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Pomembnejši podatki in nekateri kazalci poslovanja druţbe 
 

  

 NAČRT 
2011 

LETO 
2010 

LETO 
2009 

LETO 
2008 

     IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12. (v EUR)         

  Bilančna vsota 534.300.021 489.108.442 554.403.472 561.866.648 

  Neopredm. in opredm. osn.sred., naloţb.nepremičnine 414.049.149 365.713.742 430.385.013 424.528.442 

  Finančne naloţbe  72.275.041 50.396.277 76.158.355 89.530.291 

  Terjatve  40.593.670 44.790.010 38.435.539 33.143.598 

  Zaloge, denarna sred. in kratkoročne AČR  7.382.161 28.208.413 9.424.565 14.454.113 

  Kapital 361.776.335 359.699.858 358.964.321 373.019.754 

  Rezervacije in dolgoročne PČR 67.589.275 36.656.077 42.347.190 49.253.651 

  Obveznosti in kratkoročne PČR 104.934.411 92.752.507 153.091.961 139.593.243 

  
 

  
  IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO (v EUR) 

 
  

    Prihodki iz poslovanja 229.294.255 227.808.884 196.757.992 196.725.207 

  Odhodki iz poslovanja 232.393.470 228.101.015 208.694.772 193.389.484 

  Rezultat iz poslovanja (EBIT) -3.099.215 -292.131 -11.936.780 3.335.723 

  Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja 10.887.549 4.980.931 7.257.768 5.670.451 

  Čisti dobiček/izguba poslovnega leta 3.226.595 779.818 -6.084.909 6.122.086 

    
  

  

KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŢBE   
  

  

  Gospodarnost iz poslovanja  0,99 1,00 0,98 1,02 

  Čista dobičkonosnost kapitala  0,00 0,00 -0,02 0,02 

    
  

  

ŠTEVILO ZAPOSLENIH - STANJE NA KONCU LETA 2.354 2.257 2.267 2.203 

POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ UR 2.089,00 2.242,75 2.264,58 2.198,62 
 

PODATKI ZA LETO 2010 
JAVNI 

HOLDING 
VO-KA JPE SNAGA LPP  BUS 

  

     
  

IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12. 

     
  (v EUR) 

  Bilančna vsota 179.735.686 202.756.439 192.328.259 47.104.804 39.570.589 4.386.062 

  Neopred. in opredm. osn. sred., naloţb. neprem. 1.237.291 174.268.572 121.243.338 30.215.385 35.411.665 3.337.491 
  Finančne naloţbe  174.435.939 4.793.270 38.115.683 7.800.620 473.524 762 

  Terjatve  548.082 8.304.484 28.845.831 4.973.811 2.689.727 977.951 

  Zaloge, denarna sred. in kratkoročne AČR  3.514.374 15.390.113 4.123.407 4.114.988 995.673 69.858 

  Kapital 177.399.649 150.236.591 153.472.652 21.895.218 15.483.452 422.443 

  Rezervacije in dolgoročne PČR 730.491 24.101.651 3.222.296 14.770.059 2.411.616 280.343 

  Obveznosti in kratkoročne PČR 1.605.546 28.418.197 35.633.311 10.439.527 21.675.521 3.683.276 
  

     
  

IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO  

     
  (v EUR) 

  Prihodki iz poslovanja 7.703.837 44.657.181 114.168.816 33.533.648 32.718.667 6.999.296 

  Odhodki iz poslovanja 8.301.594 38.403.570 108.887.780 36.449.583 39.823.735 7.776.229 

  Rezultat iz poslovanja (EBIT) -597.757 6.253.611 5.281.036 -2.915.935 -7.105.068 -776.933 
  Čisti dobiček/izguba poslovnega leta -7.913.249 5.257.373 5.439.318 -1.391.141 -7.429.531 -694.778 

         

  Stroški dela 5.909.913 11.448.684 10.683.316 10.638.587 20.902.303 3.007.093 

  Stroški plač 4.732.084 8.601.263 7.851.575 7.730.404 15.120.295 2.182.406 

  Povprečno število zaposlenih iz ur 152,14 372,29 332,78 453,78 821,82 109,94 

  Povprečna bruto plača 2.591,96 1.925,31 1.966,16 1.419,63 1.533,21 1.654,24 
  Povprečna izobrazbena struktura 6,07 4,76 5,21 3,11 4,31 4,31 

       KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŢBE 

     
  

  Gospodarnost iz poslovanja  0,93 1,16 1,05 0,92 0,82 0,90 

  Čista dobičkonosnost kapitala  -0,04 0,04 0,04 -0,06 -0,32 -0,62 

  

     
  

ŠTEVILO ZAPOSLENIH- STANJE NA KONCU LETA 211 360 324 462 797 103 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH - POVPREČNO STANJE  167,7 383,0 347,0 466,5 828,0 103,0 
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1 UVOD 

1.1 Predstavitev druţbe 

Druţba: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. druţba za izvajanje strokovnih in 
razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih sluţb, 
(skrajšan naziv: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.) 

Naslov: Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana. Druţba ima poslovne prostore še 
na Verovškovi ulici 62. Do 1.4.2010 je bil naslov druţbe Vodovodna 
cesta 90, Ljubljana. 

  
Telefon: 01 474 08 16 
Fax: 01 474 08 11 
  
E-pošta: info@jhl.si 
Spletna stran: https://www.jhl.si 
  
Matična številka: 5860199 
Davčna številka: 57209294 
Šifra dejavnosti: 70.100 Dejavnost uprav podjetij 
  
TRR: NOVA LB D.D., LJUBLJANA, št.: 02924-0012614747 
 BANKA CELJE D.D., št.: 06000-0118166184 
  
Osnovni kapital: 151.446.841 EUR 
Št. registrskega vloţka pri Okroţnem sodišču v Ljubljani: 1/25680/00 
 

 Ustanovitev in statusne spremembe druţbe 

Mesto Ljubljana je leta 1994, z namenom zagotovitve učinkovitejšega, uspešnejšega in 
gospodarnejšega izvajanja javnih sluţb ustanovilo Holding mesta Ljubljane, d.o.o., druţbo za 
upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji. Mesto Ljubljana je s sklepom o ustanovitvi 
nanj preneslo ustanoviteljske pravice in mu zagotovilo osnovni kapital s stvarnim vloţkom - 
poslovnimi deleţi v javnih podjetjih, katerih edini ustanovitelj in druţbenik je bilo, Javno 
podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., 
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE 
TRŢNICE d.o.o., ŢALE Javno podjetje, d.o.o., SNAGA Javno podjetje d.o.o. in PARKIRIŠČA 
JAVNO PODJETJE d.o.o. (v nadaljevanju Energetika Ljubljana, Vodovod-Kanalizacija, 
Ljubljanski potniški promet, Ljubljanske trţnice, Ţale, Snaga in Parkirišča). 

Pravni nasledniki premoţenja Mesta Ljubljane so marca 2001 sprejeli delitveno bilanco in 
junija 2001 podpisali Druţbeno pogodbo o ustanovitvi Holdinga Ljubljane. Dne 27.6.2001 je 
bila druţba vpisana v sodni register z novo firmo - Holding Ljubljana, druţba za upravljanje 
in gospodarjenje z javnimi podjetji, d.o.o.  

Dne 30.9.2004 je skupščina druţbe sprejela sklepe o uskladitvi dejavnosti druţbe in o 
spremembi firme, ki se je preimenovala v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., druţba za 
izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih sluţb (v nadaljevanju 
Javni holding). Istega dne je bil namreč ustanovljen tudi Svet ustanoviteljev javnih podjetij 
povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., s katerim so občine prevzele izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v javnih podjetjih.  

Dne 10.10.2007 je skupščina druţbe sprejela sklepa o uskladitvi osnovnega kapitala in 
vloţkov druţbenikov z uvedbo evra in sprejemu prečiščenega besedila druţbene pogodbe. Z 
dnem 31.12.2007 je Mestna občina Ljubljana postala edini druţbenik javnih podjetij, ki 

mailto:info@jhl.si
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izvajajo dejavnost gospodarskih javnih sluţb le na območju Mestne občine Ljubljana, to so 
Ţale in Parkirišča ter Ljubljanske trţnice. Slednjemu se je po pripojitvi Parkirišč z dnem 
1.4.2008 spremenil tudi naziv v Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in trţnice, d.o.o. (v 
nadaljevanju: Ljubljanska parkirišča in trţnice).  

V Javni holding so od 31.12.2007 povezana štiri javna podjetja: 

 Vodovod-Kanalizacija,  
 Energetika Ljubljana,  
 Snaga,  
 Ljubljanski potniški promet. 

Dne 2.10.2008 je skupščina druţbe sprejela predlog povezovanja in poenotenja delovnih 
procesov in informatike javnih podjetij in Javnega holdinga, in v tem okviru potrdila model 
strateškega holdinga. I. faza reorganizacije, tj. prenos pravnih sluţb in sluţb za javna 
naročila javnih podjetij na Javni holding, je bila izvedena z dnem 1.1.2009, II. faza, ki je 
obsegala prenos sluţb na področju financ in računovodstva ter kadrov in informatike, pa z 
dnem 1.4.2010, oziroma, upoštevaje prehod v ţivo novega poslovno informacijskega 
sistema, z dnem 1.5.2010. 

 Dejavnost druţbe 

Namen druţbe je usklajevanje investicij ter opravljanje strokovno tehničnih nalog oziroma 
servisnih storitev za javna podjetja, kamor sodijo predvsem priprava enotnih izhodišč za 
pripravo letnih načrtov, usklajevanje predlogov investicijskih načrtov javnih podjetij, izvajanje 
nadzora nad poslovanjem javnih podjetij, spremljanje izvajanja cenovne politike, skrb za 
enotno informiranje uporabnikov storitev javnih podjetij ter priprava analiz in poročil o 
poslovanju javnih podjetij.  

Javni holding opravlja tudi strokovne, organizacijske in administrativno-tehnične naloge za 
potrebe Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., 
ki je bil v letu 2010 pristojen za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v javnih podjetjih, 
povezanih v Javni holding, in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih in 
izbirnih gospodarskih javnih sluţb.  

Od 1.1.2009 dalje Javni holding opravlja storitve na področju javnih naročil in pravne storitve 
za vsa povezana javna podjetja ter za izločeni javni podjetji Ţale in Ljubljanska parkirišča in 
trţnice. Z dnem 1.4.2010 je Javni holding za povezana javna podjetja pričel opravljati 
storitve tudi na področju financ in računovodstva, kadrov in informatike.  

V Javni holding povezana javna podjetja izvajajo gospodarske javne sluţbe, s čimer se 
zagotavljajo osnovni pogoji za zagotavljanje javnih dobrin prebivalcev v Mestni občini 
Ljubljana in primestnih občinah, druţbenicah druţbe. Nenehne druţbene spremembe in 
razvoj ter zahteve uporabnikov narekujejo tudi dvig kakovosti javnih dobrin ter vedno bolj 
učinkovito in uporabnikom prijazno izvajanje dejavnosti javnih sluţb.  

Naloga javnih podjetij je zagotavljati nemoteno in kakovostno izvajanje gospodarskih javnih 
sluţb, pri čemer je primarni poudarek na zanesljivi in kakovostni oskrbi uporabnikov, kar se 
odraţa tudi v zadovoljstvu uporabnikov. Eden pomembnejših vidikov v izvajanju dejavnosti 
javnih sluţb je zagotovo skrb za okolje in naravne vire. 
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Organizacijska shema druţbe Javni holding Ljubljana: 

Notranja organiziranost druţbe do 31.3.2010: 

 

 

Notranja organiziranost druţbe od 1.4.2010 dalje: 

 

 

 

 Struktura lastništva kapitala 

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

Na podlagi delitvene bilance so na seji skupščine druţbenikov dne 14.6.2001 pravni 
nasledniki Mesta Ljubljane sprejeli druţbeno pogodbo, s katero so bili določeni poslovni 
deleţi Mestne občine Ljubljana in devetih primestnih občin: Brezovica, Dobrova – Polhov 
Gradec, Horjul, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice v osnovnem 
kapitalu Holdinga Ljubljana, d.o.o. Občina Vodice je v istem letu Mestni občini Ljubljana 
prodala svoj poslovni deleţ, ki je znašal 1,05% osnovnega kapitala Holdinga Ljubljana, d.o.o. 
V prvi polovici leta 2002 je Mestni občini Ljubljana, s pogodbo o prenosu poslovnega deleţa, 
odprodala 1,0% svojega poslovnega deleţa tudi Občina Velike Lašče, ki je ostala lastnica 
preostalih 0,39% osnovnega kapitala Holdinga Ljubljana, d.o.o. Navedeni deleţ je Občina 
Velike Lašče prodala Mestni občini Ljubljani v letu 2007, in sicer s pogodbo o odsvojitvi 
poslovnega deleţa z določilom, da se 31.12.2007 določi za dan prenosa poslovnega deleţa. Z 
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istim dnem je tudi Občina Ig svoj poslovni deleţ (1,83%) prodala Mestni občini Ljubljana. 
Mestna občina Ljubljana ima tako v Javnem holdingu 87,32% poslovni deleţ.   

Na dan 31.12.2010 sestavljajo osnovni kapital druţbe osnovni vloţki naslednjih druţbenikov:  

Mestna občina Ljubljana 132.243.381,56 EUR 87,32% 

Občina Medvode 5.815.558,69 EUR 3,84% 

Občina Brezovica 4.179.932,81 EUR 2,76% 

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

Občina Škofljica 2.726.043,14 EUR 1,80% 

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

Občina Horjul 1.302.442,83 EUR 0,86% 

SKUPAJ 151.446.841,00 EUR 100,00% 

 

 Organi vodenja in upravljanja 

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

Poslovodstvo druţbe 

Druţba ima enega direktorja, ki vodi in zastopa druţbo ter uresničuje sprejeto poslovno 
politiko druţbe. Skupščina druţbenikov druţbe je dne 1.4.2004 za mandatno dobo štiri leta 
za generalno direktorico druţbe imenovala Zdenko Grozde. Skladno z določili druţbene 
pogodbe, ima poslovodja druţbe naziv direktor. 

Skupščina druţbe je na seji dne 23.1.2008 z dnem 1.4.2008 ponovno imenovala Zdenko 
Grozde za direktorico druţbe za mandatno dobo štiri leta.  

Nadzorni svet druţbe 

Vodenje poslov druţbe je v letu 2010 nadziral nadzorni svet, sestava katerega je od 
14.12.2007 naslednja:  

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

 

Nadzorni svet se je na svoji 1. redni – konstitutivni seji sestal dne 9.1.2008. Nadzorni svet 
druţbe je imenovan za mandatno dobo štiri leta. 

Skupščina druţbe 

Skupščino druţbe sestavljajo vsi druţbeniki. Vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vloţka 
daje druţbeniku en glas. 
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Glasovi druţbenikov pri odločanju na skupščini so porazdeljeni na naslednji način: 

Mestna občina Ljubljana 2.644.866 glasov 

Občina Medvode 116.311 glasov 

Občina Brezovica 83.598 glasov 

Občina Dobrova – Polhov Gradec 65.425 glasov 

Občina Škofljica 54.520 glasov 

Občina Dol pri Ljubljani 38.164 glasov 

Občina Horjul 26.048 glasov 

SKUPAJ 3.028.932 glasov 
 

Skupščina Javnega holdinga se je v letu 2010 sestala na dveh rednih in eni dopisni seji. 
Skupščina je v letu 2010 med drugim potrdila letno in konsolidirano letno poročilo druţbe za 
leto 2009 s poročilom neodvisnega revizorja, odločila o dobičku Javnega holdinga, soglašala 
s povečanjem osnovnega kapitala javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, s sredstvi 
edinega druţbenika, imenovala revizorja za leto 2010, obravnavala obdobna poročila o 
poslovanju druţbe, se sproti seznanjala s potekom reorganizacije in vzpostavitve enotnega 
informacijskega sistema, sprejela predlog druţbene pogodbe in podala soglasje k predlogom 
novih ustanovitvenih aktov povezanih javnih podjetij, pripravljenih na podlagi sprememb 
ustanoviteljskega akta Sveta ustanoviteljev, soglašala s kratkoročnim posojilom Energetiki 
Ljubljana, itd.      

Svet ustanoviteljev 

V letu 2004 so Mestni svet Mestne občine Ljubljana in občinski sveti občin Brezovica, 
Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica in Velike Lašče 
sprejeli Akt o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij 
povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.  

Z navedenim aktom je bil ustanovljen skupni organ občin, tj. Svet ustanoviteljev javnih 
podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. oziroma po preimenovanju leta 2008 Svet 
ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: 
Svet ustanoviteljev), ki ga sestavljajo aktualni ţupani občin ustanoviteljic. Občine so Svet 
ustanoviteljev ustanovile z namenom izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnih podjetjih, 
povezanih v Javni holding in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih in 
izbirnih gospodarskih javnih sluţb.  

Maja 2010 je Drţavni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o upravljanju kapitalskih naloţb, 
ki je, zaradi uresničevanja načel in izvajanja korporativnega upravljanja vseh druţb, 
razveljavil določbe Zakona o gospodarskih javnih sluţbah o sprejemu poslovnega poročila, 
obračunov in zaključnih računov ter o imenovanju in razreševanju direktorja, kar je do te 
spremembe bilo v pristojnosti ustanovitelja, oziroma, v konkretnem primeru povezanih javnih 
podjetij, v pristojnosti Sveta ustanoviteljev. Zaradi uskladitve z novo zakonsko ureditvijo, so 
mestni oziroma občinski sveti v letu 2010 oziroma 2011 sprejeli spremembe ustanovitvenega 
akta Sveta ustanoviteljev. 

Skupni organ občin je tako bil v letu 2010 pristojen za odločanje o cenah oziroma tarifah za 
uporabo javnih dobrin, ki jih zagotavljajo javna podjetja, sprejemanje poslovnih načrtov in 
letnih poročil, obračunov in zaključnih računov javnih podjetij, dajanje soglasij k nakupu 
oziroma odprodaji poslovnega deleţa v drugi druţbi, dajanje soglasij za najemanje kreditov 
in drugo zadolţevanje ter za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5% vrednosti osnovnega 
kapitala javnega podjetja ter imenovanje in razreševanje direktorjev javnih podjetij, kot tudi 
odločanje o drugih zadevah v skladu z zakonodajo. Svet ustanoviteljev je v letu 2010 na 
štirih rednih in eni dopisni seji vse sklepe sprejel soglasno. Med drugim je 12.1.2010 za 
vršilko dolţnosti Ljubljanskega potniškega prometa za določen čas imenoval Zdenko Grozde, 
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dne 26.11.2010 pa Petra Horvata za direktorja navedenega javnega podjetja, s pričetkom 
mandata z dnem 1.1.2011. Od uveljavitve zadnjih sprememb ustanovitvenega akta Sveta 
ustanoviteljev, tj. 22.2.2011, pa Svet ustanoviteljev ni več pristojen za sprejemanje poslovnih 
načrtov, letnih poročil, obračunov in zaključnih računov ter za imenovanje in razreševanje 
direktorjev, kar se je v skladu zakonom, ki ureja gospodarske druţbe, preneslo v pristojnost 
druţbenika javnih podjetij. 

Nova Druţbena pogodba o ustanovitvi JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., druţba za 
izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih sluţbe (notarsko 
potrdilo Opr. št. SV 2370/10 z dne 5.10.2010) je bila vpisana v sodni register dne 17.3.2011. 

 

 Podatki o skupini Javni holding 

Skupino Javni holding sestavljajo druţbe: 

 Javno podjetje VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o. 
 Javno podjetje ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. 
 SNAGA Javno podjetje d.o.o.  
 Javno podjetje LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. in hčerinsko podjetje BUS, 

d.o.o., ki je v 100% lasti druţbe Ljubljanski potniški promet, d.o.o. 

Pridruţena druţba je TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju: TE-
TOL), ki je od dne 1.9.2010 v 35,43%, od dne 20.12.2010 pa v 42,5532% lasti druţbe 
Energetika Ljubljana. 

 

 

Osnovni kapital 
(v EUR) 

84.404.456 57.602.057 7.211.099 30.655.600 2.127.558 

Prihodek iz prodaje 

(v EUR) 
43.129.903 111.565.774 32.986.360 31.916.828 6.998.866 

Čisti poslovni izid  

(v EUR) 
5.257.373 5.439.318 -1.391.141 -7.429.531 -694.778 

Število zaposlenih na 

dan 31.12.2010 
360 324 462 797 103 

 
Opomba: Zgoraj navedeni podatki se nanašajo na odvisne druţbe Javnega holdinga. Druţba TE-TOL je v 42,5532% lasti druţbe 
Energetika Ljubljana in se smatra kot pridruţena druţba, zato podatke te druţbe ne prikazujemo v tej in drugih tabelah. 

Javni holding 
Ljubljana

Javno 
podjetje 
Vodovod-

Kanalizacija

Javno podjetje 
Energetika 
Ljubljana

pridruţena 
druţba TE-TOL 

(42,5532%)

Snaga Javno 
podjetje

Javno 
podjetje 

Ljubljanski 
potniški 
promet

Bus

(100%)
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1.2 Poročilo poslovodstva 

Po sprejemu odločitve lastnikov, da se izdela in implementira model strateškega holdinga 
preko povezovanja in poenotenja podpornih sluţb, so bile temu cilju podrejene poglavitne 
aktivnosti druţbe tudi v preteklem letu, v katerem je bila, po zaključeni I. fazi reorganizacije 
v letu 2009, uspešno izvedena še II. faza reorganizacije. Tako obseţnih sprememb druţba ni 
bila deleţna vse od njene ustanovitve leta 1994 dalje. Najpomembnejše vodilo k navedenim 
spremembam je v učinkovitejšem, racionalnejšem in kvalitetnejšem zagotavljanju izvajanja 
gospodarskih javnih sluţb povezanih javnih podjetij in najboljša strokovna pomoč Javnega 
holdinga.  

Po prenosu pravnih sluţb in sluţb za javna naročila javnih podjetij na Javni holding v letu 
2009, ko je na Javni holding prešlo skupno 25 delavcev iz javnih podjetij, smo še v istem letu 
pričeli s številnimi zahtevnimi aktivnostmi za izvedbo II. faze reorganizacije. Javni holding je 
s povezanimi javnimi podjetji sklenil pogodbe o neodplačnem pravnem prenosu sluţb na 
Javni holding: z Energetiko Ljubljana za Področje financ, računovodstva in obračuna, 
Kadrovsko sluţbo ter Poslovno informacijsko sluţbo, z Vodovodom-Kanalizacijo za Finančno 
računovodsko sluţbo, Kadrovsko sluţbo in  Sluţbo za informatiko, z Ljubljanskim potniškim 
prometom za Sluţbo za ekonomiko, Sluţbo za kadrovanje in Sluţbo za informatiko, ter s 
Snago za Finančno računovodsko sluţbo, Plansko analitsko sluţbo, Kadrovsko sluţbo, Sluţbo 
za informatiko in Sluţbo za podporo uporabnikom. II. faza je bila izvedena z dnem 1.4.2010, 
ko so bile na Javni holding prenesene navedene sluţbe, oziroma z dnem 1.5.2010, ko je bil 
po večmesečnih delavnicah, na katerih so sodelovali številni zaposleni, izveden prehod v ţivo 
novega poslovno informacijskega sistema (SAP). Z II. fazo reorganizacije je na Javni holding 
iz javnih podjetij prešlo še 169 zaposlenih. Skladno z navedenimi spremembami se je v 
druţbi spremenil temeljni akt o organizaciji in sistemizaciji, s katerim se je za učinkovito in 
usklajeno izvajanje kompleksnih procesov za Javni holding in javna podjetja vzpostavila 
podlaga za procesno organiziranost v novoustanovljenih sektorjih za posamezno delovno 
področje (finance in računovodstvo, informatika, javna naročila ter pravne, kadrovske in 
splošne zadeve). Novim okoliščinam so svojo organizacijo in sistemizacijo prilagodila tudi 
povezana javna podjetja. 

Po predhodnih usklajevanjih so Javni holding in povezana javna podjetja, dne 30.3.2010, 
podpisali petpartitno Pogodbo o izvajanju strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev 
(»SLA pogodba«), skupaj s posebnim sporazumom k pogodbi, ki vsebuje katalog strokovnih 
storitev s kazalniki uspešnosti po področjih skupaj s ciljnimi vrednostmi, terminski plan 
glavnih »outputov« in model obračunavanja stroškov izvajanja posameznih strokovnih 
storitev na finančno računovodskem, pravnem in kadrovskem področju ter področju javnih 
naročil in informatike. Katalog storitev definira dokumente, časovne okvire, merila uspeha in 
kazalnike uspešnosti po področjih ter način poročanja in način komunikacije med naročniki in 
izvajalcem, skupaj z opisom načinov ukrepanja oziroma reševanja tekočih teţav. V pogodbi 
je opredeljeno mesečno akontativno zaračunavanje stroškov opravljanja strokovnih storitev s 
poračunom, ki se opravi na osnovi dejanskih stroškov in dejansko opravljenih strokovnih 
storitev, in sicer najkasneje do konca meseca februarja za preteklo leto. Javni holding je 
Pogodbo o opravljanju storitev dne 8.6.2010 sklenil tudi z druţbo Bus. 

V aprilu 2010 je bilo še dodatno zahtevno saj je, poleg opravljanja tekočih nalog in 
opravljanja nalog v zvezi z reorganizacijo, potekala še fizična selitev 208 zaposlenih v 
Javnem holdingu, skupaj s prenesenimi zaposlenimi iz javnih podjetij. Zaposleni iz Javnega 
holdinga so se na nov naslov, ki je v poslovni stavbi Energetike Ljubljana na Verovškovi ulici 
70 v Ljubljani, in v poslovne prostore Energetike Ljubljana na Verovškovi 62 (informatiki), 
preselili iz dotedanjega naslova druţbe na Vodovodni cesti 90 v Ljubljani, zaposleni iz javnih 
podjetij, ki so v II. fazi prešli na Javni holding, pa iz lokacij javnih podjetij. Tudi selitev je 
bila, kljub v določeni meri nujni predhodni prilagoditvi poslovnih prostorov, vključno z 
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ureditvijo informacijsko podprtega vloţišča, logistični zahtevnosti in izvedbi preteţno v lastni 
reţiji, uspešno izvedena. Vsem zaposlenim je bilo posredovano pisno obvestilo, s katerim se 
je direktorica druţbe zahvalila in pohvalila zaposlene, ki so v zahtevni projekt reorganizacije, 
poleg opravljanja tekočih obveznosti, vloţili veliko dragocenega znanja in izkušenj.       

Ne glede na številne in nemajhne spremembe, kot je pravno formalna izvedba 
reorganizacije, sprememba delodajalca, sprememba organiziranosti druţbe, uvedba novega 
informacijskega sistema, fizična preselitev ipd., je bila vzpostavljena učinkovita organizacijska 
struktura druţbe, ki je s svojimi podpornimi sluţbami pričela izvajati podporne procese za 
povezana javna podjetja na vseh prenesenih področjih. Javni holding določene strokovne 
storitve opravlja tudi za zunanje poslovne subjekte, npr. Ţale, Ljubljanska parkirišča in 
trţnice, Tehnološki park Ljubljana, Gospodarsko razstavišče.   

V prvi polovici leta 2010 je prišlo do spremembe tudi na področju pravic in prejemkov 
direktorjev v gospodarskih druţbah, ki so v neposredni ali posredni lasti drţave ali lokalnih 
skupnosti. Z namenom zasledovanja vzpostavitve enotnega sistema pravic in prejemkov teh 
direktorjev je bil marca 2010 sprejet Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih 
druţbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, s katerim je 
bilo potrebno do 30.6.2010 uskladiti tudi vse pogodbe direktorjev v poslovnem sistemu 
Javnega holdinga. Svet ustanoviteljev je na podlagi citiranega zakona v juniju sprejel Sklep o 
določitvi razmerij za osnovna plačila direktorja Javnega holdinga in direktorjev javnih 
podjetij, meril uspešnosti in višine spremenljivih prejemkov ter drugih pravic, h kateremu je 
podala soglasje skupščina Javnega holdinga. Do konca junija so se uskladile pogodbe 
direktorjev, ki jih je Javni holding nato predloţil pristojnemu ministrstvu. Po novi ureditvi 
prejemek direktorjev ni več vezan na določen odstotek plače ţupana Mestne občine 
Ljubljana, ampak na določeno razmerje s povprečno plačo, izplačano v druţbah v skupini.   

Zavedanje o pomembnosti poslanstva druţbe, tj. učinkovitega in gospodarnega zagotavljanja 
kakovostnih storitev poslovnih funkcij javnim podjetjem pri njihovem izvajanju gospodarskih 
javnih sluţb, izvajanja storitev drugim poslovnim subjektom in koordiniranje poslovanja 
javnih podjetij, je primarnega pomena, zato v Javnem holdingu permanentno zasledujemo 
vrednote, kot so zadovoljstvo uporabnikov, zadovoljstvo koristnikov storitev, 
transparentnost, gospodarnost in učinkovitost, zadovoljni strokovno usposobljeni zaposleni, 
optimizirani, enostavni in informacijsko podprti procesi – s tem uresničujemo vizijo druţbe: 
postati najboljša strokovna podpora javnim podjetjem. Ves čas bdimo nad stroškovno in 
organizacijsko učinkovitostjo.  

Z zadovoljstvom lahko povzamem, da nam je kljub vsem temeljitim spremembam v relativno 
kratkem času, s skupnimi močmi zaposlenih uspelo zagotoviti zdrav temelj za še bolj 
učinkovito procesno organiziranost, s katero bo celotni poslovni sistem Javnega holdinga 
dosledno uresničeval poslanstvo na področju gospodarskih javnih sluţb ter s tem zadovoljil 
pričakovanja uporabnikov in posledično tudi lastnikov.  

