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Leto 2002 je bilo v znamenju lokalnih volitev, po katerih
so se zamenjali nekateri Ëlani skupπËine, ki jo sestavljajo
zakoniti zastopniki obËin, æupani. SkupπËino Holdinga
Ljubljana, d. o. o., po lokalnih volitvah sestavljajo naslednji
Ëlani:

Danica SimπiË - æupanja Mestne obËine Ljubljana
Drago Stanovnik - æupan ObËine Brezovica
Lovro Mrak - æupan ObËine Dobrova - Polhov Gradec
Primoæ ZupanËiË - æupan ObËine Dol pri Ljubljani
Daniel Fortuna - æupan ObËine Horjul
Janez Cimperman - æupan ObËine Ig
Stanislav Æagar - æupan ObËine Medvode
dr. Joæe JurkoviË - æupan ObËine ©kofljica
Anton Zakrajπek - æupan ObËine Velike LaπËe

SkupπËina se je v preteklem letu sestala samo dvakrat, in
sicer na sejah dne 26. 03. 2002 in 23. 07. 2002.

SkupπËina Holdinga Ljubljana, d. o. o., je ob sprejemu
Predloga investicijskih naËrtov javnih podjetij, zdruæenih v

druæbo Holding Ljubljana, d. o. o., za poslovno leto 2002
posebej izpostavila, da se v investicijskih naËrtih za leti
2003 in 2004 doloËijo oziroma opredelijo naloæbe za za-
πËito vodnih virov v Ljubljani in ljubljanski regiji.

V letu 2002 so se v doloËenih dejavnostih, ki jih izvajajo
javna podjetja, poveËale cene JP Ljubljanski potniπki
promet, d. o. o., JP ParkiriπËa, d. o. o., in JP Æale, d. o. o.

Ob obravnavi predloga za poviπanje cen Javnega podjetja
Ljubljanski potniπki promet, d. o. o., so druæbeniki zahte-
vali, da se preveri vpliv zviπanja cen vozovnic glede na
zmanjπevanje πtevila potnikov ter da se skupπËini predloæi
program prestrukturiranja in predlog notranjih raciona-
lizacij za poveËanje uËinkovitosti Javnega podjetja Ljubljan-
ski potniπki promet, d. o. o., pripravi informacijo o poso-
dobitvi plaËilnega sistema ter informacijo o racionalizaciji
organizacije podjetja s πtevilËnimi kazalci.

Na podlagi sprejetega sklepa je Holding Ljubljana, d. o. o.,
takoj pristopil k realizaciji ter povabil k sodelovanju
Univerzo v Ljubljani - Ekonomsko fakulteto in Univerzo v
Mariboru - Fakulteto za organizacijske vede. Prvo fazo
projekta prestrukturiranja javnega podjetja LPP, d. o. o., je
z ekonomskega vidika pripravila Ekonomska fakulteta ter
opredelila spoznanja o tem, kakπne so moænosti podjetja
pri obstojeËi organiziranosti in kje so potenciali ob
reorganizaciji podjetja v okviru strateπke preusmeritve.
Fakulteta za organizacijske vede je pripravila predloge
programskih projektov na strateπkem nivoju, predloge
izvedbenih projektov prenove procesov v podjetju ter
prenove makroorganizacijske strukture. Izvedba progra-
mov se naËrtuje v letu 2003.

Na drugi seji skupπËine Holdinga Ljubljana, d. o. o., dne
23. 07. 2002, je skupπËina na osnovi revizijskih poroËil
ugotovila, da je zemljiπkoknjiæno stanje v javnih podjetjih,
povezanih v Holding Ljubljana, d. o. o., neurejeno, in
zadolæila vodstvo Holdinga Ljubljana, d. o. o., da se ne-
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mudoma sproæijo ustrezni postopki za ureditev zemljiπko-
knjiænega stanja v javnih podjetjih. Na podlagi navedenega
sklepa so javna podjetja, na podlagi lastne strokovne opre-
delitve, izvrπila popis infrastrukturnih objektov in naprav.

SkupπËina Holdinga Ljubljana, d. o. o., se je v letu 2002
seznanila z analizo Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija,
d. o. o., o nekontroliranih odvzemih vode iz vodovodnega
sistema in podprla predlagane ukrepe za odpravo
nekontroliranega odvzema vode, natanËneje za izboljπanje
evidence nad nezaraËunano avtorizirano porabo vode
oziroma dovoljenimi in neevidentiranimi odvzemi vode z
opozorili in dogovori ter z doslednim izvajanjem sankcij na
podlagi Odloka o oskrbi z vodo.

Holding Ljubljana, d. o. o., je v letu 2002 sprejel kar nekaj
notranjih aktov, s katerimi je natanËneje uredil delovanja
Holdinga Ljubljana, d. o. o. Dne 19. 04. 2002 je bil sprejet
Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, s
katerim se je opredelilo strokovnejπe, racionalnejπe in
uËinkovitejπe opravljanje nalog, uËinkovito izvajanje
projektnih nalog, sodelovanje z javnimi podjetji, dræavnimi
organi in ostalimi institucijami. 

Na podlagi Pravilnika o notranji reviziji, ki je bil sprejet dne
17. 05. 2002, se je izvedla zaËetna revizija sprejetih not-
ranjih aktov Holdinga Ljubljana, d. o. o., in njihova po-
kritost z delovnim podroËjem holdinga ter ugotavljanje
obstoja in delovanja notranjih kontrol, revizija poslovanja
javnega podjetja Æale, d. o. o., s poudarkom na pravilnosti
izvajanja postopkov javnega naroËanja, in se zaËela izvajati
revizija v Javnem podjetju Ljubljanski potniπki promet, d. o. o.
Z navedenimi ukrepi je Holding Ljubljana, d. o. o., sledil
smernicam poslovne politike, sprejetim na nadzornem
svetu Holdinga Ljubljana, d. o. o., dne 19. 11. 2001.

Poleg navedenih aktov je Holding Ljubljana, d. o. o.,
sprejel πe naslednje notranje organizacijske akte: Pravilnik
o disciplinski in odπkodninski odgovornosti z dne 19. 11.
2002, Pravilnik o plaËah z dne 19. 11. 2002 ter Pravilnik o
delovnih razmerjih z dne 19. 11. 2002.

Holding Ljubljana, d. o. o., je na podlagi sprejetih enot-
nih raËunovodskih usmeritev pripravil osnutek raËuno-
vodskega pravilnika matiËnega in odvisnih javnih pod-
jetij z namenom zagotovitve enotne raËunovodske po-
litike. Aktivnosti za prvo ovrednotenje neopredmetenih
dolgoroËnih in opredmetenih osnovnih sredstev v skladu
z doloËili novih SRS in pravilnikom o raËunovodstvu, se
bodo za celotni sistem izvajale po enotni metodologiji. 

Holding Ljubljana, d. o. o., je v letu 2002 sklenil pogodbo
z agencijo Ninamedia, d. o. o., ki omogoËa spremljanje

odnosa in sprememb v odnosu posameznih gospodinjstev
do javnih podjetij z izvedbo kontinuirane raziskave na
stalnem vzorcu gospodinjstev. Pridobljeni podatki so bili
podlaga za analizo mnenj in sprememb v mnenjih
potroπnikov glede izvajanja posameznih deja-
vnosti, oblikovanje poslovne politike in presoje uspeπnosti
njenega izvajanja. 

Prvo merjenje je bilo usmerjeno v analizo poznavanja
delovanja holdinga in posameznih javnih podjetij ter oceno
ugleda, ki ga uæivajo pri anketirancih. Nadaljnja anke-
tiranja so bila konkretneje usmerjena v delovanje posa-
meznih podjetij, z vpraπanji, ki so pomembna za poslo-
vodstva javnih podjetij.

V Holdingu Ljubljana, d. o. o., ocenjujemo, da smo v veËji
meri realizirali skupπËinske sklepe, prispevali k no-
tranjepravni ureditvi poslovanja matiËne druæbe, s pomo-
Ëjo uËinkovite notranje revizije ugotovili nekatere pomanj-
kljivosti predvsem na podroËju izvajanja javnih naroËil v
povezanih javnih podjetjih in æe izvedli ukrepe za odpravo
le-teh. 

V poslovnem letu 2002 bi bilo poslovanje matiËnega
podjetja Holding Ljubljana d. o. o., pozitivno v viπini
102.704 tisoË SIT, vendar pa negativni rezultati odvisnih
podjetij v skupni viπini 3.698.118 tisoË SIT na odhodkovni
strani vplivajo na konËni negativni rezultat poslovanja
matiËnega podjetja v viπini 3.360.442 tisoË SIT.

ZaËasna direktorica
ZDENKA GROZDE, univ. dipl. prav.

Rezultati poslovanja posameznih 
odvisnih podjetij za leto 2002 

(v tisoč SIT)

Dobiček Izguba

JP Energetika Ljubljana, d. o. o. -1.218.004

JP Vodovod - Kanalizacija, d. o. o. -1.430.357

JP Ljubljanski potniški promet, d. o. o. - 1.049.757

JP Ljubljanske tržnice, d. o. o. 3.868

JP Žale, d. o. o. 16.411

JP Snaga, d. o. o. 179.901

JP Parkirišča, d. o. o. 34.792

SKUPAJ 234.972 -3.698.118



Holding Ljubljana, d. o. o., je druæba za upravljanje
in gospodarjenje z javnimi podjetji s sedeæem v
Ljubljani, na Dalmatinovi ulici 1, ki jo je leta 1994
na podlagi izvrπnega sveta skupπËine Mesta
Ljubljana ustanovilo Mesto Ljubljana z namenom
zagotovitve uËinkovitejπega, uspeπnejπega in go-
spodarnejπega izvajanja javnih sluæb. Osnovni
kapital druæbe znaπa 36.292.721 TSIT in ga je
zagotovilo Mesto Ljubljana kot edini ustanovitelj in
druæbenik s stvarnim vloækom - poslovnimi deleæi v
naslednjih javnih podjetjih: 

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o. 
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d. o. o.
Javno podjetje Ljubljanski potniπki promet, d. o. o.
Javno podjetje Ljubljanske trænice, d. o. o.
Æale Javno podjetje, d. o. o.
Snaga Javno podjetje, d. o. o.
ParkiriπËa Javno podjetje, d. o. o.

Na podlagi delitvene bilance so na seji skupπËine
druæbenikov dne 14. 6. 2001 pravni nasledniki Mesta
Ljubljane sprejeli druæbeno pogodbo, s katero so bili
doloËeni poslovni deleæi Mestne obËine Ljubljana in

devetih primestnih obËin: Brezovica, Dobrova -
Polhov Gradec, Horjul, Dol pri Ljubljani, Ig,
Medvode, ©kofljica, Velike LaπËe in Vodice v
osnovnem kapitalu Holdinga Ljubljana, d. o. o.

V mesecu oktobru 2001 je obËina Vodice s pogodbo
o prenosu poslovnega deleæa odprodala Mestni
obËini Ljubljana svoj poslovni deleæ, kar je
predstavljalo 1,05 % osnovnega kapitala Holdinga
Ljubljana, d. o. o. V mesecu aprilu 2002 je obËina
Velike LaπËe s pogodbo o prenosu poslovnega
deleæa odprodala Mestni obËini Ljubljana 1,0 %
svojega poslovnega deleæa in ostala lastnica
preostalih 0,39 % osnovnega kapitala Holdinga
Ljubljana d. o. o.

SkupπËina Holdinga Ljubljana, d. o. o., je dne 27.
3. 2003 razreπila generalnega direktorja druæbe
dr. Marjana Rekarja in na podlagi 268. Ëlena za-
kona o gospodarskih druæbah za obdobje πestih
mesecev za zaËasno direktorico Holdinga Ljub-
ljana, d. o. o., imenovala Zdenko Grozde, univ.
dip. prav., Ëlanico nadzornega sveta Holdinga
Ljubljana, d. o. o.

6

2. Predstavitev Holdinga Ljubljana, d. o. o.

Na dan 31. 12. 2002 sestavljajo osnovni kapital družbe osnovni vložki naslednjih družbenikov: 

Mestna občina Ljubljana 30.883.512.210,00 SIT 85,10 %

Občina Medvode 1.393.640.000,00 SIT 3,84 %

Občina Brezovica 1.001.679.000,00 SIT 2,76 %

Občina Dobrova - Polhov Gradec 785.517.000,00 SIT 2,16 %

Občina Ig 664.157.000,00 SIT 1,83 %

Občina Škofljica 653.269.000,00 SIT 1,80 %

Občina Velike Lašče 141.541.790,00 SIT 0,39 %

Občina Dol pri Ljubljani 457.288.000,00 SIT 1,26 %

Občina Horjul 312.117.000,00 SIT 0,86 %

SKUPAJ 36.292.721.000,00 SIT 100,00 %
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SKUP©»INA HOLDINGA LJUBLJANA, d. o. o.

»lani
Danica SimπiË - æupanja Mestne obËine Ljubljana
Drago Stanovnik - æupan ObËine Brezovica
Lovro Mrak - æupan ObËine Dobrova - Polhov Gradec
Primoæ ZupanËiË - æupan ObËine Dol pri Ljubljani
Daniel Fortuna - æupan ObËine Horjul
Janez Cimperman - æupan ObËine Ig
Stanislav Æagar - æupan ObËine Medvode
dr. Joæe JurkoviË - æupan ObËine ©kofljica
Anton Zakrajπek - æupan ObËine Velike LaπËe
*Opomba: SkupπËino Holdinga Ljubljana, d. o. o.,
zastopajo æupani, izvoljeni na lokalnih volitvah leta 2002.

NADZORNI SVET HOLDINGA LJUBLJANA, d. o. o.

PREDSEDNIK
Andrej Toπ, univ. dipl. pravnik

»LANI
Dr. Metka TekavËiË, doktorica ekonomskih znanosti,
namestnica predsednika
Rok Habjan, univ. dipl. ekonomist
Zdenka Grozde, univ. dipl. pravnica *
Franc BrenËiË, univ. dipl. ekonomist
Andrej PogaËnik, univ. dipl. ing. elektrotehnike,
namestnik predsednika
* Opomba: Z dnem 01. 04. 2003 je bila Zdenka Grozde
imenovana za zaËasno direktorico Holdinga Ljubljana,
d. o. o., zato s 01. 04. 2003 ne deluje kot Ëlanica
nadzornega sveta Holdinga Ljubljana, d. o. o.

DIREKTORJI IN NADZORNI SVETI ODVISNIH
DRUÆB

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o.
• Dne 21. 09. 2002 je glavnemu direktorju Janezu

Groπlju potekel mandat, za zaËasnega direktorja je bil
z dnem 22. 09. 2002 imenovan Igor Jurij PogaËar in
razreπen dne 04. 02. 2003. Z dnem 05. 02. 2003 je bil
za zaËasnega direktorja imenovan dr. Marjan Rekar z
mandatom do 28. 02. 2003. Od 01. 03. 2003 druæbo
zastopa direktor Hrvoje DraπkoviË.

• Nadzorni svet: prof. dr. Nevenka Hrovatin,
predsednica, in Ëlani: Zoran Planinc, Pavle Klavs,
Stevo LekiË, Franc Hrovat, Luka JurkoviË, Zoran
Kibarovski

Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d. o. o. 
• Dne 20. 12. 2002 je direktorju Antonu Kranjcu

potekel mandat, z dnem 20. 12. 2002 je bil imenovan
za zaËasnega direktorja, z dnem 20. 06. 2003 pa je bil
razreπen. Z dnem 21. 06. 2003 je bil za direktorja
imenovan Borut LenardiË.

• Nadzorni svet: Mojca Boh, predsednica, in Ëlani:
Borut LenardiË, Miloπ Pavlica, Gorazd Teppey, Ciril
HoËevar in Janez MikliË

Javno podjetje Ljubljanski potniπki promet, d. o. o.
• Dne 20. 12. 2002 je direktorju Andreju Ostermanu

potekel mandat, z dnem 20. 12. 2002 je bil imenovan
za zaËasnega direktorja, z dnem 28. 02. 2003 pa je bil
razreπen. Z dnem 01. 03.2003 je bila za direktorico
imenovana Darja KrstiË.

• Nadzorni svet: Zdenko PavËek, predsednik, in Ëlani:
Duπan BrekiË, Angela Murko Pleπ, Matjaæ Bizjak,
Viktor Trstenjak in Peter Janπa

Javno podjetje Ljubljanske trænice, d. o. o.
• Dne 20. 12. 2002 je direktorju Miru Koπirju potekel

mandat, z dnem 20. 12. 2002 je bil imenovan za
zaËasnega direktorja in razreπen z dnem 28. 02. 2003.
Z dnem 01. 03. 2003 je bil za direktorja imenovan
Aleksander Ravnikar. 

• Nadzorni svet: Duπan Kumer, predsednik, in Ëlani:
Boris MuæeviË, Jernej LeniË, Borut Razdevπek, Ivan
Roænik, Franc Bradeπko

Æale Javno podjetje, d. o. o.
• Z dnem 21. 03. 2003 je bil direktor Franc Pristovπek

razreπen in z istim dnem za dobo najveË πestih
mesecev za zaËasnega direktorja imenovan Bojan
LepiËnik. Z dnem 17. 06. 2003 je bil za direktorja
imenovan Bojan LepiËnik.

• Nadzorni svet: Rudolfa Ciuha, predsednica, in Ëlani:
Jani Moderndorfer, Simona Volaj RakuπËek, Marija
Kregar, ©tefanija Toplak in Zoran FabjanËiË

Snaga Javno podjetje, d. o. o. 
• Z dnem 31. 01. 2002 je bil za direktorja imenovan

Janko Kramæar.
• Nadzorni svet: Dunja Piπkur KosmaË, predsednica, in

Ëlani: Danilo TomπiË, Joæka Hegler, dr. Marko Notar,
mag. Marko Æuæek, Marijan Trojar in Ivan Erklavec

ParkiriπËa Javno podjetje, d. o. o.
• Z dnem 31. 01. 2002 je bil za direktorja imenovan

Gregor Feist
• Nadzorni svet: Slavko Slak, predsednik, in Ëlani: Igor

JuranËiË, Darko Judeæ, Gordan ©ibiË, Vasja Spindler,
Ivan Demπar in Anton VreËa

2.1. Organi upravljanja



Oskrba potroπnikov je bila v letu 2002 zanesljiva in
kakovostna, kar je najpomembnejπe merilo pri izvajanju
dejavnosti javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana. 

V okviru sistema daljinskega ogrevanja s toploto in plinom
se oskrbuje v Mestni obËini Ljubljana in obËini Medvode
pribliæno 78.893 stanovanj z ogrevanjem, 57.556 sta-
novanj s toploto in 47.903 stanovanj s plinom za kuhanje.
Poleg stanovanj se oskrbuje tudi nestanovanjske objekte,
katerim se proda 47 % toplote in 36 % plina. V letu 2002
je bilo proizvedeno 1.148.943 MWh toplote, 149.046 ton
pare in 46.500 MWh elektriËne energije.

VeË kot 90 % toplote in pare je bilo proizvedeno v
kombiniranem procesu proizvodnje v TE-TOL, ki
omogoËa doseganje konkurenËne cene toplote.

S proizvedeno elektriËno energijo iz plinske turbine je
bila pokrita veËina lastne rabe elektrike v Toplarni
©iπka, viπke je prevzelo distribucijsko omreæje JP
Elektro Ljubljana. S proizvedeno toploto je bila
pokrita veËina lastne rabe in proizvodnja pare v TO©,
ostala toplota pa se je plasirala v vroËevodno omreæje
za potrebe sistema daljinskega ogrevanja.

Z aktivnim prikljuËevanjem veËjih kotlovnic in
individualnih kuriπË na sistem daljinskega ogrevanja
in sistem distribucije zemeljskega plina se je v letu
2002 zmanjπala emisija æveplovega dioksida za 130
ton, kar je pomemben prispevek k izboljπanju
kvalitete zraka v Ljubljani. 

Oskrba s pitno vodo ter odvajanje odpadne vode sta
potekali zanesljivo in neprekinjeno. Predpisana
kakovost in zdravstvena ustreznost sta se stalno
spremljali s kemiËnimi analizami vzorcev in rezultati
kaæejo, da v Ljubljani πe vedno pijemo zdravstveno
primerno in kakovostno naravno vodo. 

Posledice neodgovornega in agresivnega poseganja v
naravo se kaæejo v onesnaæenosti podtalnic s pesticidi,
atrazinom in njegovimi razgradnimi produkti. Stanje
se sicer izboljπuje, najbolj problematiËno pa πe vedno
ostaja obmoËje vodarne Hrastje, v kateri bo zaradi
prevelike koncentracije zdravju πkodljivih substanc
potrebno precej zmanjπati obseg Ërpanja vode. 

Prevoz potnikov v mestnem in primestnem prometu je
potekal brez veËjih motenj, aktivnosti izvajanja
dejavnosti so bile usmerjene v zagotavljanje varnega in
zanesljivega prevoza. Trend upadanja πtevila

prepeljanih potnikov se je nadaljeval tako v mestnem
prometu kot tudi na rednih linijah primestnega
prometa, medtem ko se je πtevilo potnikov na
obËasnih prevozih poveËalo. 

Izvedba javnega naroËila za nakup 29 avtobusov in
naroËilo za gradnjo prizidka tehniËnih pregledov v
letu 2002 ni uspela, kar vpliva na viπanje povpreËne
starosti voznega parka, veËje stroπke vzdræevanja vozil
in niæji standard storitve prevoza potnikov.

V letu 2002 je Javno podjetje Ljubljanski potniπki
promet, d. o. o., pridobilo certifikat za varovanje
okolja ISO 14001.

Izvajanje gospodarske javne sluæbe zbiranja, odvoza in
odlaganja odpadkov je potekalo nemoteno in po
obstojeËih standardih. Vsi odpadki so se odlagali na
nadviπanje II. odlagalnega polja, kjer je bilo ob izteku
leta na razpolago le πe pribliæno 30.000 m3. Razπiritev
deponije nenevarnih odpadkov Barje z izvrπeno
otvoritvijo 1. faze IV. in V. odlagalnega polja zadoπËa
za nadaljnji dve leti. Z vidika ohranjanja dragocenega
deponijskega prostora je pomemben projekt loËenega
zbiranja odpadkov, ki je bil v drugi polovici leta 2002
uveden v dveh Ëetrtnih skupnostih.

Celotna koliËina odloæenih odpadkov na odlagaliπËu
Barje, ki je najpomembnejπi pokazatelj fiziËnega obsega,
se je glede na predhodno leto zmanjπala za 10 %. Konec
leta se je priËela sanacija odloæenih starih sodov z
industrijskimi odpadki, ki so zakopani v elektrofiltrskem
pepelu.

V letu 2002 je Javno podjetje ParkiriπËa, d. o. o., podpisalo
z MOL dogovor o prevzemu investitorstva in upravljanja
garaænih hiπ ©arabon, Kongresni trg in Kozolec II. faza.
Urejeno je bilo novo parkiriπËe ob Træaπki cesti, razπirila se
je deponija za zapuπËena vozila, pripravlja se dokumen-
tacija za ureditev centra varne voænje.

Opravljanje pogrebnih, pokopaliπkih in trænih storitev je
potekalo po sprejetih standardih in normativih.
Vzdræevanje celotnih pokopaliπkih objektov in naprav se
je izvajalo v skladu s programom vzdræevanja pokopaliπË.

Pogoji poslovanja na podroËju træne dejavnosti se z
odpiranjem konkurenËnih hipermarketov vedno bolj
zaostrujejo. S prenovitvenimi deli drugega objekta in
zunanjega dela se je zakljuËila celovita prenova trænice
©iπka, kar izboljπuje urejenost in ponudbo na trænici.
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VODOVOD-KANALIZACIJA
ENERGETIKA Vodovod Kanalizacija

2002 2001 + % 2002 2001 + % 

Skupna dobava m3 38.657.565 40.263.049 -4,0

Koristna oddaja m3 23.394.776 23.728.276 -1,4 22.199.219 22.394.871 -0,9

Razlika med dobavo in oddajo 15.262.789 16.534.773 -7,7

Dolžina omrežja 1.111 km 999 km 11,2 1.022 km 1.017 km 0,5

Število priključkov 36.889 37.422 -1,4 23.522 23.186 1,5

POTNIŠKI PROMET
ENERGETIKA Mestni Primestni

2002 2001 + % 2002 2001 + % 

Število rednih prog 21 21 0,0 34 36 -5,6

Skupna dolžina prog 231,8 km 231,8 km 0,0 794 km 829 km -4,2

Prepeljani potniki 93.894.174 95.421.254 -1,6 4.386.396 4.188.293 4,7

Prevoženi kilometri 11.544.289 km 11.516.556 km 0,2 4.658.268 4.791.131 -2,8

Število vozil (konec leta) 196 197 -0,5 64 65 -1,5

Starost avtobusov (konec leta) 10 let 9 m 9 let 9 m 9,7 8 let 9m 7 let 9 m 12,0

ODVOZ IN DEPONIRANJE ODPADKOV
ENERGETIKA Odvoz odpadkov Deponiranje odpadkov

2002 2001 + % 2002 2001 + %

Gospodinjski odpadki m3 1.348.922 1.314.983 2,6

Kosovni odpadki m3 35.986 25.565 40,8

Odpadki industrije, obrti, ustanov 217.951 268.887 -18,9

Odloženi odpadki 192.559 ton 214.244 ton -10,1

POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST
ENERGETIKA Pokopi in upepelitve Grobovi

2002 2001 + % 2002 2001 + %

Klasični pokopi 308 311 -1,0

Žarni pokopi 1.955 1.837 6,4

Upepelitve 8.969 7.823 14,6

Število grobov 48.809 48.408 0,8

UPRAVLJANJE S PARKIRNIMI POVRŠINAMI
ENERGETIKA Parkirne površine Interventni odvoz

2002 2001 + % 2002 2001 + %

Število parkirišč 2.249 2.261 -0,5

Število parkiranih vozil 2.048.353 1.995.135 2,7

Število ponudnikov - avtosejem 53.555 57.419 -6,7

Število ogledov - avtosejem 57.630 36.150 59,4

Odvoz vozil - letno 4.103 3.765 9,0

Pregled doseženega fizičnega obsega poslovanja v letu 2002

ENERGETIKA
Daljinsko ogrevanje Para

2002  2001 + % 2002 2001 + %

Skupna dobava 1.148.943 MWh 1.200.744 MWh 4,3 149.046 ton 155.175 ton -3,9

Koristna oddaja 982.812 MWh 989.556 MWh -0,7 141.875 ton 142.064 ton -0,1

Razlika med dobavo in oddajo 166.131 MWh 211.188 MWh -21,3 7.171 ton 13.111 ton -45,3

Dolžina omrežja 187,4 km 184,7 km 1,5 8,8 km 8,8 km 0,0

Število odjemalcev 2.461 2.355 4,5 28 27 3,7

Plin Elektrika

2002 2001 + % 2002 2001 + %

Koristna oddaja 62.650.117m3 61.605.938 m3 1,7 48.996 MWh 46.291 MWh 5,8

Dolžina omrežja 445 km 429 km 3,7

Število odjemalcev 51.650 49.948 3,4

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -



Skupna investicijska vlaganja so bila v letu 2002 na-
Ërtovana v viπini 11.685 mio SIT, od tega na podroËju
obËin druæbenic Holdinga Ljubljana v viπini 10.928
mio SIT.

