkaz gibanja kapitala za leto 2009 
v EUR 

  

Vpoklicani 

kapital 

Kapitalske 

rezerve 

Rezerve iz dobička 

Preseţek 
 iz 

prevrednot. 

Preneseni čisti poslovni 

izid 

Čisti poslovni izid 

poslovnega leta 

Skupaj 
Osnovni 

kapital 

Zakonske 

rezerve 

Druge 

rezerve iz 

dobička 

Preneseni 

čisti 

dobiček 

Prenesena 

čista izguba 

Čisti 

dobiček 

poslovnega 

leta 

Čista 

 izguba 

poslovnega 

leta 

A. Začetno stanje v obdobju 1.1.2009 151.446.841 30.812.904 27.658 0 0 0 0 525.506 0 182.812.909 

B. Premiki v kapital 0 0 0 0 0 0 0 2.499.990 0 2.499.990 

d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta  0 0 0 0 0 0 0 2.499.990 0 2.499.990 

C. Premiki v kapitalu 0 0 124.999 0 0 525.506 0 -650.505 0 185.312.899 

a) Razporeditev čistega dobička kot sestavine 

kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta  0 0 124.999 0 0 0 0 -124.999 0 0 

f) Druge prerazporeditve sestavin kapitala 0 0 0 0 0 525.506 0 -525.506 0 0 

Č. Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Končno stanje v obdobju 31.12.2009 151.446.841 30.812.904 152.658 0 0 525.506 0 2.374.990 0 185.312.899 

  BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA 0  0   0 0 0 525.506 0 2.374.990 0 2.900.496 

 
Izkaz gibanja kapitala za leto 2008 

v EUR 

  

Vpoklicani 

kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz dobička 

Preseţek 

 iz 
prevrednot. 

Preneseni čisti poslovni 

izid 

Čisti poslovni izid 

poslovnega leta 

Skupaj 
Osnovni 

kapital 

Zakonske 

rezerve 

Druge 
rezerve iz 

dobička 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Prenesena 

čista izguba 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 

leta 

Čista 
 izguba 

poslovnega 

leta 

A. Začetno stanje v obdobju 1.1.2008 151.446.841 30.812.904 0 0 0 0 0 0 0 182.259.745 

B. Premiki v kapital 0 0 0 0 0 0 0 553.164 0 553.164 

d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta  0 0 0 0 0 0 0 553.164 0 553.164 

C. Premiki v kapitalu 0 0 27.658 0 0 0 0 -27.658 0 0 

a) Razporeditev čistega dobička kot sestavine 

kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta  0 0 27.658 0 0 0 0 -27.658 0 0 

Č. Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Končno stanje v obdobju 31.12.2008 151.446.841 30.812.904 27.658 0 0 0 0 525.506 0 182.812.909 

  BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA 0  0   0 0 0 0 0 525.506 0 525.506 

 

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov 
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3.1.5 Izkaz bilančnega dobička 
 

v EUR 

   31.12.2009 31.12.2008 

a) + Čisti poslovni izid poslovnega leta 2.499.990 553.164 

b) + Preneseni čisti dobiček/Prenesena čista izguba 525.506 0 
b1) + Prenesena čista izguba – plačilo davka od 

dobička 2004 0 0 

c) + Zmanjšanje rezerv iz dobička  0 0 

č) - Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave 124.999 27.658 

d) - Povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave 
in nadzornega sveta 0 0 

e) = Bilančni dobiček ali bilančna izguba  
(a+b+c-č-d) 2.900.496 525.506 

 
Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov. 
 
 

3.1.6 Predlog razdelitve bilančnega dobička 
v EUR 

   

Bilančni dobiček, ki ga Skupščina razporedi 2.900.496 

 na druţbenike 0 

 v druge rezerve 0 
 za prenos v naslednje leto 2.900.496 
 za druge namene 0 

 

Bilančni dobiček poslovnega leta 2009 v druţbi JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. v višini 
2.900.496 EUR ostane nerazporejen. 
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3.2 Razkritja postavk v računovodskih izkazih 

 Računovodske usmeritve 

Javni holding vodi poslovne knjige v skladu z ZGD–1 in Slovenskimi računovodskimi standardi 

2006, ki na nekaterih področjih ponujajo več rešitev, o njihovi izbiri pa odloča druţba sama. 
Izbrane računovodske rešitve in razkrivanje informacij je usklajeno z Enotnimi 
računovodskimi usmeritvami Javnega holdinga in odvisnih javnih podjetij, ki jih je sprejel 

Svet ustanoviteljev in ki so povzeta v Pravilniku o računovodstvu Javnega holdinga in v 
posameznih pravilnikih odvisnih podjetij. 
 

  Kapitalske povezave 

Javni holding ima v 100% lasti naslednje druţbe, katerih kapital na dan 31.12.2009 znaša:  

 
  v EUR 

  
31.12.2009 

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. Verovškova 62, Ljubljana 148.063.671 

JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. Vodovodna cesta 90, Ljubljana 144.508.012 

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. Celovška cesta 160, Ljubljana 15.612.984 

SNAGA Javno podjetje d.o.o. Povšetova 6, Ljubljana 23.286.359 

 

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. skladno z Zakonom o gospodarskih druţbah pripravlja tudi 

konsolidirane računovodske izkaze oziroma konsolidirano letno poročilo, ki je na razpolago na 
sedeţu druţbe, Verovškova ulica 70, Ljubljana. 
 