Ob tej priloţnosti se še enkrat zahvaljujem vsem sodelavkam in sodelavcem za vso skrbnost 
in marljivost, ki so jo izkazali v preteklem letu. 
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1.3 Poročilo nadzornega sveta 

 

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

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

 Jadranka Dakić  - predsednica 
 Bojan Albreht  - namestnik predsednice 
 Marko Čuden 
 Domen Gorenšek  
 Ciril Hočevar  
 Peter Sušnik  

 

Nadzorni svet se je na svoji 1. redni – konstitutivni seji sestal 9. januarja 2008. 

 

 Pregled števila sej nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. 

Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se je v letu 2010 sestal na 5 rednih 
sejah in sprejel 45 sklepov, od tega 43 soglasno.     

19. redna seja NS JHL  01.02.2010 
20. redna seja NS JHL  24.05.2010 
21. redna seja NS JHL  22.06.2010 
22. redna seja NS JHL  23.09.2010 
23. redna seja NS JHL  30.11.2010 
 

1.3.1 Obravnavane teme na sejah Nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA 
Ljubljana, d.o.o.  

 Letno poročilo Javnega holdinga Ljubljana za leto 2009 
 Konsolidirano letno poročilo Javnega holdinga Ljubljana za leto 2009 
 Predlog za imenovanje revizijske druţbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 

2010, ki vključuje tudi izdelavo predrevizijskih strokovnih mnenj za obdobje januar – 
september 2010 

 Poročila Javnega holdinga Ljubljana in povezanih javnih podjetij za obdobja: januar – 
marec 2010, januar – junij 2010 in januar – september 2010 

 Rebalansi poslovnih načrtov javnih podjetij Energetika Ljubljana, Vodovod-Kanalizacija in 
Snaga za leto 2010 

 Predlog za povečanje osnovnega kapitala javnega podjetja Ljubljanski potniški promet 
 Poslovni načrt Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet za leto 2010 
 Poročilo o delu Sluţbe za notranjo revizijo Javnega holdinga Ljubljana za leto 2009  

 Poročilo o izvedbi notranje revizije stroškov storitev v javnem podjetju Vodovod-
Kanalizacija v letu 2008 

 Poročilo o izvedbi notranje revizije prihodkov od prodaje izbranih dejavnosti v javnem 
podjetju Energetika Ljubljana v letu 2008  

 Poročilo o izvedbi notranje revizije izvajanja organizacijskega akta Javnega holdinga 
in povezanih javnih podjetij o izvajanju javnih naročil od leta 2009 dalje v Javnem 
holdingu  

 Poročilo o izvedbi notranje revizije poteka izbranih investicij v Javnem podjetju 
Vodovod-Kanalizacija od leta 2008 dalje 

 Načrt dela Sluţbe za notranjo revizijo Javnega holdinga za leto 2010 
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 Predlogi javnega podjetja Energetika Ljubljana 
 Spremenjen Program prodaje in menjave kapitalske naloţbe druţbe Javno podjetje 

Energetika Ljubljana v druţbi Geoplin Ljubljana in pridobitev poslovnega deleţa v 
druţbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana ter spremenjene Pogodbe o ureditvi 
medsebojnih razmerjih, ki jo bosta sklepali Javno podjetje Energetika Ljubljana in 
Republika Slovenija ter predlog besedil menjalne pogodbe in opcijske pogodbe 

 Predlog za vplačilo osnovnega vloţka v druţbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana v 
višini 5,000.000,00 EUR 

 Predlog prodaje poslovnega deleţa v druţbi Geoplin d.o.o. Ljubljana v višini 6,5828% 
za 42,6507% poslovni deleţ v druţbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana (menjava 
ali za plačilo v denarju) 

 Predlog za odobritev kratkoročnega posojila za potrebe rednega poslovanja  
 Predlog javnega podjetja Ljubljanski potniški promet za kratkoročno zadolţitev pri 

Javnem holdingu 

 Informacija o reorganizaciji ter vzpostavitvi enotnega informacijskega sistema v Javnem 
holdingu in povezanih javnih podjetjih 

 Informacija o spremembah Druţbene pogodbe o ustanovitvi Javnega holdinga Ljubljana 
in aktov o ustanovitvi javnih podjetij povezanih v Javni holding 

 Predlog za izplačilo poslovne uspešnosti. 
 

1.3.2 Spremljanje in nadzor nad poslovanjem druţbe - dodatne zahteve 
nadzornega sveta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.  

Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. je v letu 2010 posredoval številne 
pobude in zahteval naslednja dodatna gradiva, pojasnila oziroma poročila: 

 

 Zahteval je optimalno organizacijo v Javnem holdingu in povezanih javnih podjetjih ter 
stroškovno učinkovitost.  

 Opozarjal je na prenizko realizacijo investicij. 

 Predlagal je povečanje osnovnega kapitala javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, 
namesto odobritve posojila za nakup avtobusov za mestni potniški promet.   

 Predlagal je izvedbo notranje revizije poteka investicij vse od faze evidentiranja, 
načrtovanja, spremljanja, nadzora pa vse do realizacije, tudi po vsebinski plati. 

 Zahteval je popolni pregled, transparentnost ter strokovnost na področju javnih naročil in 
opozoril, da je potrebno morebitno nepravilnost najstroţje kaznovati.  

 Opozoril je na hitrejše vodovodno in kanalizacijsko širjenje omreţja in izpostavil nujnost 
izvedbe investicij, ki bi pripomogle k zmanjšanju vodnih izgub. 

 Opozoril je na preverjanje ugotovljenih nepravilnosti v postopkih notranjih revizij, 
ponovna ugotovitev pomanjkljivosti nujno terja ostrejše ukrepe.  

 Na podlagi izvedene reorganizacije je prepovedal novo zaposlovanje kakor tudi 
nadomeščanje v primerih upokojevanja. 

 Zahteval je sprejem dodatnih ukrepov ob naraščajočih terjatvah. 
 Zahteval je poenotenje oblike gradiv in sklepov nadzornih svetov javnih podjetij. 
 Podal je priporočila za pripravo poslovnih načrtov. 

 

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

19. redna seja, 1.2.2010 
Nadzorni svet ja podal pozitivno mnenje k ponovno predloţenemu predlogu poslovnega 
načrta javnega podjetja Ljubljanski potniški promet za leto 2010, ki zajema tudi program 
ukrepov za zmanjšanje predvidene izgube v letu 2010. Nadzorni svet ni soglašal z izdajo 
posojila javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet za nakup avtobusov za mestni potniški 
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promet, temveč je predlagal povečanje osnovnega kapitala javnega podjetja v višini 4 mio 
EUR, kar bi izboljšalo finančni poloţaj druţbe. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o 
izvedbi notranje revizije stroškov storitev v javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija v letu 
2008, z načrtom dela sluţbe za notranjo revizijo Javnega holdinga za leto 2010 ter s 
potrjenimi zapisniki sej nadzornih svetov povezanih javnih podjetij. Nadzorni svet je 
predlagal dopolnitev načrta dela sluţbe za notranjo revizijo, z izvedbo notranje revizije 
poteka investicij vse od faze evidentiranja, načrtovanja, spremljanja, nadzora pa vse do 
realizacije, tudi po vsebinski plati.  

 

20. redna seja, 24.05.2010 
Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje k letnemu poročilu Javnega holdinga za leto 2009 in 
k načinu razporeditve bilančnega dobička. V razpravi je poudaril, da je na področju javnih 
naročil potreben popolni pregled, transparentnost ter strokovnost ter izpostavil, da se mora 
še tako majhna nepravilnost najstroţje kaznovati. Opozoril je tudi na nujnost širjenja 
kanalizacijskega omreţja. Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje h konsolidiranemu 
letnemu poročilu Javnega holdinga za leto 2009. Pozitivno mnenje je podal tudi k poročilu o 
poslovanju Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za obdobje januar – marec 2010 in 
se seznanil s poročilom o delu sluţbe za notranjo revizijo za leto 2009 ter ob tem izpostavil, 
da so ugotovitve notranjih revizorjev v pomoč direktorjem za boljšo organizacijo dela in da 
ne sme priti do ponovno ugotovljenih pomanjkljivosti iz preteklih revizij. Nadzorni svet se je 
seznanil s spremembo načrta dela sluţbe za notranjo revizijo za leto 2010 in s poročilom o 
izvedbi notranje revizije prihodkov od prodaje izbranih dejavnosti v javnem podjetju 
Energetika Ljubljana za leto 2010. Ob seznanitvi z informacijo o poteku reorganizacije ter 
vzpostavitvi enotnega informacijskega sistema v Javnem holdingu in povezanih javnih 
podjetij, je nadzorni svet izpostavil prepoved novega zaposlovanja kakor tudi nadomeščanja 
v primerih upokojevanja. Podal je pozitivno mnenje k imenovanju revizijske druţbe KPMG 
Slovenija d.o.o. za storitev revidiranja računovodskih izkazov za leto 2010, ki vključuje tudi 
izdelavo predrevizijskih strokovnih mnenj za obdobje januar – september 2010. Seznanil se 
je s sklicem skupščine Javnega holdinga in s potrjenimi zapisniki sej nadzornih svetov javnih 
podjetij povezanih v Javni holding.  

   

21. redna seja, 22.06.2010 
Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje k predlogu rebalansa poslovnega načrta javnega 
podjetja Energetika Ljubljana za leto 2010 ter k oddaji ponudbe javnega podjetja za nakup 
deleţa Mestne občine Ljubljana v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana. Nadzorni svet je podal 
pozitivno mnenje tudi k predlogoma rebalansa poslovnega načrta javnega podjetja Snaga in 
Vodovod-Kanalizacija za leto 2010.  

 

22. redna seja, 23.09.2010 
Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje k poročilu o poslovanju Javnega holdinga in 
povezanih javnih podjetij za obdobje januar – junij 2010 in ponovno priporočil poenotenje 
oblike gradiv in sklepov nadzornih svetov javnih podjetij. Nadzorni svet je podal pozitivno 
mnenje k predlogu rebalansa poslovnega načrta javnega podjetja Energetika Ljubljana za 
leto 2010, ki je bil pripravljen zaradi spremembe programa prodaje in menjave kapitalske 
naloţbe javnega podjetja v druţbi Geoplin Ljubljana in pridobitev poslovnega deleţa v 
Termoelektrarni Toplarni Ljubljana. Podal je pozitivno mnenje k spremenjenemu programu 
ter k predlogu za vplačilo 5 mio EUR osnovnega vloţka v Termoelektrarno Toplarno 
Ljubljana. Pozitivno mnenje je podal tudi k prodaji poslovnega deleţa v druţbi Geoplin 
Ljubljana za menjavo za poslovni deleţ v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana. Nadzorni svet je 
podal pozitivno mnenje k predlogu, da Javni holding odobri javnemu podjetju Energetika 
Ljubljana, za potrebe rednega poslovanja, kratkoročno posojilo do višine največ 13 mio EUR. 
Nadzorni svet se je seznanil in podal pozitivno mnenje tudi k predlogu Druţbene pogodbe o 
ustanovitvi Javnega holdinga in k predlogom aktov o ustanovitvi javnih podjetij povezanih v 
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Javni holding, ki so pripravljeni zaradi uskladitve z novo zakonodajo. Ob tem je dal nadzorni 
svet pobudo skupščini Javnega holdinga, naj preuči smotrnost obstoja nadzornih svetov 
povezanih javnih podjetij. Nadzorni svet se je seznanil s sklicem seje skupščine Javnega 
holdinga in s potrjenimi zapisniki sej nadzornih svetov javnih podjetij povezanih v Javni 
holding. 

 

23. redna seja, 30.11.2010 
Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje k poročilu o poslovanju Javnega holdinga in 
povezanih javnih podjetij za obdobje januar – september 2010, a ob tem izrazil skrb zaradi 
prenizke realizacije investicij v posameznih javnih podjetjih. Opozoril je tudi na nujnost 
izvedbe investicij, ki bi pripomogle k zmanjšanju vodnih izgub. Pri pregledu črpanja sredstev 
je bilo zaznati precejšnjo porabo sredstev izven načrtovanih investicij. Nadzorni svet je dal 
vrsto pobud za pripravo dodatnih podatkov in oblikoval priporočila za pripravo poslovnih 
načrtov. Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje k predlogu, da Javni holding odobri 
javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet, za potrebe rednega poslovanja, kratkoročno 
posojilo do višine 1,5 mio EUR. Nadzorni svet je z 1 glasom proti podal pozitivno mnenje k 
predlogu, da se javno podjetje Ljubljanski potniški promet kratkoročno zadolţi pri bankah do 
višine največ 10 mio EUR, kar pomeni podaljšanje sklenjenih kratkoročnih kreditov pri 
bankah v leti 2010. Nadzorni svet je z enim glasom proti podal pozitivno mnenje k izplačilu 
plačila za poslovno uspešnost zaposlenim v Javnem holdingu, a ob tem izpostavil tudi 
številne pomisleke. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o izvedbi notranje revizije 
izvajanja organizacijskega akta Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij o izvajanju 
javnih naročil od leta 2009 dalje v Javnem holdingu in s poročilom o izvedbi notranje revizije 
poteka izbranih investicij v javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija od leta 2008 dalje. Pri tem 
je opozoril na nujno potrebno razmejitev odgovornosti v postopku izvajanja investicij in 
zagotovitev preglednosti in sledljivosti. Nadzorni svet se je seznanil z osnutkom sklica 
skupščine Javnega holdinga.  

Člani nadzornega sveta so tudi v letu 2010 s svojimi konkretnimi pobudami in predlogi 
pozivali k racionalnemu poslovanju ter učinkovitejšemu iskanju rešitev, ki bi pripomogle k 
boljši organizaciji in uspešnejšim poslovnim rezultatom javnih podjetij in Javnega holdinga.  

 

1.3.3 Stališče k letnemu poročilu 

Nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. daje pozitivno mnenje h 
Konsolidiranemu letnemu poročilu druţbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. za leto 2010 in 
se seznani s poročilom neodvisnega revizorja. 

 

1.3.4 Sklep 

Nadzorni svet druţbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. daje pozitivno mnenje h 
Konsolidiranemu letnemu poročilu druţbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. za leto 2010 s 
poročilom neodvisnega revizorja ter ga posreduje v sprejem skupščini JAVNEGA HOLDINGA 
Ljubljana, d.o.o. 
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2 POSLOVNO POROČILO 

2.1 Gospodarska gibanja v drţavi 

Slovensko gospodarstvo je kriza prizadela relativno bolj od evropskega povprečja. Izrazitemu 
padcu dodane vrednosti in produktivnosti je sledila visoka rast stroškov na enoto proizvoda. 
Konkurenčnost se je poslabševala glede na večino relevantnih kazalnikov.  

Posebno velik problem je tudi v letu 2010 predstavljala plačilna disciplina oziroma 
nedisciplina. Naročil je bilo manj, odlogi plačil pa vse večji in daljši, zato so podjetja prihajala 
v vse večje likvidnostne teţave.  

Po oceni SURS je bruto domači proizvod v letu 2010 dosegel 1,2-odstotno rast, kar je niţje 
od povprečja rasti evro območja, ki je v tem letu dosegel 1,7% rast.  

Cene surovin so se v letu 2010 ponovno okrepile, predvsem zaradi nepričakovano močnega 
cikličnega povpraševanja. Cene nafte se zvišujejo kot odziv na povečano povpraševanje s 
strani Kitajske in nekaterih drţav OECD. K rasti pa dodatno prispevajo tudi nizke obrestne 
mere na denarnih trgih in zmanjševanje vrednosti dolarja. Cena nafte Brent, je v letu 2010 
dosegla 79,6 USD za sod, kar je v povprečju za 28,3% več kot v povprečju preteklega leta. 
Neprekinjena rast cene nafte se beleţi ţe od avgusta 2010 dalje.    

Povprečna inflacija je v letu 2010 dosegla 1,8% in se je v primerjavi z letom prej, ko je bila 
0,9%, povečala. K povišanju so največ prispevale cene energentov in tudi višje trošarine na 
električno energijo, zemeljski plin in pogonska goriva. Cene industrijskih proizvodov pri 
proizvajalcih so se v letu 2010 zvišale za 4,2%. Po podatkih Eurostata so se cene 
industrijskih proizvodov, namenjenih za prodajo na domačem trgu, v letu 2010 v drţavah 
evro območja (EA16) zvišale za 5,3%, v drţavah članicah Evropske unije (EU27) pa za 5,9%. 

V prvi polovici leta 2010 je vrednost evra napram dolarju slabila in dosegla najniţjo vrednost 
junija, ko je bilo za evro potrebno odšteti 1,22 dolarja. V drugi polovici leta se je evro krepil 
in najvišjo vrednost dosegel oktobra, ko je bilo potrebno zanj odšteti 1,39 dolarja.  
Novembra lani je bilo za 1 evro treba odšteti 1,37 dolarja, decembra 1,32 dolarja. V vsem 
letu 2010 je bil evro vreden v povprečju 1,3268 dolarja – ameriški dolar se je do evra glede 
na leto 2009 okrepil.  

Na medbančnih trgih obrestne mere (predvsem tiste daljše ročnosti) naraščajo od maja 
2010, a še vedno ostajajo pod dolgoletnim povprečjem. 3-mesečni EURIBOR, ki je kazalnik 
likvidnosti na medbančnem trgu, se je v januarju nekoliko zniţal, a ohranil povprečno 
mesečno vrednost nekoliko nad 1% TOM, ki je zaradi nizke inflacije v letu 2009 vztrajal na 
ničelni ravni, ostaja na nivoju 0,2 odstotka na mesečni ravni. Zakonska zamudna obrestna 
mera je zaradi nespremenjene ključne obrestne mere ECB ostala na ravni 9 odstotkov 
(ključna obrestna mera ECB povečana za 8 odstotkov).  

Čeprav se obrestne mere za kredite od leta 2009 zniţujejo, ostajajo obrestne mere za 
podjetja v Sloveniji visoko nad ravnjo iz evro območja. V novembru 2010 je bil razkorak v 
povprečju 2,1 odstotne točke za posojila do 1 mio EUR, za posojila nad 1 mio EUR pa 2,3 
odstotne točke. Pri novo odobrenih dolgoročnih posojilih so se obrestne mere v drugi polovici 
leta 2010 gibale na ravni okrog 4,5 odstotka, pri kratkoročnih pa okrog 4,8%. 

Tudi na pasivni strani so v Sloveniji obresti v povprečju višje za vloge gospodinjstev z 
ročnostjo nad enim letom kot v evro območju, za kratkoročne pa so v letu 2010 v Sloveniji 
padle pod evrsko povprečje. Za nove vloge z zapadlostjo do 1 leta so se od marca zvišale za 
0,2 odstotne točke in novembra 2010 znašale 1,9 odstotka (v EMU 2,3). Za dolgoročne vloge 
so se, po rahlem zniţanju julija, ponovno začele zviševati in dosegle 3,7 odstotka ob koncu 
leta (skoraj eno odstotno točko več kot v EMU).      
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Razmere na trgu  dela so se v letu 2010 poslabšale po vseh kazalcih: zaposlenost se je v 
povprečju zmanjšala za 2,6%, število registriranih brezposelnih je bilo višje za 16,4%.  

Plače so se v letu 2010 v povprečju realno zvišale za 2,1-odstotka. Po izračunu UMAR je k 
temu dvig minimalne plače prispeval 3 odstotne točke, sprememba strukture zaposlenosti, 
zaradi večjega odpuščanja zaposlenih z niţjimi plačami, pa 0,5 odstotne točke. Plače v 
javnem sektorju so zaradi fiskalnih omejitev v letu 2010 nominalno ostale na enaki ravni kot 
leto prej.  

V letu 2010 je bila povprečna bruto plača 1.494,88 EUR, kar je nominalno za 3,9 odstotkov 
oz. realno za 2,1 odstotka več kot leto 2009. Povprečna neto plača na zaposlenega je v letu 
2010 znašala 966,62 EUR in je bila realno za 2,1 odstotka višja kot v letu 2009. Decembra 
2010 je povprečna mesečna bruto plača znašala 1.534,04 EUR, kar je realno za 1,2 odstotka 
več kot decembra 2009.  

 
 

2.2 Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog 

Konec leta 2010 so bile po dolgotrajnih usklajevanjih sklenjene pogodbe o poslovnem 
najemu sredstev gospodarske javne infrastrukture med Mestno občino Ljubljana in 
primestnimi občinami kot lastnicami infrastrukture ter javnima podjetjema Vodovod-
Kanalizacija in Snaga kot izvajalcema gospodarskih javnih sluţb. 

Javna podjetja so s predmetno pogodbo zavezana, da bodo zagotavljala namensko rabo 
infrastrukture za zagotavljanje izvajanja gospodarskih javnih sluţb, kar pomeni, da smejo in 
so dolţna uporabljati infrastrukturo v lasti lastnika izključno za izvajanje javne sluţbe oziroma 
je uporaba infrastrukture za izvajanje storitev izven obsega izvajanja javne sluţbe (trţne 
dejavnosti) dovoljena le v okvirih potrjenega poslovnega načrta posameznega javnega 
podjetja. 

V okviru medsebojnega usklajevanja besedil pogodb med pristojnimi oddelki oziroma 
sluţbami Mestne občine Ljubljana ter Javnim holdingom je bil tudi doseţen dogovor, da 
sredstva neporabljene amortizacije iz naslova sredstev v upravljanju, javna podjetja porabijo 
za dokončanje investicij na območju Mestne občine Ljubljana, ki se v posameznih pogodbah 
tudi konkretno navedejo skupaj z vrednostmi.  

Sluţba za notranjo revizijo je v preteklem letu izvajala tematski reviziji v povezanih javnih 
podjetjih ter revizijo izvajanja notranjega akta v matični druţbi.  

V začetku leta je, po pripravi letnega načrta dela in poročila o delu sluţbe za preteklo leto, 
najprej preverila izvedene ukrepe na podlagi priporočil, podanih v notranjih revizijah v 
prejšnjih letih in ocenila njihovo ustreznost. Nadaljevala je z revizijo izvajanja 
organizacijskega akta o javnem naročanju za celoten sistem Javnega holdinga v matični 
druţbi, revizijo javnega naročanja v povezanem javnem podjetju ter revizijo poteka izbranih 
investicijskih nalog v drugih dveh povezanih javnih podjetjih. Slednji sta bili izvedeni na 
predlog nadzornega sveta Javnega holdinga. 

Del preostalega časa je bil namenjen izvedbi samoocenitve kakovosti delovanja sluţbe, 
nadaljnjem spremljanju izvedbe priporočil za izboljšanje poslovanja iz revizij preteklega in 
tekočega leta ter drugim aktivnostim z delovnega področja sluţbe.  

Preteţni del ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti se nanaša na pomanjkljivo 
kontrolno okolje in kontrolne aktivnosti nekaterih poslovnih podprocesov, kar je imelo za 
posledico manjšo preglednost posameznih segmentov poslovanja ter večjo verjetnost pojava 
nepravilnosti in pomanjkljivosti. Te so zaznane predvsem na področju investicij in drugih 
javnih naročil, povezane s pripravo, načrtovanjem, oddajo dodatnih naročil in spremljanjem 
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realizacije pogodb, kjer posebej izstopa izostanek opredelitev dokumentiranosti okoliščin in 
razlogov za dodatna naročila, njihova analiza ter ukrepi za njihovo zmanjšanje. 

Z izvajanjem notranjih revizij sluţba pomembno prispeva k zagotavljanju pravilnosti, 
preglednosti in smotrnosti poslovanja. Dodana vrednost sluţbe za notranjo revizijo je 
predvsem v svetovanju oziroma podajanju ustreznih priporočil vsem vodstvenim ravnem na 
podlagi razkritih nepravilnosti in pomanjkljivosti v poslovanju, ki so v pomoč poslovodstvu 
povezanih javnih podjetij in matične druţbe pri izvedbi ukrepov za izboljšanje poslovanja.  

Transparentnost in informiranje o delovanju in poslovanju druţbe se je tudi v lanskem letu 
izvajala preko aktivnih odnosov z mediji. Največja sprememba v poslovanju, potek 
reorganizacije in uvedbe poslovno-informacijskega sistema, je bila medijem in javnosti 
predstavljena na novinarski konferenci, na katero je bil kot govorec povabljen tudi ţupan 
Mestne občine Ljubljana in predsednica nadzornega sveta. Ob reorganizaciji se je uredila tudi 
celostna grafična podoba, s katero se znakovno in barvno gradi identiteto Javnega holdinga 
ter tako vzpostavi tudi njeno vizualno prepoznavnost.  

Posodobljena je bila spletna stran druţbe, kjer se z vsakodnevnim aţuriranjem vsebin 
uporabnike seznanja z novostmi, hkrati pa se jim predstavlja tudi okoljevarstvene teme. 
Implementirana je bila aplikacija, ki uporabnikom Urbane omogoča on-line vpogled v stanje 
na njihovih karticah.  

Interna javnost se je o projektih, poslovanju in drugih pomembnih temah seznanjala preko 
internega glasila, na oglasnih deskah in v lanskem letu uvedenem intranetu. V letošnjem letu 
bo na področju internega komuniciranja pripravljen podrobnejši načrt aktivnosti, ki bo 
vseboval izboljšanje intraneta in uvedbo tudi drugih komunikacijskih kanalov. Načrt internega 
komuniciranja bo temeljil na rezultatih merjenja organizacijske klime, ki bodo pokazali kje so 
potrebne dodatne izboljšave.  

Zaradi prehoda zaposlenih v strokovnih sluţbah iz javnih podjetij na Javni holding so bile na 
nov način vzpostavljene komunikacije med javnimi podjetji in Javnim holdingom. Tudi 
tovrstni kanali bodo izboljšani na podlagi raziskave o zadovoljstvu, ki bo realizirana v letu 
2011.   

Z vidika informatike je bilo leto 2010 nedvomno leto izrednih sprememb, saj so bili zaposleni 
iz sektorja prisotni in vključeni pri vseh poslovnih spremembah oziroma so morali ves čas 
zagotavljati nemoteno poslovanje Javnega holdinga in povezanih druţb.  

Ob tem, da se je leto pričelo v času, ko se je iz dneva v dan stopnjevala intenziteta aktivnosti 
na projektu implementacije SAP, v katerega so bili vključeni praktično vsi zaposleni v 
takratnih sluţbah za informatiko, smo morali istočasno pripravljati celotno logistiko v zvezi s 
selitvijo, ki je bila predvidena s 1.4.2010. Hkrati je bilo potrebno pripraviti ustrezne streţniške 
in komunikacijske povezave, vzpostaviti konsolidirano skupno sistemsko okolje in elektronsko 
vloţišče, platformo skupnega dokumentnega sistema in dejansko izvesti selitev, 
prekonfiguriranje in namestitev celotne računalniške in periferne opreme. 

Naslednji pomembni mejnik je bil planiran prehod v ţivo z novim informacijskim sistemom 
SAP, za katerega smo vzpostavili nov podatkovni center, kjer danes vzdrţujemo preko 50 
virtualiziranih streţnikov. Za vzpostavitev takšne zahtevne informacijske arhitekture smo se 
morali obrniti tudi na zunanjo strokovno pomoč, saj je bil čas za izvedbo vseh zahtevnih 
aktivnosti izredno kratek. Na aplikacijskem delu je bilo prvih pet mesecev obdobje stalnih 
preverjanj in potrjevanj konceptov ter dejanskih poslovnih procesov, na podlagi izredne 
strokovnosti, poţrtvovalnosti in odpovedovanja pa so bili vsi člani projektnih skupin poplačani 
z uspešnim prehodom in zagonom poslovanja na novi informacijski rešitvi SAP. 

Od meseca septembra do konca leta 2010 smo z enakim pristopom in angaţiranostjo 
uspešno vpeljali SAP rešitev tudi za javno podjetje Snaga, v sklopu tega dela projekta pa 
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smo dodatno vzpostavili tudi sistem podatkovnega skladišča in poslovne inteligence, 
katerega en del nameravamo v letu 2011 razširiti tudi za Javni holding in ostale odvisne 
druţbe. 

Poročilo druţbe Vodovod-Kanalizacija o izvajanju letnih programov oskrbe za javni sluţbi, ki 
so jih izvajalci GJS oskrbe z vodo in ravnanja z odplakami dolţni pripraviti za MOP do konca 
marca za preteklo leto, dokazuje, da je druţba sledila ciljem, zastavljenim v poslovnem 
načrtu za leto 2010. Glavnina proizvodnih nalog in poslovnih ciljev je bila izpolnjena, 
aktivnosti na nekaterih projektih pa se bodo nadaljevale tudi v letu 2011.  

Cilje in naloge, ki si jih je Energetika Ljubljana zadala s poslovnim načrtom 2010, je v 
glavnem izpolnila, aktivnosti na nekaterih projektih pa se bodo nadaljevale tudi v letu 2011. 
Oskrba s toploto in zemeljskim plinom je v letu 2010 potekala zanesljivo, brez večjih 
prekinitev in skladno z dogovorjenimi parametri. Izvedena so bila redna vzdrţevalna dela, 
večja vzdrţevalna dela na proizvodnih virih in vročevodnem omreţju ter opravljene vse tiste 
sistemske storitve, ki prispevajo h kvalitetnejši oskrbi z energijo in drugimi storitvami. 

Obnove in širitve sistemov daljinskega ogrevanja in distribucije plina je druţba Energetika 
Ljubljana izvajala skladno z načrtom, in kjer je bilo to moţno, sočasno z gradnjo ali 
rekonstrukcijo objektov, cest ali komunalne infrastrukture v MOL in sosednih občinah. 

Velikega pomena za Energetiko Ljubljana predstavlja realizacija načrtovane postavitve 
hladilne strojnice in razvod hladu za Športni park Stoţice, s katero je postavila prvi mejnik v 
ponudbi hladu iz daljinske toplote. Lokalni sistem daljinskega hlajenja je poskusno obratoval 
ţe v letu 2010, v letu 2011 pa so predvidene izvedbe garancijskih meritev ter zaključek 
postopkov s pridobitvijo uporabnega dovoljenja. 