Skupna vrednost realiziranih investicijskih naloæb v
letu 2002 znaπa 7.640 mio SIT, poleg tega je
odplaËano za 380 mio SIT kreditnih obveznosti za na-
loæbe iz preteklih let.

Celotna vrednost naloæb v razvoj sistemov daljinske
oskrbe s toploto in plinom je v letu 2002 znaπala 828
mio SIT, v celoti so bila to lastna sredstva Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d. o. o.

Na podroËju daljinske oskrbe s toplotno energijo
so bili na obmoËju obstojeËe zazidave izvedeni
naËrtovani investicijski projekti v viπini 47,7 mio
SIT. Za poveËanje zanesljivosti obratovanja je bila
izvedena vgradnja zaporne armature na
magistralnem vroËevodu DN 700 na Kajuhovi
cesti, rekonstruirane so bile naprave za pripravo
tople sanitarne vode na obmoËju ©tepanjskega
naselja in dograjeni odseki vroËevodnega omreæja
na obmoËju obstojeËe zazidave. Za odjemalce, ki se
prikljuËijo pod pogoji finanËnega najema s
kasnejπim odkupom, so bila porabljena sredstva v
viπini 53,0 mio SIT za izvedbo prikljuËnih
cevovodov in toplotnih postaj. Projekt prikljuËitve
novega parnega odjemalca Ljubljanskih mlekarn,
bo zaradi problematike usklajevanja tehnoloπkih
parametrov zakljuËen v letu 2003.

Na vroËevodno omreæje je bilo na novo prikljuËenih
61 objektov, od tega 40 stanovanjskih. V ta namen je
bilo zgrajeno 2,7 km novega vroËevodnega omreæja.

Na sistem daljinske oskrbe s toploto, ki poteka na
obmoËju zgoπËenega konzuma le na obmoËju Mestne
obËine Ljubljana, je prikljuËena æe veËina veËjih
objektov; izkoriπËenost vroËevodnega omreæja je
primerljiva z dræavami Evropske unije.

Na podroËju daljinske oskrbe s plinom so bili izvedeni
projekti nove prikljuËitve na plinovodno omreæje na
obmoËju vzhodnega in juænega Zaloga, Novega Polja,
Nadgorice, Vinterce, Rudnika-Londona, Majlanda,
Kriπtofove ulice, ©entjakoba ter Vrhovcev v skupni
vrednosti 144,0 mio SIT. Nekateri odseki so zgrajeni
le delno in bodo dokonËani hkrati z gradnjo kana-
lizacije in vodovoda na teh obmoËjih. 

Investicijski projekti plinifikacije so se izvajali tudi v
drugih obËinah - Dol, Medvode, za obËini Vodice in
©kofljica pa je bila izdelana projektna dokumentacija
za plinifikacijo. 

V letu 2002 je bilo zgrajeno 15,9 km novega plino-
vodnega omreæja in 723 novih plinovodnih prikljuËkov,
skupna vrednost naloæb znaπa 65,4 mio SIT.

Vrednost naloæb v vodovodno in kanalsko omreæje in
pripadajoËe objekte in naprave je v letu 2002 znaπala
4.963 mio SIT, kar je veË kot 80 % skupne naËrtovane
vrednosti, ki je znaπala 6.184 mio SIT. Z zagotovitvijo
viπjega nivoja finanËnih sredstev od naËrtovanega je bil
izveden veËji obseg investicijskih vlaganj in za 283 mio
SIT preseæen obseg vrednosti projektov, razvrπËenih v
prvo prednost naËrta.

Glede na stanje in razvejanost vodovodnega omreæja,
(dolæina skoraj 1000 km) in kanalskega omreæja
(dolæina veË kot 1000 km) je potekalo tudi v letu 2002
zelo veliko πtevilo projektov, veË kot 200, ki se
nanaπajo preteæno na obnove posameznih odsekov
omreæja ali celotni del omreæja. 

Zelo veliko je projektov v dokumentacijski fazi - tehniËna
dokumentacija in upravna dovoljenja. V okviru
naloæbene dejavnosti je æe daljπe obdobje uveljavljena
smotrna politika vnaprejπnje priprave tehniËne
dokumentacije na “zalogo”. To se je kot zelo koristno
izkazalo pri uveljavitvi okoljske takse za obremenjevanje
voda, s katero podjetje v zadnjih letih zagotavlja viπji nivo
kvalitetnih nepovratnih sredstev, ki omogoËajo veËji
obseg investicij. Sredstva okoljske takse so v letu 2002
znaπala 2.557 mio SIT in predstavljajo najmoËnejπi vir
financiranja investicij. Temu sledijo sredstva amortizacije
v viπini 1.691 mio SIT in druga lastna sredstva javnega
podjetja, sredstva obËin predstavljajo le manjπi deleæ -
4,72 % v strukturi virov financiranja.

Za naloæbe v projekte obnove vodovodnih sistemov je
bilo v letu 2002 porabljeno 1.195 mio SIT, za obnove
kanalizacijskih sistemov pa 633 mio SIT.

Investicijski projekti so se izvajali v Mestni obËini
Ljubljana in v obËinah Dol pri Ljubljani, Medvode,
Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, ©kofljica, Ig,
Brezovica in Velike LaπËe.

V razvojne projekte vodovodnih in kanalskih sistemov
je bilo vloæeno 3.074 mio SIT, od tega 2.292 mio SIT
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v projekt gradnje druge faze Centralne Ëistilne naprave
Ljubljana, preostala sredstva pa v πiritve sistemov in
raziskave. 

V dejavnosti ljubljanskega potniπkega prometa je bilo
v letu 2002 realizirano za 147,9 mio SIT naloæb in
odplaËano 482,6 mio SIT posojil za naloæbe iz
preteklih let. 

Naloæbe v nepremiËnine - nakup zemljiπË, razπiritev
tehniËnih pregledov, adaptacija mehaniËne delavnice,
nadstreπki na postajaliπËih in πe nekatere manjπe investicije,
so skupno znaπale 60,8 mio SIT. Naloæbe v opremo za
mehaniËno delavnico, tehniËne preglede, raËunalniπko in
ostalo opremo pa so znaπale 87,1 mio SIT. 

Vseh realiziranih naloæb je le 6 % od 2.437 mio SIT
naËrtovanih.

Med veËjimi naËrtovanimi naloæbami v preteklem letu
je bila zamenjava vozil, 25 avtobusov za mestni
potniπki promet in primestni potniπki promet v viπini
1.252 mio SIT, za kar je bil izpeljan postopek oddaje
javnega naroËila, sama nabava pa je prenesena v leto
2003.

Na podroËju ravnanja z odpadki je bilo v letu 2002
vloæeno 1.509 mio SIT sredstev v investicijske pro-
jekte. Investicijska sredstva v viπini 839 mio SIT je
zagotovilo Snaga Javno podjetje, d. o. o., 670 mio SIT
pa je bilo zagotovljenih iz sredstev obËin, takse za
odlaganje odpadkov.

Glede na obveznosti iz strategije ravnanja z odpadki v
Ljubljani in ljubljanski regiji so se na podroËju
zbiranja odpadkov izvajale investicije, ki so vezane na
opremljanje obmoËij - eko - otoki za loËeno zbiranje
odpadkov. 

Na podroËju odlaganja odpadkov je bilo izvedeno veË
projektov, vezanih na gradnjo prve faze IV. in V.
odlagalnega polja, ki je bila tudi najveËja posamiËna
investicija v preteklem letu in je znaπala 865 mio SIT.
Hkrati s tem projektom je bila izvedena nova
magistralna povezava za deponijski plin do ËrpaliπËa
in nova pot za kompaktorje.

Plinska elektrarna je bila razπirjena z novim, tretjim
agregatom moËi 1000 kW v vrednosti 209 mio SIT.
Omenjena investicija ima zelo velik okoljski
pomen.

Skupna vrednost investicijskih projektov na podroËju
odlaganja odpadkov je letu 2002 znaπala 1.230 mio SIT.

Na podroËju upravljanja parkiriπË so se v letu 2002
poleg investicij v urejanje parkiriπË - avtomatizacija,
videonadzor, priprave za nabavo parkomatov, zaËele
aktivnosti za postopno πiritev dejavnosti gradnje in
upravljanja garaænih hiπ. Za garaæno hiπo ©arabon se je
zaËel postopek pridobivanja vse potrebne dokumen-
tacije ter prevzem garaæne hiπe Kozolec v upravljanje
in pripravljalna dela za gradnjo druge faze omenjene
garaæne hiπe.
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Uvodna predstavitev skupine

ObvladujoËe podjetje skupine je HOLDING Ljubljana,
d. o. o.

Uskupinjena odvisna podjetja so:
• Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o.
• Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d. o. o.
• Javno podjetje Ljubljanski potniπki promet, d. o. o.
• Javno podjetje Ljubljanske trænice, d. o. o.
• Æale Javno podjetje d. o. o.
• Snaga Javno podjetje d. o. o.
• ParkiriπËa Javno podjetje d. o. o.

V vseh navedenih podjetjih ima obvladujoËe podjetje
100 % deleæ v kapitalu.

Neuskupinjeno odvisno podjetje:
• SIB banka, d. d.

V letu 2001 je bila s popolnim konsolidiranjem v
konsolidirano bilanco stanja vkljuËena tudi SIB banka,
d. d., v kateri ima skupina na koncu leta 2002 78,78
% deleæ v kapitalu. Zaradi nakupa deleæev v tej banki
proti koncu leta 2001 se izkaz poslovnega izida banke
ni vkljuËil v konsolidiran izkaz poslovnega izida za
leto 2001. V letu 2002 se banka ni vkljuËila v
uskupinjevanje, saj je skupπËina obvladujoËe druæbe v
februarju 2003 sprejela sklep o prodaji celotne
finanËne naloæbe. Po postopku javnega razpisa je bil 9.
5. 2003 celotni deleæ prodan za kupnino v viπini
404.850 TSIT.

Glede na to, da so bila v primerjalnih stanjih
sredstev in obveznosti za preteklo leto vkljuËena
tudi sredstva in obveznosti SIB banke, d. d., je
izloËitev le-teh iz konsolidiranih stanj posebej
izkazana v posameznih pregledih gibanj sredstev in
obveznosti.

Povzetek pomembnih raËunovodskih usmeritev

Podlaga za sestavitev konsolidiranih raËunovod-
skih izkazov

Konsolidirani raËunovodski izkazi so sestavljeni na
osnovi Slovenskih raËunovodskih standardov 2001, ki
jih je izdal Slovenski inπtitut za revizijo. Sestavljeni so
na osnovi zbira posameznih raËunovodskih izkazov
obvladujoËe druæbe in uskupinjenih odvisnih druæb,
sestavljenih v skladu z enotnimi raËunovodskimi
usmeritvami ob upoπtevanju naslednjih konsolida-
cijskih postopkov:
• konsolidacija kapitala,
• izloËitev terjatev in obveznosti med podjetji v

skupini,
• izloËitev prihodkov in odhodkov med podjetji v

skupini. 

IzloËitev neiztræenih dobiËkov/izgub ni bila potrebna,
ker druæbe naËeloma medsebojno ne prodajajo
sredstev, ki na dan raËunovodskih izkazov navzven ne
bi bila iztræena. V kolikor pride do prodaj sredstev
med podjetji v skupini, pa te z vidika skupine ne
dosegajo pomembnih vrednosti, prodaje pa so
izvrπene po enakih trænih pogojih kot z neodvisnimi
podjetji.

Neuskupinjena odvisna druæba je izkazana kot
dolgoroËna finanËna naloæba in pripoznana po
kapitalski metodi.

RaËunovodski izkazi druæb, vkljuËenih v
konsolidirane raËunovodske izkaze, so sestavljeni na
osnovi Slovenskih raËunovodskih standardov 2001,
ki jih je izdal Slovenski inπtitut za revizijo. Pri tem so
upoπtevane temeljne raËunovodske predpostavke:
upoπtevanje nastanka poslovnih dogodkov, Ëasovna
neomejenost delovanja ter upoπtevanje resniËne in

3. Finančno poslovanje družbe



poπtene predstavitve v razmerah spreminjanja vred-
nosti evra in posamiËnih cen.

Kakovostne znaËilnosti raËunovodskih izkazov in s
tem tudi celotnega raËunovodenja so predvsem
razumljivost, ustreznost, zanesljivost in
primerljivost.
RaËunovodski izkazi za leto 2002 zaradi prehoda na
nove raËunovodske standarde niso primerljivi z
izkazi za leto 2001. Pri izdelavi raËunovodskih
izkazov za leto 2002 se informacije za prejπnje
obraËunsko obdobje niso preraËunale po novih
slovenskih standardih, ampak so se podatki glede na
naËin izkazovanja smiselno prikazali v ustreznih
postavkah izidov, pri Ëemer se je upoπtevalo pravilo
pomembnosti. Pri izkazu poslovnega izida ni bilo
moæno vseh postavk smiselno prilagoditi, ker v letu
2001, zaradi drugaËnih raËunovodskih standardov
na ravni skupine, niso bili zbrani in ustrezno
obdelani vsi podatki, ki bi bili za to potrebni.
Vsebinsko neprimerljivi so tudi podatki iz izkaza
finanËnega izida, saj se po v letu 2001 veljavnih
raËunovodskih standardih nedenarne spremembe
sredstev in obveznosti niso izloËevale v enakem
obsegu, kot to zahtevajo v letu 2002 veljavni
raËunovodski standardi. Poslovni izidi preteklega
obdobja so ostali nespremenjeni. 

RaËunovodski izkazi so sestavljeni v slovenskih
tolarjih, zaokroæeni so na tisoË enot. Zaradi za-
okroæevanja lahko pri posameznih seπtevkih pri-
haja do manjπih odstopanj od navedenih zbirnih
zneskov.

Konsolidacija kapitala

Konsolidacija kapitala pomeni obraËun naloæb, ki
jih ima obvladujoËe podjetje s kapitalom odvisnih
podjetij in njihovo izloËitev. Razlika med naloæbami
in kapitalom znaπa 39.706.767 tisoË SIT, in sicer so
naloæbe za ta znesek niæje od pripadajoËega kapitala.
Ta razlika izvira iz prve konsolidacije kapitala
posameznih podjetij in je posledica revalorizacije
kapitala in poslovnih izidov podjetij, medtem ko se
vrednost naloæb pred prenosom na obvladujoËe
podjetje ni poveËevala za ustrezno revalorizacijo ali
poslovne izide. Ker HOLDING Ljubljana, d. o. o., ni
pridobil lastniπke naloæbe v javna podjetja z
nakupom, temveË z vloækom mesta Ljubljane v
obliki lastniπkih deleæev, omenjena razlika ni slabo
ime, ki bi izviralo iz nakupa odvisnih podjetij.
Razlika je v konsolidiranih raËunovodskih izkazih
vkljuËena kot rezerve iz dobiËka.

IzloËitev terjatev in obveznosti med podjetji v
skupini

Terjatve in obveznosti med podjetji v skupini so bile v
preteæni meri usklajene in so v konsolidirani bilanci
stanja medsebojno pobotane. 

IzloËitev prihodkov in odhodkov med podjetji v
skupini

Prihodki in odhodki med podjetji v skupini so bil v
preteæni meri usklajeni in so v konsolidiranem izkazu
poslovnega izida medsebojno pobotani. 
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3.1. Konsolidirani računovodski izkazi (v tisoč SIT)

Konsolidirana bilanca stanja na dan 31. 12. 2002
31. 12. 2002 31. 12. 2001

SREDSTVA 123.143.853 158.413.368

A. STALNA SREDSTVA 105.233.523 118.724.888

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 287.468 1.003.906

II. Opredmetena osnovna sredstva 101.843.630 103.117.837

III. Dolgoročne finančne naložbe 3.102.425 14.603.145

B. GIBLJIVA SREDSTVA 17.885.659 39.432.599

I. Zaloge 664.028 775.513

II. Poslovne terjatve 6.248.867 10.921.259

III. Kratkoročne finančne naložbe 10.182.699 24.402.551

IV. Dobroimetje pri bankah, čeki, gotovina 790.065 3.333.276

C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 24.671 255.881

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 123.143.853 158.413.368

A. KAPITAL 96.585.589 100.924.621

I. Vpoklicani kapital 36.292.721 36.292.721

II. Rezerve iz dobička 39.706.768 42.581.008

III. Preneseni čisti poslovni izid 2.277 -4.516.455

IV. Čisti poslovni izid poslovnega leta -3.365.030 -95.512

V. Prevrednotovalni popravki kapitala 23.948.853 25.588.735

VI. Manjšinski kapital odvisnega podjetja 0 1.074.124

B. REZERVACIJE 12.427.059 14.482.726

C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 13.649.942 38.353.880

Č. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 481.263 4.652.141
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(v tisoč SIT)

Konsolidiran izkaz poslovnega izida za leto 2002
2002 2001

Čisti prihodki od prodaje 31.062.770 29.706.124

Prihodki iz naslova dotacij iz proračuna 167.523

Usredstveni lastni proizvodi in storitve 257.280 320.168

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki) 854.532 1.274.438

Stroški blaga, materiala in storitev 15.542.099 16.200.162

Stroški dela 10.336.820 9.399.477

Odpisi vrednosti 7.354.777 7.189.254

Drugi poslovni odhodki 743.754 399.904

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA -1.635.345 -1.888.067

Finančni prihodki iz deležev 86.401 116.000

Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev 306.176

Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 1.074.606 1.503.137

Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb 3.002.645 17.268

Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 412.825 157.454

ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA -3.583.632 -443.652

Izredni prihodki 248.522 631.791

Izredni odhodki 29.920 283.651

POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA 218.602 348.140

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -3.365.030 -95.512
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(v tisoč SIT)

Konsolidiran izkaz finančnega izida od 1.1. do 31. 12. 2002
2002

FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

Pritoki pri poslovanju: 32.684.666

Poslovni prihodki 31.283.805

Izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje 220.656

Začetne manj končne poslovne terjatve 976.979

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 203.226

Odtoki pri poslovanju: -22.643.959

Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij -26.413.069

Izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje -29.921

Končne manj začetne zaloge 80.936

Začetni manj končni poslovni dolgovi 4.428.603

Začetne manj končne pasivne kratkoročne časovne razmejitve -710.508

Prebitek pritokov pri poslovanju (ali prebitek odtokov pri poslovanju) 10.040.707

FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU:

Pritoki pri naložbenju 1.391.439

Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje 1.324.884

Izredni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje 2.072

Pobotano zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev 2.156

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb 63

Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb 62.264

Odtoki pri naložbenju -9.646.733

Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje -335

Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev -97.291

Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev -5.805.206

Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb -809.475

Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb -2.934.426

Prebitek pritokov pri naložbenju (ali prebitek odtokov pri naložbenju) -8.255.294

FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

Pritoki pri financiranju 823.029

Finančni prihodki, ki se nanašajo na financiranje 99.923

Pobotano povečanje dolgoročnih rezervacij 40.235

Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih dolgov 471.570

Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov 211.301

Odtoki pri financiranju -2.156.756

Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje -304.500

Izredni odhodki, ki se nanašajo na financiranje -86.212

Zmanjšanje kapitala

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij -1.746.124

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih dolgov -8.168

Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov -11.752

Prebitek pritokov pri financiranju (ali prebitek odtokov pri financiranju) -1.333.727

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 790.065

FINANČNI IZID V OBDOBJU 451.686

Izločitev denarnih sredstev SIB banke, d. d. -2.994.897

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 3.333.276

Opomba: Primerjalni podatki za leto 2001 niso prikazani, ker je bil v letu 2001 izdelan izkaz finanËnih tokov, ki metodoloπko in zato tudi vsebinsko ni
primerljiv z izkazom finanËnega izida, ki se izdeluje v skladu z novimi slovenskimi raËunovodskimi standardi.





Konsolidirani poslovni izid Holdinga Ljubljana, d. o.
o., in odvisnih druæb za leto 2002 je negativen, z
izgubo v viπini 3.365.030 tisoË SIT. »isti prihodki od
prodaje skupine znaπajo 31.062.770 tisoË SIT in so za
4,6 % viπji kot predhodno leto.

V strukturi prihodkov skupine dosega skoraj polovico
vseh doseæenih prihodkov od prodaje druæba JP
Energetika Ljubljana, d. o. o., ki glavnino prihodkov
realizira iz naslova prodaje toplote in plina, manjπi del
pa odpade na prodajo toplote in pare. JP Ljubljanski
potniπki promet, d. o. o., je v letu 2002 s prodajo
doseglo za 7 % viπje prihodke kot predhodno leto, kar
je predvsem posledica dviga cen v mestnem in
primestnem potniπkem prometu.

JP Vodovod-Kanalizacija, d. o. o., je z opravljanjem
gospodarske javne sluæbe oskrbe s pitno vodo in odva-
janjem in ËiπËenjem odpadne vode doseglo za 9,3 %
viπje prihodke od prodaje kot v predhodnem letu, kar
je kljub manjπim prodanim koliËinam vpliv dovoljenih
poviπanj cen za komunalne storitve med letom 2001
in v letu 2002. Doseæeni prihodki od prodaje JP Snaga,

d. o. o., so se v primerjavi z letom 2001 poveËali za 26
% predvsem zaradi poviπanja cen storitev glavne
dejavnosti zbiranja, odvaæanja in odlaganja odpadkov,
s katero podjetje dosega veË kot polovico vseh
prihodkov.

Stroπki poslovanja skupine so v letu 2002 znaπali
33.977.450 tisoË SIT in so se glede na predhodno leto
poveËali za 2,4 %, kar je glede na veËjo stopnjo
poveËanja prihodkov vplivalo na nekoliko ugodnejπi
poslovni izid iz poslovanja glede na predhodno leto.
Poslovni izid iz poslovanja ostaja tudi v letu 2002
negativen, v viπini 1.635.345 tisoË SIT.

V strukturi stroπkov predstavljajo najveËji, 46 % deleæ,
stroπki blaga, materiala in storitev, ki so se glede na
predhodno leto zmanjπali za 4,1 %. Zmanjπanje je
predvsem posledica doseæenih niæjih nabavnih cen
goriva ter manjπe porabe goriv za proizvodnjo
toplotne energije.

Stroπki dela skupine kot celote so za leto 2002 znaπali
10.336.820 tisoË SIT . PlaËe zaposlenih so se v letu

3.2. Pregled poslovanja

Struktura prihodkov od prodaje Struktura stroškov
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2002 usklajevale v skladu z doloËili Dogovora o
politiki plaË za obdobje 2002-2004.

V strukturi vseh sredstev skupine predstavljajo
osnovna sredstva 83 % deleæ, kar poslediËno vpliva na
relativno visok stroπek amortizacije, ki je v letu 2002
znaπal 7.021.222 tisoË SIT.

FinanËni prihodki skupine so v letu 2002 znaπali
1.467.183 tisoË SIT in se nanaπajo predvsem na
prihodke iz naslova kratkoroËnih terjatev. FinanËni 
odhodki skupine so znaπali 3.415.470 tisoË SIT, od
tega znaπa 2.999.460 tisoË SIT prevrednotovalni
finanËni odhodek JP Energetika Ljubljana, d. o. o., iz
naslova prevrednotenja finanËne naloæbe v kapital SIB
banke, d. d. 

Negativen razkorak med finanËnimi prihodki in
odhodki skupaj z izrednim izidom vpliva na veËji
negativni poslovni izid skupine v skupni viπini
3.365.030 SIT. 



Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
• osnovni kapital: 3.111 mio SIT 
• čisti prihodki od prodaje: 6.276 mio SIT 
• število zaposlenih: 969
• rezultat: - 1.049,7 mio SIT

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.
• osnovni kapital: 18.725 mio SIT 
• čisti prihodki od prodaje: 4.793 mio SIT 
• število zaposlenih: 403
• rezultat: - 1.430,3 mio SIT

Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o.
• osnovni kapital: 732 mio SIT 
• čisti prihodki od prodaje: 417 mio SIT 
• število zaposlenih: 48
• rezultat: 3,9 mio SIT

Žale Javno podjetje, d.o.o.
• osnovni kapital: 1.294 mio SIT 
• čisti prihodki od prodaje: 1.324 mio SIT 
• število zaposlenih: 87
• rezultat: 16,4 mio SIT

Snaga Javno podjetje, d.o.o.
• osnovni kapital: 2.953 mio SIT 
• čisti prihodki od prodaje: 3.532 mio SIT 
• število zaposlenih: 376
• rezultat: 179,9 mio SIT

Parkirišča Javno podjetje, d.o.o.
• osnovni kapital: 237 mio SIT 
• čisti prihodki od prodaje: 640 mio SIT 
• število zaposlenih: 83
• rezultat: 34,8 mio SIT

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.
• osnovni kapital: 13.803 mio SIT 
• čisti prihodki od prodaje: 14.442 mio SIT 
• število zaposlenih: 359
• rezultat: - 1.218,0 mio SIT

HOLDING LJUBLJANA, d. o. o.
Družba za upravljanje in gospodarjenje 
z javnimi podjetji



Toplota 
in para
Rezultat: 
-987,0 mio SIT 

Plin 
Rezultat: 
-514,1 mio SIT 

Elektrika
Rezultat: 
89,7 mio SIT 

Storitve
Rezultat: 
193,4 mio SIT 

Zbiranje in
odvažanje
odpadkov
Rezultat: 
- 6,3 mio SIT

Odlaganje
odpadkov 
Rezultat: 
214,2 mio SIT

Čiščenje
javnih
površin
Rezultat: 
- 23,5 mio SIT

Vzdrževanje
javnih
sanitarij
Rezultat: 
- 10,3 mio SIT

Druge
gospodarske
dejavnosti
Rezultat: 
5,8 mio SIT

Mestni
potniški 
promet
Rezultat: 
- 1.219,2 mio SIT

Primestni
potniški
promet 
Rezultat: 
- 95,8 mio SIT

Delavnice
Rezultat: 
16,6 mio SIT 

Pogrebna
dejavnost
Rezultat: 
54,6 mio SIT

Pokopališka
dejavnost
Rezultat: 
- 72,3 mio SIT

Druge
gospodarske
dejavnosti
Rezultat: 
34,1 mio SIT 

Parkirišča 
Rezultat: 
22,9 mio SIT

Odvoz vozil
in lisice
Rezultat: 
10,4 mio SIT

Avtosejem
Rezultat: 
1,5 mio SIT 

Tehnični
pregledi
Rezultat: 
248,7 mio SIT 

Črpanje in
distribucija
pitne vode
Rezultat: 
-623,5 mio SIT 

Odvod 
in čiščenje
odpadne vode
Rezultat: 
-806,8 mio SIT 

Upravljanje 
s tržnimi
površinami
Rezultat: 
3,9 mio SIT
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3.3. Računovodski izkazi (v tisoč SIT)

Izkaz stanja Holdinga Ljubljana, d. o. o.
2002 2001

SREDSTVA 56.805.219 60.157.870

STALNA SREDSTVA 54.276.715 58.105.961

Neopredmetena dolgoročna sredstva 7.906 12.480

Opredmetena osnovna sredstva 27.877 26.177

Dolgoročne finančne naložbe 54.240.932 58.067.304

GIBLJIVA SREDSTVA 2.527.631 2.050.977

Poslovne terjatve 891.541 832.303

Kratkoročne finančne naložbe 1.575.438 1.181.139

Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 60.652 37.535

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 873 932

ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 378.116 464.507

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 56.805.219 60.157.870

Kapital 56.781.011 60.141.454

Vpoklicani kapital 36.292.721 36.292.721

Rezerve iz dobička 0 2.874.242

Preneseni čisti poslovni izid 0 -4.516.455

Čisti poslovni izid poslovnega leta -3.360.442 -97.789

Prevrednotovalni popravki kapitala 23.848.732 25.588.735

Finančne in poslovne obveznosti 24.208 16.416

ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 378.116 464.507

(v tisoč SIT)

Izkaz poslovnega izida Holdinga Ljubljana, d. o. o.
2002 2001

Čisti prihodki od prodaje 90 96

Stroški blaga, materiala in storitev 113.120 67.187

Stroški dela 142.981 92.151

Odpisi vrednosti 13.951 12.993

Drugi poslovni odhodki 17 14

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA -269.979 -172.249

Finančni prihodki iz deležev 234.972 1.323.178

Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev 293.946 13.606

Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 78.910 10.143

Finančni odhod. za odpise dolgo.in kratk.finanč. naložb 3.698.118 1.272.334

Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 173 133

ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA -3.360.442 -97.789

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -3.360.442 -97.789
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(v tisoč SIT)

Izkaz finančnega izida Holdinga Ljubljana, d. o. o.
2002 2001

Finančni tokovi pri poslovanju

Pritoki pri poslovanju -59.090 -616

Poslovni prihodki 90 96

Začetne manj končne poslovne terjatve -59.239 -712

Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve 59 0

Odtoki pri poslovanju 248.326 151.542

Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij 256.118 159.353

Začetni manj končni poslovni dolgovi -7.792 -7.811

Prebitek pritokov pri poslovanju (ali prebitek odtokov pri poslovovanju) -307.416 -152.158

Finančni tokovi pri naložbenju

Pritoki pri naložbenju 4.436.356 1.841.093

Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje 607.828 1.346.927

Pobotano zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev 2.156 0

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb 3.826.372 494.166

Odtoki pri naložbenju 4.105.523 1.669.118

Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje 3.698.291 1.272.467

Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0 7.808

Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev 13.233 3.845

Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb 394.299 384.998

Prebitek pritokov pri naložbenju (ali prebitek odtokov pri naložbenju) 330.533 171.975

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 60.652 37.535

Finančni izid v obdobju 23.117 19.817

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 37.535 17.718



Prihodki podjetja se nanaπajo predvsem na finanËne
prihodke iz naslova vezanih depozitov v bankah v
viπini 78.910 tisoË SIT, prihodke iz naslova obresti od
dolgoroËno danih posojil in dolgoroËnih terjatev do
javnih podjetij v viπini 293.946 tisoË SIT ter na
dobiËke odvisnih podjetij v viπini 234.972 tisoË SIT.

Stroπki podjetja se nanaπajo na stroπke materiala in
storitev, stroπke dela in amortizacije neopredmetenih
dolgoroËnih in opredmetenih osnovnih sredstev v
skupni viπini 270.069 tisoË SIT in so realno niæji od
naËrtovanih za 33 % ter za 57 % viπji kot v obdobju
leta 2001. 

Stroπki materiala so od naËrtovanih viπji za 16 %
predvsem zaradi poviπanja stroπkov pisarniπkega
materiala, Ëasopisov in priroËnikov ter ostalih
materialnih stroπkov, ki pa v strukturi predstavljajo le
2 % vseh stroπkov leta 2002. 

Stroπki storitev zajemajo slabih 40 % vseh stroπkov in
so za 13 % viπji od naËrtovanih. Po prenovljenih
slovenskih raËunovodskih standardih se v letu 2002
med stroπki storitev izkazujejo tudi stroπki po
pogodbah o delu, avtorskih honorarjev in sejnin, ki so
se v preteklih obdobjih izkazovali med stroπki dela.
Tako kot podatki leta 2002 so tudi primerljivi podatki
preteklega leta izdelani v skladu s spremembami.

Na poviπanje stroπkov storitev pomembneje vplivajo
stroπki izvedbe projektnih πtudij prestrukturiranja JP
Ljubljanski potniπki promet, d. o. o., z ekonomskega
in organizacijskega vidika in celovite diagnoze
poslovanja JP Vodovod - Kanalizacija, d. o. o., ki jih je
podjetje izvedlo v skladu s sklepi skupπËine. Stroπki
vkljuËujejo tudi izvedbo dveh javnomnenjskih
raziskav v okviru kontinuiranega spremljanja odnosa
potroπnikov do podjetij, povezanih v holding, za
potrebe poslovnega odloËanja in kontrolinga.

Stroπki dela predstavljajo skoraj 53 % vseh stroπkov in
so niæji od naËrtovanih, ker v letu 2002 ni bila v celoti
izvedena predvidena zaposlitev dvanajstih novih
delavcev. Novozaposlenih je bilo v letu 2002 sedem
delavcev, en delavec je v mesecu januarju sporazumno
prekinil delovno razmerje, enemu delavcu pa je v
juniju 2002 zaradi invalidske upokojitve delovno
razmerje prenehalo. IzhodiπËne plaËe so se v letu 2002
usklajevale trikrat: januarja 2002 za 2,7 %, avgusta
2002 za 4,2 % in decembra 2002 za 2 %, skladno z
doloËili zakona o politiki plaË za obdobje 2002-2004.

Stroπki iz naslova amortizacije neopredmetenih
dolgoroËnih in opredmetenih osnovnih sredstev so
niæji od predvidenih, predvsem zaradi le delno
realiziranega naËrtovanega nakupa pisarniπke in
raËunalniπke opreme za dodatno zaposlene delavce. V
naËrtu leta 2002 so bila predvidena tudi sredstva za
nakup ali izgradnjo lastnih poslovnih prostorov,
vendar ta del naËrta v letu 2002 ni bil realiziran. 

MatiËno podjetje bi s finanËnimi prihodki iz naslova
dolgoroËnih in kratkoroËnih terjatev ustvarilo dovolj
prihodkov za pokritje stroπkov in odpisov vrednosti
ter izkazalo rezultat v viπini 102.704 tisoË SIT, vendar
pa negativni rezultati odvisnih podjetij v skupni v
viπini 3.698.118 tisoË SIT na odhodkovni strani
vplivajo na konËni negativni rezultat poslovanja
matiËnega podjetja v viπini 3.360.442 tisoË SIT.

Doseæeni poslovni rezultat leta 2002 se je glede na
poslovni rezultat v preteklem letu obËutno poslabπal,
kar je posledica negativnega rezultata poslovanja
Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d. o. o. Na
rezultat matiËnega podjetja namreË prevladujoËe
vplivajo rezultati poslovanja odvisnih javnih podjetij,
ki so preko finanËnih prihodkov oziroma finanËnih
odhodkov vkljuËeni v poslovni izid matiËnega
podjetja.
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3.4. Analiza poslovanja Holdinga Ljubljana
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Rezultati poslovanja odvisnih podjetij v letu 2001 in 2002



Osnovno poslanstvo Javnega podjetja Energetika Ljubljana je zanesljiva, varna, okolju prijazna in
ekonomsko učinkovita oskrba prebivalcev Ljubljane in okolice s toploto, zemeljskim plinom in
drugimi energenti, po konkurenčnih cenah. S priključevanjem na vročevodni in plinovodni sistem
daljinskega ogrevanja se zmanjšuje emisija škodljivih plinov v ozračje in izboljšuje kvaliteta življenja
prebivalcev mesta Ljubljane in okolice. Družba izvaja naslednje dejavnosti: proizvodnjo in
distribucijo toplote in pare, proizvodnjo električne energije, distribucijo plina in storitve, ki
dopolnjujejo osnovno dejavnost družbe. Energetika Ljubljana oskrbo s toploto izvaja na območju
Mestne občine Ljubljana, oskrba s plinom pa poteka tudi v občini Medvode; s sprejetjem odlokov
o načinu izvajanja gospodarske javne sluĺbe distribucije zemeljskega plina pa je Energetika
Ljubljana v letu 2002 postala izvajalec distribucije zemeljskega plina tudi v občinah Škofljica, Ig,
Brezovica in Dol. Proizvedeno elektriko družba delno porabi za lastne potrebe, večji del pa odda v
omrežje distribucijskemu podjetju Elektro Ljubljana.



4. Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.
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4.1. Poročilo poslovodstva

V letu 2002 je Javno podjetje Energetika Ljubljana
nadaljevalo aktivnosti za uresniËitev ciljev Strategije
razvoja daljinske oskrbe s toploto in plinom v Ljub-
ljani do leta 2010 z namenom zmanjπevanja onesna-
æevanja zraka za izpolnitev mednarodnih obveznosti,
sprejetih v letu 2000.

Poslovno leto je Javno podjetje Energetika Ljubljana
zakljuËilo z izgubo v viπini 1.218 milijonov tolarjev.
Kljub doseæenemu dobiËku iz poslovanja v viπini 845
milijonov tolarjev ter dobiËku iz financiranja v viπini
881 milijonov tolarjev je druæba zaradi oslabitve
finanËne naloæbe v SIB, d. d., poslovno leto zakljuËila
z izgubo.

SIB, d. d., v kateri je imelo Javno podjetje Energetika
Ljubljana do zaËetka maja 2003 veËinski deleæ v viπini
78,78 odstotka, je v letu 2002 izkazala Ëisto izgubo v
znesku 3.485 mio tolarjev. Iz tega naslova so v
raËunovodskih izkazih druæbe za leto 2002 izkazani
finanËni odhodki v viπini 2.999 mio tolarjev. Celotni
deleæ v SIB, d. d., je druæba prodala v maju 2003.

Na podroËju distribucije plina je bila doseæena naËrto-
vana rast prodaje, medtem ko je bila koliËinska proda-
ja toplote na sistemu daljinskega ogrevanja celo neko-
liko niæja kot v letu 2001. Prodajne cene toplote in
plina so bile ob koncu leta 2002 niæje, kot so veljale
decembra 2001.

V primerjavi z letom 2001 je druæba poveËala
stroπkovno uËinkovitost poslovanja, ki je bila doseæe-
na z zniæevanjem πtevila zaposlenih, z optimizacijo
vodenja sistema daljinskega ogrevanja, oddajo skla-
diπËnega prostora mazuta in z doseganjem optimalne
strukture proizvodnje toplote. Prav tako so bile za
veË kot 40 % doseæene niæje cene na podroËju
investicij v novogradnje plinovodnega in vroËevod-
nega omreæja.

V letu 2002 je druæba vzpostavila center za pomoË
uporabnikom storitev ter tako izboljπala kakovost in
hitrost dostopa do æeljenih informacij. Na podroËju
træenja je bila v letu 2002 tudi izpeljana akcija za
vzpodbujanje prikljuËevanja na plinovodno omreæje, s
katero je bila doseæena veËja prikljuËitev. 

Na podroËju razvoja sistemov je Javno podjetje
Energetika Ljubljana v letu 2002 priËelo s πiritvijo
plinifikacije v primestnih obËinah (©kofljica, Ig, Dol,
Brezovica in Medvode). Na podroËju daljinskega hla-

jenja pa je bilo uvedeno hlajenje v lastni poslovni
stavbi na Verovπkovi 70 in sprejet dogovor o hlajenju
v prostorih druæbe Lek, d. d. 

Direktor: Hrvoje DRA©KOVI», 
Prokuristka: Mira FILIPI»
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4.2. Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog

Z doslednim izvajanjem programov rednih vzdræe-
valnih del, sistemskega nadzora nad plinovodnim
omreæjem kot tudi z uËinkovito intervencijsko
sluæbo za odpravo napak je bila v letu 2002 doseæe-
na visoka stopnja zanesljivosti dobave toplote in
zemeljskega plina. Izvedena so bila tudi naËrtovana
veËja vzdræevalna dela na nekaterih delih vroËevod-
nega in plinovodnega omreæja. 

Z optimizacijo vodenja sistema daljinskega ogrevanja
je bila preseæena naËrtovana stopnja soproizvodnje
toplote in elektrike, saj je bilo kar 91 odstotkov vse
toplote za sistem daljinskega ogrevanja v Ljubljani
proizvedeno v TE-TOL 1, 5 odstotkov v kogeneraciji
v toplarni ©iπka, ostalo pa v vrπnih kotlih. 

Decembra leta 2002 je bila uspeπno opravljena prva
redna zamenjava turbinskega dela kogeneracijskega
postrojenja. Nova turbina omogoËa boljπe energetske
izkoristke, kot so bili na zaËetku obratovanja, po
prvih ocenah pribliæno za 2 odstotka. Z zamenjavo
turbine je popolnoma usposobljen sistem za obrato-
vanje na kurilno olje, ki omogoËa rezanje konic
nabave zemeljskega plina in s tem niæanje stroπkov
nabave.

Na podroËju razvoja oskrbe z zemeljskim plinom je JP
Energetika Ljubljana v letu 2002 πirila dejavnost tako na
podroËju Mestne obËine Ljubljana kot tudi na novih
podroËjih primestnih obËin. To so obËine Medvode,
©kofljica, Ig, Dol in Brezovica, kjer so bili sprejeti tudi
ustrezni odloki o izvajanju javne gospodarske sluæbe za
oskrbo s plinom. Skupni potencial prodaje plina v
primestnih obËinah je ocenjen na 17 milijonov stan-
dardnih kubiËnih metrov zemeljskega plina.

Na nivoju tekoËega poslovanja je JP Energetika
Ljubljana dosegla pozitiven rezultat. Na uspeπno
poslovanje so vplivale naslednje aktivnosti:
• okviru optimiziranja proizvodnje daljinskega ogre-

vanja so bili zniæani stroπki goriva, glede na plani-
rano viπino pribliæno za pet odstotkov;

• kot posledica izvedenih ukrepov na podroËju opti-
miziranja zalog mazuta konec leta 2001 je druæba
v letu 2002 dosegla iz naslova oddaje rezer-
varskega prostora Zavodu za obvezne rezerve in
Petrolu viπje prihodke od naËrtovanih (pribliæno za
50 mio SIT);

• glede na plan so se poveËali prihodki od prodaje
elektrike za 17 odstotkov kot posledica poveËanja
prodajne cene ob doseæenih izkoristkih, ki

uvrπËajo postrojenje v toplarni ©iπka med kvalifici-
rane proizvajalce elektrike;

• obseg prodane energije se poveËuje predvsem na
prodaji plina zaradi πirjenja plinovodnega omre-
æja na obrobje mesta Ljubljane in v primestne
obËine;

• cenovna politika je sledila cenam vhodnih ener-
gentov ter ponudbi konkurenËne energije v pri-
merjavi z drugimi gorivi za namene ogrevanja.

Z namenom izboljπanja informiranja kupcev ter
zagotavljanja kvalitetnega in hitrega dostopa do
æelenih informacij je bil vzpostavljen Center za
pomoË uporabnikom ter uvedena brezplaËna klicna
πtevilka 080 2882. 

Glede na doloËilo 67. Ëlena energetskega zakona je
druæba pripravila pisne informacije za vse upora-
bnike sistema daljinskega ogrevanja s toploto in
plinom. Informacije so zajemale podatke o porabi
energije na merilnem mestu v preteklem in
tekoËem obdobju, razdeljeno na plaËilna obdobja,
pri tem pa so bili tudi obveπËeni o povpreËnih
temperaturah v primerjanih obdobjih. Hkrati je JP
Energetika Ljubljana kupce informirala tudi o
moænih oblikah varËevanja z energijo ter dodala
navodila za vzdræevanje sistemov. 

1   TE-TOL - Termoelektrarna toplarna Ljubljana



Javno podjetje Energetika Ljubljana izvaja v okviru
osnovnih dejavnosti proizvodnjo in distribucijo
toplote in pare, proizvodnjo elektrike ter distribucijo
plina. Poleg oskrbe z energijo pa druæba opravlja πe
storitve, ki so povezane z osnovnimi dejavnostmi. To
so storitve inæeniringa (projektiranje, izvedba, tehniËni
nadzor), izdajanje soglasij, atestiranje in vzdræevanje
plinomerov in toplotnih πtevcev, vzdræevanje toplo-
tnih in parnih naprav ter skladiπËenje plinskih in
tekoËih goriv. 

V okviru sistema daljinskega ogrevanja s toploto in
plinom druæba oskrbuje v Mestni obËini Ljubljana in
obËini Medvode pribliæno 73.893 stanovanj z ogreva-
njem, 57.556 stanovanj s toplo sanitarno vodo in 47.903
stanovanj s plinom za kuhanje. Poleg stanovanj oskrbuje
druæba s toploto in plinom tudi nestanovanjske objekte.
Tem odjemalcem druæba proda 47 % toplote in 36 %
plina.

V letu 2002 je bilo proizvedeno 1.148.943 MWh
toplote, 149.046 t pare in 46.499,8 MWh elektriËne
energije, struktura proizvodnje po virih je naslednja: 

2   TO© - toplarna ©iπka, CPP - kogeneracijska turbina na lokaciji ©iπka.

JP Energetika Ljubljana je iz lastnih virov proizvedla le
9 % toplote in pare, ostalo je nabavila od TE-TOL, ki
s kombiniranim procesom proizvodnje dosega konku-
renËno ceno toplote. 

Skupna prodaja energije je znaπala 1.805.757 MWh, veË
kot 90 % od tega odpade na prodajo toplote in plina.

Glede na namen porabe se je veËji del toplote in plina
porabil za ogrevanje ter prezraËevanje stanovanjskih in
nestanovanjskih objektov, manjπi del pa za pripravo
sanitarne tople vode. Pribliæno 22 % plina je bilo
dobavljeno odjemalcem za tehnoloπke potrebe, prav
tako tudi paro, ki se je veËji del porabil v tehnoloπkih
procesih, manjπi pa za ogrevanje. VeËina proizvedene
elektrike je bila prodana javnemu podjetju Elektro
Ljubljana, manj kot 10 % pa je bilo porabljene za
lastne potrebe.

4.3.1. Finančni rezultat poslovanja

Na nivoju poslovnih prihodkov in odhodkov je JP
Energetika Ljubljana dosegla na vseh dejavnostih pozi-
tivni rezultat. PovpreËno doseæene prodajne cene
toplote in plina so v letu 2002 niæje od naËrtovanih, kar
je posledica usklajevanja cen z nabavnimi cenami goriv. 

Pogodbena cena elektriËne energije je bila doloËena
na osnovi Uredbe o pogojih za pridobitev statusa
kvalificiranega proizvajalca elektriËne energije in
Uredbe o pravilih za doloËitev cen in za odkup elek-
triËne energije od kvalificiranih proizvajalcev elek-
triËne energije.

VeËji deleæ odhodkov poslovanja na dejavnosti toplote
in pare (nad 64 %) predstavlja stroπek nakupa energi-

4.3. Obseg proizvodnje in prodaje energije 

Struktura proizvodnje po virih v letu 2002

Struktura prodaje energije v letu 2002

30



je od TE-TOL. V letu 2002 je znaπal stroπek 5.381 mio
SIT, povpreËna cena nabavljene energije pa je bila
4.644,28 SIT/MWh.

Drugi veËji dobavitelj goriva je Geoplin, ki dobavlja
zemeljski plin za proizvodnjo v vrπnih kotlih in turbi-
ni na lokaciji ©iπka ter za distribucijo. V letu 2002 je
druæba nabavila skupaj 84.797.504 Sm3 zemeljskega
plina v znesku 3.648 mio SIT, kar predstavlja stroπek
goriva na dejavnostih toplote in pare, elektrike ter
plina. 

Med fiksnimi stroπki zavzema najveËji deleæ stroπek
amortizacije, saj deleæem osnovnih sredstev v JP
Energetiki Ljubljana predstavlja kar 65 % vseh sred-
stev. 

Obseg poslovnih prihodkov po dejavnostih je odvisen
na eni strani od prodaje energije, na drugi strani pa od
gibanja prodajnih cen, ki pa se v glavnem usklajujejo
s spremembami nabavnih cen goriva in nakupa
energije od TE-TOL. V primerjavi s planom za leto
2002 je druæba na dejavnosti plina ter toplote in pare
realizirala manj, kot so naËrtovali, predvsem zaradi
zniæevanja prodajnih cen toplote in plina.
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Prodaja toplote in plina v letu 2002



Celotna vrednost naloæb v osnovna sredstva in v
razvoj daljinske oskrbe s toploto in plinom je v letu
2002 znaπala 828 mio SIT, vse naloæbe je JP
Energetika Ljubljana financirala iz lastnih finanËnih
sredstev. 

4.4.1. Razvoj daljinske oskrbe s toploto

Na podroËju razvoja daljinske oskrbe s toploto je JP
Energetika Ljubljana v letu 2002 izpeljala naËrtovane
investicije v izvedbo jaπka in vgradnje zaporne arma-
ture na kriæiπËu Kajuhove in RoæiËeve ulice, v rekon-
strukcijo naprav za pripravo tople sanitarne vode na
obmoËju ©tepanjskega naselja, izdelali so investici-
jsko-tehniËno dokumentacijo in zgradili vroËevodno
omreæje na podroËju obstojeËe zazidave. Skupna
vrednost investicij je znaπala 46,7 mio SIT. Sredstva,
namenjena za izvedbo prikljuËnih cevovodov in
toplotnih postaj za odjemalce, ki se prikljuËijo pod
pogoji finanËnega najema s kasnejπim odkupom, so
bila porabljena v viπini 53,0 mio SIT.

NaËrtovana izvedba naprav za prikljuËitev novega
parnega odjemalca - Ljubljanskih mlekarn, se je
zaradi neusklajenih tehnoloπkih parametrov
prestavila v prihodnje leto, viπina porabljenih sred-
stev v letu 2002 je znaπala 7,2 mio SIT.

V letu 2002 je bilo zgrajenega 2,7 km novega
vroËevodnega omreæja, tako s strani JP Energetika
Ljubljana kot drugih investitorjev. PrikljuËenih je
bilo 61 objektov, od tega 40 stanovanjskih.

Na sistem daljinske oskrbe s toploto, ki poteka le na
obmoËju Mestne obËine Ljubljana, je prikljuËena æe
veËina veËjih objektov, izkoriπËenost vroËevodnega
omreæja pa je primerljiva z dræavami Evropske unije.

4.4.2. Razvoj daljinske oskrbe s plinom

Na podroËju daljinske oskrbe s plinom je bilo zgra-
jeno plinovodno omreæje na obmoËjih vzhodnega in
juænega Zaloga, Novega Polja, Nadgorice, Vinterce,
Rudnika-Londona, Majlanda, Kriπtofove ulice, ©ent-
jakoba ter Vrhovcev. Skupna vrednost investicij je
znaπala 144,0 mio SIT. Nekatere investicije so zgra-
jene le delno in bodo dokonËane v prihodnjem letu
oziroma bodo izvedene hkrati z izgradnjo kanalizaci-
je in vodovoda na teh obmoËjih. V okviru naËrta so
bila porabljena sredstva v viπini 14,9 mio SIT za
izgradnjo in prikljuËitev plinovodnega omreæja na

podroËju obstojeËe zazidave ter za zamenjavo dotra-
janih obstojeËih plinovodov. 