 Temeljne računovodske predpostavke in splošne računovodske usmeritve 

Javni holding upošteva pri pripravi računovodskih izkazov 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. 
 

Izbrana različica bilance stanja je opisana v SRS 24.4. Postavke v bilanci stanja so prikazane 
po neodpisani vrednosti kot razlika med celotno vrednostjo in popravkom vrednosti. Izbrana 
različica izkaza poslovnega izida je v SRS 25.5. opredeljena kot različica I, izbran izkaz 

denarnih tokov pa je v SRS 26.9. opredeljen kot različica II, sestavljena po posredni metodi 
in v zaporedni stopenjski obliki. Podatki za izkaz denarnih tokov izhajajo iz bilance stanja in iz 
izkaza poslovnega izida ter dodatnih računovodskih podatkov. Izkaz gibanja kapitala, ki je 

prikazan v obliki, ki je v SRS opredeljena kot različica II, je sestavljen v obliki razpredelnice 
sprememb vseh sestavin kapitala. 
 

Javni holding nima ne področnih ne območnih odsekov. 
 
Računovodski izkazi so izraţeni v EUR, brez centov. 

 
Poslovno leto Javnega holdinga je enako koledarskemu letu. 
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 Posamezne računovodske usmeritve 

a) Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 

Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju 

ovrednotijo po nabavni vrednosti.  
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo po nabavnih cenah, 
zmanjšanih za enakomerno časovno amortizacijo. V bilanci stanja je vpisana zgolj 

neodpisana vrednost, ki je razlika med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti. V 
nabavni vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev so všteti njegova nakupna cena in vsi 
stroški usposobitve sredstva za nameravano uporabo. Kasneje nastali stroški, ki povečujejo 

koristi opredmetenih osnovnih sredstev, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če pa stroški 
povečujejo dobo koristnosti tega sredstva, se zmanjšuje do takrat obračunani popravek 
vrednosti sredstva. 

Neopredmetena sredstva s končnimi dobami koristnosti so dolgoročne premoţenjske pravice, 
sredstev z nedoločenimi dobami koristnosti pa podjetje nima. 
Amortizirljiva sredstva se amortizirajo posamično po metodi enakomernega časovnega 

amortiziranja in po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega posameznega osnovnega 
sredstva in so po pomembnejših vrstah osnovnih sredstev sledeča: 
 

 Amortizacijske skupine  stopnje 

 Računalniška in programska oprema  25-33,3% 

 Druga elektronska oprema 10-12,5% 

 Pohištvo in druga oprema 10-16,0% 

 
Preostale vrednosti pri osnovnih sredstvih druţba ne določa, zato je osnova za amortizacijo 
enaka nabavni vrednosti osnovnih sredstev. 

Za merjenje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po njihovem 
pripoznanju druţba  uporablja model nabavne vrednosti. 
 

b) Finančne naloţbe 

Finančne naloţbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in 
kratkoročne finančne naloţbe. Dolgoročne finančne naloţbe so tiste, ki jih namerava imeti 

podjetje naloţbenik v posesti v obdobju, daljšem od leta dni, in ne v posesti za trgovanje. 
Finančne naloţbe druţbe so pri začetnem pripoznanju razporejene na deleţe v odvisne 
druţbe in dana posojila (dolgoročna posojila in kratkoročni depoziti). 

Dolgoročne finančne naloţbe vseh vrst se v začetku izkazujejo po nabavni vrednosti, ki ji 
ustrezajo naloţena denarna sredstva ali drugačna sredstva. Dolgoročne finančne naloţbe 
predstavljajo naloţbe v kapital odvisnih podjetij. Če finančna naloţba izgublja vrednost 

(zaradi neuspešnega oziroma negativnega poslovanja odvisnega podjetja), mora druţba 
oceniti, v kakšni velikosti je treba v breme finančnih odhodkov iz oslabitve in odpisov 
finančnih naloţb oblikovati popravek njene začetno izkazane vrednosti. Oslabitev finančne 

naloţbe v višini letne izgube odvisnega podjetja druţba opravi skladno s pravilnikom konec 
vsakega poslovnega leta, v kolikor je odvisno podjetje ustvarilo izgubo zaporedno vsaj dve 
leti in obstaja upravičen dvom o njegovem nadaljnjem poslovanju. 

Kratkoročne finančne naloţbe v posojila so izkazane z nabavnimi vrednostmi, ki predstavljajo 
vplačane zneske posojila in pogodbene obresti.  
Tiste dolgoročne finančne naloţbe, ki zapadejo v plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja, 
se v bilanci stanja prenesejo med kratkoročne finančne naloţbe. 
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c) Terjatve 

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih 

listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če 
njihova knjigovodska vrednost presega njihovo pošteno vrednost, to je udenarljivo vrednost. 
Oslabitev terjatev se v knjigah prikaţe kot popravek vrednosti terjatev. Popravka terjatev ne 

oblikujemo, kadar gre za terjatve do odvisnih druţb in ne obstaja utemeljen dvom o njihovi 
neizpolnitvi. 
 