Snaga je tudi v spremenljivih in zaostrenih razmerah poslovanja v letu 2010 sledila in 
uresničevala svoje strateške usmeritve in cilje, ki so druţbi okvir za postavitev kratkoročnih 
ciljev. Realizacija doseţenih ciljev kaţe, da je bilo poslovno leto 2010 za druţbo uspešno. 

V letu 2010 so bile poslovne aktivnosti na izvajanju osnovnih dejavnosti predvsem v 
povečanju snovne izrabe odpadkov, kar je doseţeno z ločenim zbiranjem, procesiranjem in 
sortiranjem odpadkov, ki je ţe daljše obdobje prednostna naloga druţbe. Poleg tega so bile 
aktivnosti primarno usmerjene tudi v zagotavljanje kakovostnih storitev s poudarkom na 
večanju skrbi za okolje, ohranitvi vodilne vloge na področju ravnanja z odpadki v osrednji 
slovenski regiji z dograjevanjem sistema zbiranja in prevoza odpadkov in načrtovanjem 
ustreznih predelav odpadkov ter nenehna skrb za zadovoljevanje potreb strank in zaposlenih.   

K Pogodbi o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje Regijskega 
centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO Ljubljana, ki je bila po zahtevnem 
usklajevanju sklenjena konec leta 2009, so v letu 2010 pristopile še občine Cerklje na 
Gorenjskem, Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Ribnica, Loški Potok in Sodraţica. S 
sklenitvijo Pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje 
Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO Ljubljana je bil izpolnjen pogoj 
za pričetek črpanja sredstev Kohezijskega sklada ter sredstev drţavnega proračuna za 
projekt RCERO Ljubljana ter storjen velik korak naprej na področju varstva okolja na 
območju širše ljubljanske regije.  

Na področju okoljevarstvene dejavnosti je druţba Snaga februarja 2010 pridobila uporabno 
dovoljenje za obratovanje čistilne naprave za čiščenje izcednih vod na odlagališču nenevarnih 
odpadkov Barje. Z uporabljeno membransko tehnologijo čiščenja izcednih vod je čistilna 
naprava Barje prva tovrstna čistilna naprava v Sloveniji in se uvršča med najsodobnejše in 
tehnološko najnaprednejše naprave za čiščenje izcednih vod v regiji. Po uspešnem 
poskusnem obratovanju je bila čistilna naprava januarja 2011 prevzeta od izvajalca ter 
pričela redno obratovati. Januarja 2013 bo potekla dvoletna reklamacijska doba. 
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Druţbi Ljubljanski potniški promet in Bus ugotavljata, da so cilje, ki so si jih zastavili za 
uspešno poslovanje druţbe, uresničili. Zastavljena sta bila dva temeljna cilja in sicer 
obvladovanje in zniţanje stroškov poslovanja ter povečanje prihodkov od prodaje storitev.  

 
 

2.3 Zadovoljstvo uporabnikov 

Za kakovostno in učinkovito izvajanje gospodarskih javnih sluţb je pomembno tudi 
zadovoljstvo neposrednih uporabnikov storitev teh sluţb, zato v Javnem holdingu  
kontinuirano spremljamo gibanje kazalcev, ki vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov.  

S ciljem pridobitve kakovostnih informacij, kot podlago za učinkovito poslovno odločanje, 
smo tudi v letu 2010 nadaljevali s kontinuiranim spremljanjem odnosov uporabnikov do 
ključnih področij delovanja javnih podjetij. 

Zajemanje stališč in mnenj prebivalcev Ljubljane je potekalo kot obnovljena panelna 
raziskava na vzorcu 531 anketirancev, ki prebivajo na območju mesta Ljubljane in po svojih 
značilnostih izraţajo stanje populacije na področju, na katerem javna podjetja izvajajo 
preteţni del svojih dejavnosti. To zagotavlja reprezentativnost dobljenih rezultatov in 
omogoča analizo zadovoljstva uporabnikov storitev, ki jih izvajajo javna podjetja in 
ugotavljanje smernic razvoja ponudbe in storitev. 

Rezultati zaradi kontinuiranosti prinašajo informacije, ki tako vodilnim, kot izvajalcem v 
podjetjih lahko olajšajo posamezne kratkoročne in dolgoročne odločitve. Z vključitvijo 
rezultatov raziskave v sklop informacij, ki se upoštevajo pri odločanju, se tako javna podjetja 
uporabniku še bolj pribliţajo. 

Zaradi stalnosti vzorca lahko ugotavljamo vzročno posledične odnose med spremenljivkami. 
Opazovanje vzorčne enote skozi čas nam omogoča ugotavljanje sprememb in razlogov zanje. 
Kontinuirano spremljanje nam torej omogoča ugotavljanje smernic razvoja storitev, ki bodo 
kar najbolj prilagojene potrebam potrošnikov na eni in moţnostim javnih podjetij na drugi 
strani.  

Spremljamo namreč reakcijo uporabnikov na spremembe v delovanju javnih podjetij in 
morebitne odklone v zadovoljstvu s storitvami. 

Raziskava je izvedena štirikrat letno. V vsakem drugem merjenju ponovimo vprašanje o 
poznavanju in  ugledu podjetij, medtem ko vprašanje o zadovoljstvu s storitvami ponovimo v 
vsakem merjenju.  

 

 Poznavanje delovanja javnih podjetij 

Povprečne ocene poznavanja posameznih javnih podjetij se gibljejo nekoliko nad srednjo 
vrednostjo.  

Najvišjo povprečno oceno poznavanja za leto 2010 (3,44) je dosegala druţba Snaga, kar 
kaţe na aktualnost ukvarjanja z problematiko odpadkov v druţbi, hkrati pa odraţa tudi 
aktivnosti Snage na področju ozaveščanja uporabnikov o ločevanju odpadkov. Povprečna 
ocena poznavanja Snage v lanskem letu je bila 3,18. Z višino povprečne ocene za leto 2010 
ji sledi druţba Ljubljanski potniški promet 3,20, ki pa je lani imelo povprečno oceno 3,31. 
Energetika Ljubljana je v lanskem letu izboljšala povprečno oceno 2,76, glede na leto prej, 
ko je dosegla povprečno oceno poznavanja 2,52. Prav tako je povprečno oceno poznavanja v 
lanskem letu izboljšalo Vodovod-Kanalizacija 2,65 glede na leto 2009, ko je doseglo 
povprečno oceno 2,45.  
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Vir: Rezultati kontinuiranega raziskovanja: Panel pomlad – zima 2010 

 Ugled javnih podjetij 

S pravočasnim in popolnim informiranjem o poslovnih dogodkih zagotavljamo javnost in 
transparentnost poslovanja in krepimo zaupanje javnosti, da svoje poslanstvo uspešno in 
odgovorno izpolnjujemo. Raziskave kaţejo, da na oceno ugleda, poleg razlogov, ki jih 
anketiranci posamično navajajo, vpliva tudi poznavanje javnega podjetja. V spodnjem grafu 
so podane ocene, ki kaţejo gibanje ocen ugleda v letu 2009 in 2010. 

Povprečne ocene ugleda v lanskem letu so za Snago 3,73, za Ljubljanski potniški promet 
3,47, za Vodovod-Kanalizacijo 3,57 in za Energetiko Ljubljana 3,45. 

 

Vir: Rezultati kontinuiranega raziskovanja: Panel pomlad – zima 2010 

 Zadovoljstvo s storitvami 

Zadovoljstvo uporabnikov je eden ključnih ciljev delovanja javnih podjetij. Ugotovitve kaţejo, 
da so uporabniki s storitvami javnih podjetij na splošno zadovoljni. Zadovoljstvo z izvajanjem 
storitev je bilo v letu 2010 na lestvici od 1 do 5 ocenjeno v povprečju od 3,82 do 4,05. S 
povprečno oceno so uporabniki najvišje ocenili druţbo Snaga 4,05, sledi Energetika Ljubljana 
z oceno 4,03, Vodovod-Kanalizacija z oceno 3,96 in Ljubljanski potniški promet z oceno 3,82. 
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V primerjavi s povprečno oceno zadovoljstva za vsa štiri podjetja se je glede na leto 2009 
dvignila in sicer na povprečno oceno 3,97. 

 

Vir: Rezultati kontinuiranega raziskovanja: Panel pomlad – zima 2010 

 
 

2.4 Poslovanje skupine 

Javni holding in povezana javna podjetja so skladno s sklepi pristojnih organov s 1.4.2010 
zaključili prenos finančno računovodskih sluţb, sluţb za informatiko in kadrovskih sluţb 
javnih podjetij na Javni holding. Javni holding od 1. aprila 2010 dalje opravlja in zaračunava 
javnim podjetjem storitve s finančno računovodskega področja, kadrovskega in pravnega 
področja, področja informatike ter področja javnih naročil. 

Druţbe v skupini izvajajo gospodarske javne sluţbe in druge dejavnosti ter izkazujejo ločene 
računovodske izkaze. 

Vodovod-Kanalizacija od leta 2007 izkazuje ločene izkaze poslovnega izida za obvezni 
občinski javni sluţbi oskrba s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode ter za trţno dejavnost ravnanja z industrijskimi odplakami. 

Energetika Ljubljana izkazuje ločene računovodske izkaze za izbirni gospodarski javni sluţbi 
distribucija in dobava toplote ter sistemski operater distribucijskega omreţja zemeljskega 
plina. V okviru trţnih dejavnosti pa spremlja dejavnost proizvodnjo toplote in električne 
energije, dobavo plina in ostale dejavnosti. 

Snaga izkazuje ločene računovodske izkaze za obvezne gospodarske javne sluţbe, izbirne 
gospodarske javne sluţbe ter druge dejavnosti. Obvezne gospodarske javne sluţbe so 
zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, urejanje in čiščenje občinskih cest, urejanje in čiščenje javnih zelenih 
površin. Izbirna gospodarska javna sluţba je urejanje javnih sanitarij, druge gospodarske 
dejavnosti pa so odlaganje nekomunalnih odpadkov, komunalnih in nekomunalnih odpadkov 
iz občin nedruţbenic Javnega holdinga, do podpisa koncesijskih pogodb, proizvodnja 
električne energije, in plakatiranje. 
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Ljubljanski potniški promet izkazuje ločene računovodske izkaze za obvezno gospodarsko 
javno sluţbo mestni linijski prevoz potnikov ter druge dejavnosti – vzdrţevanje vozil ter 
tehnični pregledi. 

Bus izkazuje ločene računovodske izkaze za gospodarsko javno sluţbo medkrajevni linijski 
prevoz potnikov ter druge trţne dejavnosti posebni linijski prevoz potnikov ter občasni 
prevozi. 

 

 Pregled dejavnosti, ki jih izvajajo javna podjetja, povezana v Javni holding  
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2.4.1 Analiza poslovanja 

 Poslovni izid skupine 

     
v EUR 

  LETO 
2010 

NAČRT 
2010 

LETO 
2009 

Indeks 
L10/N10 

Indeks 
L10/L09 

Prihodki iz poslovanja 227.808.884 204.830.882 196.757.992 111,2 115,8 

Odhodki iz poslovanja 228.101.015 212.246.021 208.694.772 107,5 109,3 

Rezultat iz poslovanja (EBIT) -292.131 -7.415.139 -11.936.780 3,9 2,4 

Prihodki od financiranja in drugi prihodki 6.129.280 3.370.496 8.330.528 181,9 73,6 

Odhodki od financiranja in drugi odhodki 1.148.349 686.072 1.072.760 167,4 107,0 

Poslovni izid pred davkom iz dobička 4.688.800 -4.730.715 -4.679.012 - - 

Davek iz dobička 3.908.982 1.995.291 1.405.897 195,9 278,0 

Čisti poslovni izid 779.818 -6.726.006 -6.084.909 - - 
 

Poslovni izid skupine je boljši od načrtovanega, tako prihodki kot odhodki presegajo 
načrtovane vrednosti, rast prihodkov je bila višja od rasti odhodkov, zato skupina dosega 
pozitiven rezultat. 

Tako prihodki kot odhodki, ki so prikazani v nadaljevanju, vključujejo le prihodke in odhodke, 
doseţene v razmerjih z drugimi poslovnimi subjekti, izločeni so vsi medsebojni prihodki in 
odhodki ter upoštevane konsolidacijske knjiţbe. 

 

 Prihodki 

Prihodki iz poslovanja v višini 227.808.884 EUR so sestavljeni iz čistih prihodkov od prodaje v 
višini 222.498.590 EUR, usredstvenih lastnih storitev v višini 1.357.510 EUR ter drugih 
poslovnih prihodkov v višini 3.952.784 EUR. 

Prihodki od financiranja znašajo 2.474.554 EUR, drugi prihodki pa 3.654.726 EUR. 

Največji del čistih prihodkov od prodaje, 49,6%, ustvarja druţba Energetika Ljubljana 
(110.398.845 EUR), 19,0% druţba Vodovod-Kanalizacija (42.218.500 EUR), 14,7% druţba 
Snaga (32.798.159 EUR), 13,6% druţba Ljubljanski potniški promet (30.294.856 EUR), 3% 
druţba Bus (6.759.251 EUR), najmanj pa druţba Javni holding (28.979 EUR). 

Deleţ prihodkov, doseţenih iz poslovanja znaša 97,4% od celotnih prihodkov, ostalo pa se 
nanaša na finančne in druge prihodke. 

Struktura celotnih prihodkov druţb v skupini je prikazana v nadaljevanju in odraţa skoraj 
enako razmerje kot struktura čistih prihodkov iz prodaje. 

 

JHL
0,1%

VO-KA
18,9%

JPE
49,5%

SNAGA
14,9%

LPP
13,7%

BUS
2,9%

Struktura celotnih prihodkov v letu 2010



KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO 2010                             22                                                       

 Odhodki 

Odhodki iz poslovanja so doseţeni v 228.101.015 EUR in so sestavljeni iz stroškov blaga, 
materiala in storitev v višini 124.260.704 EUR, stroškov dela v višini 62.589.896 EUR, odpisov 
vrednosti v višini 31.983.164 EUR ter drugih poslovnih odhodkov v višini 9.267.251 EUR. 

Finančni odhodki znašajo 964.868 EUR, drugi odhodki pa 183.481 EUR. 

Struktura celotnih odhodkov po druţbah v skupini je prikazana v nadaljevanju.  

 

 

 Poslovni rezultati druţb 

Podatke o poslovanju Javnega holdinga in odvisnih druţb prikazujemo v naslednji tabeli. 

   
v EUR 

  
LETO 
2010 

NAČRT 
2010 

LETO 
2009 

Javni holding Ljubljana d.o.o. -7.913.249 -12.176.683 2.499.990 

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 5.257.373 3.119.789 1.554.651 

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. 5.439.318 5.360.287 2.804.148 

Snaga Javno podjetje d.o.o. -1.391.141 -1.059.665 -2.380.484 

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. -7.429.531 -6.753.995 -7.187.021 

Bus d.o.o. -694.778 -699.106 -1.010.337 

 

 Cenovna gibanja 

Javna podjetja pridobivajo prihodek s ceno svojih proizvodov in storitev, ki je edini vir 
financiranja za izvajanje gospodarskih javnih sluţb, zato je ustrezna cenovna politika 
temeljnega pomena za njihovo uspešno poslovanje. 

Na področju oblikovanja cen komunalnih storitev se je vrsto let nadaljevala restriktivna 
politika povišanja cen, vse do avgusta 2009, ko je stopil v veljavo Pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja (Uradni 
list RS, št. 63/09).  

Z Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Uradni list RS št. 69/10) je bila od  
28.8.2010 dalje za šest mesecev zamrznjena cena ravnanja z odpadki, ki je z Uredbo o 
določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 12/11) podaljšana do konca 
avgusta 2011.  

V druţbi Vodovod-Kanalizacija se cene storitev GJS in trţnih storitev v letu 2010 niso 
spreminjale, izjema so pogodbene cene čiščenja industrijskih odplak za skupino prekomernih 
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onesnaţevalcev, ki se na podlagi podatkov iz letnih monitoringov določajo za eno leto 
(vsakoletna prilagoditev teh cen stopi v veljavo s 1. julijem). 

Spreminjanje cen toplote za tarifne odjemalce v druţbi Energetika Ljubljana je v letu 2010 
potekalo v skladu z metodologijo Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in 
tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce ter s soglasjem pristojnega 
organa lokalne skupnosti - Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING 
Ljubljana d.o.o. 

Energetika Ljubljana je v letu 2010 uveljavila devet sprememb cen toplote. Na spremembe 
cen so vplivali višji variabilni stroški proizvodnje in distribucije toplote. Večji deleţ proizvodnje 
toplote poteka v TE-TOL, zato na spremembo prodajne cene toplote v večji meri vplivajo 
spremembe nabavne cene premoga in lesne biomase, v manjšem delu pa nabavne cene 
zemeljskega plina in naftnih derivatov.  

Variabilna cena toplote za končnega uporabnika (gospodinjski odjem) je bila decembra 2010 
glede na december 2009 višja za 8%. Fiksna cena toplote (ceno za priključno moč) pa se v 
letu 2010 ni spremenila. 

Cena oskrbe z zemeljskim plinom sestoji iz cene za uporabo omreţja določene z Aktom o 
določitvi omreţnine za uporabo distribucijskega omreţja zemeljskega plina in cene za 
dobavljen zemeljski plin.  

S soglasjem Agencije RS za energijo je Energetika Ljubljana spremenila cene omreţnine s 
1.8.2010. Cena omreţnine se je v povprečju povišala za 4,2%.  

Cene za dobavo zemeljskega plina so oblikovane na podlagi nabavne cene zemeljskega plina 
od dobavitelja ter pribitka za pokrivanje stalnih stroškov in donosa. Cene so se v letu 2010 
sproti usklajevale s spremembami nabavnih cen zemeljskega plina. Cena plina v decembru 
2010 je bila višja za 37,5% glede na december 2009. 

Cene pare za tehnološke odjemalce in cena za prodano električno energijo so oblikovane 
pogodbeno, cene ostalih storitev pa na osnovi internega cenika druţbe.  

Druţba Snaga je po večletni zamrznitvi cen z dnem 1.2.2010 povišala ceno storitve 
odlaganja odpadkov in s 1.4.2010 ceno storitve zbiranja in prevoza odpadkov, skladno s 
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen komunalnih storitev. V ceno odlaganja 
odpadkov so prvič vključena finančna jamstva, ki v strukturi cene odlaganja odpadkov 
zavzemajo kar 52,0% deleţ. 

Okoljsko dajatev za onesnaţevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se zaračunava ob 
ceni odlaganja odpadkov, je Snaga s 1.2.2010 zniţala skladno z Uredbo o okoljski dajatvi 
(Uradni list RS, št. 85/08) in novo Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list 
RS, št. 53/09) ter glede na predvideno maso odloţenih odpadkov za leto 2010. 

Zaradi uveljavitve novih cen je bila v letu 2010 doseţena povprečna prodajna cena storitev 
zbiranja in prevoza ter odlaganja odpadkov iz gospodinjstev 16,0738 EUR/m3, kar je za 
72,2% višja kot v letu 2009. Povprečni mesečni strošek ravnanja z odpadki na gospodinjstvo 
sedaj znaša 12,17 EUR.  

S 1.4.2010 je bila spremenjena tudi cena storitve zbiranja in prevoza odpadkov iz 
proizvodnje, obrti in storitvenih dejavnosti. 

Podraţitve omenjenih storitev so bile po večletni zamrznitvi cen nujne, saj dejavnost zbiranja 
in prevoza odpadkov še vedno izkazuje izgubo. V primerjavi s povprečno ceno storitve 
ravnanja z odpadki, merjeno v reprezentativnih mestih v Sloveniji, je cena ravnanja z 
odpadki v občinah, kjer to storitev izvaja Snaga, še vedno znatno niţja. 
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Cene storitev druţbe Ljubljanski potniški promet in Bus v mestnem in medkrajevnem 
prometu se niso spremenile ţe od sredine leta 2007. Cene mestnega prometa so se v letu 
2009 realno zniţale z uvedbo Urbane, ki uporabnikom omogoča prestopanje v času 90 minut 
za ceno 0,80 EUR (prej ţeton v vrednosti 0,80 EUR za eno voţnjo oziroma 1,00 EUR 
gotovine). 

 

Cene storitev druţbe Snaga in Vodovod-Kanalizacija so v letu 2010 porasle bolj kot v 
preteklih letih, kar je posledica zadrţevanja cen s strani pristojnih organov. Cene storitev 
Energetike Ljubljana pa se gibljejo v odvisnosti od gibanja cen naftnih derivatov.  

 

2.4.2 Upravljanje s tveganji 

V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij Javni holding in druţbe v skupini 
upoštevajo pravila skrbnega finančnega poslovanja ter spremljajo in obvladujejo tveganja, ki 
so jim izpostavljene pri svojem poslovanju. Glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravljajo, 
razpolagajo z ustreznim kapitalom. 

Javni holding in druţbe v skupini sledijo konzervativnim smernicam obvladovanja tveganj.  

V primerjavi z drugimi trţnimi gospodarskimi druţbami nudi status javnih podjetij v Javni 
holding povezanim druţbam posebno zaščito, po drugi strani pa so storitve obveznih 
občinskih javnih sluţb dolţne zagotavljati stalno in v predpisanih standardih kakovosti, ne 
glede na poslovne učinke, ki jih te storitve prinašajo. Zato so povezana javna podjetja pri 
svojem delovanju in poslovanju izpostavljena specifičnim tveganjem, poleg tega pa se v času 
gospodarske krize tako kot druge gospodarske druţbe srečujejo s povečano negotovostjo 
poslovanja. Z obravnavanjem izpostavljenosti ključnim tveganjem skušajo Javni holding in 
povezana javna podjetja pravočasno prepoznavati, ocenjevati in obvladovati nastala tveganja 
ter se pravočasno odzivati in zmanjševati njihove vplive. 

Poslovna tveganja so zaradi značaja preteţno komunalnih storitev, ki jih opravljajo povezana 
javna podjetja sicer zmerna, vendar druţbe tveganja ne morejo odpraviti, ker nimajo vpliva 
na obseg povpraševanja po komunalnih storitvah. Prav tako kot vsi ostali trţni proizvajalci pa 
so tudi druţbe, ki izvajajo komunalne dejavnosti izpostavljene tveganjem pri nabavah 
surovin, materialov in storitev. 
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 Poslovna tveganja 

Področja 
tveganja 

Opis tveganja Način obvladovanja Izpostavljenost 

Regulatorno 
tveganje 

Tveganja spremembe zakonodaje ali 
podrejenih predpisov 

Sodelovanje z regulatornimi organi v procesu 
priprave aktov, sistematično spremljanje in 
pravočasno odzivanje. 

zmerna 

Trţno 
(prodajno) 
tveganje 

Tveganje zmanjšanja prodaje zaradi 
konkurence, odpovedi kupcev ali 
specifična neugodna nihanja 
(sezonska) 

Iskanje novih trţnih priloţnosti, širitev dejavnosti na 
druge trge, sklepanje dolgoročnih pogodb z velikimi 
odjemalci, obvladovanje stroškov, svetovanje 
odjemalcem. 

zmerna 

Cenovno 
(nabavno) 
tveganje 

Negotova gibanja cen na trgu 
energentov 

Dolgoročni odnosi z dobavitelji in sprotno 
prilagajanje prodajnih cen, skupni nastopi druţb, 
merjenje zadovoljstva kupcev. 

zmerna 

Tehnološko-
operativna 
tveganja 

Varnost in zanesljivost dobave, 
prekinitve poslovanja, omejeni viri 
dobav 

Načrtovanje in upoštevanje tehničnih kriterijev za 
zagotavljanje zanesljivosti obratovanja, redno 
vzdrţevanje, postopki zmanjševanja vplivov 
izpadov. 

precejšnja 

 

Regulatorna tveganja izhajajo iz sprememb trţnih pravil ali zakonodaje in vplivajo na 
poslovne rezultate druţbe. Poslovanje Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij je tesno 
povezano z drţavnimi in lokalnimi predpisi ter sprejetimi strategijami na posameznih 
področjih delovanja podjetij. Zakonodaja za področje obveznih občinskih javnih sluţb se 
nenehno spreminja in dopolnjuje, prilagaja se evropskim direktivam ter povečani skrbi na 
področju varovanja okolja. Izpostavljenost povezanih javnih podjetij tovrstnim tveganjem je 
velika, učinke sprememb je teţko omejevati, najbolj pogosto se zaznavajo kot predpisane 
dodatne aktivnosti in z njimi povezani stroški. Regulatorno tveganje posega tudi na področje 
oblikovanja cen. Obvladovanje teh tveganj je skoraj povsem omejeno in se odvija v obsegu 
aktivnega spremljanja načrtovanih sprememb in posrednega vključevanja v oblikovanje 
zakonskih in podzakonskih predpisov s pripombami ter predlogi. Na spremembe se Javni 
holding in povezana javna podjetja odzivajo s prilagajanjem poslovnih strategij. 

Trţna (prodajna) tveganja skušajo Javni holding in povezana javna podjetja  obvladovati 
z obvladovanjem stroškov, z nenehnim spremljanjem konkurence, z iskanjem novih trţnih 
priloţnosti in širitvijo dejavnosti na druge trge ter s sklepanjem dolgoročnih pogodb z velikimi 
odjemalci, kolikor je to mogoče. Tista povezana javna podjetja, ki večinoma nimajo velikega 
vpliva na obseg povpraševanja po osnovnih storitvah, skušajo zmanjševati poslovna tveganja 
zaradi upada prodaje z omejenimi ukrepi prilagajanja prodajnih cen upravičenim stroškom 
zagotavljanja javnih dobrin.  

Cenovna (nabavna) tveganja. V Javni holding povezana javna podjetja so cenovnim 
tveganjem pri nabavah energentov, materialov in storitev izpostavljena enako kot ostali trţni 
proizvajalci. Predvidljivost gibanja nabavnih cen in vplivov na poslovne odhodke je 
obvladljiva v omejenem obsegu s pomočjo sklepanja večletnih pogodb z dobavitelji 
pomembnejših storitev in materialov ter elektrike, ki so izbrani s postopki javnega naročanja. 
Po reorganizaciji Javnega holdinga so zagotovljeni skupni nastopi vseh povezanih javnih 
podjetij na trgu dobaviteljev, ki zaradi večjih nabavnih količin proizvodnih tvorcev zniţujejo 
nabavno tveganje. 

Tehnološko-operativna tveganja. Pri oskrbi s pitno vodo ter pri dejavnosti ravnanja z 
odplakami druţbe Vodovod-kanalizacija, sta stalno prisotni tveganji varnosti zaradi 
sprememb kakovosti zajete podzemne vode ter zanesljivosti oskrbe zaradi nenadnih večjih 
okvar kot posledice poškodb ali dotrajanosti. Pri oskrbi s toploto in zemeljskim plinom se pri 
poslovanju Energetike Ljubljana pojavljajo tveganja v povezavi z varnostjo in zanesljivostjo 
dobav energije in energentov, zaradi moţnosti izpada proizvodnih ali nabavnih virov, 
naključnih izpadov cevovodov in druge opreme kot posledice poškodb ali dotrajanosti.  
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Javni holding in povezana javna podjetja tehnološko-operativna tveganja obvladujejo z 
izvedbo vsakodnevnih in dolgoročno načrtovanih aktivnosti; s preizkušanji, z notranjim in 
zunanjim nadzorom, z zagotavljanjem zadostnih kapacitet lastnih proizvodnih virov, z redno 
periodično kontrolo opreme in omreţij ter z rednim vzdrţevanjem svojih naprav in 
infrastrukture, z vzpostavljeno 24-urno deţurno sluţbo in zadostno strokovno 
usposobljenostjo zaposlencev.  

Tehnološko-operativna tveganja druţbe, povezana z opredmetenim premoţenjem ter splošno 
odgovornostjo, se obvladujejo tudi z zavarovanji. 

 

 Finančna tveganja 

Področja 
tveganja 

Opis tveganja Način obvladovanja Izpostavljenost 

Likvidnostno 
tveganje 

Nevarnost pomanjkanja likvidnih 
sredstev za poravnavo obveznosti iz 
poslovanja ali financiranja 

Načrtovanje in uravnavanje potreb po likvidnih 
sredstvih. 

visoka 

Kreditno 
tveganje 

Tveganje neizpolnitve druge strani 
(dobavitelji, kupci) 

Preverjanje bonitete, zavarovanje dobav oz. 
izvedbe storitev, sklepanje dolgoročnih pogodb, 
sprotna izterjava, oblikovanje popravkov terjatev. 

zmerna 

Obrestno 
tveganje 

Spremenjeni pogoji financiranja in 
najemanja kreditov 

Ni posebnih mehanizmov. zmerna 

Valutno 
tveganje 

Nevarnost izgube zaradi neugodnega 
gibanja deviznih tečajev 

Ni posebnih mehanizmov. majhna 

 

Likvidnostna tveganja in tveganja v zvezi z denarnim tokom so povezana s 
primanjkljajem razpoloţljivih finančnih virov in s tem nezmoţnostjo druţb, da v roku 
poravnavajo svoje obveznosti. Javni holding kratkoročno plačilno sposobnost obvladuje z 
rednim spremljanjem in načrtovanjem znanih in morebitnih denarnih odlivov in prilivov ter 
usklajevanjem in uravnavanjem ročnosti preseţkov denarnih sredstev. V letu 2010 so 
povezane druţbe tekočo likvidnost uravnavale tudi s kratkoročnim zadolţevanjem pri matični 
druţbi in bankah. Razlog zaradi katerega se ocenjuje, da je izpostavljenost likvidnostnim 
tveganjem visoka, pa je omejena moţnost dolgoročnega zadolţevanja, za katerega druţba 
potrebuje ustrezno soglasje pristojnega organa.  