V skladu z naËrtom je potekala izgradnja regula-
torske postaje Rudnik s prikljuËnim plinovodom. Do
konca leta 2002 so bila porabljena sredstva v viπini
15,5 mio SIT. 

Po naËrtu za leto 2002 so potekale naloæbe tudi v
drugih obËinah, in sicer izgradnja plinovodnega
omreæja v obËini Dol (na relaciji ©entjakob - naselje
PeËnik) ter v Medvodah (podroËje Vaπ), pripravila se
je projektna dokumentacija za plinifikacijo v obËinah
Vodice in ©kofljica. Skupna vrednost naloæb v letu
2002 je znaπala 65,4 mio SIT.

Da bi zagotavljali zanesljivo in ekonomsko racional-
no obratovanje distribucijske mreæe, se je JP
Energetika Ljubljana odloËila investirati v izgradnjo
sistema vodenja in nadzora plinovodnega omreæja.
Izgradnja sistema naj bi potekala do leta 2004. V letu
2002 se je pripravila projektna dokumentacija in
investicijski program. Stroπki te investicije so do
konca leta znaπali 9,7 mio SIT.

V letu 2002 je bilo zgrajenega 15,9 km novega
plinovodnega omreæja in 723 novih plinovodnih
prikljuËkov. Plinovodno omreæje je zgradila JP
Energetika Ljubljana ali pa drugi investitorji soËasno
z gradnjo stanovanjsko-poslovnih objektov.
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4.4. Naložbena dejavnost



Na podroËju okolja je JP Energetika Ljubljana z novi-
mi prikljuËitvami in ukinitvijo obstojeËih kotlovnic na
obmoËju Mestne obËine Ljubljana posredno prispe-
vala k zniæanju emisij SO2 za pribliæno 130 ton na 
letnem nivoju.

Æe v letu 2000 je druæba zaËela z vzpostavitvijo lastne-
ga mobilnega sistema za merjene emisij na lokaciji
toplarne ©iπka. V letu 2002 je bil narejen tudi projekt
za izdelavo programa za obdelavo emisijskih po-
datkov, kar bo omogoËilo stalno spremljanje in anali-
ziranje vpliva proizvodnje v kotlovnici toplarne ©iπka
na onesnaæenost zraka. 

Vpliv prikljuËevanja obstojeËih objektov na sistem
daljinskega ogrevanja in sistem oskrbe s plinom na
zmanjπevanje onesnaæenosti zraka v Ljubljani je
moæno razbrati tudi iz diagrama, ki prikazuje gibanje
izmerjenih vrednosti koncentracij SO2 v Ljubljani
prek daljπega Ëasovnega obdobja. V zadnjih letih so
doseæene koncentracije SO2 znatno pod dopustnimi

vrednostmi in hkrati tudi pod mejo zanesljivosti
meritev po obstojeËi metodi, kar se odraæa tudi v
zmanjπevanju πtevila merilnih mest. 

Na osnovi navedenega lahko povzamemo, da one-
snaæenost zraka v Ljubljani s kislimi plini ni veË
problematiËna, kar lahko v najveËji meri pripiπemo
prikljuËevanju individualnih in lokalnih kotlovnic na
plinovodno in vroËevodno omreæje ter zmanjπanju
kurjenja domaËega premoga v TE-TOL. 

4.5. Skrb za okolje

Gibanje izmerjenih vrednosti SO2 v Ljubljani v obdobju od leta 1983 do leta 2000
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Dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda imajo v
Ljubljani več kot stoletno tradicijo. Osnovne dejavnosti javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija so
oskrba naselij z vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in gospodarjenje z vsemi
vodovodnimi in kanalizacijskimi objekti in napravami. Delovanje podjetja je usmerjeno v dosegan-
je najpomembnejših ciljev, in sicer zagotoviti nemoteno oskrbo prebivalstva z zdravo pitno vodo in
odvajanje ter čiščenje komunalne odpadne vode na širšem območju Mestne občine Ljubljana in
primestnih občin, zmanjšati vodne izgube, izboljšati zaščito kvalitete podtalnice, obvladovati
stroške poslovanja in izboljšati odnos do uporabnikov storitev.



5. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.
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5.1. Poročilo poslovodstva

V letu 2002 je podjetje poslovalo v izrazito neugodnih
razmerah. Cenovna politika vlade, ki zajeda v substan-
co podjetja in dejavnosti æe od leta 1992, se razen v
malenkostnih odmikih ni spremenila.

Aprila leta 2002 je bila podpisana pogodba za izgra-
dnjo Centralne Ëistilne naprave Ljubljana, gradnja pa
se je zaËela junija 2002. Gradnja je v letu 2002
potekala po terminskem naËrtu in v skladu z dinamiko
prilivov sredstev iz takse za obremenjevanje voda. 

Izgradnja centralne Ëistilne naprave je zelo pomem-
bna, saj jo tako Ljubljana kot Slovenija nujno potre-
bujeta. 

Tudi ostale investicije, predvidene v letu 2002, so bile
uresniËene v najveËji moæni meri, za kar je bilo potre-
bno najeti dodatna kreditna sredstva pri Slovenskem
ekoloπkem skladu.

Spomladi leta 2002 je podjetje izvedlo ozaveπËevalno
akcijo ZaπËitimo vodne vire, ki je imela velik odmev,
podjetje pa je v javnosti postalo kredibilen sogovornik,
saj javnost pojasnila podjetja jemljejo zelo resno.

Glede osnovnega poslanstva podjetja, t. j. nemotene
oskrbe prebivalstva, je potrebno poudariti, da je bilo
na centralnem sistemu v celoti uspeπno izpolnjeno.
DoloËene teæave so se in se πe bodo pojavljale na
lokalnih sistemih, ki jih je bilo podjetje dolæno pre-
vzeti, ne obstajajo pa objektivne moænosti, da bi jih v
celoti sanirali - tako glede kakovosti in izdatnosti vo-
dnih virov kot ponekod z vidika kvalitete omreæij.

Na podroËju nadzora zdravstvene neoporeËnosti pitne
vode je, poleg zunanjega nadzora, pomemben tudi
notranji nadzor. Laboratorij javnega podjetja Vodovod
Kanalizacija je tako v letu 2002 opravil vse potrebne
aktivnosti za pridobitev akreditacije, kar je pomembno
za izkaz verodostojnosti analiz.

Dejstvo je, da so vodni viri ogroæeni, vendar bi jih bilo
moË s preudarno in dosledno politiko uËinkovito
varovati, za kar pa bi bili potrebni konkretni ukrepi
tako dræavnih kot mestnih institucij. Vendar je podje-
tje sposobno nuditi vso strokovno podporo, saj razpo-
laga z ustreznimi kadri, znanjem in opremo.

Leta 2002 je Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,
d.o.o., svoje poslanstvo v okviru razpoloæljivih
moænosti izvajalo uspeπno. FinanËno poslovanje ni

bilo uspeπno, za kar je kriva neustrezna cenovna poli-
tika vlade. Ob koncu leta 2002 je bila po naroËilu
Holdinga Ljubljana izdelana naloga z naslovom
Celovita diagnoza poslovanja Javnega podjetja
Vodovod - Kanalizacija Ljubljana, ki jo je izdelalo po-
djetje ITEO Svetovanje. Tudi ugotovitev iz tega elabo-
rata je: “Kot kljuËni problem tako velike izgube se torej
kaæe viπina prodajne cene.” 

Da bo podjetje lahko izkazalo pozitivni rezultat tudi na
finanËnem delu, bo torej potrebno oblikovati in uve-
ljaviti okvire oziroma model oblikovanja cen in zago-
tavljanja virov financiranja, kot je navedeno tudi v citi-
ranem elaboratu.

Direktor: Anton KRANJC



37

5.2. Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog

Stanje komunalne urejenosti vsake obËine je eden
najpomembnejπih kazalcev njenega razvoja. Zato je skrb
za razvoj komunalne infrastrukture ena temeljnih nalog
obËine in obveznih gospodarskih javnih sluæb, ki so
zadolæene za izvajanje nalog s tega podroËja. Zato mora-
jo biti vsi komunalni sistemi, s katerimi gospodari pod-
jetje, v vsakem trenutku sposobni ponuditi pitno vodo
uporabniku in uporabljeno vodo odpeljati Ëim dlje od
njegovega hiπnega praga, kar zahteva stalno pripravl-
jenost in dobro kondicijo komunalnih objektov,
naprav, omreæij in ne nazadnje tudi zaposlenih. 

Zato so vse poslovne funkcije podjetja stalno usmer-
jene k zasledovanju in uresniËevanju temeljnega cilja,
in sicer nemotenega zagotavljanja zdrave pitne vode
vsem uporabnikom in odvajanja ter ËiπËenja komunal-
nih odpadnih voda. Doseganje tega osnovnega cilja, ki
izhaja æe iz samega ustanovitvenega akta, pa zahteva
stalno izvajanje precejπnjega πtevila aktivnosti na vseh
podroËjih delovanja podjetja. Cilj je mogoËe doseËi le
z visoko strokovnimi in dobro uigranimi delovnimi
ekipami, ki so sposobne v vsakem trenutku in v
najkrajπem moænem Ëasu odpraviti manjπe in tudi
veËje okvare na komunalnih sistemih, brez katerih
tudi leto 2002 ni minilo. Kljub vrsti problemov je pod-
jetje temeljni cilj v celoti doseglo, saj sta obe gospo-
darski javni sluæbi opravljali v potrebnem obsegu in
predpisani kvaliteti.

Predpisano kakovost in zdravstveno ustreznost pitne
vode je podjetje skladno z zakoni in pravilniki tega
podroËja spremljalo s stalnimi mikrobioloπkimi in
fizikalno-kemiËnimi analizami vzorcev, odvzetih na
ËrpaliπËih oz. zajetjih, omreæjih in pri konËnih uporab-
nikih. Redna vzorËenja je izvajal Inπtitut za varovanje
zdravja RS, posebne analize odvzetih vzorcev pa so
bile opravljene tudi v laboratoriju podjetja. Rezultati
teh analiz kaæejo, da v Ljubljani πe vedno pijemo
zdravstveno primerno in kakovostno naravno vodo. 

»eprav je skrb za Ëisto okolje v pristojnosti dræave, so v
podjetju tudi v letu 2002 potekale aktivnosti za
prepreËevanje onesnaæevanja okolja, zlasti na obmoËjih,
ki so neposredno v bliæini ËrpaliπË oz. zajetij pitne vode.
NajveËje onesnaæenje podtalnic, iz katerih je Ërpana
pitna voda, povzroËa neprimerna uporaba raznih
strupov, ki jih uporabljajo v kmetijstvu, ne oziraje se na
πkodo, ki se s tem povzroËa vodnemu okolju. 

Posledice neodgovornega in agresivnega poseganja v
naravo, in ne nazadnje tudi neuËinkovitega nadzora in

kaznovalne politike skrbnika, se kaæejo v ones-
naæenosti podtalnic s pesticidi, atrazinom in njegovim
razgradnim produktom desetilatrazinom ter v zadnjih
dveh letih tudi z 2,6-diklorobenzamidom. Razmere se
sicer æe izboljπujjo, najbolj problematiËno πe vedno
ostaja obmoËje vodarne Hrastje, v kateri bo treba zara-
di prevelike koncentracije zdravju πkodljivih substanc
precej zmanjπati obseg Ërpanja vode. Zato je podjetje v
letu 2002 nadaljevalo z aktivnostmi seznanjanja ljudi
o vplivih neprimernih in prepovedanih posegov v
okolje na kakovost pitne vode. OsveπËanje ljudi o
pomenu ohranjanja naravnih danosti je ena izmed
stalnih nalog podjetja.

Javno podjetje Vodovod Kanalizacija je bilo med
prvimi komunalnimi podjetji v Sloveniji, ki so æe
leta 1998 uskladili organizacijo poslovanja podjetja
z mednarodnim standardom ISO 9001, v letu 2002
pa je podjetje nadaljevalo z usklajevanjem poslovan-
ja podjetja z usmeritvami in zahtevami prenovljene-
ga standarda ISO 9001-2000. V okviru dograjevanja
tega sistema kakovosti je bilo usklajeno izvajanje
dejavnosti oskrbe s pitno vodo z zahtevami sistema
HACCP, katerega naËela je potrebno upoπtevati za
zagotavljanje kakovosti in varnosti pri pridobivanju
in prometu z æivili in je obvezen tudi za podjetja, ki
izvajajo javno gospodarsko sluæbo oskrbe s pitno
vodo. Intenzivne aktivnosti pa so potekale tudi na
usklajevanju postopkov izvajanja laboratorijskih
analiz z doloËili mednarodnega sistema kakovosti
SIST EN ISO/IEC 17025:2002. Akreditacijsko listi-
no kot pogoj za usklajevanje izvajanja monitoringa z
mednarodnimi predpisi bo podjetje pridobilo v letu
2003.

Podjetje je v letu 2002 zagotavljalo nemoteno oskrbo
odjemalcev s storitvami dovajanja in odvajanja vode s
pomoËjo 2.133 kilometrov distribucijskih omreæij, ki
so se v primerjavi z letom poprej skupaj poveËala za
5,8 %. ©tevilo zaposlenih na kilometer komunalnih
omreæij se je v letu 2002 v primerjavi s predhodnim
letom zmanjπalo kar za 6 %. 

Poleg poveËanja produktivnosti dela se je izboljπala
tudi uËinkovitost dejavnosti ter zniæevanje obsega
porabljenih pomembnih proizvodnih tvorcev (energi-
je, dela, itd.) na enoto storitve oz. na enoto velikosti
oskrbnih sistemov v preteklem letu, saj so se pozitivni
trendi iz preteklih let nadaljevali. KoliËina naËrpane
vode se je v primerjavi z letom poprej zmanjπala za 
4 % in s tem poraba elektriËne energije za 3,3 %,



zmanjπale pa so se tudi vodne izgube v distribucijskem
omreæju za 2,7 %. 

Leto 2002 pa je bilo nedvomno prelomno za dejavnost
odvajanja in ËiπËenja komunalnih odpadnih voda, saj
je podjetje po skoraj desetletnih prizadevanjih zaËeli z
izgradnjo II. faze Centralne Ëistilne naprave Ljubljana,
ki je tako s tehniËno-tehnoloπkega kot s finanËnega
vidika za podjetje velik zalogaj. Naloæba se bo predvi-
doma skoraj v celoti financirala s sredstvi takse za
obremenjevanje vode. Izvedba te najveËje ekoloπke
naloæbe v Ljubljani, ki bo po naËrtu konËana leta
2006, bo prispevala k izboljπanju vodnega okolja, πe
zlasti povrπinskih voda. 
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V letu 2002 je JP VO - KA izvajala gospodarsko javni
sluæbi oskrbe s pitno vodo ter odvajanjem in
ËiπËenjem odpadnih in padavinskih voda, obËasno
pa so izvajali πe nekatere storitve naroËnikom po
trænih principih, storitve po pooblastilih ustanovite-
ljev, pogodbene storitve vzdræevanja omreæja za
odvod padavinskih voda in rednega vzdræevanja
lokalnih vodovodnih sistemov ter posle v zvezi s
pripravo in nadzorom izvedbe nalog iz programov
investicijskih vlaganj v komunalne sisteme.

Doseæeni celotni poslovni izid podjetja za leto
2002 je bil kot æe v predhodnih sedmih letih ne-
gativen, tudi glavni vzrok izkazane izgube je enak:
prihodki od prodanih komunalnih storitev niso
pokrivali stvarnih stroπkov povsem zadovoljive
izvedbe zaupanih dejavnosti velikega sploπnega
pomena. 

Ugotovljena celotna izguba za leto 2002 je znaπala
1.430 mio SIT, v primerjavi z izidom predhodne-
ga obdobja se je lani poveËala za 158 mio SIT oz.
za dobrih 12 %. 

Rezultat delovanja v letu 2002 je za obe komunalni
dejavnosti negativen, struktura izgube podjetja po
dejavnostih se je nekoliko spremenila v πkodo
dejavnosti odvajanja in ËiπËenja odpadne vode,
katere izguba je realno narasla. Izguba podjetja za
leto 2002 je vsota izidov obeh osnovnih dejav-
nosti:

• dejavnost Ërpanja in distribucije pitne vode je
prispevala 623,5 mio SIT izgube in za 1,3 % oz.
za 9,9 mio SIT presegla naËrtovano izgubo,

• dejavnost odvajanja in ËiπËenja odpadne vode
je izkazala skoraj 807 mio SIT izgube ter s tem
dosegla za 177 mio SIT oz. za 18 % boljπi rezu-
ltat od naËrtovanega.

5.3.1. Dejavnost črpanja 
in distribucije pitne vode

V letu 2002 je podjetje zagotavljalo redno oskrbo s
pitno vodo in upravljalo ter vzdræevalo naslednje
zaprte vodovodne sisteme: 

• centralni vodovodni sistem, ki omogoËa oskr-
bo v MOL ter deloma tudi v primestnih obËinah
Dol pri Ljubljani, ©kofljica, Ig in Brezovica, 

ter

• lokalne vodovodne sisteme na obmoËju MOL
in primestnih obËin na obrobju MOL, sistem
Rakitna na obmoËju obËine Brezovica, sistem
Golo - Zapotok na obmoËju obËine Ig, sistem
Lipoglav v MOL, sistem Pijava Gorica na
obmoËju obËin ©kofljica in Ig, sistem Turjak na
obmoËju obËine Velike LaπËe ter sistem Gornji
Ig na obmoËju obËine Ig, in sicer s pomoËjo
vgrajenih osnovnih zmogljivosti sistemov po
stanju na zadnji dan leta.

Poleg tega je podjetje vse leto po posebnih pogo-
dbah izvajalo redno vzdræevanje, nadzor kvalitete
vode in obraËun porabljenih koliËin vode na
lokalnih sistemih Preæganje ter Mali Vrh v MOL ter
na sistemu Vodice v obËini Vodice.

Kljub koliËinsko in kakovostno dobri ponudbi
dejavnosti oskrbe s pitno vodo v letu 2002 ni bil
doseæen naËrtovani letni obseg prodaje osnovnih
storitev. Prodano je bilo 23.394.776 m3 pitne
vode, kar pomeni, da se je trend zmanjπevanja
obsega porabe vode podaljπal æe v petnajsto
zaporedno leto, vendar je bila stopnja padanja pro-
danih koliËin dosti niæja kot v letu 2001.

V letu 2002 je znaπal izpad naËrtovanih skupnih
koliËin dovedene vode 1,5 %, zaostanek za
naËrtom je bil veËji v sektorju gospodinjstev in
negospodarskih porabnikov kot v sektorju gospo-
darstva. 

Prodane koliËine v letu 2002 so bile pri obeh
vrstah porabnikov manjπe kot v letu 2001. V niæ-
jem cenovnem sektorju se je lani najbolj zmanjπala
poraba vode v gospodinjstvih (za skoraj 2 %),
obseg porabe vseh ostalih negospodarskih odje-
malcev skupaj pa je ostal enak kot v letu 2001. V
viπjem cenovnem sektorju se je lani koliËinsko
najbolj zmanjπala poraba vode v ostali industriji
(za dobrih 16 %). 

5.3. Pregled poslovanja podjetja
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Zmanjπanje obsega porabe v lanskem letu kot tudi v
predhodnih letih je z vidika varËevanja naravne
dobrine zaæeleno, z vidika poslovne uspeπnosti
dejavnosti in podjetja pa je manjπi obseg prodanih
storitev brez nadomestnih finanËnih sredstev neugo-
den in nezaæelen. 

Trend naraπËanja koristne oddaje vode iz distribuci-
jskih sistemov iz predhodnih dveh let se je v letu 2002
nadaljeval. Skupne koliËine naËrpane vode na vseh
oskrbnih sistemih so bile za 4 % niæje kot v letu 2001
ter so se absolutno in relativno zmanjπale bolj kot
obseg prodanih koliËin vode. Razlika med dobavljeno
in prodano vodo se je lani v primerjavi z letom 2001
zmanjπala πe za 1,3 mio m3, deleæ prodane vode v
naËrpani se je zato poveËal za 1,6 odstotne toËke in
dosegel 60,5 odstotnih toËk. 

Letni naËrt stroπkov veËjih vzdræevalnih del na
vodovodnih oskrbnih sistemih je bil preseæen za 14
mio SIT oz. za 3,6 % zaradi veËjega obsega nujnih
posegov na distribucijskih omreæjih, glede na leto
2001 pa so bili stroπki veËjih vzdræevalnih del za 14
% oz. za 66 mio SIT niæji. Zniæanje teh stroπkov v
letu 2002 je predvsem posledica izvedbe manjπega
obsega obnov hiπnih prikljuËkov, ki se izvajajo
soËasno z obnovami vodovodnega omreæja, rekon-
strukcijami cestiπË ter drugimi posegi v prostor;
zmanjπalo pa se je tudi πtevilo prelomov na pri-
marnih in sekundarnih omreæjih, kar je vsekakor
rezultat pospeπene sanacije najbolj kritiËnih odsekov
omreæij v zadnjih letih. 

5.3.2. Dejavnost odvajanja in čiščenja 
odpadne vode

V letu 2002 je podjetje zagotavljalo redno oskrbo
potroπnikov z odvajanjem in ËiπËenjem odpadne ter
padavinske vode in vzdræevalo naslednje zakljuËene
kanalizacijske sisteme: 
• centralni sistem, ki omogoËa oskrbo v MOL ter

deloma tudi v primestni obËini Medvode, ter
• lokalne sisteme na obmoËju MOL in primestnih

obËin na obrobju MOL, sistemi »rnuËe, Brod -
©entvid, Gameljne in Sostro na obmoËju MOL, sis-
tem PirniËe na obmoËju obËine Medvode, sistem
Kamnik pod Krimom v obËini Brezovica, sistem
©kofljica na obmoËju obËine ©kofljica, sistem
Horjul na obmoËju obËine Horjul, sistema Dobrova
ter Polhov Gradec na obmoËju obËine Dobrova -
Polhov Gradec ter sistema Ig in Matena na obmoËju
obËine Ig.

Tako kot v predhodnih letih so zaposleni izvajali tudi
vzdræevanje padavinske kanalizacije. Ponudbe so bile
posredovane tudi vsem primestnim obËinam, po-
godbe pa so bile sklenjene samo z MOL ter obËinama
©kofljica in Medvode. Po posebnih pogodbah so v
podjetju izvajali πe redna vzdræevalna dela na 6
ËrpaliπËih odpadne vode ter na Ëistilni napravi
Smodinovec. 

Tudi v letu 2002 je bilo zagotovljeno normalno
neprekinjeno odvajanje in ËiπËenje komunalne
odpadne in padavinske vode. V sklopu rednih vzdræe-
valnih del storitev odvajanja je bilo: strojno oËiπËenih
334,2 km neprehodnih kanalov, roËno oËiπËenih 6,9
km prehodnih kanalov, s TV-kamero pregledanih
47,5 km kanalov, vizualno pregledanih 26,7 km
kanalizacijskega omreæja.

V letu 2002 je bilo odvedenih 22.199.219 m3 odpadne
vode, kar je za en odstotek manj od naËrtovanega
obsega. Glavni razlogi za manjπi obseg odvedene vode
glede na naËrt za leto 2002 in na predhodno leto so
enaki kot pri oskrbi pitne vode.

Od gospodinjstev in negospodarskih uporabnikov je
bilo v letu 2002 odvedeno dobrega pol odstotka manj
odpadne vode, kot je bilo naËrtovano. V sektorju
gospodarstva so koliËine odvedene odpadne vode za
skoraj 2 % zaostale za naËrtovanimi. Zmanjπanje v tem
sektorju je v najveËji meri povezano z relativno
velikim izpadom obsega v skupini desetih porabnikov
vode iz lastnih zajetij vode v letu 2002, med katerimi
je eden od prehrambenih proizvajalcev lani zmanjπal
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obseg porabe za 130 tisoË m3, torej celo veË od ugo-
tovljenega izpada odvedene vode za celotni sektor
gospodarstva.

V dejavnosti odvajanja in ËiπËenja odpadne vode se je
poraba elektriËne energije v letu 2002 poveËala za sko-
raj Ëetrtino. Bolj kot na centralnem sistemu se je pora-
ba elektriËne energije poveËala na zbiru lokalnih siste-
mov, prvenstveno zaradi obnov in popolne prenove
tehnoloπkih postopkov preËiπËevanja odpadne vode
na najveËjih »N v »rnuËah in na Brodu v preteklih
letih. 

Dejavnost odvajanja in ËiπËenja odpadne vode je v letu
2002 ustvarila izgubo v viπini skoraj 807 mio SIT. To
pomeni, da dejavnost posluje z negativnimi rezultati
neprekinjeno æe osem let, vse od izvedenega prevre-
dnotenja kanalizacijskih zmogljivosti v letu 1994. V
letu 2002 je bila doseæena izguba iz opravljanja
dejavnosti za 4 % niæja od doseæene izgube v letu
2001, izraËunane z izvzetjem realiziranih prihodkov
od prodanih delnic. 

Doseæeni stroπki veËjih vzdræevalnih del na kanalizaci-
jskih sistemih so bili v letu 2002 za dobro tretjino niæji
od naËrtovanih in skoraj polovico niæji od doseæenih v
predhodnem letu. Razlog je predvsem v bistveno
manjπem fiziËnem obsegu izvedbe potrebnih veËjih
vzdræevalnih del tako na objektih kot na omreæju in
opremi. 
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Potrebe po nujnih investicijskih vlaganjih v komunalne
sisteme vsako leto krepko presegajo finanËne moænosti,
zato je podjetje v naËrtu za leto 2002 razvrstilio investici-
jske naloge v dve prednosti. Izvedba nalog iz prve pre-
dnosti je bila v Ëasu priprave naËrta pokrita z znanimi viri
financiranja, medtem ko naloge iz druge prednosti niso
imele finanËnega pokritja. Skupna vrednost naËrtovanih
naloæbenih projektov v obnovo, πiritve in razvoj de-
javnosti je znaπala 6.174 mio SIT, stopnja pokritja naËrto-
vanih naloæb s finanËnimi viri pa je bila 75,8 %. 