č) Kapital 

Celotni kapital izraţa lastniško financiranje druţbe in njeno obveznost do lastnikov. 
Opredeljen je z zneski, ki so jih lastniki vloţili v druţbo kot osnovni kapital, s povečanji 

kapitala iz naslova uspešnosti poslovanja ter kapitalskimi rezervami. 
Rezerve iz dobička se, skladno z Zakonom o gospodarskih druţbah, oblikujejo v višini 5% 
čistega poslovnega izida tekočega leta. 
 

d) Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

Javni holding oblikuje 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.  
 

e) Prihodki 

Javni holding razčlenjuje prihodke na poslovne, finančne in druge prihodke. Prihodki se 
pripoznavajo ob fakturiranju storitev (hkrati s terjatvami iz naslova prodanih storitev), ker se 

šteje, da je prodajalec na kupca prenesel vsa tveganja. 
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 
povezano s povečanjem sredstev ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče 

zanesljivo izmeriti. Prihodki in povečanja sredstev oziroma zmanjšanja dolgov se torej 
pripoznavajo hkrati. 
Finančni prihodki so prihodki od naloţbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naloţbami in 

tudi v zvezi s terjatvami v obliki obračunanih obresti in kot prevrednotovalni finančni 
prihodki. Finančni prihodki se priznavajo samo, kadar ne obstaja dvom glede njihove velikosti 
in poplačljivosti. Za obresti se prihodki pripoznavajo v zneskih, ki se nanašajo na pretečeno 

obdobje. 
 

f) Odhodki 

Javni holding razčlenjuje odhodke na poslovne odhodke, finančne odhodke 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 naloţbenje. Prve predstavljajo 
predvsem stroški danih obresti, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotovalnih finančnih 
odhodkov, ki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naloţbami zaradi njihove oslabitve. 
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3.2.1.  Pojasnila k bilanci stanja 
 

3.2.1.1 Neopredmetena sredstva 

112.220 EUR 

Neopredmetena sredstva predstavljajo vlaganja v materialne pravice za programsko opremo. 

Vsa sredstva so bila pridobljena z nakupom od drugih pravnih oseb in so ovrednotena z 
nakupno ceno, povečano za vse stroške, povezane s pridobitvijo teh sredstev. 
 

V letu 2009 se prevrednotovanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev ni izvajalo.  
 
Gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev: 
   v EUR 

  Materialne pravice Investicije v teku Skupaj 

Nabavna vrednost     

Stanje 1.1. 37.436 0 37.436 

    Povečanja 12.018 97.307 109.325 

    Zmanjšanja-izločitve po inventuri 1.810 0 1.810 

Stanje 31.12. 47.644 97.307 144.951 

Popravek vrednosti       

Stanje 1.1. 32.550 0 32.550 

    Nakup sredstev odvisne druţbe 179 0 179 

    Zmanjšanja-izločitve po inventuri 1.810 0 1.810 

    Amortizacija 1.812 0 1.812 

Stanje 31.12. 32.731  0 32.731 

Neodpisana (sedanja) vrednost     

  Stanje 1.1. 4.886 0 4.886 

  Stanje 31.12. 14.913 97.307 112.220 

 
Nakup sredstev od odvisnih druţb je bil opravljen po sedanji vrednosti v višini 151 EUR, v 
evidencah pa se je pripoznal po izvirnih vrednostih, torej z nabavno vrednostjo v višini 330 
EUR ter popravkom vrednosti v višini  179 EUR. 

 
 

3.2.1.2 Opredmetena osnovna sredstva 

131.886 EUR 

Vsa opredmetena osnovna sredstva so v lasti podjetja in niso obremenjena s hipoteko. 

Druţba na dan 31.12.2009 nima nobenih finančnih obveznosti v zvezi s pridobitvijo osnovnih 
sredstev, niti nima sredstev, vzetih v finančni najem. 
 

V letu 2009 se prevrednotovanje opredmetenih osnovnih sredstev ni izvajalo. 
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Opredmetena osnovna sredstva se nanašajo na:  
   v EUR 

 31.12.2009 31.12.2008 
Indeks 

09/08 

Oprema 118.587 40.597 292,1 

Umetniška dela 13.299 13.299 100,0 

Skupaj 131.886 53.896 244,7 

 

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev: 
   v EUR 

  Oprema Umetniška dela Skupaj 

    

Nabavna vrednost       

Stanje 1.1. 115.280 13.299 128.579 

    Povečanja 123.983 0 123.983 

    Zmanjšanja-izločitev po inventuri 17.580 0 17.580 

Stanje 31.12. 221.683 13.299 234.982 

      

Popravek vrednosti       

Stanje 1.1. 74.683 0 74.683 

    Povečanja 25.862 0 25.862 

    Zmanjšanja-izločitev po inventuri 17.546 0 17.546 

    Amortizacija 20.097 0 20.097 

Stanje 31.12. 103.096 0 103.096 

      