Kreditna tveganja (neizpolnitev tretjih strank) zajemajo vsa tveganja, ki zaradi 
neporavnave pogodbenih obveznosti poslovnih partnerjev, zmanjšajo gospodarske koristi 
druţbe. Ta tveganja Javni holding in povezana javna podjetja obvladujejo predvsem z 
rednim in skrbnim preverjanjem bonitete posameznih poslovnih partnerjev. Ob večjih 
dobavah materiala in opreme ter izvedbah storitev se zahteva bančne garancije za resnost 
ponudbe, bančne garancije za dobro izvedbo del in bančne garancije za odpravo napak v 
garancijski dobi. Izterljivost terjatev povezana javna podjetja rešujejo sproti z dogovori, 
sprotnim opominjanjem dolţnikov, vlaganjem izvršb in toţbami, kjer je mogoče pa tudi z 
ustavitvijo dobave. Tveganje neporavnave terjatev se izravnava s sprotnim oblikovanjem 
popravkov vrednosti terjatev. 

Obrestna tveganja. Izpostavljenost obrestnemu tveganju je z izjemo Ljubljanskega 
potniškega prometa v Javnem holdingu in povezanih javnih podjetjih nizka zaradi visokega 
deleţa lastniškega financiranja poslovanja.  

Valutna tveganja. V okviru poslovanja s tujimi plačilnimi sredstvi so bila v letu 2010 
valutna tveganja neizrazita, zato druţbe nimajo vzpostavljenih posebnih mehanizmov za 
obvladovanje teh tveganj. 
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2.5 Poročilo o izvajanju dejavnosti 

Javni holding od 1. aprila 2010 dalje izvaja in zaračunava javnim podjetjem storitve s 
finančno računovodskega področja, kadrovskega in pravnega področja, področja informatike 
ter področja javnih naročil. 

Delovanje javnih podjetij pa je bilo tudi v letu 2010 usmerjeno v redno in kakovostno 
zagotavljanje javnih dobrin. Oskrba uporabnikov je bila kakovostna, potekala je nemoteno, 
brez večjih prekinitev.  

Druţba Vodovod-Kanalizacija na podlagi odlokov zagotavlja javno oskrbo z vodo v MOL 
ter na preteţnem ali omejenem območju primestnih občin Brezovica, Dobrova-Polhov 
Gradec, Dol pri Ljubljani in Škofljica. V navedenih občinah ter v občinah Horjul in Medvode 
na enakih pravnih osnovah opravlja storitve ravnanja s komunalnimi odplakami.  

Oskrba s pitno vodo je bila v letu 2010 na pričakovani kakovostni ravni. Skladnost in 
zdravstvena ustreznost pitne vode je bila na vseh oskrbovalnih sistemih nadzorovana skladno 
določbam Pravilnika o pitni vodi. Rezultati mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj v 
okviru notranjega nadzora in monitoringa v letu 2010 dokazujejo, da je pitna voda v 
centralnem in v lokalnih vodovodnih sistemih ustrezala predpisom za to ţivilo. Do izjemnih 
stanj je prišlo v drugi polovici leta na lokalnem vodovodnem sistemu Preţganje, kjer so 
spremembe naravnih pogojev na zajemu vode narekovale uvedbo dodatnih aktivnosti in 
ukrepov za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo. 

Prodaja pitne vode se je v letu 2010 zmanjšala (precej bolj izrazito v drugi polovici leta), na 
oskrbnih območjih izvajanja javne sluţbe je bilo prodanih 698 tisoč m3 oz. 3% manj vode kot 
v letu poprej. Zaostanek za načrtovanim letnim obsegom prodane vode na območjih 
izvajanja javne sluţbe (upoštevano prenehanje izvajanja javne sluţbe v dveh občinah) je 
nekoliko manjši in znaša skoraj 494 tisoč m3 vode oz. 2,2%. Količina vode za občino Ig iz 
centralnega sistema, ki jo druţba prodaja reţijskemu obratu po pogodbi, je presegla 
pričakovano (načrtovana pred vgradnjo merilcev). Obseg prodaje vode se je v letu 2010 
zmanjšal v MOL in občini Dobrova-Polhov Gradec. V primerjavi z letom 2009 je bilo v MOL 
lani prodanih 612 tisoč m3 oz. 3% manj vode. Večja porasta količin prodane vode sta 
zabeleţena v občini Brezovica, kjer je del porasta pripisati razširitvi oskrbnega območja, in 
občini Ig. Iz teh podatkov je sklepati, da število prebivalcev in obsegi dejavnosti v primestnih 
občinah naraščajo (novogradnje so cenejše kot na območju Ljubljane), v MOL pa upadajo. 

Sektor kanalizacije zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 
ter industrijskih odplak za okoli 270 tisoč prebivalcev ter raznovrstne gospodarske in 
druţbene dejavnosti na: centralnem kanalizacijskem sistemu za preteţni del MOL in manjša 
območja v občinah Medvode, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec in Škofljica ter 9 lokalnih 
kanalizacijskih sistemih: Črnuče, Brod-Šentvid in Gameljne na območju MOL, Pirniče v občini 
Medvode, Kamnik pod Krimom v občini Brezovica,  Škofljica v občini Škofljica, Horjul v občini 
Horjul ter Dobrova ter Polhov Gradec v občini Dobrova-Polhov Gradec. Odvajanje odpadne 
vode je bilo nemoteno na vseh oskrbnih sistemih, tudi v septembrskih poplavnih razmerah. 
Procesi čiščenja odplak iz centralnega kanalizacijskega sistema na CČN v Zalogu in tudi na 
ČN lokalnih kanalizacijskih sistemov so se do sredine septembra odvijali tekoče in brez 
posebnosti. 

Obseg prodanih storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je bil minimalno 
večji kot v letu 2009 (povečanje za 5.343 m3 odplak). Rast prodaje storitev je bila realizirana 
le v sektorju gospodarskih dejavnostih (za 2,3%), iz gospodinjstev in negospodarstva je bilo 
odvedenih 0,2% manj odpadne vode. Prodaja storitev ravnanja s komunalnimi odplakami je 
bila za odstotek večja od načrtovanega obsega, preseganje pa je izkazano v obeh prodajnih 
sektorjih. Zadrţanje obsega prodaje na ravni predhodnega leta je v glavnem posledica novih 
priključitev na javno kanalizacijo (področje Bizovika z naselji v avgustu 2009, področje dela 
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Lavrice proti koncu leta 2009, začetek delovanja sistema na območju Dola koncem leta 2009, 
v letu 2010 pa je bilo na omreţje priključenih še 242 objektov). 

V letu 2010 je bilo preko centralnega kanalizacijskega sistema odvedenih 94,5% odplak. 
Pritok odplak na centralni sistem se je glede na obseg v letu poprej povečal za 0,2% oz. 36 
tisoč m3 odplak, rast obsega je povezana z dodatnimi priključevanji objektov na kanalizacijo 
v letih 2009 in 2010. Prodaja storitev ravnanja z odplakami na lokalnih oskrbnih sistemih se 
je primerjalno na leto poprej zmanjšala skupno za dobrih 7% oz. 87 tisoč m3 odplak, preteţni 
del izkazanega količinskega upada storitev na območjih lokalnih sistemov izhaja iz prekinitve 
izvajanja javne sluţbe v občini Ig v začetku junija 2009.  

Sistem daljinske oskrbe s toploto druţbe Energetika Ljubljana je v letu 2010 deloval brez 
večjih prekinitev in skladno z dogovorjenimi parametri. V letu 2010 je bilo priključenih na 
vročevodno omreţje 173 novih toplotnih postaj, priključna moč pa se je povečala za 9,2 MW. 
Priključevanje na vročevodno omreţje je močno odvisno od dinamike gradnje novih večjih 
objektov v MOL. 

Prodaja toplote v letu 2010 je znašala 1.292,0 GWh (od tega 173,1 GWh pare), kar je 6,8% 
več kot v letu 2009 in 3,1% nad načrtovanim obsegom. Od TE-TOL je bilo nabavljeno 
1.371,6 GWh toplote, kar je 11,4% več kot leta 2009 in 10,0% več kot je bilo načrtovano za 
leto 2010. Večji obseg nabave toplote (predvsem vroče vode za potrebe ogrevanja) je 
rezultat poslovne odločitve druţbe, da čim večji deleţ proizvodnje poteka iz kombiniranega 
vira. 

Storitve sistemskega operaterja distribucijskega omreţja zemeljskega plina je Energetika 
Ljubljana v letu 2010 opravljala zanesljivo in varno, brez večjih motenj in nepredvidenih 
prekinitev. Na plinovodno omreţje se je priključilo 217 novih merilnih mest. Z novimi 
priključitvami se je priključna moč povečala za 23,1 MW. Največ priklopov je evidentiranih v 
skupini odjemalcev z letnim odjemom med 1.500 in 4.500 m3 zemeljskega plina, na drugi 
strani pa je zabeleţenih precej odklopov v skupini odjemalcev z letno porabo do 200 m3 (t.i. 
kuharji). 

Preko plinovodnega omreţja je Energetika Ljubljana v letu 2010 distribuirala 80,1 mio m3 
zemeljskega plina v MOL in primestnih občinah. Distribuirane količine zemeljskega plina so 
višje tako od načrtovanih kot v primerjavi z letom prej. Realiziran obseg distribucije je 
soodvisen od prodaje plina, ki je v večjem obsegu namenjena za potrebe ogrevanja. Prodaja 
plina pa je bila v letu 2010, v primerjavi z načrtom in preteklim letom, tudi preseţena.  

V letu 2010 je na plinovodnem omreţju druţbe, poleg Energetike Ljubljana, dobavljalo 
zemeljski plin še pet drugih dobaviteljev, pri čemer njihov skupni deleţ v distribuciji 
predstavlja 2,3% distribuiranih količin.  

Snaga v okviru dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov izvaja storitve rednega zbiranja in 
prevoza iz gospodinjstev in pogodbeni odvoz odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvenih 
dejavnosti (v nadaljevanju: POSD). Redni odvoz odpadkov iz gospodinjstev Snaga izvaja na 
območju Mestne občine Ljubljana in šestih občin druţbenic Javnega holdinga: Brezovica, Dol 
pri Ljubljani, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Medvode in Škofljica, ter občin Velike Lašče, Ig 
in Vodice. 

V okviru dejavnosti zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov je bilo v letu 2010 zbranih in 
odpeljanih 151 tisoč ton odpadkov, kar je manj kot je bilo načrtovano in manj kot v letu 
2009. Predvsem je bilo manj zbranih mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, kar je 
tudi eden od ciljev druţbe za leto 2010. V primerjavi z načrtom za leto 2010 in tudi v 
primerjavi z letom 2009 je bilo v letu 2010 znatno več zbranih in odpeljanih kosovnih 
odpadkov predvsem zaradi čiščenja in saniranja po poplavah, ki so prizadele Ljubljano 
septembra 2010. 
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Skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih sluţb je bilo v obravnavanem obdobju saniranih 
82 črnih odlagališč, kar je 11,8% oziroma 11 črnih odlagališč manj kot v letu 2009. Iz tega 
naslova je bilo zbranih in  odpeljanih 1.082 ton oz. 2.557 m3 odpadkov, kar je občutno več 
glede na leto 2009. 

V letu 2010 je Snaga skladno z Uredbo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami in 
dogovorom o prevzemanju nagrobnih sveč s strani Ministrstva za okoljske in prostor, 
Agencije RS za okolje in v dogovoru s pooblaščenima zbiralcema Interseroh, d.o.o. in Prons, 
podjetje za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami, d.o.o., pričela z ločenim odvaţanjem 
sveč iz pokopališč. 

Na področju odlaganja odpadkov sta bila realizirana zastavljena cilja: iz odlagalnih polj je bilo 
izločenih 2.157 ton odpadkov za predelavo, predvsem lesa med odloţenimi kosovnimi 
odpadki, kar je rezultat prizadevnosti delavcev pri sortiranju, dodatnega ročnega sortiranja in 
optimalne izkoriščenosti bagra z grabilnikom. Tako je bil zastavljeni cilj znatno preseţen, in 
sicer za 50,8%. Na odlagališču nenevarnih komunalnih odpadkov Barje je bila masa 
odloţenih gradbenih odpadkov, nenevarnih odpadkov, preostankov komunalnih odpadkov in 
odloţenih azbestno-cementnih odpadkov v skladu z omejitvami iz okoljevarstvenega 
dovoljenja za obratovanje odlagališča. 

Obstoječi sistem čiščenja javnih površin, ki se je tudi v letu 2010 izvajal skladno z izvedbenim 
programom urejanja in čiščenja občinskih cest, breţin in javnih sanitarij v Mestni občini 
Ljubljana, je Snaga preverila in nadgradila s storitvami interventnega čiščenja, kar zagotavlja 
izvajanje storitev čiščenja na kritičnih točkah v Mestni občini Ljubljana vsak dan v 
popoldanskem času, vključno s sobotami, nedeljami in prazniki. Uvedeno je tudi mokro 
čiščenje ulic v centru mesta, kar omogoča bolj učinkovito odstranjevanje madeţev z uličnega 
tlaka in bolj enakomerno izvedbo čiščenja površin. Jesensko odstranjevanje listja s 
pometalnimi stroji in ostalo opremo je zagotovilo bolj učinkovito in kakovostno 
odstranjevanje listja iz cestnih površin v primerjavi z ročnim čiščenjem, kar se odraţa tudi v 
manjšem številu pripomb s strani občanov. 

V letu 2010 je Snaga urejala javne sanitarije na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, 
Zmajski most, Plava laguna in od avgusta 2010 dalje tudi novo odprte sanitarije na 
Mesarskem mostu. Poleg navedenih lokacij je urejala in vzdrţevala tudi dve kemični sanitarni 
enoti na lokaciji Park Tivoli ob ribniku. 

Druţba Ljubljanski potniški promet opravlja prevoz potnikov na območju Mestne občine 
Ljubljana, nekatere proge pa segajo tudi izven MOL (3b, 6b, 19b, 25, 27, 28). Prevoz 
potnikov je na območju Ljubljane in okolice zagotovljen vse dni v letu, vendar z različnim 
obsegom. Med letom se druţba prilagaja šolskemu koledarju in poletnim počitnicam, tako da 
je največji obseg prevoza pozimi, med tednom je manjši obseg v soboto in nedeljo, čez dan 
pa je največ avtobusov v prometu v času jutranje in popoldanske konice. Prepeljanih je bilo 
84.051.917 potnikov skupaj s potniki na posebnih linijskih prevozih, opravljenih 42.814.184 
validacij, oziroma potovanj skupaj s potovanji na posebnih linijskih prevozih in prevoţenih 
11.578.621 kilometrov. Število prepeljanih potnikov je od lanskoletnih višje za 1% in 7% 
višje od načrtovanih. Število prevoţenih kilometrov je od lanskoletnih višje za 1% in 1% niţje 
od načrtovanih. Konec leta je bilo v voznem parku 209 avtobusov in sicer 53 enojnih in 156 
zgibnih. Konec leta 2010 se je starost voznega parka zniţala za 3 leta v primerjavi s koncem 
leta 2009, saj je druţba nabavila 39 novih avtobusov. 

V medkrajevnem linijskem prometu, ki ga izvaja druţba Bus, je bilo v letu 2010 prevoţenih 
3.273.307 kilometrov in prepeljanih 1.651.344 potnikov. Število prevoţenih kilometrov je za 
30% višje od lanskoletnega in enako načrtovanemu. Število prepeljanih potnikov je od 
lanskoletnih višje za 38% in 14% niţje od načrtovanega.  
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Prevoze za šolsko leto 2009/2010 je druţba Bus opravljala za 15 osnovnih šol, za šolsko leto 
2010/2011 pa za 20 osnovnih šol. V letu 2010 je bilo prevoţenih 567.652 kilometrov in 
prepeljanih 1.586.828 potnikov. Število prevoţenih kilometrov je od lanskoletnih višje za 
43% in 1% niţje od načrtovanega. Število prepeljanih potnikov je za 45% višje od 
lanskoletnega in 4% niţje od načrtovanih. V kolikor se upošteva prepeljane kilometre in 
potnike za leto 2009 v celoti, je število prevoţenih kilometrov enako lanskoletnim, število 
potnikov pa višje za 1%.  

Na občasnih prevozih je bilo prevoţenih 469.959 kilometrov in prepeljanih 174.021 potnikov. 
Število prevoţenih kilometrov je 28% višje kot lansko leto in 2% niţje od načrtovanega. 
Število prepeljanih potnikov je 46% višje kot lansko leto in 1% višje od načrtovanih. 

Konec leta je bilo v voznem parku Bus 64 avtobusov in sicer 62 enojnih in 2 zgibna.  

 PREGLED DOSEŢENEGA FIZIČNEGA OBSEGA POSLOVANJA V LETU 2010 

 

VODOVOD - KANALIZACIJA 
Vodovod 

 2010 2009 ± %  2010/2009 

Koristna oddaja v m3 22.113.499 22.636.450 -2,3 

Dolţina omreţja  v km 1.109 1.098 1,0 

Kanalizacija 
 2010 2009 ± %  2010/2009 

Koristna oddaja v m3 20.516.539 20.567.631 -0,2 

Dolţina omreţja v km 1.125 1.105 1,8 

Število priključkov v kosih 26.716 26.474 0,9 

ENERGETIKA 
Vroča voda – proizvodnja in distribucija 

 2010 2009 ± %  2010/2009 

Proizv. in nakup vroče vode v MWh 1.333.540 1.225.597 8,8 

Prodaja toplote v MWh 1.118.879  1.043.595 7,2 

Dolţina omreţja v km 252,9 246,5,0 2,6 

Število priključenih postaj 3.720 3.547 4,9 

Para - proizvodnja in distribucija 
 2010 2009 ± %  2010/2009 

Proizvodnja in nakup pare v ton  223.381 215.623 3,6 

Prodaja pare v ton 218.245 210.009 3,9 

Dolţina omreţja v km 10,7 10,7 0,0 

Število priključenih postaj 24 25 -4,0 

Plin - dobava in distribucija 
 2010 2009 ± %  2010/2009 

Dobava plina v m3 80.530.065 73.499.033 9,6 

Distribucija plina v m3 80.114.721 73.465.280 9,1 

Dolţina omreţja v km 626,4 603,9 -3,7 

Število priključenih plinomerov 56.949 56.732 0,4 

Elektrika - prodaja 
 2010 2009 ± %  2010/2009 

Koristna oddaja v MWh 35.617 (*) 48.317 -26,3 

SNAGA 
Zbiranje in prevoz odpadkov 

 2010 2009 ± %  2010/2009 

Skupaj vsi zbrani in odpeljani odpadki v ton 150.580 155.732 -3,3 

Od tega ločeno zbrani odpad. v ton 36.057 32.874 9,7 

Odlaganje odpadkov in proizvodnja električne energije 
 2010 2009 ± %  2010/2009 

Skupaj vsi sprejeti odpadki  v ton 139.209 158.427 -12,1 

Skupaj odloţeni odpadki  v ton 131.333 153.326 -14,3 

Proizved. električna energija v kWh 22.280.257 21.014.422 6,0 

Urejanje in čiščenje občinskih cest 
 2010 2009 ± %  2010/2009 

Storitve gosp. javne sluţbe v urah 119.523 113.354 5,4 

     (*) niţja količina elektrike v letu 2010 je zaradi daljše okvare turbine 
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 PREGLED DOSEŢENEGA FIZIČNEGA OBSEGA POSLOVANJA V LETU 2010 

POTNIŠKI PROMET 
Mestni 

 2010 2009 ± %  2010/2009 

Število rednih prog  24 23 4,3 

Skupna dolţina prog v km – izven konice  317 292 8,6 

Število potovanj 42.814.184 56.978.967 -24,9 

Prevoţeni kilometri 11.578.621 11.496.402 0,7 

Povprečno število vozil  213 205 3,9 

Starost avtobusov (konec leta) 9 let 4 m 12 let 6 m - 

Bus 
 2010 2009 ± %  2010/2009 

Število rednih prog  33 33 0,0 

Skupna dolţina prog v km 782 782 0,0 

Prepeljani potniki 3.412.193 2.412.733 (**) 41,4 

Prevoţeni kilometri 4.310.918 3.279.173 (**) 31,5 

Povprečno število vozil  62 62 0,0 

     (**) samo devet mesecev 

 
 

2.6 Poročilo o naloţbeni dejavnosti 

Predlogi Poslovnih načrtov povezanih javnih podjetij Vodovod-Kanalizacija, Energetika 
Ljubljana ter Snaga za leto 2010 so bili potrjeni na seji Sveta ustanoviteljev dne 23.12.2009, 
predlog Poslovnega načrta podjetja Ljubljanski potniški promet pa je bil na isti seji 
obravnavan, vendar ni bil potrjen z obrazloţitvijo, da le-ta ne vsebuje ukrepov za zmanjšanje 
predvidene izgube v letu 2010. Istega dne so Poslovni načrt Javnega holdinga in povezanih 
javnih podjetij za leto 2010 potrdili tudi druţbeniki na seji skupščine. Svet ustanoviteljev je 
dne 12.2.2010 potrdil Poslovni načrt podjetja Ljubljanski potniški promet za leto 2010. Svet 
ustanoviteljev je dne 23.6.2010 potrdil Rebalans poslovnega načrta podjetja Energetika 
Ljubljana za leto 2010, dne 8.7.2010 pa je Svet ustanoviteljev potrdil Rebalans poslovnega 
načrta podjetja Vodovod-Kanalizacija za leto 2010 in Rebalans poslovnega načrta podjetja 
Snaga. Dne 29.9.2010 je Svet ustanoviteljev potrdil rebalans poslovnega načrta podjetja 
Energetika Ljubljana. 

Svet ustanoviteljev je na seji dne 20. julija 2007 podal soglasje k sklenitvi internih posojilnih 
pogodb med obveznima gospodarskima javnima sluţbama, za začasno uporabo razpoloţljivih 
sredstev amortizacije zaradi izvedbe nujnih, z rebalansom načrtovanih naloţb na področju 
oskrbe s pitno vodo. S tem je bila dana podlaga za investicijsko dejavnost javnih podjetij v 
navedenem in nadaljnjih poslovnih letih.  

V okviru investicijskega načrta za leto 2010 so bile opredeljene naloge, ki so po obsegu, 
strukturi in dinamiki v posameznih javnih podjetjih opredeljene kot strokovno tehnično 
potrebne in tudi izvedljive v načrtovanem letnem obdobju.  

Vrednost načrtovanih investicijskih nalog z zagotovljenimi viri financiranja za leto 2010 (z 
upoštevanimi rebalansi) je znašala 58.343.185 EUR ter dodatno načrtovana vrednost za 
investicije na podlagi pogodb o prenosu poslovnega deleţa v višini 178.360 EUR. 

Skupna vrednost realiziranih investicijskih nalog Javnega holdinga in druţb v skupini je v letu 
2010 znašala 53.659.913 EUR. Poleg tega so bile realizirane investicije v višini 50.313 EUR iz 
naslova razlike deleţev, ki jih je zagotovil Javni holding na osnovi brezplačnega prenosa 
javnih podjetij na Mestno občino Ljubljana.  

Javni holding po vsakokratnem sklepu skupščine od leta 2003 dalje, zagotavlja sredstva za 
nujne investicije Vodovod-Kanalizacija na način, da je Javni holding na podlagi zahtevkov o 
realiziranih investicijah nakazal druţbi sredstva, jih ob nakazilu prikazal kot dane avanse, ob 
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aktiviranju investicij pa kot druge poslovne odhodke, kar je seveda negativno vplivalo na 
rezultat Javnega holdinga. Skupščina Javnega holdinga je dne 3.6.2009 sprejela sklep, da se 
sredstva namenjena za realizacijo investicijskih vlaganj, zagotovijo le v obliki povečanja 
osnovnega kapitala druţbe Vodovod-Kanalizacija na način, da se vlagajo sredstva do višine 
odobrenih in še neporabljenih sredstev.  

Za izpolnitev najnujnejših investicijskih nalog je Javni holding, skladno s sklepom skupščine 
druţbenikov, dodatno zagotovil 1.144.654 EUR za izvedbo najnujnejših investicijskih nalog iz 
poslovnega načrta javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija za leto 2010, ki pa so bila le delno 
črpana v obravnavanem letu. 

Realizacija investicijskih nalog se spremlja po občinah na podlagi lokacijskega principa, 
skladno z izvedenimi investicijskimi nalogami v posamezni občini. Vlaganja v investicije 
skupnega pomena so razporejena na posamezne občine v odvisnosti od udeleţbe v 
investicijo in sicer: vlaganja za izvajanje dejavnosti odvaţanja in odlaganja odpadkov na 
podlagi poslovnega deleţa občine po druţbeni pogodbi in investicije za izvajanje dejavnosti 
prevoza potnikov mestnega potniškega prometa na podlagi obsega prevozov na področju 
posamezne občine.  

Z dnem 1.1.2010 je bil izveden prenos sredstev v upravljanju oziroma gospodarske javne 
infrastrukture na Mestno občino Ljubljana in primestne občine, ter od tega dneva dalje 
obračunana najemnina, ki jo zaračunavajo lastnice infrastrukture javnima podjetjema 
Vodovod-Kanalizacija in Snaga kot izvajalcema gospodarskih javnih sluţb. S tem se zniţa 
znesek obračunane amortizacije javnega podjetja in s tem zniţa vir investicij javnega 
podjetja. Tako je posledično načrtovana in realizirana vrednost investicij podjetij Snaga in 
Vodovod-Kanalizacija tako v letu 2010 kot naslednjih letih niţja za več kot 5 milijonov EUR in 
s tem oteţeno zagotavljanje pripadajočih deleţev investicij v bodoče. Podjetja z lastnimi 
sredstvi zagotavljajo le investicije v obnovo in nadomestitve, kot investitorji novogradenj pa 
nastopajo le občine, kot lastnice infrastrukture, ki z najemninami in drugimi namenskimi 
prihodki proračuna zagotavljajo razvoj infrastrukture. 

Javni holding je realiziral investicije v skupni višini 1.280.886 EUR. Za obnove in 
nadomestitve je bilo porabljeno 190.942 EUR. Večji del obnov in nadomestitev pokriva 
predvsem zagotovitev ustrezne IT opreme za delovanje podpornih sluţb, kar je bila praktično 
izvedeno s prenosom obstoječe opreme zaposlenih, ki so z reorganizacijo prešli na Javni 
holding. Za investicije v razvoj je Javni holding porabil 1.089.944 EUR. Vse investicije v 
razvoj v letu 2010 so bile povezane z vzpostavitvijo novega poslovnega informacijskega 
sistema SAP, kjer je prišlo do manjšega povečanja od planiranih vrednosti zaradi poslovno 
utemeljenih razlogov širše izvedene implementacije, kot je bila zastavljena z razpisnimi 
zahtevami. Vsled tega se je sorazmerno povečala tudi vrednost potrebnih uporabniških 
licenc. 

Za vlaganja druţbe Vodovod-Kanalizacija v obnove ter razvoj komunalne infrastrukture in 
delovno opremo izvajalcev je bilo v letu 2010 vloţenih 16.209.498 EUR. V dejavnost oskrbe z 
vodo je bilo vloţenih 5.009.619 EUR, v dejavnost ravnanja z odplakami 10.993.756 EUR in v 
osnovna sredstva podpornih sluţb 206.123 EUR. Naloţbene aktivnosti so v preteţnem delu 
potekale v skladu z rebalansom letnega načrta. 

V obnove infrastrukture in zamenjave ter posodobitve delovnih sredstev, potrebnih za 
izvajanje dejavnosti javnih sluţb, je druţba v letu 2010 vloţila skupno 7.811.083 EUR. 
Obnovitveni investicijski odhodki so v večjem delu rezultat izvajanja obnov in zamenjav 
komunalne infrastrukture. 

Za razvojne projekte, usmerjene tako v širitve oskrbnih sistemov kot v zagotavljanje višje 
kakovosti storitev, je druţba Vodovod-Kanalizacija v letu 2010 porabila skupno 8.398.415 
EUR. Večji del skupne razvojne naloţbene vrednosti je bil namenjen projektom dejavnosti 
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ravnanja z odplakami, manj sredstev pa je bilo porabljenih v razvojne projekte za izboljšanje 
oskrbe s pitno vodo.  

Skupna vrednost investicijskih naloţb druţbe Energetika Ljubljana je v letu 2010 znašala 
21.869.684 EUR, kar predstavlja 92,3% načrtovane vrednosti za obravnavano leto.  

Vrednost investicij v obnove in nadomestitve je v letu 2010 znašala skupaj 6.091.017 EUR, 
po posameznih sklopih pa so bila sredstva porabljena: za obnovo energetskih virov za 
daljinsko ogrevanje 242.915 EUR, za obnove vročevodnega omreţja 964.378 EUR, za obnove 
plinovodnega omreţja 567.918 EUR, za druge obnove in nadomestitve 4.315.806 EUR. Vse 
obnove in nadomestitve so potekale na območju MOL. 

Realizacija investicij v razvoj daljinske oskrbe s toploto in plinom je v obravnavanem letu 
znašala 15.778.667 EUR, po posameznih sklopih pa so bila sredstva porabljena: za izgradnjo 
energetskih virov za daljinsko ogrevanje 2.809.420 EUR, za razvoj daljinskega ogrevanja v 
MOL 9.908.853 EUR, za razvoj plinovodnega omreţja 3.060.394 EUR, od tega v MOL 
1.545.816 EUR ter drugih občinah 1.514.578 EUR. 

V letu 2010 je Snaga izvedla skupaj za 3.394.609 EUR investicij, kar predstavlja slabih 40% 
načrtovane vrednosti.  

Vrednost investicij v obnove in nadomestitve je znašala 526.013 EUR, za razvoj pa je bilo 
porabljeno 2.868.596 EUR. 

Druţba Ljubljanski potniški promet je za investicije v letu 2010 porabila 10.896.761 EUR 
in sicer za obnove in nadomestitve 10.046.761 EUR in za razvoj 850.000 EUR. Sredstva so 
bila porabljena v skladu z usmeritvami, to je za realizacijo najnujnejših vlaganj. 

Druţba Bus je za investicijska vlaganja v letu 2010 porabila 58.790 EUR.  