Stvarna vrednost naloæb v komunalne sisteme je v letu
2002 znaπala 4.963 mio SIT, kar predstavlja dobrih 80 %
skupne naËrtovane vrednosti. Ker je podjetje pridobilo
dodatna sredstva, je bil uresniËen veËji obseg investici-
jskih vlaganj in za dobrih 283 mio SIT preseæena naËrto-
vana vrednost nalog, uvrπËenih v prvo prednost naËrtov
obnov, πiritev in razvoja komunalnih sistemov.

Dobro polovico sredstev za naloæbe je bilo zagotovljenih
iz takse za obremenjevanja komunalnih odpadnih voda,
ki je od leta 1996 najpomembnejπi finanËni vir za finan-
ciranje naloæb v komunalne sisteme. Dræava je z uvedbo
tega ekoloπkega davka nekoliko zmanjπala negativne
uËinke zadræevanja komunalnih cen krepko pod ravnijo
pokrivanja stroπkov enostavne reprodukcije. Tako so v
podjetju do vkljuËno leta 2001 z zbranimi sredstvi takse
nadomeπËali izpad sredstev obraËunane amortizacije
kanalskih sistemov in jih porabili za nujne obnove æe
zgrajenih kanalizacijskih sistemov, sredstva zbrane takse
pa namenili za vlaganja v πiritev kanalizacijskih sistemov,
kar je bil vsekakor osnovni namen uvedbe tega
ekoloπkega davka. 

NajveËji deleæ sredstev je bil porabljen za obnovo oz.
zamenjavo vodovodnih in kanalizacijskih omreæij,
manjπi del pa za obnovo in posodobitev komunalnih
objektov, naprav in delovnih sredstev. 

Vrednostno je bil naËrt skupnih obnovitvenih del izve-
den 68,1-odstotno, vrednost prve prednosti naËrta pa je
bila preseæena za 212 mio SIT oz. za 12,6 %. Za naloæbe
v obnovo in posodobitev vodovodnih sistemov je bilo v
letu 2002 porabljenih 1.195 mio SIT (63,2-odstotni
deleæ), v kanalizacijske sisteme 633 mio SIT (33,5-
odstotni deleæ), v opremo za potrebe tehniËno-investici-
jskega sektorja in strokovnih sluæb pa preostalih 61 mio
SIT (3,2-odstotni deleæ).

Kljub dodatnim finanËnim sredstvom je bila v letu 2002
skupna investicijska vrednost za 11,8 % oz. za 664 mio

SIT niæja od doseæene v predhodnem letu. Obseg vlaganj
v obnove, zamenjave in posodobitve æe zgrajenih komu-
nalnih sistemov se je zmanjπal za 896 mio SIT oz. za 32,2 %,
medtem ko se je obseg vlaganj v razvoj in πiritev sistemov
zaradi zaËetka izgradnje C»NL poveËal za 232 mio SIT
oz. za 8,2 %.

Poleg zamenjav posameznih poπkodovanih odsekov
omreæij je podjetje na vodovodnih sistemih izvedlo πe
vrsto obnov in zamenjav poπkodovane in dotrajane
opreme v vodovodnih objektih.

Na kanalizacijskih sistemih so v JP VO - KA letu 2002
nadaljevali s sistematiËnimi obnovami in zamenjavami
elektro in strojne opreme v Ëistilnih napravah in ËrpaliπËih
komunalne odpadne vode, s sanacijo poπkodovanih
objektov ter z zamenjavo delovne opreme in vozil z
namenom izboljπanja delovanja in zagotavljanja stalnega
obratovanja kanalizacijskih sistemov. NajveËji naloæbeni
projekt na tem podroËju je celovita obnova in razπiritev
Ëistilne naprave Gameljne, ki je v zakljuËni fazi izvedbe in
bo predvidoma konËana v prvi polovici leta 2003. 

V letu 2002 je bilo v razvojne naloæbene projekte
vloæenih 3.074 mio SIT, kar je za 2,4 % veË, kot je
znaπala vrednost naËrtovanih nalog iz prve prednosti, in
skoraj 10 % manj od skupne naËrtovane vrednosti razvo-
jnega programa podjetja. Skoraj tri Ëetrtine sredstev je
bilo porabljenih za izgradnjo II. faze Centralne Ëistilne
naprave Ljubljana, preostala sredstva pa za πiritev komu-
nalnih sistemov in raziskave, kar je razvidno iz grafiËnega
prikaza.
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5.4. Naložbena dejavnost

Struktura naložb v razvoj komunalnih 
sistemov za leto 2002



NaËrt izgradnje II. faze Centralne Ëistilne naprave
Ljubljana (C»NL) za leto 2002 je bil izdelan na po-
dlagi investicijskega programa in razpisne doku-
mentacije. V decembru 2001 je bil po razpisu izbran
izvajalec Konzorcij AQUA Engineering GmbH,
SCT,d. d., ABB A.G., Andritz A.B, s katerim je bila
aprila leta 2002 sklenjena pogodbo za izvedbo pro-
jekta v viπini 9.724,4 mio SIT (brez DDV), v juniju
pa je bila zaËeta fiziËna izvedba.

Terminski naËrt gradnje je prilagojen naËrtova-
nim prilivom sredstev iz obraËunane takse za
obremenjevanje voda, ker v podjetju naËrtujejo,
da bodo celotno naloæbo financirali iz tega
finanËnega vira. Pogodbeni rok zakljuËka proje-
kta je mesec april leta 2005, ko zaËne teËi enolet-
ni rok preizkusnega obratovanja in uvajanja
vzdræevalcev v tehniËne, tehnoloπke ter obrato-
valne procese C»NL. Torej bo pogodbena
obveznost izvajalca naloæbenega projekta pred-
vidoma konËana aprila 2006, ko bosta skladno s
pogodbenim rokom pridobljena uporabno in
vodnogospodarsko dovoljenje. 

Skupna vrednost opravljenega dela na Centralni
Ëistilni napravi Ljubljana je v letu 2002 znaπala 2.292
mio SIT, kar je za slabih 72 milijonov veË, kot je bilo
naËrtovano, predvsem zaradi izvedbe nenaËrtovane-

ga platoja za Ërpalno vrtino, v veËjem obsegu od
naËrtovanega pa so bili izvedeni tudi preobteæitveni
nasipi. Vzporedno z izdelavo projektov za izvedbo
del so potekale tudi operativne aktivnosti. ZaËele so
se gradnje dveh gniliπË in objekta, namenjenega
energetski postaji in strojnici gniliπË, v katerega je
bilo vgrajene tudi del energetske opreme. Vsi trije
objekti bodo predvidoma dokonËani v letu 2003.

V okviru ostalih aktivnosti za izgradnjo C»NL je po-
djetje izvedlo tudi prestavitev in dograditev varovalne
ograje Ëistilne naprave, v naËrtovanem obsegu pa so
potekale meritve vetra, emisije vonjav, emisije praπne
usedline in analiza niËelnega stanja podzemnih voda
ter monitoringa hrupa niËelnega stanja. Vse te meritve
in analize bodo v Ëasu gradnje stalno potekale, rezul-
tati pa bodo sluæili kot podlaga za ugotavljanje
vplivov obratovanja novozgrajene Ëistilne naprave na
okolje. 

Investicijska vlaganja v obnovo in πiritve komunal-
nih sistemov so v letu 2002 potekala na obmoËju
devetih obËin. Sorazmerno obsegu æe vgrajene
komunalne infrastrukture je bil najveËji deleæ
naloæb porabljen za komunalne sisteme na obmoËju
MOL, na obmoËju primestnih obËin pa so v po-
djetju izvajali naslednje pomembnejπe naloge, in
sicer na obmoËju obËine:
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Skupne vrednosti naložb v obnovo in razvoj komunalnih sistemov po virih financiranja od leta
1996 do leta 2002



1. Dol pri Ljubljani - dokonËana je bila izgradnja
vodohrana s povezovalnim vodovodom Dolsko-
Senoæeti,

2. Medvode - urejen je bil vodovodni prikljuËek v
»N PirniËe in zgrajen kanal Vaπe-GoriËane,

3. Dobrova - Polhov Gradec - izvedena je bila
telemetrija za vodohran Podsmreka in sofinan-
cirana izgradnja kanala,

4. Horjul - zamenjan je bil aerator in uredjeno
merilno mesto na »N ter sofinancirana izgradnjo
kanala,

5. ©kofljica - urejeno je bilo tehniËno varovanje
vodohrana Pijava Gorica in Kopanke in izveden
sistem telemetrije v vodovodnem sistemu Brezova
noga, zamenjan je bil del vodovodnega omreæja
in zgrajen odsek kanala soËasno z rekonstrukcijo
cestiπËa, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje
za obnovo vodovoda v Babni Gorici, urejeno je
bilo ozraËevanje po celotni povrπini bazena v »N
in dograjevano vodovodno in kanalizacijsko
omreæje na LaniπËu,

6. Ig - urejeno je bilo odjemno mesto za vzorËenje
vode v preËrpalnici Gornji Ig, pridobljeno gra-
dbeno dovoljenje za obnovo vodovoda v naselju
Brest, zamenjan aerator in saniran poπkodovani
beton v »N Matena, dokonËana izgradnja kana-
lizacije v naseljih Brest in Tomiπelj ter dokonËana
vgradnja vodomerov na Iπki in Iæici,

7. Brezovica - zamenjana je bila strojna instalacija,
krmilne armature in Ërpalna agregata v sistemu
Rakitna, dokonËana izgradnja odseka povezoval-
nega vodovoda ob Træaπki cesti in odsek po
Kopalniπki ulici,

8. Velike LaπËe - urejeno je bilo odjemno mesto za
vzorËenje vode v preËrpalnici Knej, obnavljeni
objekti sistema Turjak in sofinancirana izgradnja
kanalizacije v obËini.

Vse ostale investicijske aktivnosti pa so potekale na
obmoËju Mestne obËine Ljubljana.
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Dejavnosti podjetja so æe po svojem znaËaju okolje-
varstvene. Oskrba s kakovostno pitno vodo v zado-
stnih koliËinah ni le distribucija vode po vodovodnem
omreæju, ampak je zdruæena s skrbjo in prizadevanji
za ohranitev kakovostnih vodnih virov oz. s prizade-
vanji za izboljπanje stanja v okolju. Organiziran odvod
in ËiπËenje odpadne vode pa je ena izmed temeljih ci-
vilizacijskih pridobitev, katere glavni namen je
zmanjπati obremenjevanje okolja ter zaπËititi æivo in
neæivo naravo. Dejansko na ta naËin v podjetju πËitijo
prvenstveno ljudi in njihovo zdravje pred nekaterimi
posledicami njihovega delovanja in æivljenja v
urbanem okolju.

Kakovost pitne vode, ki teËe iz pip oskrbovancev, je v
najveËji meri odvisna od dejavnosti, ki potekajo na
prispevnih obmoËjih ËrpaliπË, zato le-te v podjetju
redno nadzorujejo. Morebitne krπitve redno javljajo
pristojnim inπpekcijskim sluæbam, kot sta Inπpektorat
za okolje, prostor in energijo in Inπpektorat pri Mestni
upravi Mestne obËine Ljubljana. 

Med pomembne okoljevarstvene dejavnosti sodijo
tudi dejavnosti, ki hkrati sodijo med druæbeno odgo-
vorne. Organizacija strokovnih sreËanj in akcije
ozaveπËanja ljudi (o pomenu kakovostnih virov pitne
vode, o vplivu, ki ga imamo na okolje, πe posebej na
segment vodnega okolja, in o naËinih, kako lahko kot
posamezniki prispevamo k izboljπevanju stanja v
okolju) so vsakdanji elementi dela.

V letu 2002 je podjetje v sodelovanju z zunanjimi
strokovnimi institucijami zakljuËilo veË projektov, me-
dnje tako πtejemo “Preverbo strokovnih podlag za
zavarovanje vodnih virov centralnega sistema v Mestni
obËini Ljubljana - Ljubljansko polje” in “Strokovne po-
dlage za zavarovanje vodonosnikov na Ljubljanskem
barju”. Obravnavi obeh obmoËij sta izrednega pomena
za varno in zdravo oskrbo s pitno vodo v prihodnjih
desetletjih v preteænem delu ljubljanske regije in ne
zgolj za Mestno obËino Ljubljana. Izjemen uËinek ukre-
pov, ki bodo predpisani v priËakovanem aktu, bo
opazen æe v nekaj prihodnjih letih. 

Po definiciji Svetovne komisije za okolje in razvoj iz
leta 1987 (Brundtlove komisije) je t. im. trajnostni
razvoj tisti, ki zadovoljuje potrebe sedanje generacije,
ne da bi pri tem ogrozil zmoænost prihodnjih gene-
racij, da bi zadovoljevale svoje potrebe. Okoljska
prizadevanja javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija
so usmerjena prav k temu.
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5.5. Skrb za okolje



Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d. o. o., opravlja dejavnost prevoza potnikov v javnem mest-
nem in primestnem prometu kot gospodarsko javno službo. Podjetje tako opravlja prevoz potnikov na
območju Mestne občine Ljubljana in občin Borovnica, Brezovica, Vrhnika, Logatec, Horjul, Dobrova -
Polhov Gradec, Medvode, Vodice, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Ivančna Gorica, Grosuplje, Videm
- Dobrepolje, Škofljica, Ig in Gorenja vas - Poljane. Opravlja še javna pooblastila in naloge, ki so mu
kot izvajalcu gospodarske javne službe zaupane, ter v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so
namenjene boljšemu in ugodnejšemu opravljanju gospodarske javne službe. Poleg tega je podjetje
registrirano še za opravljanje naslednjih gospodarskih dejavnosti: vzdrževanje in popravila motornih
vozil, drugi kopenski potniški promet na rednih linijah, drugi kopenski potniški promet, dajanje last-
nih nepremičnin v najem, tehnično preizkušanje in analiziranje, dejavnost menz in oglaševanje.



6. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
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6.1. Poročilo poslovodstva

V letu 2002 je podjetje zagotavljalo varen in zanesljiv
prevoz potnikov na obmoËju mestne obËine Ljubljana
in primestnih obËin, kar je velik doseæek, saj je
povpreËna starost voznega parka veË kot 10 let in je
zato teæko zagotavljati tehniËno brezhibnost vozil.

V tem letu je podjetje pridobilo certifikat za varovanje
okolja 14001, pripravilo projekt organizacijske pre-
nove Javnega podjetja Ljubljanski potniπki promet, 
d. o. o., projekt za zmanjπanje bolniπke odsotnosti
zaposlenih, s 1. aprilom 2002 so bile poviπane cene
prevozov v mestnem in primestnem potniπkem
prometu, opraviljena je bila presoja za akreditacijo la-
boratorija za overjanje in kontrolo tahografov,
razpisano je bilo javno naroËilo za nakup 29 avtobusov
in naroËilo za gradnjo prizidka tehniËnih pregledov.

Kljub vsem prizadevanjem bo leto 2002 ostalo
zapisano kot eno najslabπih let, saj je podjetje poslo-
vanje zakljuËilo z izgubo v viπini 1.049 milijonov SIT.
Izguba je posledica ukinitve subvencije za javni mest-
ni potniπki promet. 

V mestnem potniπkem prometu (MPP) je bilo pre-
peljanih 93,8 milijona potnikov, kar je 2 % manj kot
v letu 2001. Takπen rezultat je bil naËrtovan, saj neure-
jene prometne razmere, predvsem v Ëasu prometnih
konic, niso omogoËale normalnih voæenj avtobusov,
zato so se podaljπevali potovalni Ëasi, s tem pa je javni
promet postal nezanimiv za vse tiste, ki lahko izbirajo
med osebnim vozilom in avtobusom. Avtobusi MPP so
prevozili 11,5 milijona kilometrov, kar je enako kot v
letu 2001, vendar 12 % pod naËrtom za leto 2002.
MPP je poslovno leto zakljuËil z izgubo v viπini
1.219,2 milijona SIT. 

V primestnem potniπkem prometu (PPP) je bilo pre-
peljanih 4,4 milijona potnikov, vendar na rednih lini-
jah 8 % manj potnikov kot leto poprej, medtem ko je
bilo na obËasnih prevozih prepeljanih 13 % potnikov
veË kot v letu 2001. Avtobusi PPP so prevozili 4,65
milijona kilometrov, poslovno leto pa je PPP zakljuËil
z izgubo v viπini 95,8 milijona SIT. 

V sektorju Delavnice so opravili 137.500 delovnih ur.
Obseg popravil za zunanje stranke se je zmanjπal za 17 %
glede na leto 2001, na kar je vplivala predvsem obno-
va voznih parkov pri naπih strankah, medtem ko se je
obseg popravil vozil LPP poveËal za 28 %, kar je
posledica starega voznega parka in preselitve obrata
Servis.

V sektorju TehniËni pregledi je bilo opraviljenih 1
odstotek veË tehniËnih pregledov kot leto poprej;
glede na moËno konkurenco, ki se je pojavila v zadnjih
letih, in na prostorsko utesnjenost, je podjetje s tem
rezultatom zadovoljno. 

Na ravni podjetja je bilo naËrtovanih za 2,437 mili-
jarde SIT naloæb, vendar je bilo realiziranih le 6 % vseh
naloæb. Vzrok za nizko stopnjo investiranja je v
neuspelih javnih razpisih za avtobuse in gradnjo
tehniËnih pregledov.

Glavni direktor: Andrej OSTERMAN
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6.2. Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog

V poslovnem naËrtu za leto 2002 so v podjetju zapisali
πtiri strateπke cilje in vsa prizadevanja v letu 2002 so
vodila k njihovemu uresniËevanju. Cilji se med seboj
prepletajo in posegajo na vsa podroËja poslovanja, ti
cilji pa so: zagotavljanje varnega in zanesljivega prevoza
potnikov na obmoËju Mestne obËine Ljubljana in
primestnih obËin, na vseh ravneh poslovanja vzdræe-
vati in razvijati sistem kakovosti, zmanjπati πkodljive
vplive na okolje in z ustreznim financiranjem zagotovi-
ti pozitivno poslovanje.

• Zagotavljanje varnega in zanesljivega prevoza pot-
nikov na obmoËju Mestne obËine Ljubljana in
njene okolice

Podjetje je uskladilo in pripravilo predlog “Programa
sprememb na progah javnega mestnega potniπkega
prometa za obdobje od leta 2003 do 2006”. Program je
bil izdelan in dan v razpravo na mestni svet obËine
Ljubljana konec maja 2002. Dne 16. septembra 2002
je mestni svet MOL sprejel osnutek tega programa
sprememb skupaj s pripombami iz razprave. S pred-
stavniki MOL-a pa je bil usklajen tudi “Odlok o oprav-
ljanju Mestnega prometa v Ljubljani”.

V zaËetku leta 2002 je bil sproæen postopek za izvedbo
javnega naroËila za nakup 29 avtobusov. Vloæen je bil
zahtevek za revizijo na dræavno revizijsko komisijo, ki
je postopek razveljavila. Pripravljen je bil nov razpis, ki
se je zakljuËil v mesecu marcu 2003 s podpisom
pogodb. 

V okviru predloga voznih redov za linijski promet je bilo
pripravljenih nekaj sprememb, ki so zaËele veljati 1. 9.
2002; gre pa za podaljπanje ene linije, za zmanjπanje
obsega na πestih linijah in za ukinitev ene linije. 

• Vzdræevanje in razvijanje sistema kakovosti na
vseh ravneh poslovanja

Poleg certifikata ISO 9002, ki ga je podjetje pridobilo
æe v letu 2001, je bil na podlagi presoje delovanja sis-
tema ravnanja z okoljem maja leta 2002 pridobljen πe
certifikat ISO 14001. Maja leta 2002 je bila tudi
uspeπno opravljena presoja za akreditacijo laboratorija
za overjanje in kontrolo tahografov. Decembra leta
2002 pa je podjetje prejelo tudi akreditacijsko listino in
s tem uspeπno zakljuËilo postopek pridobitve.

Fakulteta za organizacijske vede in Ekonomska fakulte-
ta sta konec junija leta 2002 pripravili gradivo, ki zaje-
ma organizacijski vidik prenove in prestrukturiranje v
smeri poveËanja uËinkovitosti podjetja. Na podlagi

ugotovitev in predlogov Ëlanov projektne skupine je
vodstvo podjetja pripravilo predlog elaborata “PRENO-
VA JAVNEGA PODJETJA LPP”, ki ga je 20. 9. 2002
obravnaval nadzorni svet podjetja in ga podprl.

• Zmanjπevanje πkodljivih vplivov na okolje
Realizacija je v prometu povezana s potekom projekta
PORABA GORIVA in z nabavo novih vozil. Za manjπo
porabo primarne vode in izboljπanje kvalitete
uporabljene oz. odpadne vode bodo v podjetju poskr-
beli z izvedbo projekta “Posodobitev pralne steze” iz
leta 2002. KonËni rezultat tega projekta bo nado-
mestitev stare opreme in izvajanje kvalitetnejπih in
hitrejπih postopkov pranja in, kot smo æe rekli,
zmanjπana poraba vode.

• Z ustreznim financiranjem zagotavljati pozitivno
poslovanje

Na podlagi predloga za poviπanje cen v mestnem
(MPP) in primestnem potniπkem prometu (PPP) so bile
s 1. 4. 2002 sprejete nove, viπje cene, in sicer v MPP za
11 % in v PPP za 6,4 % , ki pa niso zadoπËale za pokri-
je stroπkov poslovanja.

Opravljeni so bili razgovori z æupani primestnih obËin.
ObËine so bile seznanjene z obsegom dejavnosti, ana-
lizami migracij, s finanËnimi rezultati in zahtevki za
subvencijo. Pogovori so bili opravljeni s predstavniki
obËin: Dobrova - Polhov Gradec, Vodice, Velike LaπËe,
Brezovica, Ig, Horjul, Medvode, Borovnica, Dol,
IvanËna Gorica in Grosuplje, vendar dogovorov o sub-
vencijah ni bilo. Za leto 2002 je ostala samo subvenci-
ja obËine Medvode v viπini 8,5 mio SIT.

V podjetju so zmanπali prometno tehniËno rezervo
vozil, vendar zagotavljanje prevoza potnikov v naËrto-
vanem obsegu ni bilo ogroæeno. Zmanjπalo se je πtevilo
razpoloæljivih vozil, vendar pa se je povelalo πtevilo
vozil v okvari. Na poveËanje izpada vozil zaradi okvar
so najbolj vplivala dolgotrajnejπa dela, saj se vozila
starajo. V MPP je bila izkoriπËenost voznega parka 90
% in se je v primerjavi z letom 2001 poveËala. 

IzkoriπËenost voznega parka v PPP je bila 94 %. Ob
upoπtevanju le prometno sposobnih vozil, je bila nji-
hova izkoriπËenost 98 %, kar je v dani situaciji skrajni
doseæek. Pri tem je potrebno upoπtevati dejstvo, da je
vozni park zastarel, da kar 24 avtobusov (dobra Ëetrti-
na) zakonsko ne ustreza pogojem za izvajanje prevoza
otrok in da s starejπimi vozili vse teæje pridobivamo
naroËila za obËasne prevoze. 



V letu 2002 je podjetje kljub prizadevanjem za
zagotovitev pozitivnega poslovanja poslovanje
zakljuËilo z izgubo v viπini 1.049 mio SIT. Izguba je
predvsem posledica ukinitve subvencioniranja
javnega prevoza v Ljubljani. PoveËuje jo tudi
poveËanje stroπkov zaradi odpisa terjatve do MOL-a v
viπini meseËne subvencije iz leta 2001, ki je mestna
uprava ni poravnala, upoπtevana pa je bila v pri-
hodku leta 2001. 

6.3.1. Mestni potniški promet

©tevilo prevoæenih kilometrov v letu 2002
(11.544.289) je v mestnem potniπkem prometu
(MPP) enako lanskemu πtevilu in za 12 % niæje od
naËrtovanega. V MPP je naËrtovano πtevilo kilo-
metrov predvidevalo zaËetno fazo projekta
razπiritve prog, ki je bil maja leta 2002 usklajen v
okviru delovne skupine in 16. septembra 2002
sprejet na mestnem svetu obËine Ljubljana.

©tevilo prepeljanih potnikov v MPP v letu 2002
(93.894.174) je za 2 % niæje od lanskoletnega
πtevila in enako naËrtovanemu. ©tevilo potnikov 
so v podjetju skuπali ohraniti z izboljπanjem
odnosa voznikov do potnikov, veËjo ËistoËo na
avtobusih in s toËnejπimi voznimi redi, vendar
cilj, ohraniti enako πtevilo potnikov kot v letu
2001, ni bil doseæen. Na zmanjπanje je delno vpli-
valo tudi relativno ugodno vreme v zaËetku leta,
neurejene razmere po mestu in s tem niæja poto-
valna hitrost. 

PovpreËno πtevilo vozil v MPP je v letu 2002 197,
kar je niæje tako od lanskoletnega kakor tudi od
naËrtovanega πtevila, kjer so bile zajete vse naËrto-
vane nove nabave za leto 2002. Leta 2002 je bilo
196 vozili. 

V letu 2002 izkazuje dejavnost mestnega
potniπkega prometa negativen rezultat v viπini
1.219,2 mio SIT, s tem da je poslovni izid iz
poslovanja negativen v viπini 1.144,6 mio SIT.