Neodpisana (sedanja) vrednost     

  Stanje 1.1. 40.597 13.299 53.896 

  Stanje 31.12. 118.587 13.299 131.886 

 

Nakup sredstev od odvisnih druţb je bil opravljen po sedanji vrednosti v višini 12.121 EUR, v 
evidencah pa se je pripoznal po izvirnih vrednostih, torej z nabavno vrednostjo v višini 

37.985 EUR ter popravkom vrednosti v višini 25.864 EUR. 
 

 

3.2.1.3 Dolgoročne finančne naloţbe 

167.048.052 EUR 

Deleţi in delnice v druţbah v skupini se nanašajo na: 
     v EUR 

  31.12.2009 Povečanje  Zmanjšanje 31.12.2008 
Indeks 
09/08 

Energetika Ljubljana 93.165.121 0 0 93.165.121 100,0 

Vodovod – Kanalizacija 41.206.429 2.166.540 0 39.039.889 105,5 

Ljubljanski potniški promet 10.902.620 3.200.000 -7.187.021 14.889.642 73,2 

Snaga 21.773.882 0 0 21.773.882 100,0 

Skupaj 167.048.052 5.366.540 -7.187.021 168.868.534 98,9 

 

Finančne naloţba v odvisna podjetja so skladno z določili SRS 2006 preračunane na njihovo 
nabavno vrednost, povečanje naloţbe predstavlja dokapitalizacijo podjetja, zmanjšanje pa 
kot oslabitev oziroma odpis finančne naloţbe. Sklep skupščine o soglasju, da Javni holding, 

kot edini druţbenik dokapitalizira podjetje Vodovod – Kanalizacija v višini 2.166.540 EUR in 
Ljubljanski potniški promet v višini 3.200.000 EUR, je bil sprejet na seji dne 8.7.2009. 
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Javni holding je skladno s sklepom skupščine z dne 3.6.2009, ki določa, da se od leta 2009 
dalje sofinanciranje investicij podjetja Vodovod – Kanalizacija, vrši na podlagi zahtevkov o 

izvršenih investicijah, le preko dokapitalizacije, je v decembru 2009 dokapitaliziral podjetje v 
višini 1.799.564 EUR, vpis v sodni register pa je bil izvršen 5.1.2010. 
Zmanjšanje oziroma oslabitev finančne naloţbe v višini 7.187.021 EUR predstavlja izgubo 

podjetja Ljubljanski potniški promet v letu 2009. 
 

Javni holding ima v 100% lasti naslednje druţbe, katerih poslovni izid in kapital na dan 
31.12.2009 znaša: 
   v EUR 

  
Poslovni izid Kapital 

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. Verovškova 62, Ljubljana 2.804.148 148.063.671 

JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. Vodovodna cesta 90, Ljubljana 1.554.651 144.508.012 

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. Celovška cesta 160, Ljubljana -7.187.021 15.612.984 

SNAGA Javno podjetje d.o.o. Povšetova 6, Ljubljana -2.380.484 23.286.359 

 
 

3.2.1.4 Kratkoročne finančne naloţbe  

17.824.946 EUR 

   
v EUR 

  31.12.2009 31.12.2008 
Indeks 

09/08 

Kratkoročne finančne naloţbe, razen posojil, podjetjem v skupini 1.799.564 0 - 

Kratkoročno dana posojila podjetjem v skupini 0 975.909 0,0 

Druge kratkoročne finančne naloţbe 16.025.382 12.282.942 130,5 

Skupaj 17.824.946 13.258.851 134,4 

 
Kratkoročne finančne naloţbe, razen posojil, podjetjem v skupini v višini 1.799.564 EUR 
predstavlja znesek, ki ga je Javni holding skladno s sklepom skupščine z dne 3.6.2009, ki 

določa, da se od leta 2009 dalje sofinanciranje investicij podjetja Vodovod – Kanalizacija, vrši 
na podlagi zahtevkov o izvršenih investicijah, le preko dokapitalizacije, v decembru 2009 
nakazal kot dokapitalizacijo v podjetje v višini 1.799.564 EUR, vpis v sodni register pa je bil 

izvršen 5.1.2010. 
Kratkoročne finančne naloţbe v posojila so izkazane z nabavnimi vrednostmi, ki predstavljajo 
vplačane zneske depozitov in terjatev za obresti, ki se nanašajo na leto 2009. Naloţbe 

predstavljajo depozite v bankah, podjetji v skupini (LPP in Snaga) sta v letu 2009 poplačali 
vsa posojila.  
Kratkoročni depoziti (z ročnostjo do dveh mesecev) pri poslovnih bankah v višini 16.025.382 

EUR so obrestovani z letno obrestno mero 2,1% do 2,65%. 
 