 
 

2.7 Raziskave in razvoj 

Usmerjenost k motiviranju raziskovalnih dejavnosti v druţbah zaposlenih strokovnjakov in 
njihovem sodelovanju v različnih projektnih skupinah je temeljno pravilo Javnega holdinga 
ter druţb v skupini. Uporabne novosti raziskovalnega dela so lahko vzvod povečanja dodane 
vrednosti. Lastne izkušnje druţb v skupini kaţejo, da tehnično tehnološke novosti ter 
poznavanje posebnosti izvajanja dejavnosti lahko bistveno prispevajo k povečanju kakovosti 
storitev, prihranku energentov, zniţanju vplivov na okolje ali zniţanju proizvodnih stroškov. 
Raziskovalne aktivnosti so usmerjene na področje vodnih virov, podzemnih voda ter pitne 
vode, na področje racionalizacije obratovanja sistemov daljinskega ogrevanja in oskrbe s 
plinom, na vpliv uvedbe hibridnih avtobusov v promet. 

V zadnjem desetletju se raziskovalne aktivnosti odvijajo predvsem na področjih vodnih virov, 
podzemnih voda in pitne vode, manj na področjih celovitega sistema oskrbe s pitno vodo ter 
ravnanja z odplakami. Sedanja osredotočenost na podtalnico je odraz novih teţav, ki so se v 
tem obdobju pojavile pri zagotavljanju varnosti oskrbe. V letni poslovni načrt je bilo 
vključenih več raziskovalnih aktivnosti in projektov, ki so večletni in JP VO-KA (so)financira z 
lastnimi poslovnimi sredstvi. Te aktivnosti vodijo in delno izvajajo zaposleni, ki tvorijo 
neformalno projektno raziskovalno skupino. Člani te skupine svoje raziskovalne sposobnosti 
preizkušajo tudi na večjih projektih skupnega pomena, ki jih financirajo zunanje institucije. 
Usposobljenost članov raziskovalne skupine je uveljavljena tudi v širšem evropskem merilu, 
kar dokazuje njen poloţaj vodilnega partnerja za mednarodni projekt INCOME, ki poteka od 
začetka leta 2009. 

Mednarodni projekt s slovenskim nazivom »Podnebne spremembe in njihov vpliv na oskrbo s 
pitno vodo« je eden prvih v Sloveniji, ki obravnava pričakovane podnebne spremembe in 
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katerega rezultati bodo omogočali pravočasno zaznavanje in ukrepanje ob negativnih 
posledicah podnebnih sprememb na način, da bo tudi v prihodnosti zagotovljena zadostna in 
zdravstveno ustrezna javna oskrba s pitno vodo. Projekt financira Evropski sklad za 
regionalni razvoj, vanj je vključenih 19 partnerjev iz 10 drţav, med njimi trije iz Slovenije. 
Testni raziskovalni območji v Sloveniji sta Ljubljansko polje in Pomurje. 

Na področju oskrbe z zemeljskim plinom je druţba Energetika Ljubljana izdelala več 
hidravličnih analiz oskrbe območij napajanja obstoječih in načrtovanih regulacijskih postaj, z 
namenom širitve in racionalizacije obratovanja distribucijskega omreţja. Korak naprej je bil 
izveden na pripravi hidravličnega modela distribucijskega omreţja zemeljskega plina, pri 
čemer so se zaposleni na tem projektu ukvarjali predvsem z določitvijo obremenitvenega 
profila odjemalcev energije in kalibracijo modela s podatki meritev stanja na omreţju in v 
regulacijskih postajah. 

Posebno teţo opravljenega razvojnega dela na področju uvedbe nove storitve – ponudbe 
hladu, predstavlja v letu 2010 realiziran projekt lokalnega sistema daljinskega hlajenja na 
območju Športnega parka Stoţice. Uporaba toplote za namen hlajenja predstavlja povečanje 
prodajo toplote v poletnem obdobju in s tem doprinos k boljši izkoriščenosti obstoječega 
omreţja in proizvodnih virov sistema daljinskega ogrevanja. Nadaljnje razvojne aktivnosti na 
tem področju so usmerjene na nove potencialne poslovno stanovanjske objekte, ki jih bo 
Energetika Ljubljana skušala prepričati k odjemu hladu s konkurenčno ceno.  

Na dejavnosti odlaganja odpadkov Snaga fokusira razvojne usmeritve zlasti na pravočasno 
reševanje problema odlagalnih površin. Druţba je pričela z aktivnostmi za pridobitev novih 
površin za odlaganje. Mestna občina Ljubljana je juţno od sedanjega odlagališča v svojem 
prostorskem načrtu predvidela površine za širitev.  

Za potrebe dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov je bila v sodelovanju z nemško 
konzultantsko firmo INFA izdelana Analiza prednosti in slabosti na področju zbiranja in 
odvaţanja mešanih komunalnih odpadkov. Rezultat analize je vrsta ukrepov za povečanje 
učinkovitosti in zmanjšanje stroškov, katerih realizacija se prične v letu 2011 in nadaljuje v 
letu 2012. 

 
 

2.8 Javna naročila 

Javni holding in povezane druţbe vodijo postopke javnega naročanja v skladu z Zakonom o 
javnem naročanju /ZJNV-2B/ (Uradni list RS, št. 19/2010) in Uredbo o seznamih naročnikov, 
področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v 
objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za 
elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07).  

Javni holding je v okviru Sektorja za javna naročila v letu 2010 izvedel 267 postopkov javnih 
naročil, od tega 28 skupnih, 15 za Javni holding, 120 za Energetiko Ljubljana, 50 za 
Vodovod-Kanalizacijo, 36 za Snago, 6 za Ljubljanski potniški promet ter 7 za Ljubljanska 
parkirišča in trţnice ter 5 za Ţale. Navedeni sektor je poleg tega nudil strokovno pomoč in 
podporo pri izvedbi postopkov, ki so jih javna podjetja izvajala sama (mala naročila). Na 
podlagi dogovora med Javnim holdingom in Mestno občino Ljubljana so sodelavci Sektorja za 
javna naročila v letu 2010, kot člani strokovnih komisij, sodelovali tudi v štirih postopkih 
javnih naročil, ki jih je vodila Mestna občina Ljubljana in katerih vrednost je presegala 1 mio 
EUR. 

Druţba Vodovod-Kanalizacija je v letu 2010 zaključila 79 postopkov javnih naročil, od tega 31 
postopkov za oddajo naročil blaga, 21 postopkov za oddajo naročil gradenj in 27 postopkov 
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za oddajo naročil storitev. Vrednost podpisanih pogodb, okvirnih sporazumov je znašala 
15.006.652 EUR brez DDV.  

Druţba Energetika Ljubljana je v letu 2010 zaključila 166 postopkov javnih naročil, od tega 
40 postopkov za oddajo naročil blaga, 100 postopkov za oddajo naročil gradenj in 26 
postopkov za oddajo naročil storitev. Vrednost podpisanih pogodb, okvirnih sporazumov je 
znašala 17.236.620,73 EUR brez DDV.  

Druţba Snaga je v letu 2010 je zaključila 94 postopkov javnih naročil, od tega 23 postopkov 
za oddajo naročil blaga, 11 postopkov za oddajo naročil gradenj in 60 postopkov za oddajo 
naročil storitev. Vrednost podpisanih pogodb, okvirnih sporazumov je znašala 10.437.535,21 
EUR brez DDV.  

Druţba Ljubljanski potniški promet je v letu 2010 zaključila 14 postopkov javnih naročil, od 
tega 11 postopkov za oddajo naročil blaga in 3 postopki za oddajo naročil storitev. Vrednost 
podpisanih pogodb, okvirnih sporazumov je znašala 3.967.266,59 EUR brez DDV.  

Druţba Bus v letu 2010 ni zaključila nobenega postopka javnega naročila. 

Vsa javna naročila so druţbe izvajale transparentno v okviru zakonskih predpisov. 

 
 

2.9 Upravljanje s kadri  

Konec leta 2010 je bilo v skupini Javni holding skupaj 2.257 zaposlenih. Skupno število se je 
v primerjavi s preteklim letom, ko je bilo 2.267 zaposlenih zmanjšalo za 10 zaposlenih. 
Število zaposlenih se je tekom leta spreminjalo, v povprečju je bilo v sistemu zaposlenih 
2.295,2 delavcev.  

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2010 v skupini Javni holding je 
bilo 2.242,75, leto prej pa 2.264,58. 

S 1.4.2010 je bila izvedena II. faza projekta reorganizacije Javnega holdinga in povezanih 
javnih podjetij, s katero so na Javnem holdingu vzpostavljene skupne kadrovske, finančne in 
računovodske sluţbe ter informatika.  

Tako je s 1.4.2010 v okviru reorganizacije Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij iz 
odvisnih druţb na Javni holding skupno prešlo 169 zaposlenih. Na koncu leta 2010 oziroma 
na dan 31.12.2010 je bilo v druţbi zaposlenih 211 delavcev. 

Povprečno število zaposlenih v Javnem holdingu na podlagi delovnih ur v letu 2010 je bilo 
152,14, leto prej pa 36,84.  

Na zadnji dan leta 2010 je bilo v druţbi Vodovod-Kanalizacija zaposlenih 360 delavcev, 
kar je za 57 delavcev oziroma 13,7% manj in 7% manj kot je bilo načrtovano na dan 
31.12.2010. S 1.4.2010 je v okviru projekta reorganizacije Javnega holdinga, in povezanih 
javnih podjetij iz druţbe VO-KA na Javni holding prešlo 44 zaposlenih. V letu 2010 je bilo v 
druţbi povprečno 372,3 zaposlenih po delovnih urah. 

Ob koncu leta 2010 je bilo v druţbi Energetika Ljubljana zaposlenih 324 delavcev, kar je 
65 delavcev manj v primerjavi s stanjem konec leta 2009 in en delavec manj kot je bilo 
načrtovano stanje na dan 31.12.2010. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
letu 2010 je 332,78. 

Na dan 31.12.2010 je bilo v Snagi zaposlenih 462 delavcev, kar je v primerjavi s stanjem na 
koncu leta 2009 za 4 delavce oziroma 0,9% manj in 8,7% manj glede na stanje, načrtovano 
na dan 31.12.2010. Povprečno število zaposlenih iz ur v letu 2010 je bilo 453,78. 
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Število zaposlenih v druţbi Ljubljanski potniški promet na koncu leta 2010 oziroma na 
dan 31.12.2010 je bilo 797 delavcev, kar je v primerjavi z 31.12.2009 za 49 delavcev 
oziroma 5,6% manj in 5,3% manj glede na stanje načrtovano na dan 31.12.2010. S 
1.4.2010 je v okviru projekta reorganizacije Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij iz 
druţbe na Javni holding prešlo 32 zaposlenih. Povprečno število zaposlenih na podlagi 
delovnih ur je v letu 2010 821,82. 

V druţbi Bus je bilo na dan 31.12.2010 zaposlenih 103 delavcev, kar je v primerjavi z 
31.12.2009 za 7 delavcev oziroma 6,4% manj in 4,6% manj glede na stanje načrtovano na 
dan 31.12.2010. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je v letu 2010 109,94. 

 

 Struktura zaposlenih 

V skupini Javni holding je bilo konec leta 2010 od skupaj 2.257 zaposlenih, zaposlenih 387 
ţensk, kar predstavlja 17,1% vseh zaposlenih in 1.870 moških, kar predstavlja 82,9% vseh 
zaposlenih v sistemu.  

Povprečno število zaposlenih po stopnjah izobrazbe: 

Stopnja izobrazbe 
Povprečno stanje 
zaposlenih v 2010 

Deleţ      
v % 

Povprečno stanje 
zaposlenih v 2009 

Deleţ           
v % 

Indeks 
10/09 

IX. 1,0 0,0 1,0 0,0 100,0 

VIII. 23,3 1,0 19,8 0,9 117,7 

VII. 283,4 12,3 265,8 11,7 106,6 

VI. 140,9 6,1 128,5 5,7 109,6 

V. 558,9 24,4 560,1 24,7 99,8 

IV. 918,7 40,0 899,1 39,6 102,2 

III. 65,8 2,9 78,9 3,5 83,4 

II. 117,5 5,1 129,8 5,7 90,5 

I. 185,7 8,1 187,7 8,3 98,9 

SKUPAJ 2.295,2 100,0 2.270,7 100,0 101,1 

 

 

 Invalidi 

Javni holding in odvisne druţbe so ob koncu leta 2010 zaposlovale skupaj 120 invalidov z 
različnimi omejitvami. 

Glede na število vseh zaposlenih (2.257 delavcev) znaša deleţ invalidov 5%. 

 

 Skrb za varnost in zdravje zaposlenih  

Z namenom dolgoročnega povečanja socialne varnosti oz. boljšega ţivljenjskega standarda 
po upokojitvi, povezane druţbe zaposlenim sofinancirajo dodatno pokojninsko zavarovanje v 
okviru Skupne pokojninske druţbe d.d. Ljubljana. Tako so v letu 2010 zaposlenim, ki so 
vključeni v Pokojninski načrt, prispevale k premiji, in sicer do vključno meseca marca znesek 
v višini od 27,46 EUR/mesec do 40,81 EUR/mesec. Poleg tega je zaposlenim omogočena 
vključitev v nezgodno zavarovanje. 

Zdravstveni pregledi potekajo v skladu z zdravstvenimi ocenami posameznih delovnih mest in 
po predvidenem terminskem načrtu. Organizirano je bilo tudi prostovoljno cepljenje proti 
gripi. 
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 Skrb za izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih 

Javni holding in druţbe v skupini si nenehno prizadevajo, da zaposlenim zagotavljajo 
usposabljanje in izobraţevanje ter jim na omogočijo pridobivanje strokovnih znanj, 
spremljanje novosti v stroki in opravljanje vseh potrebnih strokovnih izpitov. 

Delavci obiskujejo različne oblike strokovnega usposabljanja, udeleţujejo se seminarjev in 
konferenc doma in v tujini. Zaradi uvedbe novega informacijskega sistema (SAP) in 
poenotenja delovnih procesov ter integracije enotnega informacijskega sistema v delovna 
področja druţbe, so v letu 2010 potekala intenzivna usposabljanja in delavnice na tem 
področju. Skladno z določeno periodiko so redno organizirana tudi usposabljanja s področja 
varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred poţarom.  

Študij ob delu so v Javnem holdingu in odvisnih druţbah ob koncu leta 2010 uspešno 
zaključili 11 zaposlenih, v nadaljnjem izobraţevanju pa je vključenih še 61 zaposlenih. Večji 
del študija ob delu poteka za pridobitev fakultetne izobrazbe. 

 
 

2.10 Varstvo okolja 

Javni holding posebno pozornost namenja usmerjanju in vzpodbujanju druţb v skupini k 
varovanju okolja. Pri izvajanju dejavnosti varstvo okolja Javni holding in druţbe v skupini 
upoštevajo okoljsko politiko in okoljske cilje, ki sledijo vse ostrejši zakonodaji in drugim 
ukrepom varovanja okolja ter usmeritvam evropske unije. Posebna pozornost je usmerjena 
varovanju okolja, kakovosti zraka, kakovosti voda ter ravnanju z odpadki.  

Druţba Vodovod-Kanalizacija odpadno vodo, ki se v osrednjem kanalizacijskem sistemu zbira 
iz gospodinjstev in različnih dejavnosti na območju MOL in tudi v delu sosednjih občin, se na 
CČN Ljubljana prečisti tako kot velevajo okoljski predpisi. V letu 2010 je bilo na CČN 
prečiščenih 32,6 milijonov m3 odpadne vode (94,5% vseh zbranih komunalnih in industrijskih 
odplak) in 5.091 m3 odpadne vode iz nepretočnih greznic ter blata iz obstoječih greznic in 
MKČN. V zadnjem letu se je količina prečiščenih odplak povečala za 9%, količinski porast je 
posledica večjega dotoka padavinske odpadne vode.  

V letu 2010 je bil na CČN izveden občasen monitoring hrupa, ki ni pokazal nobenega 
preseganja mejnih vrednosti.  

V skladu z odločbo Agencije RS za okolje je druţba Energetika Ljubljana vzpostavila novo 
merilno mesto (na lokaciji Milčinskega) za spremljanje obremenitve zunanjega zraka, s ciljem 
izdelati oceno celotne obremenitve zunanjega zraka (rok je 31. julij 2011).  

K izboljšanju zmanjševanja onesnaţenosti ozračja se druţba Energetika Ljubljana vključuje 
tudi z drugimi projekti. V letu 2010 je pristopila k testni uporabi sluţbenega vozila na 
pogonsko gorivo stisnjeni zemeljski plin. 

Na Odlagališču nenevarnih odpadkov na Barju je bila decembra 2009 končana izgradnja 
čistilne naprave za odpadne vode. V januarju 2010 je bil za čistilno napravo izveden tehnični 
pregled, v februarju je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in v marcu 2010 se je pričelo s 
poskusnim obratovanjem, ki je trajalo do januarja 2011. Naprava je uspešno delovala, kar 
potrjujejo rezultati monitoringa odpadnih voda. Preseganj mejnih vrednosti parametrov v 
odpadnih vodah ni bilo več, parametri KPK, AOX, bor, amonijev dušik so se zniţali pod 
dovoljene mejne vrednosti. Zaradi izvedene denitrifikacije je tudi parameter celokupni dušik 
nizek, enote obremenitve so se iz vrednosti 2.442,3 v letu 2009 zniţale na 243,3 v letu 2010. 

Za potrebe monitoringa vplivov na okolje je bila v decembru 2010 izvedena prestavitev 
premične okoljske postaje na začasno lokacijo izven območja odlagališča. Dodatne meritve 
se izvajajo zaradi problematike vonjav. 
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Na področju čiščenja javnih prometnih in zelenih površin se je nadaljevalo z uvajanjem 
ekološko čistih električnih vozil, ki ne povzročajo hrupa in emisij škodljivih izpušnih plinov, 
kar pomembno vpliva na prometno izredno obremenjeno središče mesta in malih tovornih 
vozil s pogonom na utekočinjeni plin. 

Z namenom zniţevanja vrste škodljivih emisij v prostor in izboljšanja kvalitete ţivljenjskega 
prostora je druţba Snaga ţe leta 2009 pričela z uporabo okolju prijaznejših goriv. Na 
ljubljanskih ulicah je mogoče videti električne skuterje in električna vozila podjetja Snaga, 
obenem pa je podjetje predelalo 22 novejših vozil z bencinskimi motorji tako, da jih poganja 
avtoplin. Vsi ti ukrepi v ospredje postavljajo ekonomičnost, varnost in predvsem 
zmanjševanje onesnaţevanja okolja.  

 
 

2.11 Druţbena odgovornost 

Javni holding in odvisne druţbe pristopajo k izvajanju dejavnosti z odgovornim in 
partnerskim odnosom do okolja in lokalnih skupnosti, v kateri deluje. 

 Odgovornost do zaposlenih 
Poseben poudarek je namenjen izobraţevanju in osebnostnemu razvoju zaposlenih, 
spodbujanju timskega dela, kreativnosti, inovativnosti, dodatni motivaciji ter boljšemu 
pretoku informacij. Zagotavljamo tudi zdravo in varno delovno okolje. 

 Odgovornost do različnih javnosti 
Preglednost poslovanja in delovanja Javnega holdinga  in odvisnih druţb je na očem celotne 
javnosti, pri čemer posebni poudarek namenjamo hitrejšemu odzivu ter kakovostnejšemu 
podajanju informacij o aktualnih dogodkih. 

 Odgovornost do lokalnih skupnosti 
Druţbe so kot vsako leto veliko pozornost namenjale tesnemu in odgovornemu sodelovanju z 
lokalnimi skupnostmi, tako na področju investicij kot tudi pri oblikovanju lokalne zakonodaje. 
Usklajevanje investicij s sočasnim posegom v prostor je bilo ţe doslej eno najpomembnejših 
vodil Javnega holdinga in se bo nadaljevalo tudi naprej.    

 Odgovornost do okolja 
Javni holding in odvisne druţbe pri svojem delu upoštevajo okoljske standarde ter spremljajo 
razvoj novih tehnologij, ki so zdravju in okolju prijaznejši. 

 
 

2.12 Razvojne usmeritve 

Strategija Javnega holdinga, skupaj s strategijami javnih podjetij zasleduje skladnost ciljev 
gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja ter se navezuje na Trajnostni razvoj Mestne 
občine Ljubljana, Strategija (2002), strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana in 
programe oziroma usmeritve občin druţbenic. Temeljni cilj je: »kakovost - racionalnost - 
učinkovitost - zanesljivost«. 

Aktivnosti Javnega holdinga bodo prioritetno usmerjene v kvalitetno in učinkovito podporo 
javnim podjetjem in občinam (lastnikom), kar bo pripomoglo h kakovostnejši, racionalnejši, 
okolju prijaznejši, hitrejši in laţji zagotovitvi materialnih dobrin in storitev, ki so v javnem 
interesu, s strani javnih podjetij. Vsesplošno zadovoljstvo uporabnikov storitev je vselej 
postavljeno na prvo mesto. 

Razvojne usmeritve druţb v skupini so sprejete s poslovnimi načrti in izhajajo iz temeljnega 
poslanstva ter njihovih strateških ciljev. Prioritetno so načrtovane naloge in cilji usmerjeni k 
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zanesljivi in varni oskrbi prebivalstva mesta Ljubljane in okolice s storitvami, ki so javnega 
pomena. 

Izvajanje obveznih in izbirnih gospodarskih javnih sluţb je podvrţeno drţavnim in občinskim 
predpisom, in znotraj teh okvirjev morajo druţbe v skupini poslovati čim bolj racionalno in 
ekonomično, hkrati pa skrbeti tudi za nadaljnji razvoj. 

 
 

2.13 Pomembni poslovni dogodki po koncu poslovnega leta 

Dne 15.2.2011 je Akt o spremembah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta 
ustanoviteljev, s katerim so se pristojnosti skupnega organa občin za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v povezanih javnih podjetjih uskladile z Zakonom o upravljanju 
kapitalskih naloţb, sprejel še zadnji občinski svet. Akt je bil objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije, št. 11 z dne 21.2.2011, in je pričel veljati naslednji dan po objavi. Z 
navedenim dnem je pričel veljati tudi sklep skupščine Javnega holdinga, s katerim je 
skupščina dne 29.9.2010 sprejela z zakonom usklajen predlog druţbene pogodbe Javnega 
holdinga in sklep, s katerim soglaša s predlogi ustanovitvenih aktov povezanih javnih 
podjetij, za sprejem katerih je pooblaščena direktorica Javnega holdinga kot zakonita 
zastopnica druţbe, edinega druţbenika teh podjetij. V skladu z navedenimi akti je za 
sprejemanje letnih poročil in poslovnih načrtov ter imenovanje in odpoklic direktorjev 
Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij pristojna skupščina Javnega holdinga. Z novo 
druţbeno pogodbo Javnega holdinga in ustanovitvenimi akti povezanih javnih podjetij je 
določen pet letni mandat direktorjev, namesto štiri letnega, ki ga je določal z Zakonom o 
upravljanju kapitalskih naloţb razveljavljen člen Zakona o gospodarskih javnih sluţbah. Prav 
tako je z novimi ustanovitvenimi akti povezanih javnih podjetij predvidena priprava poročila o 
poslovanju druţbe na koncu vsakega polletja in ne več ob vsakem četrtletju. Na kolegiju 
direktorjev Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij je bila podana pobuda za razpravo 
o informacijski podpori za temeljne procese v javnih podjetjih. Na 280. kolegiju direktorjev je 
bila strategija tudi sprejeta. 

Kolegij direktorjev je na podlagi izhodišč za poenotenje pravic po kolektivnih pogodbah v 
sistemu Javnega holdinga, ki ga je pripravila za to imenovana strokovna skupina, uskladil 
predlog poenotenja pravic. Pričele so se predstavitve usklajevanja pravic sindikatom po 
posameznih javnih podjetjih. 

V januarju 2011 se je pričelo tudi testiranje za prehod na e-izvršbe, ki bodo omogočale 
doslednejše poenotenje postopkov na tem področju za vsa javna podjetja, laţje 
nadomeščanje zaposlenih, ipd. Uvedba e-izvršbe pomeni velik korak naprej pri racionalizaciji 
delovnega procesa – pomeni namreč, da bodo vsi zaposleni, ki delajo na področju izterjave 
oziroma izvršilnega postopka lahko postopek opravljali enotno, z dostopom oziroma 
neposredno povezavo do podatkov ter neposredno z uvozom podatkov iz evidenc sluţbe 
saldakontov, kar bo predstavljalo znatni prihranek pri porabi časa za posamezen postopek. 
Omogočen bo avtomatski prenos podatkov ki so ţe na voljo v SAP sistemu. Poleg tega bo na 
tak način vzpostavljeno sodelovanje oziroma vključitev javnih podjetij imelo za posledico tudi 
popolnejše in posodobljene evidence oziroma baze podatkov kupcev, kar posledično pomeni, 
da bo potrebnih manj poizvedb pri drţavnih organih oziroma bankah in drugih organizacijah 
ter v manjši meri tudi vključevanje izvršiteljev v izvršilne postopke, to pa posledično pomeni 
tudi zmanjševanje stroškov iz tega naslova.  

Svet ustanoviteljev je v januarju 2011 sprejel predlog sprememb investicijskih načrtov 
povezanih javnih podjetij za leto 2011, predlog poslovnih načrtov za leto 2011 in predlog 
investicijskih načrtov podjetij za leto 2012. Nadalje je zadolţil Javni holding, da druţbi 
Vodovod-Kanalizacija za najnujnejša investicijska vlaganja zagotovi dodatna sredstva na 
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način povečanja osnovnega kapitala druţbe, kar je istega dne potrdila tudi skupščina druţbe. 
Svet ustanoviteljev in skupščina druţbe sta soglašala s predlogom, da se osnovni kapital 
druţbe Ljubljanski potniški promet postopno poveča s sredstvi Javnega holdinga kot edinega 
druţbenika. Soglasje je bilo podano tudi Energetiki Ljubljani, da se v letih 2010 in 2011 
kratkoročno zadolţi pri Javnemu holdingu in pri bankah, ter k pričetku prodaje sredstev 
gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne sluţbe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov, ki so v lasti občin druţbenic Javnega holdinga, Mestni občini 
Ljubljana. Za realizacijo slednjega je zadolţen Javni holding. Svet ustanoviteljev je v 
obravnavanem obdobju za določene nepremičnine sprejel tudi Posamični program ravnanja s 
stvarnim premoţenjem Energetike Ljubljana in Ljubljanskega potniškega prometa. 

Dokapitalizacija druţbe Vodovod-Kanalizacija v višini 1.323.973,88 EUR je bila izvršena dne 
18.1.2011, v sodni register pa vpisana dne 11.4.2011. Dokapitalizacija druţbe Ljubljanski 
potniški promet v višini 2.500.000 EUR je bila izvršena dne 4.2.2011, v sodni register pa 
vpisana dne 11.4.2011. 

Skupščina druţbe je dne 27.1.2011 sprejela Poročilo o poslovanju Javnega holdinga in 
povezanih javnih podjetij za obdobje januar – september 2010 in Poslovni načrt Javnega 
holdinga za leto 2011 ter soglašala, da Javni holding Ljubljanskemu potniškemu prometu 
odobri kratkoročno posojilo. Istega dne je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v 
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.,  sprejel poslovne načrte vseh druţb v skupini. 

Na kolegiju direktorjev Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij je bila podana pobuda 
za razpravo o informacijski podpori za temeljne procese v javnih podjetjih. Na 280. kolegiju z 
direktorji javnih podjetij je bila dne 15. marca 2011 soglasno sprejeta strateško razvojna 
usmeritev na področju informatike. Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 1) Strateška usmeritev 
javnih podjetij in Javnega holdinga je uvedba informacijskega sistema SAP v temeljne 
procese. 2) Nadaljujemo s strategijo razvoja IS sistemov na vseh procesih, pri čemer 
zasledujemo SAP arhitekturo ter njenih moţnih rešitev z vidika čim večje integracije ter 
uvajanja dobre prakse na ključnih procesih. 

Dne 17.3.2011 je bila v sodni register vpisana nova druţbena pogodba o ustanovitvi Javnega 
holdinga, medtem ko so ustanovitveni akti javnih podjetij bili vpisani v sodni register dne 
8.4.2011 oziroma 18.4.2011. 

Do zaključka izdelave poročila je prišlo do dveh sprememb na zakonodajnem področju, 
pomembnih za poslovanje druţbe Vodovod-Kanalizacija. Z 28. februarjem 2011 je stopila v 
veljavo Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Ur.l. RS, št. 12/11), ki velja šest 
mesecev. Predpis določa, da so v tem obdobju cene storitev obveznih občinskih GJS, ki so 
veljale na dan 28. februar 2011, določene kot najvišje. Druga pomembna novost je sprejem 
Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Ur.l. RS, št. 18/11), s katerim so uveljavljeni 
ukrepi za odpravo plačilne nediscipline. Sprejeti ukrepi natančno določajo roke in načine 
ravnanja pri izpolnjevanju finančnih dolţniških obveznosti, uveden je večstranski pobot. 

V letu 2009 je bil sprejet »Program prodaje in menjave kapitalske naloţbe druţbe Javno 
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., v druţbi Geoplin d.o.o. Ljubljana in pridobitev 
poslovnega deleţa v druţbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.« (v nadaljevanju: 
program), ki je bil v septembru 2010 dopolnjen s spremembami. Na spremembe programa in 
besedila pogodb (pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij, menjalna in opcijska pogodba) je 
Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Javni holding Ljubljana, d.o.o., dal soglasje 
29.9.2010. Soglasje s strani Vlade RS je bilo dano 18.11.2010. Pogodba o ureditvi 
medsebojnih razmerij, sklenjena med Energetiko Ljubljana in Republiko Slovenijo, je bila 
podpisana 30.11.2010. Po programu je izvedba prodaje oz. menjave poslovnih deleţev 
predvidena v treh fazah. Prva faza, ki je zajemala dokapitalizacijo TE-TOL v znesku 
5.000.000 EUR, je bila realizirana v decembru 2010. Druga faza, ki predstavlja menjavo 
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deleţev, sledi v letu 2011. Tretja faza, dokapitalizacije v znesku 10.000.000 EUR, pa je 
predvidena do konca leta 2012. 