6.3.2. Primestni potniški promet

V primestnem potniπkem prometu (PPP) so v letu
2002 skupaj prevozili 4.658.268 km. ©tevilo pre-
voæenih kilometrov je na rednih linijskih prevozih
niæje od lanskoletnega za 5 % in od naËrtovanega za 6
%, na obËasnih prevozih je πtevilo prevoæenih kilo-
metrov viπje od lanskoletnega za 5 % in za 11 % od
naËrtovanega, na posebnih linijskih prevozih pa je
πtevilo prevoæenih kilometrov za 4 % viπje kot lansko
leto in za 1 % viπje od naËrtovanega.

V primestnem potniπkem prometu se je v letu 2002
πtevilo prepeljanih potnikov skupaj (4.386.396) v
primerjavi z letom 2001 poveËalo za 5 %, enako v
primerjavi s poslovnim naËrtom. Na rednih linijskih
prevozih se je πtevilo prepeljanih potnikov zmanjπalo za
8 % in doseglo naËrtovano. Pri tem ne gre spregledati,
da je upad potnikov najizrazitejπi pri vozovnicah za eno
voænjo (almeks, predprodaja, kuponska vozovnica),
medtem ko terminske vozovnice v celotnem obdobju
niso upadle za veË kot 5 % pri obËanih in 3 % pri πolar-
jih.

Na obËasnih prevozih je πtevilo prepeljanih potnikov v
letu 2002 od lanskoletnega viπje za 13 % in za 24 %
viπje od naËrtovanega, na pogodbenih prevozih pa je
50 % porast v letu 2002 v primerjavi z letom 2001
posledica drugaËnega zajema in prikazovanja
podatkov. Podatki tako niso primerljivi.

V primestnem potniπkem prometu je povpreËno
πtevilo vozil v letu 2002 enako lanskoletnemu in
enako naËrtovanemu (65 vozil), vendar se je πtevilo
vozil v zadnjem mesecu leta 2002 zmanjπalo na 64. V
letu 2002 dejavnost primestnega prometa izkazuje
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6.3. Pregled poslovanja

(v tisoč SIT)

2002 2001 IND 02/01

Prihodki 6.735.849 7.142.023 94

Odhodki 7.785.606 7.134.998 109

Čisti poslovni izid -1.049.757 7.025

2002 2001 IND 02/01

Prepeljani potniki 93.894.174 95.421.254 98

Prevoženi kilometri 11.544.289 11.516.556 100

Povprečno število vozil 197 201 98

PRIHODKI (v tisoč SIT) 4.315.610 4.930.501 88

- Prihodki od prodaje 4.200.925 3.988.906 105

- Prihodki od subvencij 13.320 776.745 2

STROŠKI (v tisoč SIT) 5.534.828 5.049.233 110

- Gorivo 678.198 684.191 99

- Vzdrževanje vozil 456.337 355.929 128

- Odpisi vrednosti 761.913 640.467 119

IZID (v tisoč SIT) -1.219.218 -118.732 1.026 
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95,8 mio SIT izgube, ki je pravzaprav nastala v drugi
polovici leta, saj je bilo v prvem polletju poslovanje
pozitivno, kar je posledica dvakratnega poviπanja cen
storitev (1. 11. 2001 za 5,7 % in 1. 4. 2002 za 6,4 %)
ter izvedenih notranjih ukrepov racionalizacije in opti-
mizacije prevozov, predvsem pa je bila doseæena viso-
ka izkoriπËenost vozil in velik obseg obËasnih prevo-
zov. Poslovni izid iz poslovanja je bil v letu 2002 ne-
gativen, in sicer v viπini 83,4 mio SIT. 

6.3.3. Delavnice

Vseh opravljenih ur je bilo v letu 2002 v sektorju
delavnice 137.577, kar je za 11 % viπje od lanskoletnih
in je posledica veËjega obsega dela zaradi preselitve
obrata Servis, ki je bil pred tem v okviru sektorja
prometa, v sluæbi dnevne nege in servisa. Upad eksterne
dejavnosti (za 17 % v primerjavi z letom 2001) se
nadaljuje in je predvsem rezultat trænih gibanj.

V dræavi prihaja do obnove voznega parka gospodarskih
vozil, s tem pa v podjetju izgubljajo svoj deleæ, saj la-
stniki vozil uporabljajo storitve pooblaπËenih servisov,
ki jim nudijo celovite usluge. Dejstvo pa je, da ob
poveËanem obsegu lastnih popravil in omejenem πtevilu
zaposlenih bistveno veËjega obsega eksternih popravil
niti ne bi mogli izvesti. ©tevilo opravljenih ur interne
dejavnosti (popravila vozil prometa) je od lanskoletnih
viπje za 28 %. Tak porast v primerjavi z letom 2001 je
posledica starega voznega parka LPP, d. o. o. 

Poslovanje v delavnicah je v letu 2002 zakljuËeno s
16,6 mio SIT dobiËka.

6.3.4. Tehnični pregledi

©tevilo tehniËnih pregledov je v letu 2002 za 1 % viπje
kot v letu 2001 in za 15 % viπje od naËrtovanega. V
poslovnem naËrtu za leto 2002 je bilo zaradi
konkurence in prostorsko in tehniËno slabπe oprem-
ljenosti naπih prostorov naËrtovano 22 % zniæanje
πtevila tehniËnih pregledov, kar je bila glede na πtevilo
novoodprtih tehniËnih pregledov dokaj realna ocena.

Vzroke za odstopanja je potrebno pripisati novemu
postopku tehniËnega pregleda za kolesa z motorjem,
ki je postal obvezen s 1. 5. 2002, in naporom vseh
zaposlenih, ki poskuπajo s prijaznim odnosom do
kupcev storitev ter tudi s krepitvijo poslovnih odnosov
z veËjimi poslovnimi partnerji omiliti neprimernost in
zastarelost poslovnih prostorov. 

TehniËni pregledi izkazujejo dobiËek v viπini 248,7 mio
SIT, kot poslovni izid iz poslovanja pa dobiËek v viπini
241,2 mio SIT.

2002 2001 IND 02/01

Prepeljani potniki 4.386.396 4.188.293 105

Prevoženi kilometri 4.658.268 4.791.120 97

Povprečno število vozil 65 65 100

PRIHODKI (v tisoč SIT) 1.324.132 1.280.247 103

- Prihodki od prodaje 1.159.260 1.159.260 100

- Prihodki od subvencij 150.529 118.821 127

STROŠKI (v tisoč SIT) 1.419.960 1.371.561 104

- Gorivo 190.965 200.311 95

- Vzdrževanje vozil 149.818 112.929 133

- Odpisi vrednosti 165.432 169.559 98

IZID (v tisoč SIT) -95.828 -91.314 105

2002 2001 IND 02/01

Opravljeni tehnični pregledi 69.777 69.062 101

Homologacije 5.131 4.553 113

Strokovna mnenja 3.205 3.048 105

PRIHODKI (v tisoč SIT) 731.616 562.971 130

- Prihodki iz cene 611.690 454.404 135

- Prihodki od provizij 76.371 65.721 116

STROŠKI (v tisoč SIT) 482.924 314.077 154

- Pisarniški material 8.167 6.577 124

- Stroški stor. pri izdel.proizv. 153.287 46.797 328

- Stroški stor. plač. prometa 17.258 7.569 228

- Odpisi vrednosti 12.121 11.233 108

IZID (v tisoč SIT) 248.692 248.894 100



V podjetju so za naloæbeno dejavnost porabili 147,9 mio
SIT in za odplaËilo posojil 482,6 mio SIT sredstev.
Skupaj torej 630,5 mio SIT. 

V poslovnem naËrtu za leto 2002 je bilo naËrtovanih za
2.437 mio SIT naloæb, od tega 1.252 mio SIT za vozila
MPP in PPP in 660 mio SIT za razπiritev tehniËnih pre-
gledov. Vseh realiziranih naloæb je samo 6 % vseh naËrto-
vanih v poslovnem naËrtu za leto 2002. Vse naloæbe, ki
niso bile izvedene, so prestavljene v poslovni naËrt za leto
2003. Med naloæbami v nepremiËnine so v podjetju za
nakup zemljiπËa porabili 27,5 mio SIT, 6,3 mio SIT za
razπiritev tehniËnih pregledov, adaptacijo mehaniËne
delavnice 6,1 mio SIT, za 3 kioske 6,1 mio SIT, za nad-
streπke na postajaliπËih 9,1 mio SIT in za ostalo 5,7 mio
SIT. 

Starost vozil je bila ob koncu leta 2002 æe veËja kot leta
1996, ko je podjetje zaËelo s programom obnove vozne-
ga parka, saj v letih od 2000-2002 ni bilo kupljeno niti
eno vozilo. 

Na podlagi presoje delovanja sistema ravnanja z okoljem,
izvedene 12. 2. in 13. 2. 2002, in posredovanih dokazil o
odpravi neskladij je podjetje v maju leta 2002 pridobilo
certifikat ISO 14001. Slovesna podelitev je bila 19. 6. 2002. 

Podjetje je uredilo kanalizacijo in sanacijo lovilcev olj v
delavnici servisa vozil, in sicer s preselitvijo opravljanja
dejavnosti servisiranja vozil v delovne prostore mehaniËnih
delavnic. ObstojeËa kanalizacija in lovilci olj v delavnici
servisiranja vozil pa so zaprti.

Trafo postaje (kjer so PCB-kondenzatorji - strupena snov) so
bile urejene v skladu s predpisi. PoveËan je bil nadzor nad
izlivi motornih olj in drugih nevarnih tekoËin pri vzdræevan-
ju in parkiranju vozil, prav tako je bil poveËan nadzor nad
ravnanjem z odpadnimi olji. Pri izvajanju vsakega gradbene-
ga izkopa podjetje preverja onesnaæenost zemljiπËa in gra-
dbene materiale odstranjuje v skladu s predpisi. 

Zmanjπanje emisije avtobusov pri voænji, vzdræevanju,
parkiranju in ogrevanju na parkiriπËu in zmanjπanje hrupa
avtobusov pri vzdræevanju, parkiranju in pri voænji pa bo
doseæeno z nabavo novih avtobusov v skladu s poslovnim
naËrtom za leto 2003.
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Povprečna starost vozil ob koncu leta

6.4. Naložbena dejavnost 6.5. Okoljevarstvena dejavnost





Osnovna dejavnost, ki jo podjetje izvaja in z njo ustvarja prihodek, je oddajanje tržnih površin v
najem. Podjetje upravlja z tržnicami: Kompleks tržnic Jožeta Plečnika, Tržnica Center, Pokrita
tržnica - semenišče, Tržnica Šiška, Tržnica Moste, Tržnica Bežigrad in Tržnica Žale. Med vrstami
blaga, ki ga ponudniki prodajajo na tržnicah, so po obsegu in pomenu za preskrbo prebivalcev
najpomembnejši kmetijski pridelki. Kupci so večinoma prebivalci iz območja Ljubljane. Kot veliki
porabniki nakupujejo na tržnicah gostinci, vzgojni domovi in bolnišnice. Med obiskovalci tržnic je
vedno več domačih in tujih turistov, posebno še po prenovi Plečnikovih tržnic, ki so reprezentativen
kulturnozgodovinski spomenik v središču Ljubljane. 



7. Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o.
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NaraπËajoËa konkurenca veËjih trgovinskih centrov na
podroËju preskrbe prebivalcev se odraæa v upadanju
obsega prodaje oziroma v slabπi izkoriπËenosti trænih
zmogljivosti.

Podjetje ni bilo administrativno omejeno pri poviπanju
cen, vendar zaradi padanja kupne moËi in s tem
zmanjπanega povpraπevanja po storitvah v letu 2002 ni
spreminjalo cenika storitev, paË pa je bilo uveljavljeno
poviπanje cen za rezervacije prodajnih mest na podla-
gi cenika iz leta 2001 tudi za prodajna mesta, na kate-
rih novih cen zaradi uveljavitve cenika za redne letne
rezervacije s 1. 3. 2001 podjetje πe mogli uporabiti.

Z vlaganji v prenovo trænih prostorov in s posodobitvi-
jo prodajnih mest ter opreme si je podjetje prizadeva-
lo dosegati veËjo pestrost in kvaliteto ponudbe na
trænicah.

Javno podjetje Ljubljanske trænice, d. o. o., je uspeπno
zakljuËilo poslovno leto 2002. Ustvarilo je 3.868 tisoË
SIT dobiËka in izvedlo veËino naËrtovanih investicij v
obnove, nadomestitve in razvoj. Prav tako je redno
izvajalo tekoËa manjπa in veËja investicijska vzdræe-
vanja na objektih in opremi ter skrbelo za izvajanje
trænega reda. 

Zaradi zmanjπanega povpraπevanja po prodajnih pro-
storih podjetje ni doseglo naËrtovanega prihodka,
zaradi poveËanja finanËnih odhodkov za obresti in iz
drugih obveznosti pa tudi ne naËrtovanega dobiËka.
Glede na okoliπËine poslovanja podjetje ni spreminja-
lo cen storitev, Ëeprav se je v zaËetku leta 2002
poviπala davËna stopnja davka na dodano vrednost za
1 %, kar je negativno vplivalo na prihodek. Ponovna
sprememba davËne zakonodaje v oktobru leta 2002 je
prav tako negativno vplivala na rezultat poslovanja
zaradi spremembe obdavËitve najema nepremiËnin. 

Direktor: Miroslav KO©IR

Delovanje podjetja je bilo usmerjeno v izboljπanje za-
sedenosti razpoloæljivih kapacitet. Rezultati aktivno-
sti so se pokazali πele v drugi polovici leta, ko so
uspeli izboljπati zasedenost in s tem tudi poveËati
prihodek. ©e vedno pa ostaja problematiËna oddaja
poslovnih prostorov na trænici v Mostah, od zadnje-
ga Ëetrtletja leta 2002 poslovnih prostorov v kleti II.
arkade in na obnovljeni trænici v ©iπki.

Rezultati javnomnenjske raziskave, ki jo je opravilo
podjetje Ninamedia, kaæejo, da so kupci oziroma
potroπniki zadovoljni s kvaliteto ponudbe, urejenostjo
trænic, niso pa zadovoljni z dragim parkiranjem v
bliæini, zato trænic ne obiskujejo pogosteje. Parkirni
prostori ob trænicah so torej pomemben dejavnik za
poveËanje nakupovalcev na trænicah, vendar na te
spremembe podjetje nima neposrednega vpliva.

Podjetje je izvedlo veËino naËrtovanih investicij v
obnove, nadomestitve in razvoj z namenom, da se
kakovost storitev izboljπa. V letu 2002 je bila
zakljuËena celovita prenova trænice v ©iπki, z
nakupom novih raËunalnikov je bila dopolnjena
informacijska podpora za zbiranje podatkov o proda-
ji na vseh trænicah, z nabavo nove stiskalnice pa je bilo
uvedeno sortirano zbiranje odpadkov, za polovico pa
so bili zmanjπani stroπki odvoza odpadkov, embalaæe
in papirja. 

Podjetje je izvedlo tudi organizacijsko spremembo pri
polaganju dnevne gotovine s trænic po vzoru trgovskih
podjetij. Na osnovi te organizacijske izboljπave so
zagotovili stalno prisotnost inkasantov nadzornikov
na trænicah.

Poslovno leto 2002 je bilo za podjetje v primerjavi s
poslovnim naËrtom, v katerem niso bila upoπtevana
prevrednotovanja med finanËnimi odhodki, ki so
bistveno vplivali na konËni rezultat poslovanja, in
glede na pogoje, v katerih je podjetje poslovalo, dokaj
uspeπno zakljuËeno. 

7.2. Uresničevanje načrtovanih 
ciljev in nalog

7.1. Poročilo poslovodstva



7.3. Pregled poslovanja
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Podjetje je poslovno leto zakljuËilo z dobiËkom 3.868
tisoË SIT, ki je glede na okoliπËine poslovanja zado-
voljiv, saj dosega 71 % naËrtovanega dobiËka oziroma
za 1.579 tisoË SIT manj, kot je bilo naËrtovano.

Doseæeni poslovni izid iz poslovanja znaπa 17.033
tisoË SIT in je niæji za 10.022 tisoË SIT od doseæenega
v letu 2001. Do tega zmanjπanja je priπlo predvsem
zaradi poviπanja stroπkov za 13.580 tisoË SIT in
poviπanja poslovnih prihodkov le za 3.558 tisoË SIT. V
primerjavi s predhodnim letom so se prihodki od pro-
daje poviπali za 1.245 tisoË SIT, kar je posledica
Ëasovno zamaknjene uveljavitve spremembe cen za
rezervacije v letu 2001. Negativen vpliv na prihodke
od prodaje je imela sprememba davËne stopnje v janu-
arju 2002. Na poslovni izid iz poslovanja so imeli poz-
itiven vpliv med drugimi poslovnimi prihodki pre-
vrednotovalni prihodki v viπini 2.748 tisoË SIT,
medtem ko so prihodki, povezani z zmanjπevanjem
porabe dolgoroËnih rezervacij iz naslova prejete
dotacije za osnovna sredstva, ostali skoraj enaki pred-
hodnemu letu, saj so se poviπali za 1 tisoË SIT.

Stroπki storitev v zvezi z vzdræevanjem so se poveËali
za 31 % oziroma za 2.792 tisoË SIT predvsem zaradi
vzdræevanja osnovnih sredstev. Stroπki za intelektu-
alne in osebne storitve so bili viπji za 46 % oziroma
za 1.824 tisoË SIT zaradi obveznih zdravniπkih pre-
gledov zaposlenih in raËunovodskih, finanËnih ter
revizijskih storitev. PoveËali so se tudi stroπki za
reklamo in propagando za 2.440 tisoË SIT, ki pa niso
imeli veËjega vpliva na rezultat, ker so te stroπke
delno financirali najemniki. V letu 2002 so se
poveËali stroπki za najem prostorov v Pokriti trænici
za 1.247 tisoË SIT oziroma 4,2 %, ker je najemnina
vezana na teËaj tuje valute. PoveËanje posameznih
skupin stroπkov storitev ni povzroËilo bistvene rasti
celotnih stroπkov storitev, ker so v podjetju s sorti-
ranjem odpadkov zmanjπali stroπke komunalnih
storitev javnega podjetja Snaga za odvoz odpadkov
za 50 % oziroma 8.293 tisoË SIT. Tako so se stroπki
storitev v primerjavi s predhodnim letom poveËali le
za 1 % oziroma 1.099 tisoË SIT.

Drugi poslovni odhodki so se poviπali za 558 tisoË SIT
oziroma za 6 % v primerjavi z letom 2001.

Prihodki od financiranja so viπji kot v predhodnem letu
za 30 % oziroma za 1.742 tisoË SIT predvsem zaradi
viπje vsote vezanih deponiranih denarnih sredstev v
banki. V letu 2001 je bil med prihodki od financiranja

v skladu z veljavnimi standardi evidentiran tudi reva-
lorizacijski preseæek v vrednosti 2.792 tisoË SIT.

Likvidnostno stanje podjetja je bilo konec leta 2002
nekoliko slabπe kot na zaËetku leta, ker je podjetje z
vraËilom dolgoroËnega kredita v vrednosti 51.981
tisoË SIT zmanjπalo kratkoroËne depozite pri bankah.
IstoËasno pa so se z odplaËilom kredita zmanjπali
finanËni odhodki za pogodbene obresti, ki so v letu
2002 do poplaËila znaπali 5.382 tisoË SIT in so
pomembno vplivali na rezultat poslovanja. Zaradi
zmanjπanja kratkoroËnih finanËnih naloæb so se
poslabπali tudi temeljni kazalniki vodoravnega
finanËnega ustroja pri finanËni pokritosti kratkoroËnih
obveznosti. Izboljπala pa se stopnja lastniπkosti finan-
ciranja, ker ima podjetje v obveznostih do virov sre-
dstev veËji deleæ kapitala.

Gospodarnost poslovanja kot rezultat razmerja med
poslovnimi prihodki in odhodki se je v primerjavi s
predhodnim letom poslabπala, saj so poslovni odhod-
ki naraπËali hitreje kot poslovni prihodki.

Zaradi manjπega dobiËka konec leta 2002 se je v
primerjavi s predhodnim letom zmanjπala dobiËko-
nosnost kapitala. 



7.4. Izvajanje dejavnosti in investicije

Podjetje je izvajalo dejavnost oddajanja trænih povrπin
v najem na istih lokacijah kot v letu 2001. Prodaja
kmetijskih pridelkov, æivil in ostalega blaga je potekala
v zaprtih in odprtih delih trænic.

Na podroËju prodaje prodajnih mest, za katere se
sklepajo pogodbe o rezervacijah, je podjetje doseglo
98 % naËrtovanega obsega, medtem ko je bila na
podroËju dnevne prodaje doseæena 94 % realizacija
naËrta in pri prodaji poslovnih prostorov 99 %
naËrtovane prodaje. 

Podjetje je v skladu z naËrtom organiziralo tudi pose-
bno prazniËno prodajo pred 1. novembrom in decem-
brsko prazniËno prodajo.

Za izboljπanje kakovosti storitev je podjetje v letu 2002
izvedlo za 64.265 tisoË SIT investicijskih vlaganj. Iz
strukture investicij je razvidno, da je podjetje najveË
investiralo v obnove objektov in nadomestitve,
medtem ko je bil deleæ investiranja v razvojne naloge
in v vzdræevanje enak.

S prenovo drugega dela objekta in zunanjega dela
trænice v ©iπki je podjetje zakljuËilo celovito prenovo
trænice. 

Zaradi spremembe namembnosti prodaje je podjetje
razπirilo raËunalniπko nadziranje hladilnega sistema na
prodajne prostore v kleti II. arkade.

Z nabavo stiskalnice za odpadni papir in leseno emba-
laæo je bila v letu 2002 izvedena pomembna investici-
ja z vidika zmanjπevanja stroπkov.

Za veËjo uËinkovitost klimatskega hlajenja in zaradi
upoπtevanja sodobnih standardov opremljenosti je
podjetje na trænici Moste vgradilo avtomatska vhodna
vrata. Poleg tega so bile na tej trænici prenovljene tri
hladilnice za potrebe naπih najemnikov.

Investicije v obnove, nadomestitve, razvojne naloge in
vzdræevalna dela so se v celoti financirale iz lastnih
sredstev.

Struktura investicij v letu 2002
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7.5. Skrb za okolje

Ljubljanske trænice dajejo podporo okoljevarstvenemu
ravnanju pri opravljanju dejavnosti podjetja. Med
najpomembnejπe rezultate na tem podroËju sodi
ekoloπka posodobitev ravnanja z odpadki z uvedbo
sortiranega zbiranja na trænicah Center, Moste in
Beæigrad. 

Pri izvajanju dejavnosti ima podjetje v okviru ure-
sniËevanja poslovnih naËel tudi obËutek skrbi za
Ëloveka, zato se odziva na potrebe druæbenega okolja
- s popusti za najem opreme in z minimalno finanËno
podporo za odpravo posledic neurja mladini v Mostah
ter za organizacijo novoletne obdaritve prizadetim
otrokom, s podporo kulturi in okoljevarstvenimu pro-
jektu ËiπËenja Ljubljanice.
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Žale Javno podjetje, d. o. o., Ljubljana, opravlja pogrebne in pokopališke storitve na desetih poko-
pališčih, ki so v upravljanju podjetja, in sicer: centralno pokopališče Žale, pokopališče Sostro, po-
kopališče Bizovik, pokopališče Štepanja vas, pokopališče Dravlje, pokopališče Stožice, poko-
pališče Polje, pokopališče Šentvid, pokopališče Vič in pokopališče Rudnik. V okviru gospodarske
javne službe se izvaja standardni pogreb in upepelitve ter vzdrževanje pokopališč, kot dopolnitev
gospodarske javne službe pa se v okviru tržne dejavnosti izvaja:
• nadstandardni pogreb, zunanje upepelitve,
• prodaja pogrebnih, nagrobnih in aranžerskih izdelkov in storitev individualne oskrbe in ureditve

grobov ter storitve cvetličarne.



8. Žale Javno podjetje, d.o.o.



8.2. Uresničevanje načrtovanih ciljev 
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8.1. Poročilo poslovodstva

Poslovno leto 2002 je podjetje zakljuËilo z dobiËkom
v viπini 16,4 mio SIT, in sicer v pogrebni dejavnosti v
viπini 54, 6 mio SIT, v træni dejavnosti 34 mio SIT, v
pokopaliπki dejavnosti pa je bila realizirana izguba v
viπini 72,2 mio SIT.

Realiziran dobiËek je presegel naËrtovanega predvsem
zaradi potrjenih viπjih cen, in sicer 7,5 % pri storitvah
standardnega pogreba ter upepelitev in 23,7 %
poveËanje najemnin grobov. PoveËanja fiziËnih kaza-
lcev (razen pri pogrebni dejavnosti, kjer se je poveËalo
πtevilo pogrebov za 5,4 % ter πtevilo upepelitev za
14,6 %), ni bilo zabeleæenega. Sprememba cen je ve-
ljala od 1. 4. 2002 dalje.

Opravljanje pogrebnih, pokopaliπkih in trænih
storitev je potekalo po sprejetih standardih in norma-
tivih v skladu z zahtevami standarda ISO 9002.
Vzdræevanje celotnih pokopaliπkih objektov in naprav
je potekalo v skladu s programom vzdræevanja, za
katerega v podjetju ocenjujejo, da je potreben, Ëe æeli-
jo zadræati pokopaliπËe na ravni, kot se za prestolnico
dræave priËakuje.

DoloËeni cilji iz naËrta za leto 2002 niso bili
uresniËeni, in sicer dokonËanje poslovilne dvorane,
kjer je podjetje nameravalo uvesti nov pogrebni cere-
monial, ki bi omogoËil svojcem spremljanje pokojni-
ka vse do upepelitve in omogoËanje pogrebne
sveËanosti pred upepelitvijo, kot je to omogoËeno v
evropskih deæelah. Ta zadolæitev ostaja cilj podjetja za
leto 2003, enako tudi aktivnosti za pridobitev novega
certifikata ISO 9001/2000.