 

3.2.1.5 Kratkoročne poslovne terjatve  

412.755 EUR 

Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami so v bilanci stanja izkazane naslednje vrste terjatev: 
   v EUR 

  31.12.2009 31.12.2008 
Indeks 

09/08 

Druge kratkoročne terjatve do podjetij v skupini 364.481 772.872 47,2 

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 1.566 0        - 

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 46.709 800 5.838,6 

Skupaj 412.755 773.672 53,4 
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Druge kratkoročne terjatve do podjetij v skupini predstavljajo terjatve za opravljene storitve 
pravne sluţbe in sluţbe javnih naročil v mesecu decembru 2009, ki zapadejo v plačilo v letu 

2010, v letu 2008 pa ta postavka predstavlja terjatev do podjetja Vodovod – Kanalizacija, za 
sredstva namenjena za realizacijo investicijskih vlaganj, ki so ob aktivaciji prikazala kot drugi 
poslovni odhodki. 

Popravki terjatev na dan 31.12.2009 niso oblikovani.  
Terjatev so v celoti nezavarovane. 
 

 
3.2.1.6 Denarna sredstva 

153.921 EUR 

Na dan 31.12.2009 je imelo podjetje na transakcijskem računu pri NLB 33.835 EUR ter pri 

poslovni banki depozit na odpoklic v višini 120.086 EUR. 
 
 

3.2.1.7 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

5.175.429 EUR 

Postavko odloţeni stroški predstavljajo odloţene obveznosti v višini 5.172.745 EUR, ki 

predstavlja obveznost po pogodbi o sofinanciranju nujnih investicijskih nalog podjetja 
Vodovod – Kanalizacija za leti 2008 in 2009, ki smo jo dodatno povečali po sklepu skupščine 
v višini 275.207 EUR in 428.753 EUR, ter zniţali za izvršeno dokapitalizacijo, po sklepu 

skupščine z dne 3.6.2009, v mesecu decembru 2009, za realizirane investicije 
Preostali znesek v višini 2.684 EUR predstavlja kratkoročno odloţene stroške – plačilo licenc, 
članarine ter literature za leto 2010. 

 
 
3.2.1.8 Kapital 

185.312.899 EUR 
      v EUR 

  31.12.2009 31.12.2008 
Indeks 
09/08 

Osnovni kapital 151.446.841 151.446.841 100,0 

Kapitalske rezerve 30.812.904 30.812.904 100,0 

Zakonske rezerve 152.658 27.658 551,9 

Preneseni čisti poslovni izid 525.506 0        - 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2.374.990 525.506 451,9 

Skupaj 185.312.899 182.812.909 101,4 

 

Osnovni kapital Javnega holdinga znaša po 7. členu druţbene pogodbe 151.446.841 EUR; 
vsak druţbenik ima osnovni vloţek v višini poslovnega deleţa po 8. členu druţbene pogodbe.  

 
Kapitalske rezerve podjetja znašajo 30.812.904 EUR in so posledica opravljanja revalorizacije 
osnovnega kapitala do leta 2001.  

 
V skladu z določili ZGD-1 je vodstvo Javnega holdinga ţe ob sestavitvi letnega poročila 
oblikovalo zakonske rezerve v višini 124.999 EUR oziroma 5% čistega poslovnega dobička 

leta 2009.  
 
Ob prevrednotenju kapitala z indeksom cen ţivljenjskih potrebščin (1,8%) bi bila izkazana 

izguba v višini 790.642 EUR. 
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3.2.1.9 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

132.115 EUR 
   v EUR 

  31.12.2009 31.12.2008 
Indeks 
09/08 

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi 90.427 23.081 391,8 

Rezervacije za jubilejne nagrade 38.787 15.981 242,7 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 2.901 0   

Skupaj 132.115 39.062 338,2 

 

Podjetje je na podlagi aktuarskega izračuna oblikovalo rezervacije za jubilejne nagrade in 
odpravnine zaposlencev (preteţno zaradi novih zaposlitev v 2009) v višini 92.493 EUR. DPČR 

v višini 2.901 EUR predstavljajo znesek odstopljenih prispevkov za invalide nad kvoto. 
 
Prikaz gibanja dolgoročnih rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade. 
    v EUR 

  
Aktuarski 

izračun 
31.12.2009 

Povečanje/ 
zmanjšanje 

Črpanje 
Aktuarski 

izračun 
31.12.2008 

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi 90.427 67.346 0 23.081 

Rezervacije za jubilejne nagrade 38.787 25.147 2.342 15.982 

Skupaj 129.214 92.493 2.342 39.063 

 
 

3.2.1.10 Kratkoročne poslovne obveznosti 

5.412.067 EUR 
   v EUR 

  31.12.2009 31.12.2008 
Indeks 

09/08 

Kratkoročne obveznosti do druţb v skupini 5.190.820 6.798.891 76,3 

Kratkoročne obveznosti do drugih dobaviteljev  93.082 75.320 123,6 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 128.165 55.003 233,0 

Skupaj 5.412.067 6.929.214 78,1 

 
 

Deset največjih dobaviteljev v letu 2009: 

 A. T. Kearney svetovanje d.o.o. v višini 367.800 EUR, 
 Actual I.T. d.o.o. v višini 191.424 EUR,  

 Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o. v višini 124.671 EUR,  
 ADD d.o.o. v višini 97.895 EUR, 

 IPMIT d.o.o. v višini 37.920 EUR, 
 Studio Moderna d.o.o. v višini 30.747 EUR, 

 Šircelj Consulting d.o.o. v višini 29.952 EUR, 
 Odvetnik Andrej Turk v višini 24.480 EUR, 

 Kliping d.o.o. v višini 23.974 EUR, 
 Ličer Solutions d.o.o. v višini 23.798 EUR. 