Dne 11.4.2011 je bila podpisana Menjalna pogodba med Agencijo za upravljanje s 
kapitalskimi naloţbami RS (po zakonu zastopnica RS) in druţbo Energetika Ljubljana, na 
podlagi katere je RS prenesla na Energetiko Ljubljana 42,6507% poslovni deleţ v druţbi TE-
TOL, Energetika Ljubljana pa na RS poslovne deleţe v druţbi Geoplin, ki v skupnem 
predstavljajo 6,5828% v osnovnem kapitalu Geoplina. 

Energetika Ljubljana je z dnem 11.4.2011 postala imetnica poslovnega deleţa v druţbi TE-
TOL v višini 85,2039%, RS pa 14,7961%. 

Snaga je v letu 2011 na področju ravnanja z odpadki uvedla pomembno novost, 24.2.2011 je 
bila odprta sortirnica za sortiranje kosovnih odpadkov z namenom zmanjšanja količine 
odloţenih kosovnih odpadkov. 

Z namenom povečanja trţnega deleţa in dolgoročne zagotovitve količin odpadkov za objekte 
predelave je bila podpisana pogodba o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju 
RCERO, v katerega je poleg 24 občin marca 2011 pristopila še občina Bloke. 

S pričetkom leta 2011 je poslovodno funkcijo v Ljubljanskem potniškem prometu pričel 
opravljati Peter Horvat, ki ga je Svet ustanoviteljev za direktorja imenoval na seji dne 
26.11.2010.  

V mesecu marcu 2011 se je na nekatera postajališča namestilo postajne vozne rede, s čimer 
se je izboljšala informiranost uporabnikov. Postajni vozni redi so za enkrat le na tistih 
postajališčih, kjer ustavlja ena ali dve liniji, ker na ostalih postajališčih še vedno ni potrebnih 
površin za objavo.  

V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju je potrebno z ustreznimi ukrepi preprečiti dolgoročno plačilno nesposobnost 
druţbe, ki nastopi, če je vrednost premoţenja manjša od vsote obveznosti (prezadolţenost) 
ali če je izguba dosegla polovico osnovnega kapitala in je ni mogoče pokriti v breme dobička 
ali rezerv (kapitalska neustreznost). Druţba Ljubljanski potniški promet ima probleme z 
zagotavljanjem likvidnosti, hkrati pa je na meji kapitalske ustreznosti. Po stanju na dan 
31.12.2010 je druţba Bus kapitalsko neustrezna, saj nepokrita izguba v višini 1.705.115 EUR 
predstavlja 80% osnovnega kapitala.  

Kot je bilo načrtovano, je druţba Ljubljanski potniški promet v letu 2011 pričela s postopki 
finančnega prestrukturiranja. Druţbenik Javni holding je dne 4.2.2011 izvedel dokapitalizacijo 
Ljubljanskega potniškega prometa v višini 2.500.000 EUR. V letu 2011 je predvidena še 
dokapitalizacija v višini 5.000.000 EUR in zmanjšanje osnovnega kapitala v višini 10.000.000 
EUR z namenom pokrivanja izgube v preteklih let. 

Druţba Ljubljanski potniški promet pa je dne 10.2.2011 dokapitalizirala hčerinsko druţbo Bus 
v višini 400.000 EUR, v nadaljevanju pa bo dokapitaliziral druţbo še v višini 350.000 EUR. 
Hkrati je predvideno s postopkom poenostavljenega zmanjšanja kapitala osnovni kapital v 
druţbi zmanjšati za 1.100.000 EUR in s tem delno pokriti izgubo. 

Skupščina druţbe Javni holding Ljubljana, d.o.o. je na seji dne 18.5.2011 sprejela 
konsolidirano letno poročilo druţbe Javni holding Ljubljana, d.o.o. 
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO 

3.1 Računovodski izkazi 

3.1.1 Bilanca stanja 

     
v EUR 

    Pojasnila 31.12.2010 31.12.2009 
Indeks 
10/09 

  SREDSTVA   489.108.442 554.403.472 88,2 

  
    

  

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 
 

400.685.738 446.504.780 89,7 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 3.2.2.1 6.987.447 4.669.393 149,6 

1. Dolgoročne premoţenjske pravice 
 

6.986.239 4.668.375 149,7 

5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
 

1.208 1.018 118,7 

II. Opredmetena osnovna sredstva 3.2.2.2 350.780.205 419.921.909 83,5 

1. Zemljišča in zgradbe 
 

256.126.617 302.131.551 84,8 

a) Zemljišča 
 

40.041.036 42.300.209 94,7 

b) Zgradbe 
 

216.085.581 259.831.342 83,2 

2. Proizvajalne naprave in stroji 
 

23.922.602 40.619.963 58,9 

3. Druge naprave in oprema 
 

36.376.432 27.169.804 133,9 

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 
 

34.354.554 50.000.591 68,7 

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 
 

34.137.911 48.888.147 69,8 

b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 
 

216.643 1.112.444 19,5 

III. Naloţbene nepremičnine 3.2.2.3 7.946.090 5.793.711 137,2 

IV. Dolgoročne finančne naloţbe 3.2.2.4 34.967.445 16.106.099 217,1 

1. Dolgoročne finančne naloţbe, razen posojil 
 

26.820.311 6.632.175 404,4 

b) Delnice in deleţi v pridruţenih druţbah 
 

20.229.982 0 - 

c) Druge delnice in deleţi 
 

6.590.329 6.632.175 99,4 

2. Dolgoročna posojila 
 

8.147.134 9.473.924 86,0 

b) Dolgoročna posojila drugim 
 

8.147.134 9.473.924 86,0 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 
 

4.551 13.668 33,3 

2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 
 

4.551 13.668 33,3 

VI. Odloţene terjatve za davek 
 

0 0 - 

  
    

  

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 
 

72.109.275 106.331.485 67,8 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 
 

0 0 - 

II. Zaloge 3.2.2.5 5.574.511 5.607.317 99,4 

1. Material 
 

5.574.511 5.607.317 99,4 

III. Kratkoročne finančne naloţbe 3.2.2.6 15.428.832 60.052.256 25,7 

2. Kratkoročna posojila 
 

15.428.832 60.052.256 25,7 

b) Kratkoročna posojila drugim 
 

15.428.832 60.052.256 25,7 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 3.2.2.7 44.785.459 38.421.871 116,6 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 
 

40.590.162 30.379.671 133,6 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 
 

4.195.297 8.042.200 52,2 

V. Denarna sredstva 3.2.2.8 6.320.473 2.250.041 280,9 

  
    

  

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.2.2.9 16.313.429 1.567.207 - 

            

  ZABILANČNA EVIDENCA 3.2.6 90.173.512 20.224.842 445,9 
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v EUR 

    Pojasnila 31.12.2010 31.12.2009 
Indeks 
10/09 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   489.108.442 554.403.472 88,2 

  
    

  

A. KAPITAL 3.2.2.10 359.699.858 358.964.321 100,2 

I. Vpoklicani kapital 
 

151.446.841 151.446.841 100,0 

1. Osnovni kapital 
 

151.446.841 151.446.841 100,0 

II. Kapitalske rezerve 
 

25.952.808 30.812.904 84,2 

III. Rezerve iz dobička 
 

179.923.450 181.148.264 99,3 

1. Zakonske rezerve 
 

0 152.658 0,0 

5. Druge rezerve iz dobička 
 

179.923.450 180.995.606 99,4 

IV. Preseţek iz prevrednotenja 
 

1.596.941 1.641.221 97,3 

V. Preneseni čisti poslovni izid  
 

0 0 - 

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 
 

779.818 -6.084.909 - 

  
    

  
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 3.2.2.11 36.656.077 42.347.190 86,6 

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 
 

6.527.955 6.467.772 100,9 

2. Druge rezervacije 
 

12.983.664 2.410.134 538,7 

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 

17.144.458 33.469.284 51,2 

  
    

  

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 

24.445.752 102.381.247 23,9 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 3.2.2.12 8.857.021 11.504.922 77,0 

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 
 

4.906.199 6.197.851 79,2 

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 
 

3.950.822 5.307.071 74,4 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 3.2.2.13 15.186.991 90.477.019 16,8 

5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 
 

15.186.991 90.477.019 16,8 

III. Odloţene obveznosti za davek 
 

401.740 399.306 100,6 

  
    

  

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
 

66.251.319 48.922.243 135,4 

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 
 

0 0 - 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 3.2.2.14 15.705.050 7.022.405 223,6 

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 
 

14.280.925 5.491.654 260,0 

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 
 

1.424.125 1.530.751 93,0 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti  3.2.2.15 50.546.269 41.899.838 120,6 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 
 

33.365.335 29.919.296 111,5 

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 
 

503.545 240.708 209,2 

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 
 

16.677.389 11.739.834 142,1 

  
     

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

2.055.436 1.788.471 114,9 

            

  ZABILANČNA EVIDENCA 3.2.6 90.173.512 20.224.842 445,9 

 

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov. 
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3.1.2 Izkaz poslovnega izida  

     
v EUR 

    Pojasnila 2010 2009 
Indeks 
10/09 

1. Čisti prihodki od prodaje 3.2.3.1 222.498.590 192.162.988 115,8 
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim druţbam doseţeni 

z opravljanjem gospodarske javne sluţbe 
 

154.323.779 127.207.133 121,3 
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim druţbam doseţeni 

z opravljanjem druge dejavnosti 
 

60.709.225 57.320.455 105,9 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 
 

25.440 24.545 103,6 

1.1. Prihodki iz naslova dotacij 
 

7.440.146 7.610.855 97,8 
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 

proizvodnje 
 

0 0   -  

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 
 

1.357.510 1.101.321 123,3 
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi 

prihodki) 
 

3.952.784 3.493.683 113,1 

4.1. Prihodki iz naslova drţavne/občinske podpore 
 

1.232.002 383.984 320,8 
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine 

 
1.232.002 383.984 320,8 

4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki) 
 

2.720.782 3.109.699 87,5 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 3.2.3.2 124.260.704 112.149.316 110,8 
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 

porabljenega materiala povezani z drugimi druţbami 
 

93.182.604 86.422.845 107,8 

b.2) Stroški storitev povezani z drugimi druţbami 
 

31.078.100 25.726.471 120,8 

6. Stroški dela 3.2.3.3 62.589.896 61.063.234 102,5 

a) Stroški plač 
 

46.218.027 45.601.649 101,4 

b) Stroški socialnih zavarovanj 
 

9.462.081 8.967.116 105,5 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 
 

6.119.857 5.729.962 106,8 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 
 

3.342.224 3.237.154 103,2 

c) Drugi stroški dela 
 

6.909.788 6.494.469 106,4 

7. Odpisi vrednosti 
 

31.983.164 31.960.682 100,1 

a) Amortizacija 3.2.3.4 25.085.110 28.855.411 86,9 
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 

opredmetenih osnovnih sredstvih 
 

3.997.099 1.809.943 220,8 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 3.2.3.4 2.900.955 1.295.328 224,0 

8. Drugi poslovni odhodki 3.2.3.5 9.267.251 3.521.540 263,2 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi druţbami 
 

9.267.251 3.521.540 263,2 

9. Finančni prihodki iz deleţev 
 

724.835 1.026.219 70,6 

c) Finančni prihodki iz deleţev v drugih druţbah 
 

724.835 1.026.219 70,6 

10. Finančni prihodki iz danih posojil 
 

1.373.745 3.360.744 40,9 
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem 

gospodarske javne sluţbe 
 

504.508 2.445.121 20,6 
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem 

drugih dejavnosti 
 

869.237 915.623 94,9 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  
 

375.974 346.195 108,6 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih  
 

375.974 346.195 108,6 

12.  Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naloţb 
 

321.139 497.811 64,5 
a) Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naloţb v 

pridruţene druţbe 
 

321.139 497.811 64,5 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 
 

603.768 510.450 118,3 

b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank 
 

430.123 311.515 138,1 

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 
 

173.645 198.935 87,3 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 
 

39.961 9.551 418,4 
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih 

obveznosti 
 

7.150 805 888,2 

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 
 

32.811 8.746 375,2 

15. Drugi prihodki 
 

3.654.726 3.597.370 101,6 

16. Drugi odhodki 
 

183.481 54.948 333,9 

17. Davek iz dobička 
 

3.908.982 1.405.897 278,0 

18.  Odloţeni davki   0 0  - 

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
(1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)   779.818 -6.084.909 -  

 
Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov.  



 

                                                      45                             KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO 2010 

3.1.3 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa 

        v EUR 

    2010 2009 
Indeks 
10/09 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 779.818 -6.084.909 - 

20. Spremembe preseţka iz prevrednotenja neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 -  

21. Spremembe preseţka iz prevrednotenja finančnih sredstev, 
razpoloţljivih za prodajo -44.280 430.241 - 

22. Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov v 
tujini (vplivov sprememb deviznih tečajev) 0 0 -  

23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa 0 0 -  

24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja  
(19 + 20 +21 + 22 +23) 735.538 -5.564.668 - 

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

      v EUR 

    2010 2009 

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     

a) Postavke izkaza poslovnega izida 24.691.255 17.714.561 

  Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 230.482.074 196.195.351 

  
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz 
poslovnih obveznosti -201.881.837 -175.942.937 

  Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -3.908.982 -2.537.853 

b) Sprememba čistih obratnih sredstev  (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 
odloţenih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja 

-93.133.198 -1.145.547 

  Začetne manj končne poslovne terjatve -6.354.471 -4.170.100 

  Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -14.746.222 573.123 

  Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 92.740 

  Začetne manj končne zaloge 32.806 -89.884 

  Končni manj začetni poslovni dolgovi -66.643.597 5.217.010 

  Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -5.424.148 -2.768.436 

  Končne manj začetne odloţene obveznosti za davek 2.434 0 

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) -68.441.943 16.569.014 

 

      

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŢBENJU     

a) Prejemki pri naloţbenju  92.068.019 335.718.866 

 
Prejemki od dobljenih obresti in deleţev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naloţbenje 2.098.580 3.464.390 

 
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 662 

 
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 45.346.015 1.900.297 

 
Prejemki od odtujitve naloţbenih nepremičnin 0 20.616 

 
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naloţb 0 2.688.811 

 
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naloţb 44.623.424 327.644.090 

b) Izdatki pri naloţbenju -24.665.481 -348.794.513 

 
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -3.607.476 -1.394.348 

 
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0 -31.909.514 

 
Izdatki za pridobitev naloţbenih nepremičnin -2.152.379 -7.124 

 
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naloţb -18.905.626 -1.773.117 

 
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naloţb 0 -313.710.410 

c) Prebitek prejemkov pri naloţbenju ali prebitek izdatkov pri naloţbenju (a + b) 67.402.538 -13.075.647 

 
      

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     

a) Prejemki pri financiranju 8.682.645 28.460.000 

 
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 8.682.645 28.460.000 

b) Izdatki pri financiranju -3.572.808 -31.386.554 

  Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -924.907 -520.864 

  Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -2.647.901 -3.684.138 

  Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti 0 -27.181.552 

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

5.109.837 -2.926.554 

        

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 6.320.473 2.250.041 

x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 4.070.432 566.813 

 +       

y) Začetno stanje denarnih sredstev  2.250.041 1.683.228 

 

 
Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov. 

 



 

                                                                                                   47                                                                                    KONSOLODIRANO LETNO POROČILO 2010 

3.1.5 Izkaz gibanja kapitala 

 Izkaz gibanja kapitala za leto 2010 
v EUR 

 

 Vpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz dobička 

Preseţek iz 
prevrednotenja 

Preneseni čisti poslovni izid 
Čisti poslovni izid 
poslovnega leta 

Skupaj 
Osnovni 

kapital 

Zakonske 

rezerve 

Druge 
rezerve iz 

dobička 

Preneseni 

čisti dobiček 

Prenesena 

čista izguba 

Čisti dobiček 
poslovnega 

leta 

Čista izguba 
poslovnega 

leta 

A.1. Stanje konec prejšnjega poročeval. obd. 151.446.841 30.812.904 152.658 180.995.606 1.641.221 0 0 0 -6.084.909 358.964.321 

A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja 151.446.841 30.812.904 152.658 180.995.606 1.641.221 0 0 0 -6.084.909 358.964.321 

B.1. Spremembe lastniškega kapitala – 

transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B.2. Celotni vseobsegajoči donos 

poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 779.818 0 735.538 

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega 

obdobja 0 0 0 0 0 0 0 779.818 0 779.818 

č)  Sprememba preseţka iz prevrednotenja 

finančnih naloţb 0 0 0 0 -44.280 0 0 0 0 -44.280 

B.3. Spremembe v kapitalu 0 -4.860.096 -152.658 -1.072.156 0 0 0 0 0 0 

f) Druge spremembe v kapitalu 0 -4.860.096 -152.658 -1.072.156 0 0 0 0 6.084.909 0 

C. Končno stanje poročevalskega obdobja 151.446.841 25.952.808 0 179.923.450 1.596.641 0 0 779.818 0 359.699.858 

 Izkaz gibanja kapitala za leto 2009  
v EUR 

 

 Vpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz dobička 

Preseţek iz 
prevrednotenja 

Preneseni čisti poslovni izid 
Čisti poslovni izid 
poslovnega leta 

Skupaj 
Osnovni 

kapital 

Zakonske 

rezerve 

Druge 
rezerve iz 

dobička 

Preneseni 

čisti dobiček 

Prenesena 

čista izguba 

Čisti dobiček 
poslovnega 

leta 

Čista izguba 

poslovnega  

A.1. Stanje konec prejšnjega poročeval.obd. 151.446.841 30.812.904 27.658 183.268.203 1.210.980 6.253.167 0 0 0 373.019.753 

A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja 151.446.841 30.812.904 27.658 183.268.203 1.210.980 6.253.167 0 0 0 373.019.753 

B.1. Spremembe lastniškega kapitala – 

transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B.2. Celotni vseobsegajoči donos 

poročevalskega obdobja 0 0 0 0 430.241 0 -158.739 0 -6.084.909 -5.813.407 

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega 

obdobja 0 0 0 0 0 0 -158.739 0 -6.084.909 -6.243.648 

č)  Sprememba preseţka iz prevrednotenja 

finančnih naloţb 0 0 0 0 430.241 0 0 0 0 430.261 

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 125.000 -2.272.597 0 -6.253.167 158.739 0 0 -8.242.025 

a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička 

primerjalnega poročevalskega obdobja na 
druge sestavine kapitala  0  0 125.000 5.969.428  0 -6.094.428  0 0  0 0 

Č) Poravnava izgube kot odbitne sestavine 
kapitala 0 0 0 0 0 -158.739 158.739 0 0 0 

f) Druge spremembe v kapitalu  0  0  0 -8.242.025  0 0 0 0 0 -8.242.205 

C. Končno stanje poročevalskega obdobja 151.446.841 30.812.904 152.658 180.995.606 1.641.221 0 0 0 -6.084.909 358.964.321 

 

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov. 
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3.2 Razkritja postavk v računovodskih izkazih 

 Temeljne računovodske predpostavke 

Konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni na osnovi Slovenskih računovodskih 
standardov 2006, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo. Sestavljeni so na osnovi zbira 
posameznih računovodskih izkazov obvladujoče druţbe in uskupinjenih odvisnih druţb, 
sestavljenih v skladu z enotnimi računovodskimi usmeritvami ob upoštevanju naslednjih 
konsolidacijskih postopkov: 
 konsolidacija kapitala, 
 izločitev terjatev in obveznosti med druţbami v skupini, 

 izločitev prihodkov in odhodkov med druţbami v skupini. 

Naloţbe v pridruţene druţbe se obračunavajo po kapitalski metodi. Konsolidirani 
računovodski izkazi zajemajo deleţ skupine v izgubi pridruţene druţbe, izračunan po 
kapitalski metodi, od datuma, ko se pomemben vpliv prične, do datuma, ko se konča. 

Izločitev neiztrţenih dobičkov / izgub ni bila potrebna, ker druţbe načeloma medsebojno ne 
prodajajo sredstev, ki na dan računovodskih izkazov navzven ne bi bila iztrţena. V kolikor 
pride do prodaj sredstev med druţbami v skupini, pa te z vidika skupine ne dosegajo 
pomembnih vrednosti, prodaje pa so izvršene po enakih trţnih pogojih, kot z neodvisnimi 
podjetji. 

Javni holding in odvisne druţbe vodijo poslovne knjige v skladu z ZGD–1 in Slovenskimi 
računovodskimi standardi 2006, ki na nekaterih področjih ponujajo več rešitev, o njihovi izbiri 
pa odločajo druţbe same. Izbrane računovodske rešitve in razkrivanje informacij je usklajeno 
z Enotnimi računovodskimi usmeritvami Javnega holdinga in odvisnih druţb, ki jih je sprejel 
Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Javni holding Ljubljana, d.o.o. in ki so povzeta 
v Pravilniku o računovodstvu Javnega holdinga in v posameznih pravilnikih odvisnih druţb.  

Javni holding in odvisne druţbe pri pripravi računovodskih izkazov upošteva temeljni 
računovodski predpostavki in sicer: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov ter 
upoštevanje časovne neomejenosti delovanja.  

Pri oblikovanju računovodskih usmeritev, pravil in postopkov, ki se uporabljajo pri 
sestavljanju računovodskih izkazov in s tem celotnem računovodstvu, so upoštevane  
naslednje značilnosti: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. 

V konsolidiranih izkazih se razkrivajo spremembe računovodskih usmeritev ali računovodskih 
ocen ter znesek (če zneska ni mogoče izračunati, se to dejstvo razkrije), če sprememba 
presega 1% vrednosti sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev ali 0,5% prihodkov 
poslovnega leta ter vrsto in znesek popravka bistvene napake, ki presega 1% vrednosti 
sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, oziroma 0,5% prihodkov poslovnega leta. Kot 
merilo se upošteva niţja vrednost. 

Pomembne kategorije računovodskih izkazov, ki so razkrite v konsolidiranem letnem poročilu, 
so v bilanci stanja tiste, katerih vrednost presega 1% vrednosti sredstev oziroma obveznosti 
do virov sredstev in postavke, ki pomenijo vsaj 10% posamezne kategorije sredstev oziroma 
virov sredstev. V izkazu poslovnega izida je pomembna kategorija tista, ki presega 5% 
prihodkov oziroma odhodkov poslovnega leta in tiste postavke, ki presegajo 10% posamezne 
kategorije prihodkov oziroma odhodkov. 

Računovodski izkazi so sestavljeni v EUR, brez centov. Zaradi zaokroţevanja lahko pri 
posameznih seštevkih prihaja do manjših odstopanj od navedenih zbirnih zneskov. 
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 Splošne računovodske usmeritve 

Izbrana različica bilance stanja je opisana v SRS 24.4. Postavke v bilanci stanja so prikazane 
po neodpisani vrednosti kot razlika med celotno vrednostjo in popravkom vrednosti. Izbrana 
različica izkaza poslovnega izida je v SRS 25.6. opredeljena kot različica I, za izkazom 
poslovnega izida je prikazan izkaz drugega vseobsegajočega donosa. Izbran izkaz denarnih 
tokov pa je v SRS 26.9. opredeljen kot različica II, sestavljena po posredni metodi in v 
zaporedni stopenjski obliki. Podatki za izkaz denarnih tokov izhajajo iz bilance stanja in iz 
izkaza poslovnega izida ter dodatnih računovodskih podatkov. Izkaz gibanja kapitala je 
prikazan v obliki, ki je v določen v SRS 27 in je sestavljen v obliki razpredelnice sprememb 
vseh sestavin kapitala, zajetih v bilanci stanja. 

Poslovno leto Javnega holdinga in odvisnih druţb je enako koledarskemu letu. 

Terjatve in obveznosti, nominirane v tuji valuti, so preračunane v evre po tečajnici Banke 
Slovenije - referenčni tečaji ECB, veljavnem na dan bilance stanja. Tečajne razlike so 
vključene v izkaz poslovnega izida kot finančni prihodek ali odhodek. Pri preračunu stroškov 
v evre, ki se izvirno glasijo na tujo valuto, se uporablja tečajnica Banke Slovenije – referenčni 
tečaji ECB. 

 

3.2.1 Konsolidacija in izločitve 

 Konsolidacija kapitala 

Naloţbe v odvisne druţbe in kapital odvisnih druţb na dan 31.12.2010: 

   v EUR 

  

Celotni kapital 
odvisnih druţb 

Naloţba v 
odvisne druţbe 

Razlika 

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 150.236.591 43.005.993 107.230.598 

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. 153.472.652 93.165.121 60.307.531 

Snaga Javno podjetje d.o.o. 21.895.218 20.382.741 1.512.477 

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. 15.483.452 10.773.089 4.710.363 

Bus d.o.o. (v 100% lasti druţbe LPP) 422.443 422.443 0 

Skupaj 341.510.356 167.749.387 173.760.969 

 

Konsolidacija kapitala pomeni obračun naloţb, ki jih ima obvladujoča druţba s kapitalom 
odvisnih druţb in njihovo izločitev. Razlika med naloţbami in kapitalom znaša 173.760.969 
EUR in sicer so naloţbe za ta znesek niţje od pripadajočega kapitala. Razlika v višini 
186.335.169 EUR izvira iz leta 2006, pri čemer razlika v višini 165.693.407 EUR izvira iz prve 
konsolidacije kapitala posameznih druţb in je posledica revalorizacije kapitala in poslovnih 
izidov druţb, medtem ko se vrednost naloţb pred prenosom na obvladujočo druţbo ni 
povečevala za ustrezno revalorizacijo ali poslovne izide. Ker Javni holding ni pridobil lastniške 
naloţbe v javna podjetja z nakupom, temveč z vloţkom mesta Ljubljane v obliki lastniških 
deleţev, omenjena razlika ni slabo ime, ki bi izviralo iz nakupa odvisnih druţb. Razlika je v 
konsolidiranih računovodskih izkazih vključena kot rezerve iz dobička. V letu 2006 se je 
razlika povečala kar za 21.411.600 EUR, pri čemer predstavlja znesek 22.745.160 EUR 
povečanje razlike med naloţbami in kapitalom kot posledica prehoda na nove SRS 2006 
(naloţbe v odvisne druţbe je Javni holding ovrednotil po nabavni vrednosti per 1.1.2002), 
razlika 1.333.558 EUR pa zmanjšanje razlik zaradi povečanje kapitala odvisnih druţb v letu 
2006. V letu 2007 se je razlika povečala za 1.239.328 EUR, kar predstavlja povečanje 
kapitala odvisnih druţb, ki se ne odraţa v povečanju naloţb ter zniţa za 7.274.462 EUR 
zaradi prilagoditve – izločitve treh javnih podjetij po sklepu skupščine na dan 31.12.2007. 
Navedeni znesek predstavlja razliko med vrednostjo kapitala treh javnih podjetij ter 
vrednostjo naloţb, kot je po nabavni vrednosti per 31.12.2007 prikazana v poslovnih knjigah 



KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO 2010                            50                                                       

in za ta znesek se zmanjša konsolidacijska razlika. V letu 2009 se je razlika zniţala zaradi 
zniţanja kapitala odvisne druţbe po sodni odločbi v višini 8.242.025 EUR, ki se neposredno 
ne odraţa v vrednosti naloţbe ter drugih učinkov (enkratna izguba odvisne druţbe, ki ne 
pomeni hkrati slabitve naloţbe) ter pripoznane izgube preteklega leta v višini 158.739 EUR 
(popravek amortizacije za 41.275 EUR in drugi odhodki za 117.464 EUR), zaradi aktiviranja 
osnovnih sredstev za preteklo poslovno leto ter odpisa obveznosti. V letu 2010 se 
konsolidacijska razlika zniţa le za 44.280 EUR, kar predstavlja zniţanje preseţka iz 
prevrednotenja finančnih naloţb, ki jih imata  v lasti druţbi v skupini. 

 

 Izločitev terjatev in obveznosti med podjetji v skupini 

Terjatve in obveznosti med druţbami v skupini so bile usklajene in so v konsolidirani bilanci 
stanja medsebojno pobotane. Vsota terjatev in obveznosti iz poslovanja in financiranja je 
zmanjšana za 8.702.871 EUR. 

  v EUR 

  
Breme Dobro 

Kratkoročne finančne terjatve do odvisnih podjetij 
 

7.152.995 

Kratkoročne poslovne terjatve do odvisnih podjetij 
 

1.549.876 

Kratkoročne finančne obveznosti do odvisnih podjetij 7.150.983   

Kratkoročne poslovne obveznosti do odvisnih podjetij 1.551.888   

 Skupaj izločitev terjatev / obveznosti 8.702.871 8.702.871 

 

 Izločitev prihodkov in odhodkov med podjetji v skupini 

Prihodki in odhodki med druţbami v skupini so bili usklajeni in so v konsolidiranem izkazu 
poslovnega izida medsebojno pobotani.  

V konsolidaciji so pobotani: 
 prihodki od prodaje proizvodov, storitev, blaga in materiala ter finančni prihodki iz 

poslovnih terjatev v višini 11.784.035 EUR s poslovnimi odhodki zaradi stroškov 
porabljenega materiala, stroškov prodanega blaga in stroškov storitev v višini 11.784.035 
EUR, 

 prihodki od financiranja v višini 19.085 EUR z odhodki od financiranja v višini 19.085 
EUR, 

 finančni odhodki od slabitve dolgoročnih naloţb, ki predstavljajo izgubo odvisne druţbe 
Snaga in Ljubljanski potniški promet v višini 8.820.672 EUR ter slabitev finančne naloţbe 
druţbe Ljubljanski potniški promet v druţbi Bus v višini 694.778 EUR. 

 finančni prihodki za nakazilo dobička druţbe Vodovod-Kanalizacija v višini 1.326.117 EUR. 