Zadovoljstvo uporabnikov storitev podjetja Æale se je
ugotavljajo z raziskovanjem odnosa LjubljanËanov do
Holdinga, d. o. o, in sedmih javnih podjetij, ki jih
zdruæuje; rezultati kaæejo, da je 40,8 % anketiranih
zadovoljnih in 17,2 % zelo zadovoljnih s podjetjem
Æale, nezadovoljnih in zelo nezadovoljnih je skupaj
10,8 %. Takπno stanje se odraæa tudi v dobri
povpreËni oceni kakovosti dela podjetja, ki znaπa
3,61.

Direktor: Bojan LEPI»NIK

Zanesljivost in kakovost oskrbe pri opravljanju
pogrebne dejavnosti v letu 2002 je bila v naËrtovanem
obsegu. Izdaja æar svojcem se je popolnoma uveljavi-
la. Opazno pa je, da prevzem æar s strani svojcev kre-
pko upada. Æare namreË veËinoma prevzemajo izva-
jalci pogrebne dejavnosti. 

Pogrebna dejavnost se je v letu 2002 izvajala v skladu
s sprejetimi standardi in normativi ter v skladu s certi-
fikatom kakovosti ISO 9002 oz. z organizacijskimi
predpisi.

Podjetje je skuπalo poveËati uporabo enotnih oblek za
pokojnike ob upepelitvi in uporabo krst z opremo za
upepelitev iz naravnih materialov, da ni priπlo do
prekomernih dimnih emisij.

Letni naËrt za 2002 je predvideval 47 mio SIT
dobiËka, dejanski dobiËek v letu 2002 pa znaπa 54,6
mio SIT in izhaja preteæno iz nadstandardne dejavno-
sti. V letu 2002 je podjetje s poviπanjem cen zmanjπalo
izgubo v standardnem delu dejavnosti. 

Prijazen in kvaliteten odnos do potroπnikov so v pod-
jetju izvajali v skladu s certifikatom kakovosti ISO
9002. Pritoæbe - pripombe strank so bile evidentirane;
ugotovljeno je bilo, da se je πtevilo pritoæb v primer-
javi z letom 2001 zmanjπalo za 30 %. 

Sprejeti standard kakovosti ISO 9002 je podjetje v letu
2002 spremljalo v okviru opravljanja storitev. VeËjih
odstopanj ni bilo, opravljeni sta bili notranja in zuna-
nja presoja kakovosti.



Podjetje je v obdobju januar-december 2002 doseglo
pozitivni rezultat poslovanja v viπini 16.411 tisoË SIT,
kar je 13 % veË kot v preteklem letu (dobiËek v
pogrebni dejavnosti znaπa 54.635 tisoË SIT, v træni
dejavnosti 34.055 tisoË SIT, izguba v pokopaliπki
dejavnosti 72.279 tisoË SIT). Prihodki so bili doseæeni
v viπini 1.356.180 tisoË SIT; odhodki v viπini
1.339.769 tisoË SIT.

8.3.1. Izvajanje gospodarskih javnih služb

Pogrebna dejavnost

Pregled fiziËnega obsega:

©tevilo pogrebov se je v letu 2002 poveËalo. Tako je
bilo leta 2002 kar 115 pogrebov veË v primerjavi z
letom 2001, kar poslediËno pomeni pribliæno 30 mio
SIT dodatnega prihodka.

Prav tako se je poveËalo πtevilo upepelitev. V prime-
rjavi z letom 2001 je ljubljanskih upepelitev 13 manj,
zunanjih upepelitev pa je bilo kar 1159 veË kot v
preteklem letu. Samo iz mariborskega obmoËja smo v
letu 2002 pridobili 900 upepelitev, kar pomeni 32,4
mio SIT dodatnih sredstev.

V pogrebni dejavnost je podjetje v standardnem od-
delku naËrtovalo izgubo v viπini 189.344 tisoË SIT, v
nadstandardnem oddelku pa dobiËek v viπini 236.609
tisoË SIT. PoslediËno je v pogrebni dejavnosti naËrto-
vani dobiËek v viπini 47.264 tisoË SIT. Skupni dobiËek
na nivoju pogrebne dejavnosti je naËrtovan v viπini
47.264 tisoË SIT in doseæen v viπini 54.635 tisoË SIT,
kar pomeni 15,6 % poveËanje. 

V leto 2002 je bilo 308 pogrebov s krsto (3 manj kot
preteklo leto) in 1.955 pogrebov z æaro (118 veË kot
preteklo leto). Pogrebi z æaro predstavljajo 86 % od
vseh pogrebov.

V okviru organizacijske enote podjetja opravljajo tudi
pogrebno dejavnost v nadstandardnem obsegu: indivi-
dualne kamnoseπke storitve, storitve urejanja grobov,
prevozi pokojnikov, prodaja pogrebno-nagrobnih in
aranæerskih izdelkov in druge pogrebne storitve za
zunanje uporabnike.

V naËrtu za leto 2002 je podjetje predvidelo 11 obnov
in nadomestil v skupnem znesku 39.580.000 SIT.
Realizirali pa so le nabavo transportnih krst, rezervnih
delov za kremacijsko peË in grbe za zastave. 
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8.3. Pregled poslovanja

Število pogrebov

Pogrebi real.I-XII/01 real.I-XII/02 ind.02/01 plan 02 ind.real./plan

s krsto 311 308 99,0 318 96,9

z žaro 1.837 1.955 106,4 1.846 105,9

Skupaj 2.148 2.263 105,4 2.164 104,6

Število upepelitev

Upepelitve real.I-XII/01 real.I-XII/02 ind.02/01 plan 02 ind.real./plan

Ljubljanske upepel.1.903 1.890 99,3 1.915 98,7

Tuje upepel. 5.920 7.079 119,6 6.095 116,1

Skupaj 7.823 8.969 114,6 8.010 112,0

Prihodki, odhodki na dan 31.12.2002

Pregled prihodkov in odhodkov na nivoju
podjetja za obdobje 1.1. do 31.12.2002

(v mio SIT)

Prihodek Odhodek Skupaj

Pogrebna dejavnost 655 601 54

Stan. odd. 244 426 -182

Nadstan. odd. 411 175 236

Pokopališka dejavnost 251 323 -72

Gospodarska dejavnost 450 416 34

Skupaj 1.356 1.340 16



Pokopaliπka dejavnost 

Organizacijska enota pokopaliπke dejavnosti je v letu
2002 na desetih pokopaliπËih izvajala:

• gospodarsko javno sluæbo (vzdræevanje pokopaliπË);
• javna pooblastila in naloge, ki so ji bile zaupane kot

izvajalcu gospodarske javne sluæbe (evidence,
soglasja, mnenja, kataster, itd.);

• druge dejavnosti, ki so namenjene boljπemu in
popolnejπemu opravljanju gospodarske javne sluæbe
(pogodbe na prostem trgu znotraj pokopaliπË). 

V skladu s Poslovnim naËrtom za leto 2002 je podje-
tje izpolnjevalo programske usmeritve za leto 2002, in
sicer:
• opravljalo pokopaliπko dejavnost po sprejetih stan-

dardih in normativih in v skladu z zahtevami stan-
darda ISO 9002:1994;

• vzdræevalo celotne pokopaliπke objekte in naprave v
skladu s programom vzdræevanja za leto 2002.

V Poslovnem naËrtu za leto 2002 je bila v OE
pokopaliπke dejavnosti naËrtovana izguba v viπini
86,47 mio SIT, dejanska pa je 72,28 mio SIT. Ker je
bil poslovni naËrt narejen na osnovi cen najemnin iz
leta 2001, cene najemnin pa so se v letu 2002 poviπale
za 23,7 %, to pomeni, da poviπanje ni imelo priËako-
vanega uËinka. 

V okviru trænega dela opravljanja pokopaliπke
dejavnosti so v podjetju pogodbeno vzdræevali:
• za MOL pokopaliπËe Navje, kostnico, grobove moæ,

zasluænih za slovensko zgodovino in kulturo, Pot
(PST), oddelka 29 in 30B, grobove na oddelku 19B,
Park zvonËkov in Septembrske ærtve;

• za Ministrstvo za delo, druæino in socialne zadeve
oziroma Upravno enoto Ljubljana avstrijsko
pokopaliπËe;

• za Ministrstvo za obrambo in za Protokol vlade RS
pa Spomenik padlim in umrlim v boju proti okupa-
torjem Slovenije 1941-1945 z okolico in Spomenik
padlim v vojni za Slovenijo 1991. leta z okolico;

• za Nemπko zvezo za urejanje grobiπË nemπko
vojaπko pokopaliπËe.

• Izdali so 1.070 soglasij za izvrπitev kamnoseπkih del
in dovoljenj za enkratni prevoz in kamnoseπka dela.

Nadaljevali so z aktivnostmi za prevzem πe preostalih
osmih pokopaliπË na obmoËju MOL (»rnuËe, ©ent-
jakob, ©martno pod ©marno goro, JanËe, Preæganje,
Javor, Mali Lipoglav in ©entpavel).

Gospodarska dejavnost 
- kamnoseπtvo, oskrba grobov in cvetliËarna

V oddelku kamnoseπtva in oskrbe grobov so naËrtovali
za leto 2002 realizacijo storitev (enkratna dela, oskrbe
grobov, odstranitev vencev, kamnoseπka dela) v viπini
35.702 tisoË SIT. V obdobju januar-december 2002 je
bil prihodek od opravljenih storitev iz tega naslova
30.637 tisoË SIT, oziroma 86 % naËrtovanega. FiziËni
obseg storitev je v povpreËju enak lanskoletnemu
obdobju. 

V træni dejavnosti je bil naËrtovan dobiËek v viπini
39.260 tisoË SIT. Doseæen dobiËek znaπa 34.055
tisoË SIT.

64

Prihodki, odhodki na dan 31.12.2002



V letu 2002 so v OE pogrebne dejavnosti na podroËju
okoljevarstvene dejavnosti najveË pozornosti namenili
poveËanju uporabe enotnih oblek za pokojnike, ki so
iz naravnega materiala, pozornost pa namenjajo tudi
opremi za upepeljevanje, saj nabavljajo le krste z opre-
mo iz naravnih materialov.

Skrb za okolje se v OE pokopaliπke dejavnosti kaæe v
tem, da:

• razkuæujejo zabojnike za odpadke s prepatatom
Katepur HK, ki deluje proti smradu;

• loËeno zbirajo pesek, zemljo, robnike in veËje
rastlinske odpadke in ostale;

• pozimi posipavajo tlakovane in peπËene poti le s
peskom, s soljo pa ne. Tudi sicer uporabljajo le mini-
malne koliËine soli;

• preventivno ne uporabljajo nobenih herbicidov in
plevel na vseh povrπinah odstranjujejo le mehansko,
Ëeprav je takπen naËin vzdræevanja teæji, manj
uËinkovit in veliko draæji;

• redno zamenjujejo dotrajana osnovna sredstva z
novimi, tehnoloπko sodobnejπimi; zamenjujejo
dotrajan vodovod in fontane z novimi, da prepreËijo
nepotrebno izgubljanje vode;

• v prihodnje nameravajo pridobiti naravovarstveni
certifikat ISO 14001.
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8.4. Skrb za okolje



Snaga Javno podjetje, d. o. o., je pooblaščena za opravljanje obveznih gospodarskih javnih služb - zbiranje
in odvažanje komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje
javnih površin, izbirne gospodarske javne službe - vzdrževanje javnih sanitarij, ter drugih gospodarskih
dejavnosti - plakatiranja in avtoservisnih storitev za zunanje uporabnike.



9. Snaga Javno podjetje, d.o.o.



9.1. Poročilo poslovodstva

Snaga Javno podjetje, d. o. o., je poslovno leto 2002
zakljuËilo uspeπno. Realiziralo je vse pomembne zasta-
vljene cilje in ustvarilo 180 mio SIT Ëistega dobiËka.
Uspeπnost poslovanja podjetja Snaga, d. o. o., za leto
2002 lahko strnemo v naslednje toËke: 

• podjetje je nudilo kvalitetne storitve in izvajalo
ukrepe za zagotavljanje stabilnosti delovanja sis-
tema,

• z investicijami in sistemskimi ukrepi je zagotavljalo
ustrezen nivo varovanja okolja,

• 26-odstotna rast Ëistih prihodkov od prodaje,
• 8-odstotno realno niæji stroπki v primerjavi z naËrto-

vanimi stroπki,
• 4-odstotna rast gospodarnosti poslovanja,
• 4-kratno poveËanje investicijskih naloæb.

Leta 2002 so v podjetju investirali 1.502 mio SIT, kar
je najveË v zadnji petih letih. Investicijske naloæbe so
bile financirane iz lastnih sredstev amortizacije in s
takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov. Leta 2002 je podjetje izgradilo 1. fazo
enovitega IV. in V. odlagalnega polja, ki zajema odla-
galno prostornino 3,2 ha s koristno prostornino
394.000 m3.

Septembra leta 2002 je podjetje v dveh Ëetrtnih sku-
pnostih uspeπno vpeljalo loËeno zbiranje odpadkov
iz gospodinjstev. V teku so aktivnosti, da loËeno
zbiranje odpadkov do konca leta 2003 organizirajo
πe na ostalem obmoËju delovanja Snage, d. o. o. V
drugi polovici leta 2002 so v podjetju predvsem v
okviru projekta loËenega zbiranja odpadkov skupaj
z Mestno obËino Ljubljana in Holdingom Ljubljana
zaËeli z sistematskim obveπËanjem in izobraæevan-
jem uporabnikov njihovih storitev. 

Z novo organizacijo dela v javnih sanitarijah in na
dejavnosti ËiπËenja javnih povrπin ter z nabavo nove
opreme na teh dejavnostih sta bila poveËana obseg
in kakovost storitev. Na podroËju predelave grad-
benih odpadkov je izbran partner, izvajanje proce-
siranja pa se je zavleklo zaradi potrebe po saniran-
ju neustrezno odloæenih industrijskih odpadkov v
letih od 1988 do 1993, ki jih bodo v podjetju
odkopali in ustrezno njihovim lastnostim odstra-
nili. 

Pomemben vpliv na ugodno finanËno poslovanje
podjetja Snaga, d. o. o., je v letu 2002 imela uvedba
takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov. Snaga, d. o. o., je s sredstvi takse finan-
cirala osnovna sredstva, ki so v lasti lokalnih skup-
nosti in v upravljanju podjetja. 

ObstojeËi informacijski sistem so v podjetju poveza-
li z geografsko-informacijskim sistemom in z uva-
janjem direktorskega informacijskega sistema.
Sistem kakovosti dograjujejo v skladu z zahtevami
standarda ISO 9001/2000 in zagotavljajo informaci-
jsko podporo temu standardu. 

Leto 2002 je za podjetje Snaga pomembno, ker je
uspeπno zakljuËilo nekatere projekte iz preteklih let
in hkrati zaËelo z izvajanjem novih, da bi nadgradi-
lo sistem ravnanja z odpadki ter ËiπËenja javnih
povrπin.

• Z ustrezno podporo okolja, v katerem podjetje
deluje, so v letu 2002 uspeli izvesti vrednostno 4-
krat veËji obseg investicij kot leto poprej. Glavna
toËka naËrta, to je razπiritev deponije nenevarnih
odpadkov Barje, je bila v izredno kratkih Ëasovnih
okvirih izvrπena z otvoritvijo 1. faze IV. in V. odla-
galnega polja, ki tako zadoπËa za nadaljnji dve leti.
Ob tem je pomembno tudi dejstvo, da je podjetje
s pridobitvijo gradbenega dovoljenja legaliziralo
objekte na Barju. OdlagaliπËe je bilo dodatno
posodobiljeno s tretjim plinskim motorjem, teæko
mehanizacijo in razπiritvijo reciklaænega dvoriπËa.

• Z vidika ohranjanja dragocenega deponijskega
polja je zelo pomemben projekt loËenega zbiranja
odpadkov, ki ga je podjetje uvedlo v drugi polovi-
ci leta 2002 v dveh Ëetrtnih skupnostih. Izkuπnje
kaæejo, da so obËani tak naËin zbiranja odpadkov
sprejeli za svojega in priËakujejo, da bo Ëim prej
uveden tudi v ostalih okoljih.

Rezultat poslovanja Snage, d. o. o., 
od leta 1998 do 2002
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• Z novo organizacijo dela ter z nabavo nove
opreme je podjetje v drugi polovici leta 2002
poveËalo obseg in kakovost dela na podroËju
ËiπËenja javnih povrπin.

Glavne dejavnosti Snage, d. o. o., so zbiranje in
odvaæanje odpadkov za mesto Ljubljana in osem
primestnih obËin, odlaganje odpadkov za mesto
Ljubljana in enajst obËin ter ËiπËenje javnih povrπin
v Ljubljani. Poleg tega v okviru gospodarskih javnih
sluæb opravlja πe dejavnost vzdræevanja javnih
sanitarij ter dodatni gospodarski dejavnosti plakati-
ranja in avtoservisnih storitev. V letu 2002 so v
Snagi, d. o. o., realizirali za 3,9 milijarde SIT pri-
hodkov in po pokritju stroπkov 180 milijonov SIT
dobiËka. Z vidika ustvarjenih prihodkov od prodaje
so pomembne glavne tri dejavnosti, ki so v letu
2002 predstavljale skupaj 93 % vseh prihodkov.
Ustvarjeni dobiËek pa je treba gledati v luËi zago-
tavljanja sredstev za financiranje izgradnje novega
deponijskega prostora in novih dejavnosti zbiranja,
sortiranja in predelave odpadkov. 

Direktor: Janko KRAMÆAR



Snaga Javno podjetje, d. o. o., je poslovno leto 2002
zakljuËilo uspeπno in ustvarilo 180 mio SIT Ëistega
dobiËka, kar je v primerjavi z letom prej za 171 mio
SIT veË. 

DobiËek iz celotnega poslovanja predstavlja razliko
med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki in je
v letu 2002 znaπal 174 mio SIT, to je v primerjavi z
letom prej za 162 mio SIT veË in za 25 mio SIT manj,
kot je bilo naËrtovano. 

9.2.1. Zbiranje in odvažanje odpadkov

Dejavnost zbiranja in odvaæanja odpadkov opravlja
podjetje Snaga na obmoËju Mestne obËine Ljubljana in
osmih primestnih obËin. Redno odvaæa gospodinjske
komunalne odpadke za 299.513 prebivalcev ali 95 %
vseh prebivalcev. Na 24.697 odjemnih mestih je
31.504 posod za odpadke. Odpadke redno odvaæajo s
33 smetarskimi vozili po urniku, in sicer en-, dva- ali
trikrat na teden, odvisno od gostote poseljenosti
posameznih obmoËij, v strogem srediπËu mesta pa
potekajo vsak dan tudi intervencijski odvozi z najbolj
obremenjenih odjemnih mest. Kosovne odpadke in
nevarne gospodinjske odpadke odvaæajo dvakrat na
leto. Na osnovi odloËb mestne inπpekcije se s podizva-
jalci izvaja tudi odvoz zapuπËenih odpadnih vozil in
sanacija divjih odlagaliπË.

LoËeno zbiranje komunalnih odpadkov je uvedeno v
dveh Ëetrtnih skupnostih MOL-a, kjer je nameπËenih
128 zbiralnic, in v obËini Brezovica, kjer se nahaja 22
zbiralnic. V letu 2003 se bo loËeno zbiranje razπirilo na
celotno obmoËje MOL-a in primestnih obËin, ki bo
obsegalo pribliæno 1100 zbiralnic. Zbiranje in
odvaæanje komunalnih odpadkov iz industrije, obrti
in storitvenih dejavnosti izvaja Snaga, d. o. o., pogo-
dbeno za 340 povzroËiteljev odpadkov. Odvoz se izva-
ja po urniku ali na poziv s 15 samonakladalnimi vozili
in 3 kotalnimi prekucniki, odpadki pa se zbirajo v 825
zabojnikih prostornine 5 do 30 m3. 

Leta 2002 je bilo skupaj zbranih in odpeljanih
1.602.859 m3 odpadkov, od tega je 84 % gospodi-
njskih odpadkov, 2 % kosovnih odpadkov in 14 %
odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavno-
sti. Prostornina zbranih in odpeljanih odpadkov je
bila v letu 2002 na ravni leta 2001, v primerjavi z
naËrtovano koliËino pa se je poveËala za 1 %. Dejstvo
pa je, da skupna prostornina zbranih in odpeljanih
odpadkov pada. V podjetju ugotavljajo, da se

koliËine kosovnih odpadkov poveËujejo in da je med
kosovnimi odpadki vse veË gospodinjskih odpadkov.
Deleæ odpadkov, zbranih iz industrije in odpeljanih s
samonakladalnimi vozili, se zmanjπuje zaradi
loËevanja odpadkov znotraj podjetij in odvoza
odpadkov na sosednja odlagaliπËa. 

Podjetje Snaga, d. o. o., zbira nevarne gospodinjske
odpadke s premiËnim vozilom v MOL-u in primest-
nih obËinah in od leta 2000 tudi v zbirnem centru na
odlagaliπËu Barje. V letu 2002 je bila skupna koliËina
zbranih nevarnih gospodinjskih odpadkov 79 ton,
kar je v primerjavi z letom 2001 za 5 % veË ter glede
na leto 2000 za dober 1 % manj.

Snaga, d. o. o., je z loËenim zbiranjem odpadkov
zaËela septembra 2002 v dveh Ëetrtnih skupnostih, in
sicer ViË in Trnovo. Embalaæa in papir se odvaæata
enkrat tedensko, steklo pa po potrebi oziroma vsake
tri tedne. V obdobju IX-XII/2002 je bilo loËeno zbra-
nih 204.290 kg oziroma 2.531 m3 odpadkov.

Leta 2002 je podjetje Snaga, d. o. o., z dejavnostjo
zbiranja in odvaæanja odpadkov ustvarilo 6 mio SIT
izgube, kar predstavlja za 46 mio SIT niæjo izgubo,
kot je bila v letu 2001, ter za 111 mio niæjo izgubo
od naËrtovane. 

9.2.2. Odlaganje odpadkov

Na odlagaliπËu Barje se sprejemajo odpadki iz
Mestne obËine Ljubljana in iz osmih primestnih
obËin ter iz obËin Kamnik, Komenda in Vodice. 
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9.2. Pregled poslovanja

Prostornina zbranih in odpeljanih komunalnih
odpadkov v m3



Leta 2002 so se vsi odpadki odlagali na nadviπanje
II. odlagalnega polja, kjer so po izvedenih geodet-
skih meritvah zapolnili pribliæno 210.000 m3 odla-
galnega prostora. Ob izteku leta 2002 je na II. odla-
galnem polju ostalo na razpolago πe pribliæno
30.000 m3 prostora. Decembra 2002 se je priËela
sanacija odloæenih starih sodov z industrijskimi
odpadki, ki so zakopani v elektrofilterskem pepelu.

Masa sprejetih odpadkov je v letu 2002 znaπala
192.559 ton, kar je 10 % manj od naËrtovane ter
prav tako 10 % manj glede na leto prej. Zmanjπanje
gre izkljuËno na raËun niæjih koliËin meπanih grad-
benih odpadkov in ruπevin ter meπanih komuna-
lnih odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih
dejavnosti. 

Leta 2002 je bilo proizvedeno 9.618.270 kWh in
prodano 9.151.930 kWh elektriËne energije, to je v
primerjavi z letom prej za 5 % veË, ter s prodajo
ustvarjeno 102 mio SIT prihodkov.

Snaga, d. o. o., je z dejavnostjo odlaganja odpadkov
ustvarila 214 mio SIT dobiËka, kar predstavlja za
110 mio SIT oziroma za 106 % viπji dobiËek kot v
letu 2001 . 

9.2.3. Čiščenje javnih površin

Storitve ËiπËenja javnih povrπin podjetje Snaga, d. o. o.,
opravlja samo v Mestni obËini Ljubljana. Dnevno se
ËiπËenje izvaja z roËnim pometanjem, z 2 cestnima
sesalnikoma, 3 trokolesnimi vozili za zbiranje odpa-
dkov, 4 ekipami s poltovornimi vozili, 5 pometalnimi
stroji in 1 avtocisterno za spiranje. Letno se roËno
pomete pribliæno 33.000.000 m2 povrπin in strojno
25.000 km cestiπË in ploËnikov ter spere 5.000.000 m2

javnih povrπin. S ciljem zagotavljanja veËje kakovosti
in obsega storitev so v Snagi v drugi polovici leta 2002
z ustrezno organizacijo dela in nabavo najsodobnejπe
opreme nadgradili sistem ËiπËenja javnih povrπin. 

V redno dnevno, tedensko ali meseËno ËiπËenje je
vkljuËenih 85 % vseh cestiπË. Dnevno se najmanj enkrat
sprazni 2000 koπkov za odpadke. Vsako leto v pomlad-
nem Ëasu v podjetju sodelujejo v mestni akciji »ista
zelena Ljubljana, v okviru katere se izvajajo odvozi
trave, vejevja in drugih odpadkov, ki jih pri pom-
ladanskem ËiπËenju zberejo obËani. V zimskem Ëasu kot
podizvajalec sodelujejo v zimski sluæbi. »iπËenje in
odstranjevanje snega ter soljenje in posipavanje
ploËnikov s peskom izvajajo na podroËju Prul, Novih
Poljan in Poljan. 