 

 Kratkoročne poslovne obveznosti do druţb v skupini 

5.190.820 EUR 

Kratkoročne poslovne obveznosti do druţb v skupini predstavlja preostalo obveznost do 

podjetja Vodovod – Kanalizacija po pogodbi o financiranju programov poslovnega načrta za 
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leto 2009, v višini 5.172.745 EUR, ki se na drugi strani prikazuje kot kratkoročne aktivne 
časovne razmejitve ter obveznost do istega podjetja iz naslova najemnine za poslovni 

prostor, za mesec december 2009 v višini 18.075 EUR. 
 

 

 
3.2.2 Pojasnila k izkazu poslovnega izida 

 

3.2.2.1 Prihodki 

12.175.868 EUR 

V letu 2009 je imela druţba sledečo strukturo prihodkov: 
   v EUR 

  2009 2008 
Indeks 
09/08 

Prihodki od poslovanja 1.340.629 2.290 58.542,8 

Prihodki financiranja 10.835.240 5.726.183 189,2 

Skupaj 12.175.868 5.728.473 212,6 

 
 

3.2.2.2  Finančni prihodki 

10.835.240 EUR 

Finančni prihodki se nanašajo na: 

 
   v EUR 

  2009 2008 
Indeks 
09/08 

Finančni prihodki iz deleţev 10.338.803 4.993.426 207,0 

Finančni prihodki iz danih posojil 496.437 732.757 67,7 

Skupaj 10.835.240 5.726.183 189,2 

 
Finančni prihodki iz deleţev predstavljajo nakazilo dobička po sklepu Sveta ustanoviteljev 

odvisnega podjetja Energetika Ljubljana v višini 8.172.263 EUR ter podjetja Vodovod – 
Kanalizacija v višini 2.166.540 EUR.  
Finančne prihodke iz posojil, danim drugim pa predstavljajo finančni prihodki iz posojil, 

danim druţbah v skupini v višini 16.198 EUR ter finančni prihodki oziroma obresti depozitov 
pri bankah ter obresti pozitivnega stanja, v višini 480.239 EUR.  
 

 
 
3.2.2.3 Odhodki 

9.675.879 EUR 

Odhodki so bili v letu 2009 obračunani v višini in strukturi, kot je prikazana v tabeli: 
   v EUR 

  2009 2008 
Indeks 

09/08 

Poslovni odhodki 2.488.856 1.627.432 152,9 

Finančni odhodki 7.187.022 3.547.871 202,6 

Skupaj 9.675.879 5.175.303 187,0 
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3.2.2.4 Stroški blaga, materiala in storitev 

714.207 EUR 

Razčlenitev stroškov materiala in storitev. 
   v EUR 

  2009 2008 
Indeks 
09/08 

Stroški materiala 22.729 10.540 215,6 

Stroški storitev 691.478 283.723 243,7 

Skupaj 714.207 294.263 242,7 

 
 

 Stroški materiala 

22.729 EUR 
 

   v EUR 

  2009 2008 
Indeks 
09/08 

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 16.591 9.411 176,3 

Drugi stroški materiala 6.138 1.129 543,7 

Skupaj 22.729 10.540 215,6 

 

 Stroški storitev 

691.478 EUR 
   v EUR 

  2009 2008 
Indeks 
09/08 

Stroški transportnih storitev 30.724 15.124 203,1 

Stroški storitev vzdrţevanja 7.240 2.697 268,4 

Stroški najemnin 121.565 40.154 302,7 

Povračila stroškov  zvezi z delom 3.223 2.268 142,1 

Stroški bančnih storitev ter zavarovalne premije 1.346 974 138,2 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev  455.716 174.111 261,7 

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 9.747 12.765 76,4 

Stroški fizičnih oseb 7.835 20.776 37,7 

Stroški drugih storitev 54.172 14.854 364,7 

Skupaj 691.478 283.723 243,7 

 

Postavka stroški intelektualnih in osebnih storitev vključuje stroške izdelave in 
implementacije modela strateškega holdinga v višini 306.100 EUR, stroške pravnega in 

davčnega svetovanja ter revizije v višini 56.145 EUR, storitve na področju informatike v višini 
50.510 EUR, stroške klipinga v višini 17.228 EUR, stroške strokovnih seminarjev 9.808 EUR, 
stroške javnomnenjskih raziskav v višini 8.039 EUR ter drugi stroški (obdobni zdravniški 
pregledi, stroški varstva pri delu ter drugi stroški) v višini 7.886 EUR. 

Celotni znesek za revizorja za leto 2009 znaša 7.230 EUR in je v višini 2.128 EUR vkalkuliran 
med stroške za leto 2009, preostali del pa bo izkazan, ko bo revizija za leto 2009 opravljena. 
Znesek se nanaša na revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009. 