Javni holding po sklepu skupščine zagotavlja sredstva za izvajanje nujnih investicijskih nalog 
na področju oskrbe z vodo in odvajanjem odpadnih voda. Do leta 2009 so bile skupaj 
realizirane investicije iz tega naslova prikazane v izkazih Javnega holdinga kot drugi odhodki 
iz poslovanja in v konsolidaciji izločeni. Od leta 2009 pa Javni holding sofinancira investicije 
preko dokapitalizacije odvisne druţbe Vodovod-Kanalizacija, tako da ni več potrebno 
izločanje odhodkov. 
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 Rezultat uskupinjevanja 

Po obračunu naloţb s kapitalom odvisnih druţb, izločitvi medsebojnih razmerij je prikazan 
rezultat uskupinjevanja, izraţen s celotnim kapitalom in čistim poslovnim izidom. 

 

 Celotni kapital skupine sestavljajo: 
 v EUR 

    

Kapital skupine pred uskupinjevanjem 518.910.005 

Izločitev kapitala odvisnih druţb -341.510.356 

Vnos konsolidacijskih razlik 173.760.968 

Prenos rezervacij kot preneseni izid leta 2003 879.786 

Prenos rezervacij kot preneseni izid leta 2004 1.745.435 

Prenos rezervacij kot preneseni izid leta 2005 1.846.194 

Odprava rezervacij  - preračun na SRS 2006 -25.772 

Prenos rezervacij kot preneseni izid leta 2006 2.938.700 

Prenos rezervacij kot preneseni izid leta 2007 2.313.179 

Prenos rezervacij kot preneseni izid leta 2008 -256.572 

Prenos rezervacij kot preneseni izid leta 2009 -149.485 

Prenos rezervacij kot preneseni izid leta 2010 -431.085 

Oslabitev naloţbe v pridruţeno podjetje -321.139 

Kapital skupine  359.699.858 

 

 Čisti poslovni izid skupine sestavljajo: 
 v EUR 

    

Čisti poslovni izid pred uskupinovanjem -6.732.008 

Izločitev izgub odvisnih druţb iz finančnih odhodkov matične druţbe 8.820.672 

Izločitev izgub odvisnih druţb iz finančnih odhodkov druţbe LPP 694.778 

Izločitev prejetega dobička odvisne druţbe -1.326.117 

Povečanje drugih odhodkov  -431.085 

Povečanje drugih prihodkov zaradi odprave konsolidacijske razlike pret.leta 74.717 

Oslabitev naloţbe v pridruţeno podjetje -321.139 

Čisti poslovni izid skupine 779.818 

 

 Sestava področnega in območnega odseka 

V skupino Javni holding so vključena javna podjetja, ki opravljajo gospodarske javne sluţbe. 
Druţbe spremljajo svoje poslovanje ločeno po posameznih javnih gospodarskih sluţbah in so 
v skladu s SRS 35 - Računovodske rešitve v javnih podjetjih, to poslovanje prikazala v svojih 
posamičnih letnih poročilih. Iz vidika celotne skupine so področni odseki širše opredeljeni, 
tako da vsaka druţba predstavlja en področni odsek. 

 Področni odseki 
 Javni holding, 
 Vodovod - Kanalizacija, 

 Energetika Ljubljana, 
 Snaga, 
 Ljubljanski potniški promet in Bus. 
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V letu 2005 je bila oblikovana posebna skupina, ki je delovala na projektu »Pravilna uporaba 
določil SRS 35 za javna podjetja, povezana v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.«. Projektna 
skupina je delo zaključila v letu 2006 in je opravila pregled opredelitve storitev, ki jih je javno 
podjetje dolţno izvajati v okviru gospodarske javne sluţbe, ter skladnost odlokov oziroma 
drugih zakonskih aktov, ki opredeljujejo storitve, ki sodijo v okvir gospodarskih javnih sluţb. 
Vse to je nujen predpogoj za izdelavo ločenih računovodskih izkazov ter kalkulacij cen. 
druţbe so izdelale računovodske izkaze v skladu s SRS 35 in jih objavile v svojih letnih 
poročilih.  

 Območni odseki 
Skupina Javni holding posluje le v Sloveniji, na področju Mestne občine Ljubljana in nekaterih 
primestnih občin in svoje dejavnosti ne deli na območne odseke. 

 

 Posamezne računovodske usmeritve 

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

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

Pomembnejša opredmetena osnovna sredstva, to so zgradbe in proizvajalna oprema, lahko 
po oceni odgovorne osebe druţb vključujejo tudi oceno stroškov razgradnje, odstranitve in 
obnovitve nahajališča.  

V nabavno vrednost neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in 
naloţbenih nepremičnin, zgrajenih ali izdelanih v druţbi se vštevajo vsi stroški, ki se nanašajo 
neposredno na posamezno sredstvo in tisti splošni stroški gradnje in izdelave, ki se mu lahko 
pripišejo. 

Naloţbene nepremičnine so nepremičnine, ki so posedovane z namenom, da bi prinašale 
najemnino in/ali povečale vrednost dolgoročne naloţbe. Druţbe izkazujejo med naloţbenimi 
nepremičninami, nepremičnine (zemljišča in zgradbe), ki jih oddajajo v poslovni najem in 
dele zgradb, ki se oddajajo in jih je moţno kot ločene funkcionalne dele tudi prodati. Kriterij 
razdelitve nepremičnine na del, ki se izkazuje kot opredmeteno osnovno sredstvo in del, ki se 
izkazuje kot naloţbena nepremičnina je površina razdeljene nepremičnine. 

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

Neopredmetena sredstva s končnimi dobami koristnosti so dolgoročne premoţenjske pravice, 
emisijski kuponi pa so neopredmetena sredstva z nedoločenimi dobami koristnosti. Za nove 
vrste neopredmetenih sredstev določijo vrste in čas dobe koristnosti odgovorne osebe v 
druţbi. 

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

Za 1. in 2. fazo enovitega IV. in V. odlagalnega polja druţba Snaga obračunava amortizacijo 
po funkcionalni metodi glede na dobo koristnosti in uporabo tega polja. Stopnja amortizacije 
je odvisna od količine odloţenih odpadkov skupaj z materialom za vgradnjo. 

V nadaljevanju je podan pregled osnovnih dob koristnosti oziroma amortizacijskih stopenj 
pomembnejših skupin amortizirljivih sredstev: 
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Metoda 
amortiziranja 

Stopnja 
amortizacije 

Doba koristnosti 

Gradbeni objekti 
 

Enakomerna časovna  8 - 77 let 

Plinovodi 
 

Enakomerna časovna  25 - 35 let 

Vročevodi in parovodi 
 

Enakomerna časovna  25 - 35 let 

Kanalsko in vodovodno omreţje 
 

Enakomerna časovna  20 – 50 let 

Gradbeni objekti – IV. in V. odlagalno 
polje- 1. in 2. faza  

Funkcionalna 5,56-8,08 
 

Gradbeni objekti – finančna jamstva –
gornja plast  

Funkcionalna 
 

5 let 4 mes 

Avtobusi, vozila 
 

Enakomerna časovna  6 - 12 let 

Računalniška in programska oprema 
 

Enakomerna časovna  2 - 13 let 

Druga oprema 
 

Enakomerna časovna  4 – 40 let 

 

Prvotno ocenjene dobe koristnosti druţbe se spremenijo pri obstoječih sredstvih, kadar se z 
investicijskim vlaganjem doseţe sprememba dobe koristnosti posameznega sredstva. 

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

Dobe koristnosti druţb za pomembnejša osnovna sredstva preverjajo letno (zgradbe, 
proizvajalno opremo in cevovodi). 

Pomembna neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se prevrednotujejo 
zaradi oslabitve praviloma takoj, sicer pa najmanj takrat, ko njihova knjigovodska vrednost 
presega ugotovljeno nadomestljivo vrednost za več kot 20%. Vrednotenje se praviloma 
zaupa pooblaščenim cenilcem. 

Nadomestljive vrednosti se ugotavljajo, če se okoliščine poslovanja bistveno spremenijo. Za 
bistveno spremembo okoliščin poslovanja se šteje taka, zaradi katere se predpostavke, 
uporabljene pri ocenjevanju vrednosti pri uporabi ali čiste prodajne vrednosti, spremenijo za 
več kot 20%.  

b) Finančne naloţbe 

Finančne naloţbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in 
kratkoročne finančne naloţbe. Dolgoročne finančne naloţbe so tiste, ki jih nameravajo imeti 
druţbe naloţbeniki v posesti v obdobju, daljšem od leta dni, in ne v posesti za trgovanje. 

Finančne naloţbe druţb so pri začetnem pripoznanju razporejene na: 

 finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, 
 deleţe (ni objavljene cene na delujočem trgu) in delnice (objavljene cene na delujočem 

trgu) razporejeni v skupino za prodajo razpoloţljive finančne naloţbe, 

 obveznice (drţavne in bančne) so razporejene v skupino finančne naloţbe v posesti do 
zapadlosti v plačilo, 

 dana posojila (dolgoročni in kratkoročni depoziti) so razporejeni v skupino finančne 
naloţbe v posojila. 

Dolgoročne finančne naloţbe v drţavo ali občino se izkazujejo ločeno po njihovih vrstah. 

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

Pri obračunavanju običajnega nakupa finančnega sredstva se v knjigovodskih razvidih in 
bilanci stanja tako finančno sredstvo pripozna z upoštevanjem datuma poravnave. Enako 
velja za obračunavanje običajne prodaje finančnega sredstva. 
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Pripoznano finančno sredstvo, ki je finančna naloţba, mora druţba ob začetnem pripoznanju 
izmeriti po pošteni vrednosti. Začetni vrednosti je potrebno prišteti stroške posla, ki izhajajo 
neposredno iz nakupa ali izdaje finančnega sredstva. 

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

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

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

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

 

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

Če kakšna finančna naloţba izgublja vrednost (na primer zaradi neuspešnega poslovanja 
podjetja, v kateri je druţba kapitalsko udeleţena, ali slabše plačilne sposobnosti podjetja, ki ji 
je druţba dala posojila in podobno), mora druţba v skladu s SRS 3.25 oceniti, v kakšni 
velikosti je treba v breme prevrednotovalnih finančnih odhodkov oblikovati popravek njene 
začetno izkazane vrednosti oziroma izvesti delni ali celotni odpis finančne naloţbe 
neposredno v breme prevrednotovalnih finančnih odhodkov, ko nastanejo razlogi za to. V 
letu 2008 je Slovenski Inštitut za revizijo izdal pojasnilo 1 k SRS 3 v katerem podrobneje 
opredeljuje pogoje po katerih je potrebno slabiti finančne naloţbe. 

Druţba spremembe iz naslova poštene vrednosti evidentira pri finančnih naloţbah v 
vrednostne papirje najmanj na koncu poslovnega leta. Finančne naloţbe v vrednostne 
papirje se uskladi na pošteno vrednost z objavljeno ceno na Ljubljanski borzi vrednostnih 
papirjev. 

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

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

c) Zaloge 

Zaloge vključujejo zaloge materiala, surovin in drobnega inventarja z dobo koristnosti do leta 
dni, če njegova posamična nabavna cena ne presega 500 EUR. Druţbe nimajo zalog 
nedokončane proizvodnje, proizvodov in trgovskega blaga. 

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

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

d) Terjatve 

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

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

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

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

Prevrednotenje terjatev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti.  

Stanje terjatev zmanjšuje znesek popravka vrednosti zaradi njihove oslabitve. 

Popravek vrednosti terjatev do kupcev se oblikuje za dvomljive ali sporne terjatve, katerih 
zapadlost je starejša od 120 do 180 dni (druţbe so na osnovi izkušenj določile roke, v katerih 
se oblikuje popravek vrednosti terjatev), zmanjšanih za določen odstotek na osnovi izkušenj 
plačanih terjatev v daljšem obdobju. Popravek vrednosti terjatev se oblikuje tudi za terjatve 
do kupcev, katerih zapadlost je krajša od 150 dni, če obstaja velika verjetnost, da ne bodo 
plačane, pri čemer se upošteva individualna presoja. Pri drugih terjatvah se prevrednotenje 
zaradi oslabitve obravnava posamično. Za zneske neplačane okoljske dajatve za 
onesnaţevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se oblikuje popravek vrednosti terjatev v 
breme obveznosti iz naslova zaračunane okoljske dajatve.  

e) Kapital 

Celotni kapital izraţa lastniško financiranje druţbe in njeno obveznost do lastnikov. 
Opredeljen je z zneski, ki so jih lastniki vloţili v druţbo kot osnovni kapital, s povečanji 
kapitala iz naslova uspešnosti poslovanja ter kapitalskimi rezervami. 

Kapital druţbe sestavljajo vpoklicani osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, 
preneseni čisti poslovni izid iz prejšnjih let, preseţek iz prevrednotenja in čisti poslovni izid 
poslovnega leta. Rezerve iz dobička predstavljajo zakonske rezerve. Preseţek iz 
prevrednotenja se nanaša na spremembe knjigovodskih vrednosti v zvezi z dolgoročnimi 
finančnimi naloţbami. 

f) Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

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

Druţba v skupini oblikuje tudi druge rezervacije za stroške obratovanja odlagališča po zaprtju 
za prevzete odpadke iz lokalnih skupnosti, ki niso druţbenice Javnega holdinga. Med drugimi 
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rezervacijami izkazujemo tudi rezervacije za kočljive pogodbe iz naslova obveznosti vloţenih 
toţb iz preteklih let.   

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

g) Dolgoročni in kratkoročni dolgovi 

Dolgoročni in kratkoročni dolgovi so lahko finančni ali poslovni.  

Finančni dolgovi se pojavljajo, ker posojilodajalci vnašajo v druţbe denarna sredstva ali ker z 
denarjem poplačujejo njene poslovne dolgove. Finančni dolgovi so dobljena posojila na 
podlagi posojilnih pogodb in izdani dolţniški vrednostni papirji.  

Poslovni dolgovi se pojavljajo, ker dobavitelji v druţb vnašajo prvine, potrebne pri 
proizvajanju in opravljanju storitev. Dolgoročni poslovni dolgovi so dobaviteljski krediti za 
kupljeno blago ali kupljene storitve, kratkoročni pa poleg tega vključujejo še kratkoročne 
obveznosti do zaposlencev za opravljeno delo, kratkoročne obveznosti do financerjev v zvezi 
z obrestmi in podobnimi postavkami, kratkoročne obveznosti do drţave iz naslova davkov, 
tudi obračunanega DDV.  

h) Terjatve in obveznosti za odloţene davke 

Druţbe v knjigovodskih razvidih ne pripoznavajo in ne odpravljajo terjatev in obveznosti za 
odloţeni davek, če zneski terjatev in obveznosti za odloţeni davek posamič ali skupno ne 
presegajo 1% prihodkov poslovnega leta.  

Druţbe v knjigovodskih razvidih pripoznavajo in odpravljajo le terjatve in obveznosti za 
odloţeni davek za postavke prevrednotenja sredstev, ki se izkazujejo kot popravek vrednosti 
preseţkov iz prevrednotenja. 

i) Prihodki 

Druţbe razčlenjujejo prihodke v skladu s SRS (2006) na poslovne, finančne in druge 
prihodke. 

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

j) Odhodki 

Druţbe razčlenjujejo odhodke na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. 

Odhodki so zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanj 
sredstev ali povečanj dolgov; prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala. 

Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naloţbenje. Prve predstavljajo 
predvsem stroški danih obresti, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotovalnih finančnih 
odhodkov, ki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naloţbami zaradi njihove oslabitve. 
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3.2.2 Pojasnila k bilanci stanja 

3.2.2.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

   
v EUR 

  31.12.2010 31.12.2009 
Indeks 
10/09 

Dolgoročne premoţenjske pravice 6.986.239 4.668.375 149,7 

Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 1.208 1.018 118,7 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 6.987.447 4.669.393 149,6 

 

Med dolgoročnimi premoţenjskimi pravicami druţbe izkazujejo preteţno pravice za 
računalniško opremo in neopredmetena sredstva v izdelavi, stroške vrisa vodovodnih in 
kanalskih priključkov ter emisijske kupone. Povečanja v letu 2010 se nanašajo predvsem na 
nabavo programa in licenc SAP. 

Z dnem 1.1.2010 sta druţbi Vodovod-Kanalizacija in Snaga izločili iz poslovnih knjig vrednost 
dolgoročnih premoţenjskih pravic v višini 169.071 EUR in jih predali lokalnim skupnostim; ta 
sredstva so se do 31.12.2009 izkazovala kot sredstva v upravljanju. Sredstva, ki sta jih 
druţbi v skupini prejeli v poslovni najem, sta druţbi prenesli v zabilančno evidenco. 

V letu 2010 se prevrednotovanje neopredmetenih sredstev ni izvajalo. 

 

 Prikaz gibanja neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev v 
letu 2010 

   
v EUR 

  
Dolgoročne 

premoţ. 
 pravice 

Dolg.aktiv. 
časovne 

razmejitve 
Skupaj 

Nabavna vrednost       

Stanje 31.12.2009 8.163.236 1.018 8.164.254 

Povečanja 1.1.2010 0 0 0 

Zmanjšanja 1.1.2010 174.992 0 174.992 

Stanje 1.1.2010 7.988.244 1.018 7.989.262 

Povečanja 8.707.008 190 8.707.198 

Zmanjšanja 4.978.816 0 4.978.816 

Stanje 31.12.2010 11.716.436 1.208 11.717.644 

Popravek vrednosti       

Stanje 31.12.2009 3.494.861 0 3.494.861 

Povečanja 1.1.2010 0 0 0 

Zmanjšanja 1.1.2010 5.921 0 5.921 

Stanje 1.1.2010 3.488.940 0 3.488.940 

Amortizacija 1.287.358 0 1.287.358 

Povečanja 14.873 0 14.873 

Zmanjšanja 60.974 0 60.974 

Stanje 31.12.2010 4.730.197 0 4.730.197 

  
  

  

Neodpisana (sedanja) vrednost   
  

Stanje 31.12.2009 4.668.375 1.018 4.669.393 

Stanje 1.1.2010 4.499.304 1.018 4.500.322 

Stanje 31.12.2010 6.986.239 1.208 6.987.447 
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3.2.2.2 Opredmetena osnovna sredstva 

   
v EUR 

  31.12.2010 31.12.2009 
Indeks 
10/09 

Zemljišča 40.041.036 42.300.209 94,7 

Zgradbe 216.085.581 259.831.342 83,2 

Proizvajalne naprave in stroji 23.922.602 40.619.963 58,9 

Druge naprave in oprema 36.376.432 27.169.804 133,9 

OOS v gradnji in izdelavi 34.137.911 48.888.147 69,8 

Predujmi za pridobitev OOS 216.643 1.112.444 19,5 

Opredmetena osnovna sredstva 350.780.205 419.921.909 83,5 

 

Na podlagi določil SRS 35.38 sta druţbi Vodovod-Kanalizacija in Snaga na dan 1.1.2010 
sredstva, ki sta jih izkazovali do 31.12.2009 kot sredstva v upravljanju, izločili iz evidenc 
rednih sredstev ter jih prenesli v zabilančno evidenco. Sredstva so se prenesla v poslovne 
knjige lokalnih skupnosti in druţbi sta jih z istim dnem dobili v poslovni najem. Iz tega 
naslova, so se druţbama zmanjšala sredstva in dolgoročni viri za omenjena sredstva v skupni 
višini 76.805.374 EUR.  

Druţba Vodovod-Kanalizacija je zaradi prenosa infrastrukture v last občin na dan 1.1.2010 
izločila investicije v teku v višini 15.243.610 EUR. Druţba je ocenila, da je potrebno 
nekaterim osnovnim sredstvom spremeniti ţivljenjske dobe; nekaterim sredstvom so se dobe 
podaljšale, nekaterim skrajšale na osnovi tehničnih utemeljitve strokovnjakov, ki so 
odgovorni za ta sredstva. Skupni vpliv spremenjenih ţivljenjskih dob se odraţa v manjši 
amortizaciji v višini 195.283 EUR za leto 2010. 

 

 Prikaz gibanja vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2010 

       
v EUR 

  Zemljišča Zgradbe 

Proizvajalne 

naprave in 
stroji 

Druge naprave 

in oprema 

OOS v 

gradnji in 
izdelavi 

Predujmi 
za 

pridobitev 
OOS 

Skupaj OOS 

Nabavna vrednost               

Stanje 31.12.2009 42.300.209 802.138.279 102.404.213 96.514.491 48.888.147 1.112.444 1.093.357.783 

Povečanja 1.1.2010 0 0 0 3.022.047 0 0 3.022.047 

Zmanjšanja 1.1.2010 8.309.443 64.964.370 29.506.821 0 18.002.638 0 120.783.272 

Stanje 1.1.2010 33.990.766 737.173.909 72.897.392 99.536.538 30.885.509 1.112.444 975.596.558 

Povečanja 6.273.000 20.603.090 6.732.379 13.201.267 56.281.146 170.864 103.261.746 

Zmanjšanja 222.730 4.325.237 2.998.846 8.070.055 53.028.744 1.066.665 69.712.277 

Stanje 31.12.2010 40.041.036 753.451.762 76.630.925 104.667.750 34.137.911 216.643 1.009.146.027 

  

      

  

Popravek vrednosti               

 

Stanje 31.12.2009 0 542.306.937 61.784.250 69.344.687 0 0 673.435.874 

Povečanja 1.1.2010 0 0 0 0 0 0 0 

Zmanjšanja 1.1.2010 0 16.166.779 9.761.958 0 0 0 25.928.737 

Stanje 1.1.2010 0 526.140.158 52.022.292 69.344.687 0 0 647.507.137 

Amortizacija 0 13.153.707 4.287.406 6.238.501 0 0 23.679.614 

Zmanjšanja 0 1.927.684 3.601.375 7.291.870 0 0 12.820.929 

Stanje 31.12.2010 0 537.366.181 52.708.323 68.291.318 0 0 658.365.822 

  
      

  

Neodpisana vrednost               

Stanje 31.12.2009 42.300.209 259.831.342 40.619.963 27.169.804 48.888.147 1.112.444 419.921.909 

Stanje 1.1.2010 33.990.766 211.033.751 20.875.100 30.191.851 30.885.509 1.112.444 328.089.421 

Stanje 31.12.2010 40.041.036 216.085.581 23.922.602 36.376.432 34.137.911 216.643 350.780.205 
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Vsa opredmetena osnovna sredstva so v lasti druţb, razen 5 vozil za mestni promet, ki jih 
ima druţba v skupini v finančnem najemu. Druţbe imajo na dan 31.12.2010 10.403.679 EUR 
finančnih obveznosti v zvezi s pridobitvijo osnovnih sredstev. 

Druţbi v skupini imata del opreme zastavljene kot jamstvo za najeta posojila, skupaj 34 
zgibnih nizkopodnih avtobusov ter 8 avtobusom za medkrajevni promet. 

Primerljiv podatek za leto 2009 se je pri postavki proizvajalne naprave in stroji zmanjšal za 
17.778.937 EUR, ker se je vrednost prenesla na postavko druge naprave in oprema.  
 

3.2.2.3 Naloţbene nepremičnine 

   
v EUR 

  Zemljišča Zgradbe Skupaj 

Nabavna vrednost       

Stanje 1.1. 4.556.459 3.724.095 8.280.554 

Povečanja 212.878 3.100.517 3.313.395 

Zmanjšanja 103.282 15.057 118.339 

Stanje 31.12. 4.666.055 6.809.555 11.475.610 

  
  

  

Popravek vrednosti       

Stanje 1.1. 0 2.486.843 2.486.843 

Povečanja 0 954.430 954.430 

Amortizacija 0 103.230 103.230 

Zmanjšanja 0 14.983 14.983 

Stanje 31.12. 0 3.529.520 3.529.520 

  
  

  

Neodpisana vrednost       

Stanje 1.1. 4.556.459 1.237.252 5.793.711 

Stanje 31.12. 4.666.055 3.280.035 7.946.090 

 

Naloţbene nepremičnine so izkazane v skladu z računovodskimi usmeritvami, ki so navedene 
v točki 3.2.  

Prihodki od najemnin za naloţbene nepremičnine znašajo 805.086 EUR, odhodki povezani s 
temi nepremičninami pa 779.220 EUR. Med odhodki so tudi enkratni stroški vzdrţevanja 
objektov v višini 150.933 EUR, ki so bili potrebni za usposobitev objektov za oddajo v najem. 
Strošek amortizacije vseh oddanih objektov in delov objektov znaša 103.230 EUR.  

V letu 2010 je bilo prodano zemljišče, prihodek od prodaje je bil doseţen v višini 47.693 
EUR. 

 

3.2.2.4 Dolgoročne finančne naloţbe 

   
v EUR 

  31.12.2010 31.12.2009 
Indeks 
10/09 

Dolgoročne finančne naloţbe, razen posojil 26.820.311 6.632.175 404,4 

Delnice in deleţi v pridruţenih druţbah 20.229.982 0 - 

Druge delnice in deleţi 6.590.329 6.632.175 99,4 

      Naloţbe v delnice 2.232.807 2.274.653 98,2 

      Naloţbe v deleţe 4.357.522 4.357.522 100,0 

Dolgoročna posojila drugim 8.147.134 9.473.924 86,0 

     Obveznice 6.197.209 7.217.149 85,9 

     Dolgoročni depoziti in druga dolgoročna posojila 1.949.925 2.256.775 86,4 

Dolgoročne finančne naloţbe 34.967.445 16.106.099 217,1 
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Druţba v skupini je v letu 2010 pridobila deleţ v pridruţeni druţbi, to je Termoelektrarni 
Toplarni Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju TE-TOL). V mesecu septembru 2010 je izvedla 
nakup deleţa v višini 35,43%, za kar je plačala kupnino v višini 15.551.121 EUR (skupaj s 
stroški nakupa). V mesecu decembru 2010 pa je druţba vplačala nov osnovni vloţek v TE-
TOL v višini 5.000.000 EUR kar predstavlja 11,0317% deleţ. Konec leta 2010 zanaša deleţ 
druţbe v pridruţeni druţbi TE-TOL 42,5532%. Naloţba je izkazana po nabavni vrednosti. 
Naloţbe v pridruţene druţbe se v konsolidiranih računovodskih izkazih obračunajo po 
kapitalski metodi. Konsolidirani računovodski izkazi torej zajemajo deleţ skupine v izgubah 
pridruţene druţbe, od datuma, ko se pomemben vpliv začne. Naloţba je oslabljena za znesek 
321.139 EUR, kar predstavlja 35,43% ustvarjene izgube, v obdobju od datuma nakupa do 
ugotovljenega poslovnega izida konec leta 2010. 

Naloţbe v deleţe predstavlja v glavnini naloţba v kapitalu druţbe Geoplin d.o.o., ki po stanju 
31.12.2010 znaša 4.348.734 EUR, kar predstavlja 6,5828% deleţ v kapitalu druţbe Geoplin. 
Naloţba je bila pridobljena v letih 1974 do 1997 ter v letu 2009 in je izkazana po nabavni 
vrednosti. 

Naloţbe v delnice predstavljajo naloţbo v delnice Krke in navadne delnice Abanke. Delnice 
Krke so prevrednotene in izkazane po pošteni vrednosti na dan 31.12.2010 v višini 2.190.030 
EUR, zaradi česar je prišlo v letu 2010 do zmanjšanja preseţka iz prevrednotenja v višini 
37.921 EUR, ki za delnice Krke na dan 31.12.2010 znaša 1.958.610 EUR. Delnice Abanke 
Vipa d.d. so bile do leta 2008 izkazane po nabavni vrednosti, ki so se do konca leta 2001 
revalorizirale z indeksom cen ţivljenjskih potrebščin. V letu 2008 so delnice začele kotirati na 
borzi z oznako delnice ABKN, zato so bile razvrščene v za prodajo razpoloţljiva finančna 
sredstva. Na dan 31.12.2010 so bile prevrednotene v skladu s tečajnico Ljubljanske borze 
vrednostnih papirjev d.d. Ljubljana, njihova poštena vrednost znaša 42.777 EUR. 
Prevrednotenje je opravljeno v višini 40.071 EUR nad nabavno vrednostjo. Enotni tečaj na 
dan 31.12.2010 je znašal 48,50 EUR za delnico. V letu 2010 je bila narejena prilagoditev na 
borzno vrednost v višini 3.925 EUR. 

Stanje dolgoročnih posojil drugim je po stanju 31.12.2010 niţje od stanja na začetku leta 
zaradi prekvalifikacije obveznic, ki zapadejo v plačilo v letu 2011 in prenosa dolgoročnega 
depozita na kratkoročni depozit. 

Vrednostni papirji niso zastavljeni kot jamstvo za obveznosti druţbe. 

Druţbe v skupini so na podlagi z SRS 3 in pojasnilom 1 k SRS 3 preverile morebitno 
oslabljenost svojih finančnih naloţb ter ocenile, da dokazi o morebitni oslabljenosti delnic in 
deleţev ne obstajajo. 

 

3.2.2.5 Zaloge materiala 

   
v EUR 

  31.12.2010 31.12.2009 
Indeks 
10/09 

Zaloge materiala 5.574.511 5.607.317 99,4 

 

Preteţni del zalog materiala predstavljajo zaloge materiala in  nadomestnih delov za 
popravila in vzdrţevanje ter zaloga mazuta (1.697.663 EUR). 

Knjigovodska vrednost zalog ne presega čiste iztrţljive vrednosti. 

Pri letnem popisu zalog so bili evidentirani preseţki materiala v višini 1.659 EUR in 
primanjkljaji materiala v višini 3.189 EUR.  
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3.2.2.6 Kratkoročne finančne naloţbe 

   
v EUR 

  31.12.2010 31.12.2009 
Indeks 
10/09 

Obveznice zapadle v naslednjem letu 1.019.940 848.434 120,2 

Depoziti v bankah 13.986.301 58.749.811 23,8 

Druga kratkoročna posojila 422.591 454.011 93,1 

Kratkoročne finančne naloţbe 15.428.832 60.052.256 25,7 

 

Kratkoročne finančne naloţbe so se v letu 2010 zniţale zaradi povečane naloţbene dejavnosti 
in sicer zaradi povečane investicijske dejavnosti in zaradi vlaganja v dolgoročne finančne 
naloţbe, to je v pridobitev deleţa v kapitalu TE-TOL in vplačila novega vloţka v kapital TE-
TOL.  