Obseg roËnega in strojnega pometanja javnih povrπin se je
leta 2002 v primerjavi z letom 2001, kakor tudi v
primerjavi z naËrtovanimi koliËinami, zmanjπal zaradi
poveËanega πtevila sneænih dni. V akciji zimske sluæbe je
Snaga, d. o. o., opravila 74 ur ËiπËenja in odvoza snega s
poltovornim vozilom in 257 ur roËnega ËiπËenja snega.
Poleg neugodnih vremenskih razmer je v letoπnjem letu
na zmanjπanje storitev pometanja vplival tudi izpad obra-
tovanja dveh strojnih pometaËev zaradi veËjih okvar.
Skladno s pogodbo z MOL-om se stroπki kolektivnih
komunalnih storitev v MOL-u pokrivajo s proraËunskimi
sredstvi. V letu 2002 so bili prihodki iz tega naslova v
viπini 242 mio SIT, kar je v primerjavi z letom prej za 5 %
veË in glede na naËrtovana proraËunska sredstva za 2 %
veË. V manjπem obsegu se storitve ËiπËenja javnih povrπin
opravljajo tudi na podlagi individualnih naroËil, prihodki
iz tega naslova pa so bili v viπini 23 mio SIT oziroma za 7 %
viπji kot v letu 2001. Tudi v letu 2002 kot æe vrsto let je
dejavnost ËiπËenja javnih povrπin poslovala neuspeπno in
izkazuje izgubo v viπini 24 mio SIT.

9.2.4. Vzdrževanje javnih sanitarij

V okviru pogodbe za vzdræevanje javnih povrπin z
MOL-om Snaga opravlja tudi dejavnost vzdræevanja in
upravljanja javnih sanitarij. Nahajajo se na 4 lokacijah
v oæjem srediπËu Ljubljane. V letu 2002 so v podjetju
zabeleæili 95.041 obiskov, kar je v primerjavi z letom
prej za 12 % veË. Javne sanitarije so bile na dveh
lokacijah na Tromostovju preteæni del leta odprte do
24.00 ure. Pred leti so bile temeljito obnovljene sani-
tarije na treh lokacijah, na Ëetrti lokaciji, na Zmajskem
mostu, pa so v izredno slabem stanju in bo potrebna
Ëimprejπnja prenova. Pri tej dejavnosti je podjetje leta
2002 zabeleæilo negativen poslovni izid, izguba pa
znaπa 10 mio SIT.
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Masa sprejetih komunalnih 
odpadkov na odlagališču Barje



9.2.5. Druge gospodarske dejavnosti

Plakatiranje
Dejavnost oglaπevanja kulturnih in πportnih prireditev
v podjetju opravljajo v okviru plakatiranja na 48
plakatnih stebrih in 4 plakatnih panojih, preteæno
razvrπËenih v srediπËu Ljubljane. V povpreËju so
oglaπevalne kapacitete zasedene okoli 80 odstotno, v
mesecih, bogatih s prireditvami, koncerti, razstavami
in πportnimi dogodki, pa bi potrebovali vsaj πe 25 %
dodatnih plakatnih povrπin. V letu 2002 je bilo nale-
pljenih 13.517 plakatov, kar je v primerjavi z letom
prej za 3 % manj. Dejavnost plakatiranja je v letu 2002
poslovala uspeπno in ustvarila 5 mio SIT dobiËka. 

Avtoservisne storitve - zunanji uporabniki
V okviru podjetja je organizirana delovna enota
remont, ki skrbi za redno vzdræevanje in servisiranje
vozil za zbiranje in odvaæanje komunalnih odpadkov,
pometalnih strojev, gradbenih strojev na odlagaliπËu
Barje in πe za osebna vozila. Poleg tega opravlja tudi
zunanje storitve vzdræevanja razliËnih smetarskih nad-
gradenj, pometalnih strojev in strojev za opravljanje
zimske sluæbe. V letu 2002 je dejavnost poslovala
uspeπno in izkazuje 1 mio SIT dobiËka.
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9.3. Naložbena dejavnost

Leta 2002 je podjetje Snaga, d. o. o., v investicijske
naloæbe vloæilo 1,5 mlrd SIT, od tega 379 mio SIT v
obnove in nadomestitve in 1.130 mio SIT v nove
nabave, predvsem v izgradnjo IV. in V. odlagalnega
polja. Vir financiranja so bila lastna sredstva podjetja v
viπini 839 mio SIT ter sredstva lokalnih skupnosti v
viπini 670 mio SIT. Osnovna sredstva financirana iz
sredstev lokalnih skupnosti so izkazana kot opredme-
tena osnovna sredstva (infrastruktura) v upravljanju in
so v lasti lokalnih skupnosti.

NajveËja posamiËna investicija, izvedena leta 2002, je
bila izgradnja 1. faze IV. in V. odlagalnega polja, s
Ëimer je podjetje pridobilo 394.000 m3 novega prosto-
ra za obdobje naslednjih dveh let. Hkrati je bila izve-
dena nova magistralna plinska povezava za dovod
deponijskega plina do ËrpaliπËa in nova pot za kom-
paktorje. Investicijska vrednost izgradnje 1. faze IV. in
V. odlagalnega polja s pripadajoËimi objekti je znaπala
992 mio SIT. Na ostalih odlagalnih poljih so potekale
le aktivnosti vzdræevanja. Plinsko elektrarno so v po-
djetju razπirili z novim, tretjim agregatom z moËjo
1000 kW v vrednosti 205 mio SIT. Obratovanje nove-
ga plinskega motorja bo steklo leta 2003 in bo moËno
poveËalo koristno izrabo razpoloæljivega deponijskega
plina. 

Razπirjen je bil zbirni center za dodatnih 8 zabojnikov
za uporabne frakcije, v garaæah je bila urejena priroËna
vzdræevalna delavnica v vrednosti 21 mio SIT.
Posodobljen je bil park delovne mehanizacije, in sicer
so v podjetju nabavili nov kompaktor teæe 36 ton in

Investicijska vlaganja v posamezne dejavnosti
Snage, d. o. o., od leta 1998 do 2002
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9.4. Skrb za okolje

nov nakladalnik teæe 25 ton v skupni vrednosti 122
mio SIT. Skupna vrednost investicijskih vlaganj za
dejavnost odlaganja odpadkov je v letu 2002 znaπala
1.230 mio SIT.

Za potrebe dejavnosti zbiranja in odvaæanja odpadkov
je bilo nabavljenih 5 smetarskih vozil v skupni vre-
dnosti 105 mio SIT, vozilo za popravilo in distribucijo
zabojnikov v vrednosti 8 mio SIT in cisterna za prevoz
goriva v vrednosti 23 mio SIT. Zaradi prehoda na
obraËun odpadkov po volumnu in poslediËno
poveËanih zahtev po zamenjavi veËjih zabojnikov z
manjπimi ter uvajanja loËenega zbiranja odpadkov je
bilo v letoπnjem letu za te namene nabavljenih 4.828
zabojnikov v skupni vrednosti 71 mio SIT.

Za dejavnosti ËiπËenja javnih povrπin je bilo nabav-
ljenih 10 voziËkov za roËne pometaËe v skupni vre-
dnosti 2 mio SIT, 112 koπkov za odpadke v vrednosti
6 mio SIT in tri vozila za praznjenje koπkov v vred-
nosti 8 mio SIT ter 2 cestna sesalnika v vrednosti 
4 mio SIT.

Okoljevarsteno dejavnost v podjetju Snaga, d. o. o.,
lahko strnemo v naslednje toËke:

• nov odlagalni prostor so v podjetju zgradili v skladu
z vsemi standardi, ki veljajo za to dejavnost, 

• z nabavo novega plinskega motorja so zagotovili
veËjo izrabo deponijskega plina,

• s sluæbo monitoringa in z zunanjimi izvajalci so
spremljali delovanje odlagaliπËa na okolje v primer-
javi s standardi,

• primerno so zagotavljali varovanje okolja z nepre-
kinjenem izvajanjem dejavnosti skladno z zakonski-
mi okviri,

• z uvajanjem loËenega zbiranja so zmanjπali koliËine
odloæenih odpadkov ter v zvezi s tem prihranili
odlagalni prostor.



Parkirišča Javno podjetje, d. o. o., opravlja gospodarsko javno službo na področju urejanja parkirišč na
javnih površinah na področju Mestne občine Ljubljana. Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirni-
na, obsegajo: javne parkirne površine, kjer je parkiranje časovno omejeno in se plačuje parkirnina; to velja
za vse označene dele vozišča, namenjene ustavljanju in parkiranju vozil, znotraj ožjega mestnega
središča, določenega z odlokom, in območje med Resljevo, Masarykovo, Šmartinsko, Njegoševo, Roško
in Karlovško cesto.
Javne parkirne površine po tarifnih razredih so:
• parkirišča prvega tarifnega razreda: Krekov trg, Hotel Turist, Kongresni trg, Trg republike in Petkovškovo

nabrežje I.,
• parkirišča drugega tarifnega razreda: Petkovškovo nabrežje II., Slovenijales, Komenskega, Metelkova,

Klinični center in Šarabon,
• parkirišče tretjega tarifnega razreda: Tivoli,
• parkirišče četrtega tarifnega razreda: Navje.
V upravljanju Parkirišča Javnega podjetja, d. o. o., so parkirne površine za osebna vozila, parkirne površine
za tovorna vozila na Ježici, sejem motornih vozil, odvoz ter hramba opuščenih in nepravilno parkiranih
motornih vozil. V letu 2001 je podjetje dobilo v upravljanje bele cone - javne parkirne površine, kjer je
parkiranje časovno omejeno, in storitve namestitve in odstranitve posebnih naprav za priklenitev vozil -
lisice. V sodelovanju z oddelkom za gospodarske javne službe in promet in Javnim podjetjem Ljubljanski
potniški promet, d. o. o., je v letu 2001 začelo poskusno obratovati na prvi lokaciji P + R - Dolgi most.



10. Parkirišča Javno podjetje, d.o.o.
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10.1. Poročilo poslovodstva

Podjetje sledi zaËrtani poti iz strategije in poslovnega
naËrta. Obseg doseæenega prometa je v skladu z
naËrti. Podpisan je bil dogovor z Mestno obËino
Ljubljana o prevzemu investitorstva in upravljanja
garaænih hiπ “©arabon”, Kongresni trg in Kozolec II.
faza. Za prvo garaæno hiπo “©arabon” potekajo
potrebne aktivnosti. Izdelani so gradbeni projekti in
pridobiva se enotno gradbeno dovoljenje. MOL pri-
dobiva potrebna zemljiπËa in ureja dokumentacijo za
gradnjo πe ostalih garaænih hiπ v Ljubljani. Urejeno je
bilo novo parkiriπËe ob Træaπki cesti, izveden javni
razpis za izbiro dobavitelja opreme za tehnoloπko
posodobitev parkiriπË. ParkiriπËa se redno in investi-
cijsko obnavljajo, pri tem pa podjetje skrbi tudi za
Ëisto okolje, tako da vgrajuje lovilce olj, kontrolirano
zajema izcedne vode ter jih loËuje od padavinskih.
Na lokaciji avtosejma se je razπirila deponija za
zapuπËena vozila, podjetje pa skupaj z oddelkom za
gospodarske javne sluæbe in promet pripravlja doku-
mentacijo za ureditev centra varne voænje.

Podjetje je v letu 2002 ustvarilo skupne prihodke v
viπini 846.021 tisoË SIT. Ker del prihodkov od
pobrane parkirnine predstavlja namenska sredstva
po Pogodbi o upravljanju in Dodatku k Pogodbi, je
podjetje omenjene prihodke v viπini 139.902 tisoË
SIT odloæilo v okviru dolgoroËnih obveznosti do
MOL. Prihodki iz prodaje poslediËno znaπajo
706.119 tisoË SIT. 

Podjetje je v letu 2002 ustvarilo prihodke v viπini
706.119 tisoË SIT in imelo stroπke v viπini 671.327
tisoË SIT. Izkazan je pozitiven rezultat v viπini 34.792
tisoË SIT.

Prihodki so se skupno poviπali za 26 % v primerjavi
z lanskim letom, ob upoπtevanju oblikovanja dol-
goroËnih obveznosti pa za 5 %, v primerjavi z
naËrtom pa za 4 %. NajveËje poviπanje prihodka je
zabeleæeno pri dejavnostih belih con in lisic, saj jih
je podjetje opravljalo celo leto, v preteklem letu pa
le πest mesecev.

Stroπki podjetja so se poviπali za 12 % v primerjavi z
lanskim letom oz. 13 % v primerjavi z naËrtovanimi.
NajveËje poviπanje stroπkov je nastalo pri stroπkih
porabljenega materiala zaradi poveËanega obratovan-
ja na novih lokacijah.

Direktor: Gregor Feist

Podjetje je v letu 2002 sledilo zastavljenim ciljem iz
strategije in poslovnega naËrta. Predvidene investici-
je v tehnoloπko posodobitev in izgradnjo parkirnih
hiπ potekajo poËasneje od predvidevanj, saj dolgo-
trajnost ali potrebne ponovitve postopkov, nepredvi-
dene okoliπËine in dejavniki, na katere podjetje nima
neposrednega vpliva, ter spremembe v okolju vpli-
vajo na izpolnitev zastavljenih ciljev. V tem obdobju
je podjetje izbralo partnerja za projektno vodenje pri
izgradnji poslovno-garaæne hiπe ©arabon, partnerja
za izdelavo projektne dokumentacije in izvajalca
geomehanskih raziskav, ter uskladilo idejni projekt z
zahtevami urbanistiËnih planov ter KliniËnim cen-
trom. Izdelana je projektna dokumentacija in po-
tekajo postopki za pridobitev gradbenega dovoljen-
ja. MOL pridobiva manjkajoËe zemljiπËe, potrebno
za gradnjo. Podjetje je pridobilo vsa potrebna soglas-
ja in naËrte za ureditev novega parkiriπËa ob Træaπki
cesti - Mirje in parkiriπËe uredilo. Z organizatorjem
bolπjega sejma je bila dogovorjena preselitev z
lokacije na Rudniku na prosto lokacijo avtosejma, ki
je bila primerno urejena. Ob tej ureditvi je bilo pri-
dobljenih tudi novih 50 prostorov za zapuπËena
vozila, s Ëimer se je parkiriπËe zapuπËenih vozil
poveËalo za 30 %. Nadaljujejo se pogajanja s podje-
tjem SCT za odkup garaæne hiπe ob Vilharjevi. V te
namen je bila pridobljena finanËna ocena in πtudija
ekonomske upraviËenosti nakupa. Oddelek za
gospodarske javne sluæbe in promet pri Mestni
obËini Ljubljana je pridobil idejni projekt za center
varne voænje na avtosjemu, pridobljeno je tudi
soglasje oddelka za urbanizem za ureditev pri mest-
ni upravi. Izdelana je lokacijska dokumentacija in
potekajo postopki za pridobitev lokacijskega dovo-
ljenja. Izpeljan je bil postopek za izbiro dobavitelja
opreme za tehnoloπko posodobitev parkiriπË in ure-
ditev nadzornega centra, ponoviti pa je bilo potre-
bno postopek za izbiro dobavitelja opreme - parko-
matov - na povrπinah, kjer je parkiranje Ëasovno
omejeno. Izveden je bil postopek za nadomestitev
lisic, izvedena so bila obnovitvena dela na
parkiriπËih. Podjetje je izvedlo postopek za obnovo
voznega parka, zamenjavo pajka in nadomestitev
dveh osebnih vozil ter nakup delovnega avtomobila
za storitve lisiËenja. Podjetje je dokonËalo dela na
preureditvi parkiriπËa za tovorna vozila, s Ëimer je
bila izvedena ureditev v skladu z dimenzijami
sodobnih tovornih vozil. Nadaljujejo se postopki
lastniπke konsolidacije in ureditve pogodbenih

10.2. Uresničevanje načrtovanih
ciljev in nalog



odnosov z najemniki ter racionalizacija stroπkov. Z
MOL je bil sklenjen dogovor o investitorstvu
garaænih hiπ Kongresni trg in Kozolec II in v zvezi s
tem so se priËele prve pripravljalne aktivnosti. 

10.2.1. Pregled poslovanja

Izkazani prihodki v izkazu poslovnega izida so manjπi
za oblikovane dolgoroËne obveznosti do Mestne
obËine Ljubljana v viπini 139.902 tisoË SIT.
DolgoroËne obveznosti se nanaπajo na namenska sred-
stva, zbrana v obliki parkirnin v skladu s Pogodbo o
upravljanju in Dodatkom k pogodbi, sklenjeno med
Mestno obËino Ljubljana in ParkiriπËi Javnim podjet-
jem, d. o. o.

Prihodki iz poslovanja so se pred oblikovanjem
dolgoroËnih obveznosti do MOL poveËali za
144.151 tisoË SIT oziroma 23 % v primerjavi z lan-
skim letom. Za naËrtovanimi prihodki podjetje
zaostaja za 2 %. Do tega poveËanja je priπlo pred-
vsem zaradi poveËanja prihodkov na dejavnosti
belih con za 72.476 tisoË SIT oziroma za 110 % in
dejavnosti lisic za 47.707 tisoË SIT oziroma za 132
%, kar je v veËji meri posledica delovanja
dejavnosti v letu 2002 skozi celo leto. V letu 2001
so namreË delovale le πest mesecev. Tudi drugi pri-
hodki iz poslovanja so se poveËali za 15.990 tisoË
SIT. Poviπanje teh prihodkov izvira iz odprave dol-
goroËne rezervacije v viπini 11.652 tisoË SIT. Ostali
del poviπanja teh prihodkov je povezan z doda-
tnim oblikovanjem dolgoroËnih rezervacij v letu
2001. 

10.2.2. Izvajanje dejavnosti podjetja

Podjetje se deli po dejavnostih na:
- gospodarske javne sluæbe: parkiriπËa v upravljanju in

druga parkiriπËa ter odvoz vozil in lisice,
- druge dejavnosti: avtosejem.

Izvajanje gospodarskih javnih sluæb

ParkiriπËa v upravljanju in druga parkiriπËa

• FiziËni obseg parkiranih vozil v letu 2002 se v
primerjavi z letom 2001 ni bistveno spremenil,
poveËal se je za tri indeksne toËke; podjetje je dose-
glo naËrtovani obseg. Na parkiriπËih I. tarifnega
razreda se je obseg poveËal le na parkiriπËu
Kongresni trg, kjer se je obseg poveËal za 5 inde-
ksnih toËk. PoveËal se je zaradi podaljπanja obrato-
valnega Ëasa do 22. ure. Na vseh ostalih parkiriπËih

I. tarifnega razreda se je obseg parkiranih vozil
zmanjπal. 

• Na parkiriπËih II. tarifnega razreda se je obseg
poveËal, vendar ni primerljiv z letom 2001. V juliju
2002 je bilo urejeno novo parkiriπËe Mirje, v se-
ptembru 2002 je prenehalo delovati parkiriπËe
Metelkova. DrugaËe zasledimo poveËan obseg na
parkiriπËih Komenskega (15 indeksnih toËk),
KliniËni center (10 indeksnih toËk) in ©arabon (20
indeksnih toËk). Na preostalih parkiriπËih so v pod-
jetju zabeleæili padec obsega.

• Na parkiriπËu Tivoli se je obseg poveËal za 11 indek-
snih toËk v primerjavi z letom 2001.

• Na parkiriπËu za tovorna vozila Jeæica se je obseg
zniæal za 1 indeksno toËko v primerjavi z letom 2001,
v primerjavi z naËrtom pa za 4 indeksne toËke.

• Na belih conah je bil obseg veËji za 106 indeksnih
toËk v primerjavi z letom 2001, vendar so zaËele bele
cone delovati πele z 8. 7. 2001. ©tevilo parkiranj na
belih conah je niæje od naËrtovanega za 12 indeksnih
toËk. NaËrt je bil le groba ocena, izdelana na osnovi
rezultata treh mesecev leta 2001 in iz njih izhaja-
joËega trenda.

Število parkiranih osebnih vozil

Vozila Št. park. mest

1995 2.127.890 1.450

1996 1.751.386 1.450

1997 1.646.974 1.100

1998 1.944.886 1.752

1999 2.075.158 2.096

2000 2.001.297 2.098

2001 1.995.135 2.261

2002 2.048.353 2.249
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Odvoz vozil in lisice
Podjetje ima za opravljanje te dejavnosti tri specialna
vozila. V okviru te dejavnosti deluje tudi πtiriindvajse-
turno varovanje odpeljanih vozil ter izdajanje le-teh.
Specialna vozila se ne uporabljajo samo za odvoz ne-
pravilno parkiranih vozil, ampak tudi za ostale storitve,
ki so πirπega pomena za Ljubljano: podjetje z njimi
odstranjuje opuπËena vozila, uporabljajo se v zimski
sluæbi (npr. za prestavljanje vozil zaradi pluæenja), ob
izrednih razmerah in elementarnih nesreËah, javnih
shodih in prireditvah, za potrebe protokola itd.

Obseg odvoza nepravilno parkiranih vozil se je v
primerjavi z letom prej poveËal za 9 indeksnih toËk. V
primerjavi z naËrtovanim obsegom se je poveËal za 20
indeksnih toËk. Podjetje ne more vplivati na πtevilo
odredb; edini naËin za izboljπanje stanja je ustrezna
kaznovalna politika.

Na lisicah se je obseg poveËal za 133 indeksnih toËk v
primerjavi z letom 2001, vendar je potrebno poudari-
ti, da tudi lisice delujejo πele od 8. 7. 2001. Namestitev
lisic je podjetje v primerjavi z naËrtom preseglo za 40
indeksnih toËk. NaËrt za leto 2002 je bil narejen na
podlagi rezultata treh mesecev. Tudi tu podjetje, tako
kot na odvozu s specialnim vozilom, nima vpliva na
odredbe in tudi tu je edini naËin za izboljπanje stanja
ustrezna kaznovalna politika.

* zaËetek poslovanja 8. 7. 2001

Odvoz nepravilno parkiranih vozil

Število odvozov Število specialnih vozil
1995 5.023 2
1996 4.399 2
1997 5.817 2,5
1998 6.272 3
1999 3.475 3
2000 2.703 3
2001 3.765 3
2002 4.103 3
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Število priklenitev lisic

2001 5.054*

2002 11.785

Priklenitev z lisicami



Avtosejem
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Avtosejem
Avtosejem, s katerim upravlja podjetje, je na obrobju
Ljubljane, na Cesti dveh cesarjev. Dejavnost avtosejma
je omejena le na en dan v tednu, to je nedelja. V letu
2002 je podjetje prostor na avtosejmu med tednom
oddajalo avtoπolam. 

Prostor je razdeljen na parkiriπËe za obiskovalce sejma z
800 parkirnimi mesti in na parkiriπËe za prodajalce
rabljenih osebnih in tovornih vozil z 2.200 parkirnimi
mesti.

Obseg prodaje vozil se je glede na predhodno leto
zmanjπal za 7 indeksnih toËk, v primerjavi z naËrto-
vanim obsegom pa za 4 indeksne toËke. ©tevilo ogle-
dov se je poveËalo za 59 indeksnih toËk v primerjavi z
letom 2001, glede na naËrt za leto 2002 pa za 49
indeksnih toËk. PoveËanje na ogledih gre pripisati
dejstvu, da je podjetje maja 2002 na prostoru avtosej-
ma uredilo prostor za bolπji sejem.

prodaja vozil ogled

1998 66.398 29.703

1999 57.940 29.275

2000 49.701 38.045

2001 57.419 36.150

2002 53.555 57.630
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10.3. Naložbena dejavnost

Med najbolj pomembnimi nalogami, ki v zadnjem
Ëasu spremljajo podjetje, je postopen prehod z
odprtih parkiriπË v garaæne hiπe. Znanih je veË lokacij.
Tako se za garaæno hiπo ©arabon pridobiva vsa
potrebna dokumentacija (v letu 2002 - 62 mio SIT).
Podjetje se dogovarja za prevzem v upravljanje
garaæne hiπe Kozolec, ki jo je v soglasju z MOL tudi
pridobilo v letu 2003, in izgradnjo druge faze
omenjene garaæne hiπe. 

Podjetje je v letu 2002 uredilo parkiriπËe Mirje in
nabavilo kiosk v viπini 14,6 mio SIT. Zamenjana so
bila dostavna vozila v viπini 4,2 mio SIT in osebna
vozila v skupnem znesku 3,9 mio SIT. Zamenjano je
bilo tudi specialno vozilo - pajek (iz leta 1994) v viπini
14,2 mio SIT.

Po sklepu nadzornega sveta ParkiriπË je podjetje
odkupilo poslovne prostore na Jeæici v skupnem
znesku 16,7 mio SIT.

Postopek javnega naroËila opreme (parkomatov) za
bele cone in (avtomatsko vhodno-izhodnih sistemov)
za parkiriπËa za osebna vozila πe poteka, zato v letu
2002 podjetje ni Ërpalo vseh naËrtovanih sredstev.

Podjetje si prizadeva, da s svojo dejavnostjo Ëim manj
onesnaæuje okolje. Tako za omejevanje vplivov na tla
in podzemno vodo ureja oz. vzdræuje parkiriπËa tako,
da loËuje padavinske od izcednih vod in kontrolirano
zajema izcedne vode. 

Skladno z Odlokom mestnega sveta MOL podjetje
skrbi za Ëistejπo okolico z odvozom zapuπËenih vozil,
ki stojijo na javnih povrπinah na za to urejeno deponi-
jo na lokaciji avtosejma.

Pri projektiranju gradnje garaænih hiπ podjetje skrbi,
da upoπteva vsa strokovna mnenja o vplivu posegov na
vodne vire, obremenitve s hrupom, z upoπtevanjem
protihrupnih ukrepov, ipd.

10.4. Skrb za okolje





Letno poroËilo 2002 • Izdajatelj: Holding Ljubljana, d.o.o., Dalmatinova ul. 1, 1000 Ljubljana 
• Produkcija: Pristop, druæba za komunikacijski management d.o.o., Ljubljana • Fotografije: Andrej CvetniË 
• Tisk: »ukgraf, d.o.o. • Naklada: 800 izvodov