Postavka stroški fizičnih oseb v celoti predstavlja izplačila sejnin članom Nadzornega sveta 
podjetja, ki skupaj s prispevki znaša 7.835 EUR. 
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3.2.2.5   Stroški po funkcionalnih skupinah 

2.488.856 EUR 

Stroški v višini 2.488.856 EUR predstavljajo stroške splošnih dejavnosti. 
 
3.2.2.6 Stroški dela 

1.658.517 EUR 

V skladu z določbami kolektivnih pogodb in splošnih aktov Javnega holdinga je vsako 
delovno mesto razvrščeno v ustrezni tarifni in plačilni razred in ovrednoteno z ustreznim 
koeficientom, ki odraţa razmerje do najenostavnejšega dela. Plača zaposlenega je 

sestavljena iz osnovne plače, dodatka za minulo delo ter dela plače na podlagi individualno 
ocenjene delovne uspešnosti. Vsem zaposlenim je bil v letu 2009 izplačan tudi regres, za 
zaposlene, ki so prešli na Javni holding iz podjetja Energetika Ljubljana v višini njihove 

povprečne plače zadnjega tromesečja, za ostale zaposlene pa v višini 1.020 EUR. 
Osnovne plače so se v januarju 2009 za zaposlene, ki so prešli na Javni holding iz podjetja 
Energetika Ljubljana povečale za 3,14%; za zaposlene, ki so prešli na Javni holding iz 

podjetja Vodovod - Kanalizacija povečale za 4,0%; za ostale zaposlene v Javnem holding pa 
za 1,15%. 
   v EUR 

  2009 2008 
Indeks 
09/08 

Plače zaposlencev 1.295.551 475.384 272,5 

Stroški pokojninskih zavarovanj 143.707 52.301 274,8 

Stroški drugih socialnih zavarovanj 97.993 36.142 271,1 

Regres za letni dopust ter povračila zaposlencem 110.839 31.069 356,7 

Drugi stroški dela  10.328 24.784 41,7 

Skupaj 1.658.517 619.680 267,6 

 
Direktorica prejema plačo na podlagi individualne pogodbe in je za obdobje od januarja do 

decembra za opravljanje funkcije oziroma nalog v druţbi v letu 2009 prejela 63.251 EUR 
bruto plače in 11.348 EUR drugih prejemkov (letna nagrada in regres).  
Drugi stroški dela v letu 2009 zajemajo letno nagrado direktorice v višini 10.328 EUR, v letu 

2008 pa poleg letne nagrade prikazan še davek na plače, ki je bil v letu 2009 ukinjen. 
Drugih individualnih pogodb v druţbi ni. Nihče od zaposlenih v Javnem holdingu v letu 2009 
ni vloţil nobenih zahtev za kakšna dodatna izplačila na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, 
splošnega akta oziroma pogodbe o zaposlitvi, s katerimi se podjetje ne strinja.  

Javni holding ni odobril predujmov, posojil ali poroštev članom poslovodstva ali članom 
Nadzornega sveta.   
 

3.2.2.7 Odpisi vrednosti 

21.942 EUR 

V letu 2009 je bila obračunana amortizacija v višini 21.909 ter prevrednotovalni poslovni 

odhodki (odpis opreme) v višini 33 EUR. 
   v EUR 

  2009 2008 
Indeks 
09/08 

Amortizacija 21.909 9.360 234,1 

  - Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 1.812 398 456,4 

  - Amortizacija opreme  20.097 8.963 224,2 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 33 0        - 

Skupaj 21.942 9.361 234,4 
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3.2.2.8 Drugi poslovni odhodki 

94.190 EUR 
   v EUR 

  2009 2008 
Indeks 
09/08 

Drugi poslovni odhodki povezani s podjetji v skupini 0 697.560 0,0 

Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji 94.190 6.568 1.434,1 

Skupaj 94.190 704.128 13,4 

 

Drugi poslovni odhodki v višini 92.493 predstavljajo oblikovanje rezervacij za jubilejne 

nagrade in odpravnine, skladno s SRS 10.3., 1.697 EUR pa drugi odhodki. 
Drugi poslovni odhodki, povezani s podjetji v skupini, pa v letu 2009 niso prikazani, ker je bil 
sklenjen aneks k pogodi o sofinanciranju investicijskih programov podjetja Vodovod - 

Kanalizacija, ki predvideva sofinanciranje v obliki dokapitalizacije in ne več v obliki poslovnih 
odhodkov. 
 
 

3.2.2.9 Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naloţb 

7.187.021 EUR 

Oslabitev finančne naloţbe v višini 7.187.021 EUR predstavlja izgubo podjetja Ljubljanski 

potniški promet v letu 2009. 
 