Druţbe so v letu 2010 depozite plasirale razpršeno v več bank glede na ugodnejše obrestne 
mere. 

 

3.2.2.7 Kratkoročne poslovne terjatve  

   
v EUR 

  31.12.2010 31.12.2009 
Indeks 
10/09 

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 40.590.162 30.379.671 133,6 

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 4.195.297 8.042.200 52,2 

Kratkoročne poslovne terjatve  44.785.459 38.421.871 116,6 

 

Terjatve do kupcev predstavljajo terjatve za dobavo storitev, ki jih opravljajo druţbe v 
skupini. Povečanje terjatev do kupcev so posledica višjih cen (plina, toplote, zbiranja, 
prevoza in odlaganja odpadkov ter vključitve cene infrastrukture in finančnih jamstev v ceno 
storitev v začetku leta 2010), večje prodaje, višje nezapadle decembrske realizacije ter 
slabše plačilne discipline oziroma plačilne sposobnosti kupcev. 

Glavnino zneska drugih kratkoročnih terjatev predstavljajo terjatve do drţave, predvsem iz 
naslova davka na dodano vrednost. 

 

 Razčlenitev terjatev do kupcev po zapadlosti 

   
v EUR 

Vrste terjatev                                             Nezapadle Zapadle Skupaj 

Terjatve do kupcev 34.910.337 11.759.181 46.669.518 

Vse terjatve do kupcev  34.910.337 11.759.181 46.669.518 

Popravek vrednosti terjatev     -6.079.356 

Skupaj terjatve do kupcev     40.590.162 

 

Terjatve druţb v skupini niso posebej zavarovane. Proces izterjave terjatev se izvaja sproti, v 
skrajnem primeru z vlaganjem toţb in izvršb. Tveganja neporavnavanja terjatev druţbe 
izkazujejo z oblikovanjem popravka vrednosti. 

 

 Gibanje popravka terjatev do kupcev 

     
v EUR 

  
Začetno 

stanje pop. 
vrednosti 

Plačila Odpisi 
Novo oblikov. 

pop. 
vrednosti 

Končno 
stanje pop. 
vrednosti  

Popravek vrednosti terjatev 4.624.176 -694.015 -723.135 2.872.330 6.079.356 

Skupaj popravki vrednosti terjatev 4.624.176 -694.015 -723.135 2.872.330 6.079.356 
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3.2.2.8 Denarna sredstva 

   
v EUR 

  31.12.2010 31.12.2009 
Indeks 
10/09 

Gotovina v blagajni 20.291 12.080 168,0 

Denar na poti 191.847 121.127 158,4 

Denarna sredstva na TRR 569.068 172.499 329,9 

Depoziti na odpoklic 5.539.267 1.944.335 284,9 

Denarna sredstva  6.320.473 2.250.041 280,9 

 

Druţbe so imele na dan 31.12.2010 5.539.267 EUR sredstev kot depozite na odpoklic, z letno 
obrestno mero med 0,30% do 1,00%. 

 

3.2.2.9 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

   
v EUR 

  31.12.2010 31.12.2009 
Indeks 
10/09 

Terjatve do lokalnih skupnosti za investicije 15.037.711 879.470 -  

Druge aktivne časovne razmejitve 1.275.718 687.737 185,5 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 16.313.429 1.567.207 -  

 

Terjatve do lokalnih skupnosti predstavljajo vrednost izvedenih investicij, ki sta jih druţbi 
Snaga in Vodovod-Kanalizacija izvedli za lokalne skupnosti ter še niso prefakturirane in 
investicije, ki so se krile iz sredstev okoljske takse. Precejšnji del terjatev bo, po izdaji 
računov v letu 2011, pokrit iz neporabljene amortizacije lokalnih skupnosti, ki se vodi na 
dolgoročnih poslovnih obveznostih. 

Druge aktivne časovne razmejitve pa predstavljajo kratkoročno nezaračunane prihodke in 
odloţene stroške (naročnine, licence). 

 

3.2.2.10 Kapital 

   
v EUR 

  31.12.2010 31.12.2009 
Indeks 
10/09 

Osnovni kapital 151.446.841 151.446.841 100,0 

Kapitalske rezerve 25.952.808 30.812.904 84,2 

Rezerve iz dobička 179.923.450 181.148.264 99,3 

   Zakonske rezerve 0 152.658 - 

   Druge rezerve iz dobička 179.923.450 180.995.606 99,4 

Preseţek iz prevrednotenja 1.596.941 1.641.221 97,3 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 779.818 -6.084.909 - 

Kapital 359.699.858 358.964.321 100,2 

 

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, preseţek iz prevrednotenja, 
preneseni poslovni izid ter čisti poslovni izid poslovnega leta. Osnovni kapital skupine je enak 
osnovnemu kapitalu druţbe Javni holding in znaša po 7. členu druţbene pogodbe 
151.446.841 EUR; vsak druţbenik ima osnovni vloţek v druţbi v višini poslovnega deleţa po 
8. členu druţbene pogodbe. 

Kapitalske rezerve znašajo 25.952.808 EUR in so posledica opravljanja revalorizacije 
osnovnega kapitala v letih 1995 do 2001, zmanjšane za pokrivanje bilančne izgube v 
tekočem ter v preteklih letih ter za plačilo davka od dobička preteklih let.  
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Rezerve iz dobička v višini 179.923.450 EUR predstavljajo druge rezerve iz dobička. Nanašajo 
se na razliko iz obračuna naloţb in kapitala, zniţane za preračun po SRS 2006 in za 
poravnanje izgube ter povečane za druge sestavine kapitala, kar je razvidno iz izkaza gibanja 
kapitala. Druge rezerve iz dobička so se zniţale za preneseni poslovni izid preteklega leta v 
višini 6.084.909 EUR, korigiran zaradi pokrivanja izgube tekočega leta. 

Preseţek iz prevrednotenja v višini 1.596.941 EUR je pripoznan iz naslova prevrednotenja 
delnic razpoloţljivih za prodajo na pošteno vrednost in popravka vrednosti preseţkov iz 
prevrednotenja zaradi evidentiranja obveznosti za odloţeni davek iz tega naslova. 

Konsolidiran čisti poslovni izid znaša 779.818 EUR. Ob splošnem prevrednotenju kapitala z 
indeksom cen ţivljenjskih potrebščin (1,9%) bi se rezultat zniţal za 6.820.322 EUR, torej bi 
izguba znašala 6.040.504 EUR. 

Premiki v zvezi s kapitalom so razvidni tudi iz izkaza gibanja kapitala (točka 3.1.5). 

 

3.2.2.11 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

   
v EUR 

  31.12.2010 31.12.2009 
Indeks 
10/09 

Rezervacije 19.511.619 8.877.906 219,8 

   Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 6.527.955 6.467.772 100,9 

   Druge rezervacije 12.983.664 2.410.134 538,7 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 17.144.458 33.469.284 51,2 

   Prejete drţavne podpore 16.114.871 26.819.497 60,1 

   Prejete donacije 1.029.587 6.649.787 15,5 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 36.656.077 42.347.190 86,6 

 

 Prikaz gibanja rezervacij za odpravnine ob upokojitve in jubilejne nagrade 

    
v EUR 

  
Aktuarski 
izračun 

31.12.2010 

Povečanje/ 
zmanjšanje 

Črpanje 
Aktuarski 
izračun   

31.12.2009 

DR za odpravnine ob upokojitvi 4.744.938 451.180 536.500 4.830.258 

DR za jubilejne nagrade 1.783.017 272.122 126.619 1.637.514 

DR za odprav.ob upok. in jub. nagrade 6.527.955 723.302 663.119 6.467.772 

 

Rezervacije za pokojnine in jubilejne nagrade so oblikovane skladno s SRS (2006), v letu 
2010 so bile črpane za zneske obračunanih odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad, 
konec leta 2010 pa, na osnovi aktuarskega izračuna, dodatno oblikovane. 

Uporabljene predpostavke pri aktuarskem izračunu so bile: 

 Rast povprečne plače v Republiki Sloveniji je predpostavljena v višini 3,5% letno in 
predstavlja ocenjeno dolgoročno rast plač, 

 Upošteva je rast zneskov odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad iz Uredbe o višini 
povračil stroškov v zvezi z delom v višini 3,5% letno, 

 Izračun obveznosti za odpravnine je vezan na pokojninsko delovno dobo posameznega 
zaposlenca, 

 Izbrana diskotna obrestna mera znaša 4,9% letno. 
 

 

  



KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO 2010                            64                                                       

 Prikaz gibanja drugih rezervacij 

    
v EUR 

  
31.12.2010 

Povečanje / 
zmanjšanje 

Črpanje 31.12.2009 

Rezervacije odloţenih prihodkov 1.091.840 8.042 0 1.083.798 

Rezervacije iz naslova finančnih jamstev 11.461.880 11.461.880 0 0 

Rezervacije za kočljive pogodbe 429.944 -856.794 39.598 1.326.336 

Druge rezervacije 12.983.664 10.613.128 39.598 2.410.134 

 

Druţba v skupini na podlagi zakonskih in tehničnih izhodišč letno izdeluje program 
oblikovanja in črpanja rezervacij za stroške zapiranja in delovanja odlagališča nenevarnih 
odpadkov Barje po prenehanju odlaganja odpadkov, ki je opredeljen v poslovnem načrtu 
druţbe. Načrtovano oblikovanje teh rezervacij je bilo v skupni višini 7.664.284 EUR, od tega 
zaradi uveljavitve nove cene in uvedbe finančnih jamstev v višini 7.220.293 EUR.  

V letu 2010 je druţba oblikovala rezervacije iz naslova finančnih jamstev, kot sledi: 

 V višini 5.461.880 EUR, skladno z veljavnim Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 
v ceno storitve odlaganja odpadkov vključila tudi stroške infrastrukture in stroške 
izvajanja te javne storitve. V ceni za infrastrukturo so vključena tudi finančna jamstva, 
namenjena za stroške zaprtja odlagališča in izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča.  

 V višini 6.000.000 EUR, za znesek stroškov za izvedbo investicijskih stroškov zapiranja 
odlagališča, t.j. izdelavo gornje plasti odlagališča - pokrova na IV. in V. odlagalnem polju, 
povečala nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in v istem znesku pripoznala 
tudi dolgoročne rezervacije.   

Druge rezervacije v višini 1.091.840 EUR predstavljajo rezervacije iz naslova odloţenih 
prihodkov za stroške obratovanja odlagališča po zaprtju za prevzete odpadke iz občin 
Kamnik, Komenda, Vodice, Borovnica, Vrhnika. 

Med drugimi rezervacijami druţba izkazuje tudi rezervacije za kočljive pogodbe iz naslova 
obveznosti vloţenih toţb iz preteklih let v višini 429.944 EUR, druţba v skupini pa je v letu 
2010 odpravila drugo dolgoročno rezervacijo v višini 949.146 EUR, saj je bila toţba 
zaključena na osnovi izvensodne poravnave. 

 

 Prikaz gibanja dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev 

    
v EUR 

  
Stanje 

31.12.2010 
Povečanje/ 
zmanjšanje 

Črpanje 
DPČR 

Stanje 
31.12.2009 

Prejete drţavne podpore 16.114.871 -9.311.268 1.393.358 26.819.497 

Prejete donacije 1.029.587 -5.515.126 105.074 6.649.787 

DPČR iz prejetih dotacij in donacij 17.144.458 -14.826.394 1.498.432 33.469.284 

 

Prejete drţavne podpore predstavljajo vlaganja drţave v infrastrukturo (okoljska dajatev do 
leta 2001), prejete donacije pa brezplačno prejeta sredstva s strani drugih investitorjev.  

Druţbi Vodovod-Kanalizacija in Snaga sta na dan 1.1.2010 sklenili z občinami druţbenicami 
Javnega holdinga pogodbe o najemu gospodarske javne infrastrukture. S tem sta druţbi od 
občin prevzeli v najem infrastrukturo, ki sta jo z dnem 1.1.2010 prenesli iz svojih v občinske 
poslovne knjige.  

Vrednost infrastrukture, katere vir so bile rezervacije in brezplačni prevzemi, se je prenesla v 
last občinam glede na lokacijo, v višini 15.462.678 EUR.  
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Primerljiv podatek za leto 2009 v višini 92.758 EUR je bil prenesen iz pasivnih časovnih 
razmejitev. Primerljiv podatek za leto 2009 v višini 30.056.245 EUR je bil prerazporejen iz 
drugih rezervacij na dolgoročne pasivne časovne razmejitve. 

 

3.2.2.12 Dolgoročne finančne obveznosti 

   
v EUR 

  31.12.2010 31.12.2009 
Indeks 
10/09 

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 4.906.199 6.197.851 79,2 

Druge dolgoročne finančne obveznosti 3.950.822 5.307.071 74,4 

Dolgoročne finančne obveznosti 8.857.021 11.504.922 77,0 

 

Dolgoročne finančne obveznosti do bank predstavljajo dolgoročni del prejetih posojil, ki jih je 
druţba v skupini najela za nakup avtobusov. Posojila so zavarovana z bianco menicami, 
bianco plačilnimi nalogi in zastavljenimi osnovnimi sredstvi (pri prvi banki 21 zgibnih 
nizkopodnih avtobusov in 8 primestnih avtobusov ter pri drugi banki 13 mestnih zgibnih 
nizkopodnih avtobusov). Posojila se obrestujejo z obrestno mero 1-mesečni, 3-mesečni ali 6-
mesečni EURIBOR s pribitki od 0,9% do 3,4% ter 3-mesečni LIBOR CHF s pribitkom 0,99%.  

Druge dolgoročne finančne obveznosti se nanašajo na posojila prejeta pri Ekološko 
razvojnem skladu Republike Slovenije. Posojila, prejeta pred letom 2005 se revalorizirajo 
mesečno s temeljno obrestno mero in realno obrestno mero med 1,5% in 1,9%, 
revalorizacija se pripiše glavnici in plačuje sorazmerno ob zapadlosti obroka, za posojila, 
prejeta v letu 2005 pa je določena fiksna obrestna mera 1,5 odstotka, obresti se 
obračunavajo in plačujejo mesečno. Dobljena posojila Ekološko razvojnem skladu Republike 
Slovenije (pred letom 2005) so zavarovana z bančnimi garancijami, ki garantirajo vračilo 
trenutnega preostalega zneska kredita, povečanega za pripadajoče obresti, revalorizacijo in 
stroške, izhajajoče iz pogodbe. 

Vrednost posojil (dolgoročni in kratkoročni del finančnih obveznosti), ki imajo rok dospelosti 
nad 5 let, znaša 9.166.789 EUR. 

 

3.2.2.13 Dolgoročne poslovne obveznosti 

   
v EUR 

  31.12.2010 31.12.2009 
Indeks 
10/09 

Dolgoročne poslovne obveznosti 15.186.991 90.477.019 16,8 

 

Na podlagi določil SRS 35.38 sta druţbi v skupini na dan 1.1.2010 sredstva, ki sta jih 
izkazovali do 31.12.2009 kot sredstva v upravljanju, izločili iz evidenc rednih sredstev, ter jih 
prenesli v zabilančno evidenco. Sredstva so se prenesla v poslovne knjige lokalnih skupnosti 
in druţbi sta jih z istim dnem dobili v poslovni najem. Iz tega naslova, so se druţbi zmanjšala 
sredstva in dolgoročne poslovne obveznosti v skupni višini 74.231.506 EUR.   

Tako druţbi izkazujeta med dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi samo še neporabljeno 
amortizacijo iz preteklih let do lokalnih skupnosti v višini 15.186.991 EUR. 
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3.2.2.14 Kratkoročne finančne obveznosti 

   
v EUR 

  31.12.2010 31.12.2009 
Indeks 
10/09 

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 14.280.925 5.491.654 260,0 

Druge kratkoročne finančne obveznosti 1.424.125 1.530.751 93,0 

Kratkoročne finančne obveznosti 15.705.050 7.022.405 223,6 

 

Druţbe v skupini so se v letu 2010 zaradi slabše likvidnostne situacije dodatno zadolţevale. 
Posojila so v preteţni meri zavarovana, obrestna mera znaša 1, 3 ali 6-mesečni EURIBOR s 
pribitkom od 0,9 do 3,4%. 

Druge kratkoročne finančne obveznosti predstavljajo kratkoročni del posojil pri Ekološko 
razvojnem skladu Republike Slovenije. 

Preteţni del prejetih posojil je zavarovan, kot je opisano v pojasnilu dolgoročnih finančnih 
obveznosti (3.2.2.12). 

 

3.2.2.15 Kratkoročne poslovne obveznosti  

   
v EUR 

  31.12.2010 31.12.2009 
Indeks 
10/09 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 33.365.335 29.919.296 111,5 

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 503.545 240.708 209,2 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 16.677.389 11.739.834 142,1 

Kratkoročne poslovne obveznosti 50.546.269 41.899.838 120,6 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so v poslovnih knjigah izkazane z zneski iz ustreznih 
listin o njihovem nastanku, ki dokazujejo prejem blaga ali opravljene storitve. 

Preteţni del drugih kratkoročnih poslovnih obveznosti predstavlja obveznost do zaposlenih iz 
naslova plače za mesec december 2010, neporabljeni viri sredstev za financiranje investicij 
MOL in ostalih občin (858.861 EUR), neplačana okoljska dajatev (3.487.130 EUR) ter 
neplačani del davka od dohodka pravnih oseb.  

 

3.2.3 Pojasnila k izkazu poslovnega izida 

3.2.3.1 Čisti prihodki od prodaje 

   
v EUR 

  2010 2009 
Indeks 
10/09 

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim druţbam doseţeni z 
opravljanjem gospodarske javne sluţbe 154.323.779 127.207.133 121,3 

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim druţbam doseţeni z 
opravljanjem druge dejavnosti 60.709.225 57.320.455 105,9 

Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 25.440 24.545 103,6 

Prihodki iz naslova dotacij 7.440.146 7.610.855 97,8 

Čisti prihodki od prodaje 222.498.590 192.162.988 115,8 

 

Druţbe ustvarjajo prihodke preteţno z opravljanjem storitev gospodarskih javnih sluţb, del 
pa tudi z opravljanem drugih dejavnosti.  

Primerljiv podatek za leto 2009 se je zmanjšal za 92.758 EUR zaradi prenosa prihodka iz 
naslova izvršiteljev na druge prihodke, ter povečal za 45.073 EUR zaradi prenosa dela 
subvencij iz drugih prihodkov na čiste prihodke od prodaje. 
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3.2.3.2 Stroški blaga, materiala in storitev 

   
v EUR 

  2010 2009 
Indeks 
10/09 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega 
materiala povezani z drugimi druţbami 

93.182.604 86.422.845 107,8 

Stroški storitev povezani z drugimi druţbami 31.078.100 25.726.471 120,8 

Stroški blaga, materiala in storitev 124.260.704 112.149.316 110,8 

 

Strošek porabljenega materiala se v preteţni meri (76.328.929 EUR od vrednosti 
porabljenega materiala) nanaša na porabo osnovnih surovin druţbe Energetika Ljubljana, ki 
jih prevzema na prenosnem ali distribucijskem omreţju in jih ne skladišči, zato se 
knjigovodsko prenesejo v neposredno porabo in evidentirajo kot takojšnji strošek.  

Primerljiv podatek za leto 2009 se je povečal za 6.493 EUR, ker so se stroški časopisov in 
elektronskih medijev prenesli iz drugih poslovnih odhodkov med stroške materiala. Primerljiv 
podatek za leto 2009 se je povečal še za 116.146 EUR, ker so se sodni stroški in stroški 
izvršiteljev prenesli iz drugih poslovnih odhodkov med stroške storitev. 

Stroški storitev predstavljajo stroške vseh storitev, ki jih za druţbe v skupini opravljajo 
zunanji subjekti. 

Celotni znesek za revizijo za skupino za leto 2010 po pogodbi znaša 61.132 EUR. 

 

3.2.3.3 Stroški dela 

   
v EUR 

  2010 2009 
Indeks 
10/09 

Stroški plač 46.218.027 45.601.649 101,4 

Stroški socialnih zavarovanj 9.462.081 8.967.116 105,5 

   Stroški pokojninskih zavarovanj 6.119.857 5.729.962 106,8 

   Drugi stroški socialnih zavarovanj  3.342.224 3.237.154 103,2 

Drugi stroški dela 6.909.788 6.494.469 106,4 

Stroški dela 62.589.896 61.063.234 102,5 

 

Druţbe v skupini so v letu 2010 obračunavale plače, druge prejemke iz delovnega razmerja 
in povračila stroškov delavcem v skladu z veljavnimi kolektivnimi pogodbami, ki veljajo za 
posamezno druţbo ter v skladu z zakonodajo s področja plač ter povračil stroškov v zvezi z 
delom. 

 

 Skupni znesek vseh prejemkov skupin oseb, prejetih za opravljanje funkcij oziroma 
nalog 

  
v EUR 

Skupina oseb Prejemki  
od tega za 

plače 

Vodstvo podjetja 423.132 351.750 

Zaposleni na podlagi pogodb za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe 304.303 285.465 

Člani nadzornega sveta 35.021 0 

Skupaj 762.456 637.215 
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Znesek prejemkov za leto 2010 vključuje plače, regres za letni dopust, povračila stroškov za 
prehrano in prevoz na delo in z dela, bonitete, premije za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje in sejnine. 

 

3.2.3.4 Amortizacija in predvrednotovalni poslovni odhodki pri NS, OOS in 
naloţbenih nepremičninah 

   v EUR 

  2010 2009 
Indeks 
10/09 

Zgradbe 13.157.703 15.103.983 87,1 

Proizvajalna oprema 4.287.406 7.208.799 59,5 

Naloţbene nepremičnine 103.230 50.980 134,8 

Druga oprema 6.247.349 5.766.833 108,3 

Neopredmetena sredstva 1.289.422 724.816 177,9 

Amortizacija 25.085.110 28.855.411 86,9 

Prevrednotovalni poslovni odh. pri NS, OOS in NN 3.997.099 1.809.943 220,8 

Amortizacija in prevred. poslovni odh. pri NS, OOS in NN 29.082.209 30.665.354 94,8 

 

Preteţni del odpisov vrednosti predstavlja obračun amortizacije za neopredmetenega 
sredstva, opredmetena osnovna sredstva in naloţbene nepremičnine. Preteţni del 
amortizacije se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, razen del 
sredstev druţbe Snaga, kot je opisano v računovodskih usmeritvah s prikazanimi 
amortizacijskimi stopnjami (stran 53) oziroma podrobneje pojasnjeno v letnem poročilu 
podjetja. 

 

3.2.3.5 Drugi poslovni odhodki 

   
v EUR 

  2010 2009 
Indeks 
10/09 

Drugi poslovni odhodki  9.267.251 3.521.540 263,2 

 

Drugi poslovni odhodki predstavljajo predvsem oblikovanje rezervacij na osnovi aktuarskega 
izračuna ter drugih dolgoročnih rezervacij, kar je pojasnjeno v točki 3.2.2.11. 

Primerljiv podatek za leto 2009 je bil zmanjšan za 122.639 EUR, ker so bili sodni stroški in 
stroški izvršiteljev v višini 6.493 EUR preneseni med stroške materiala, stroški časopisov ter 
elektronskih medijev v višini 116.146 EUR pa med stroške storitev.  

 

3.2.3.6 Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah 

   
v EUR 

  2010 2009 
Indeks 
10/09 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov in storitev 194.730.498 196.343.334 99,2 

Stroški prodaje 5.772.987 7.063.075 81,7 

Stroški splošnih dejavnosti 27.786.056 19.301.582 144,0 

   Normalni stroški splošnih dejavnosti 20.888.001 16.557.384 126,2 

   Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS, OOS in NN 3.997.099 1.824.946 219,0 

   Prevr. poslovni odhodki v zvezi s kratkoročnimi sredstvi 2.900.956 919.252 315,6 

Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah 228.289.541 222.707.991 102,5 

 

Podatke za razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah zagotavlja evidenca stroškov po 
stroškovnih mestih, kontih in delovnih nalogih.  
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3.2.4 Pojasnila k izkazu drugega vseobsegajočega donosa 

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja je glede na čisti poslovni izid 
obračunskega obdobja niţji za 44.280 EUR, kolikor znaša sprememba preseţka iz 
prevrednotenja sredstev razpoloţljivih za prodajo ter oblikovanje obveznosti za odloţeni 
davek. 

 

3.2.5 Pojasnila k izkazu denarnih tokov 

Izkaz denarnega toka prikazuje prejemke in izdatke denarnih sredstev, ki so jih druţbe v 
skupini v posameznem obdobju ustvarile pri poslovanju (ustvarjanju in prodajanju 
proizvodov in storitev), pri naloţbenju (nalaganju finančnih sredstev v investicije in finančne 
naloţbe) ter pri financiranju (pridobivanju finančnih sredstev iz zunanjih virov in njihovem 
vračanju). Na podlagi denarnih izidov je razvidno iz katerih virov druţbe pridobivajo denarna 
sredstva in kako jih porablja.  

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi in prikazuje prejemke in izdatke, 
izračunane na podlagi podatkov iz izkaza poslovnega izida in sprememb kategorij v bilanci 
stanja ter dodatnih podatkov o nedenarnih zneskih, ki so vplivali na te kategorije. Prejemki in 
izdatki se pribliţujejo pravim prejemkom in izdatkom denarnih sredstev v obdobju, zato lahko 
iz izkaza denarnih tokov sklepamo tudi o sposobnosti pridobivanja denarja kot najbolj 
likvidne oblike sredstev (finančna moč druţbe) ter o dolgoročni plačilni sposobnosti druţbe. 

 

 

Denarni tokovi iz naslova prejetih in danih obresti, deleţev in dividend so preteţno naslednji: 

 Med denarne tokove pri poslovanju so med finančne prihodke iz poslovnih terjatev 
vključene zamudne obresti, obresti od dolgoročnih in kratkoročnih posojil ter druge 
obresti v skupni višini 325.096 EUR; med finančne odhodke iz poslovnih obveznosti so 
vključene zamudne obresti v višini 38.006 EUR. 
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 Med denarne tokove pri naloţbenju so vključeni med prejemke od dobljenih posojil, 
preteţno prihodki iz deleţev in dividend v višini 1.491.098 EUR, iz obresti iz danih posojil 
v višini 636.483 EUR. 

 Med denarne tokove pri financiranju so vključene med izdatke za dane obresti, ki se 
nanašajo na financiranje preteţno finančni odhodki iz finančnih obveznosti v višini 
540.144 EUR. 

 

3.2.6 Zabilančna evidenca 

   
v EUR 

  31.12.2010 31.12.2009 
Indeks 
10/09 

Hipoteke 6.197.853 7.489.505 82,8 

Inštrumenti za zavarovanje plačil 10.351.928 12.359.959 83,8 

Sredstva v poslovnem najemu 73.248.353 0  - 

Zaloga ţetonov 375.378 375.378 100,0 

Zabilančna evidenca 90.173.512 20.224.842 445,9 

 

Na podlagi določil SRS 35.38 in skladno s pogodbami o poslovnem najemu sta druţbi 
Vodovod-Kanalizacija in Snaga na dan 1.1.2010 izločili sredstva infrastrukture in jih skladno s 
pogodbo, prenesli v zabilančno evidenco. Iz tega naslova druţbi na dan 31.12.2010 
izkazujeta v zabilančni evidenci za 73.248.353 EUR neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev. 

 

3.2.7 Pomembnejši kazalniki poslovanja in finančnega stanja druţbe 

 

Kazalniki poslovanja in finančnega ustroja 2010 2009 

Temeljni kazalniki stanja financiranja    

Stopnja lastniškosti financiranja 73,54 64,75 

Stopnja dolgoročnosti financiranja 86,03 90,83 

Temeljni kazalniki stanja investiranja    

Stopnja osnovnosti investiranja 73,15 76,58 

Stopnja dolgoročnosti investiranja 80,30 80,54 

Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja    

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 1,01 0,84 

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti  (hitri koeficient) 0,33 1,27 

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti  (pospešeni koeficient) 1,00 2,06 

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti  (kratkoročni koeficient) 1,09 2,17 

Temeljni kazalniki gospodarnosti    

Koeficient gospodarnosti poslovanja 1,00 0,98 

Temeljni kazalniki dobičkonosnosti    

Koeficient čiste dobičkovnosti kapitala 0,00 -0,02 

 

Javni holding in druţbe v skupini se skoraj v celoti financirajo iz lastnih virov, od tega je 86% 
virov financiranja dolgoročnih. Osnovna sredstva predstavljajo 73% vseh sredstev, 
dolgoročna sredstva pa 80% vseh sredstev. Iz navedenega lahko ugotovimo, da so vsa 
dolgoročna sredstva financirana iz dolgoročnih virov. 

Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja izkazujejo plačilno sposobnost druţb v skupini. 

Kazalniki pokritosti kratkoročnih obveznosti izkazujejo pokritost kratkoročnih obveznosti tako 
z likvidnimi kot kratkoročnimi sredstvi. 
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3.3 Izjava poslovodstva 

Poslovodstvo druţbe potrjuje, da so bili pri izdelavi računovodskih izkazov, končanih na dan 
31.12.2010, dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da so v skladu z  
ZGD-1 in Slovenskimi računovodskimi standardi (2006) ter vsemi pojasnili in stališči SIR. 

Poslovodstvo Javnega holdinga izjavlja, da v celoti potrjuje Konsolidirano letno poročilo za 
leto 2010 in s tem poslovno poročilo za leto 2010, računovodske izkaze prikazane v 
pričujočem konsolidiranem letnem poročilu ter pripadajoča pojasnila na straneh od 42 do 70. 

 

 

Ljubljana, 29.4.2011 
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3.4 Poročilo neodvisnega revizorja 

 