 

 
3.2.3 Pojasnila k izkazu denarnih tokov 
 

Izkaz denarnega toka prikazuje prejemke in izdatke denarnih sredstev, ki jih je podjetje v 
posameznem obdobju ustvarilo pri poslovanju (ustvarjanju in prodajanju proizvodov in 
storitev), pri naloţbenju (nalaganju finančnih sredstev v investicije in finančne naloţbe) ter 

pri financiranju (pridobivanju finančnih sredstev iz zunanjih virov in njihovem vračanju). Na 
podlagi denarnih izidov posameznih dejavnosti lahko sklepamo, iz katerih virov podjetje 
pridobiva denarna sredstva in kje jih porablja.  

 
Izkaz denarnega toka je sestavljen po posredni metodi (II. različica) in v zaporedni 
stopenjski obliki. Podatki za izkaz denarnih tokov izhajajo iz izkaza poslovnega izida in 

sprememb kategorij v bilanci stanja ter dodatnih podatkov v letu 2009. 
Iz izkaza denarnega toka lahko ugotovimo, da je podjetje v letu 2009 ustvarilo prebitek 
izdatkov pri poslovanju v višini 557.259 EUR in prebitek prejemkov pri naloţbenju v višini 

695.338 EUR. 
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3.2.4 Zabilančna evidenca   
367.701 EUR 

Pregled zabilančne evidence: 
   

v EUR 

  31.12.2009 31.12.2008 
Indeks 
09/08 

Drobni inventar 7.073 5.590 126,5 

Prejete garancije 360.628 0        - 

Skupaj 367.701 5.590 6.577,8 

 

Prejete garancije se nanašajo na javno naročilo za dobavo osebnih in delovnih vozil ter 

vzpostavitev in vzdrţevanje enotnega poslovnega informacijskega sistema (PIS) za JHL in 
povezana javna podjetja. Vrednost drobnega inventarja v uporabi znaša 7.073 EUR in 
predstavlja drobni inventar, ki je bil ob prenosu v uporabo v celoti odpisan. 

 

 

3.2.5 Pomembnejši kazalniki poslovanja in finančnega stanja 
 

 

Stopnja lastniškosti financiranja, ki kaţe finančno varnost druţbe je visoka, kar kaţe, da se 
Javni holding financira iz lastnih sredstev, viri financiranja so dolgoročni. Tako stopnja 
lastniškosti kot stopnja dolgoročnosti financiranja sta se rahlo zniţali. 

 
Osnovna sredstva predstavljajo le 0,13% vseh sredstev druţbe, njihov deleţ se je glede na 
predhodno leto nekoliko povečal. Več kot 87% sredstev je dolgoročnih, kar pomeni, da se 

večina dolgoročnih sredstev financira iz dolgoročnih virov. Stopnja dolgoročnosti sredstev se 
glede na predhodno leto ni bistveno spremenila. 
 

Kazalniki plačilne sposobnosti druţbe se v primerjavi s predhodnim letom niso bistveno 
spremenili, druţba z likvidnimi sredstvi pokriva vse obveznosti.  
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  KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA USTROJA 2009 2008 

 
Temeljni kazalniki stanja financiranja   

1. Stopnja lastniškosti financiranja 97,09 96,33 

2. Stopnja dolgoročnosti financiranja 97,16 96,35 

 Temeljni kazalniki stanja investiranja   

3. Stopnja osnovnosti investiranja 0,13 0,03 

4. Stopnja dolgoročnosti investiranja 87,65 89,01 

 Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja   

5. Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 759,15 3.110,02 

6. Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti  (hitri koeficient) 0,03 0,00 

7. Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti  (pospešeni koeficient) 0,11 0,11 

8. Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti  (kratkoročni koeficient) 3,40 2,03 

 Temeljni kazalniki gospodarnosti   

9. Koeficient gospodarnosti poslovanja 0,54 0,01 

 Temeljni kazalniki dobičkonosnosti     

10. Koeficient čiste dobičkovnosti kapitala 0,01 0,00 

 

 

 

3.2.6 Odnosi s povezanimi osebami 
 

V poslovnem letu 2009 je druţba poslovala s povezanimi osebami, v teh poslih ni bila 
prikrajšana ali oškodovana. Hkrati poudarjamo, da ni bilo dejanj, ki bi jih druţba storila ali 

opustila na pobudo ali v interesu povezanih druţb. Podrobnejši podatki o vrednostih in 
vsebini poslov s povezanimi osebami so predstavljeni tudi v računovodskem delu letnega 
poročila posameznih odvisnih druţb. 

 
 
 

3.3 Izjava poslovodstva 

 
Poslovodstvo druţbe potrjuje, da so bili pri izdelavi računovodskih izkazov, končanih na dan 

31.12.2009, dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da so v skladu z ZGD- 
1 in Slovenskimi računovodskimi standardi (2006) ter vsemi pojasnili in stališči SIR. 
 

Poslovodstvo Javnega holdinga izjavlja, da v celoti potrjuje (sprejema) Letno poročilo za leto 
2009 in s tem poslovno poročilo za leto 2009, računovodske izkaze prikazane v pričujočem 
letnem poročilu ter pripadajoča pojasnila na straneh od 28 do 46. 

 
 
 

 
 
 

Ljubljana, dne 29.4.2010 
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3.4 Poročilo neodvisnega revizorja 

 

 


