EVJAVNIH PODJETIJ
SVETUSTANOVITELJ
POVEZANIH V HOLDING LIUBL|ANA, d.o.o.
Mestni trg 7, l0OO Liubliana
pravicahin ustanoviWi
svetaustanoviteljev
Na podlagi11. dlenaAktao ustanoviteljskih
(Uradni
RS,
5t. B2l04)je Svet
list
javnihpodjetijpovezanih
d,o.o.
v HoldingLjubljana,
javnihpodjetijpovezanih
d.o.o.,na 7. rednisejidne
v HoldingLjubljana,
ustanoviteljev
sprejelnaslednje
10.10.2007

POROdILO
O DELUSVETAUSTANOVITEUEVJAVNIH PODJETIJ
V HOLDINGUUBUANA, d.o.o.,
POVEZANIH
2006 DO AVGUSTA2OO7
OD SEPTEMBRA
(tretje leto delovanja)

I. SPLOSNIPODATKI
Dobrova
Mestni svet Mestne obdine Ljubljana in Obdinskisveti obEin Brezovica,

- Polhov

Skofllicain VelikeLaSdeso v letu 2004
Gradec,Dol pri Ljubljani,fforjul Ig, Medvode,
javnihpodjetij
pravicahin ustanovitvi
svetaustanoviteljev
sprejeliAkt o ustanoviteljskih
je
Akt), ki
bil objavljenv
povezanih
v HoldingLjubljana,d.o.o. (v nadaljevanju:
listuRS,5t.82104.
Uradnem
pravic v javnih
ustanoviteljskih
Z Aktom so navedenisveti obdin za izvrSevanje
lavni
podjetjih,povezanihv JAVNI HOLDINGLjubljana,d.o.o.' (v nadaljevanju:
obveznihin izbirnih
odloditevv zveziz zagotavljanjem
holding)in za usklajevanje
javnihsluZbustanoviliskupniorganobdin,imenovanSvet ustanoviteljev
gospodarskih
javnih podjetij povezanihv Holding Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju:Svet
je v Ljubljani,Mestnitrg 1'
SedeZSvetaustanoviteljev
ustanoviteljev).
Svet ustanoviteljevsestavljajoaktualni Zupani obdin ustanoviteljic,ki imajo pri
v Aktu,in sicer:
Steviloglasov,kotje dolodeno
odloditev
sprejemanju
1. G. Zoran Jankovi6,iupan Mestneobiine Ljubljana,oziroma ga. Danica
SimSii(do 16.11.2006):85,107oglasov,
2. G. Stanislaviagar, iupan Obiine Medvode:3,84%oglasov,
3. G. Metod Ropret, Zupan Obiine Brezovica,oziroma g. Drago Stanovnik
(do 28.11.2006):2,76o/oglasov,
o/o
4. G. Lovro Mrak, iupan Obiine Dobrova- Polhov Gradec:2,16 glasov,
5. G. JanezCimperman'iupan Obiine Ig: 1,837oglasov,
6, G. Bo5tjan Rigler, iupan Obiine StoftSica,oziroma dr. Joie Jurkovii (do
4.L2.2OO6):1,80o/oglasov,
- Kanalizacija
1JavnopodjetjeEnergetika
d.o.o.,Javnopodjetje
d.o.o.,JavnopodjetjeVodovod
Ljubljana
trZniced.o.o',SnagaJavnopodjetjed.o'o',
poiniSfipromet,d.o.o.,JavnopodjetjeLjubljanske
Liublianski
javnapodjetja)'
Javnopodjetjed.o.o.(v nadaljevanju:
d.o.o.,Parkiri5da
Zalelavnopodjege,
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7. G. PrimolZupanhiE,iupan Obiine Dol pri Ljubljani: L,267oglasov,
B. G. Janko Jazbec,iupan Obiine Horjul, oziroma g. Daniel Foftuna (do
13.11.2006):0,86%oglasov,
9. G. Anton ZakrajSek,iupan ObEineVelike La5ie: 0,39o/oglasov.
Skladnoz Aktom Svet ustanoviteljevna svojih sejah sprejemaodloditvez navadno
nepremidnin,
ki je nad 5 o/o
vedinoglasovZupanov.O podajisoglasjaza obremenitev
odlodas soglasjem
kapitalajavnegapodjetja,Svetustanoviteljev
vrednostiosnovnega
nadaljeposlovnega
o delu Svetaustanoviteljev,
vsehZupanov.Za sprejemposlovnika
javnega
podjetja,je
nadda, poslovnegaporodila,obradunain zakljudnegaraduna
predpisana
92 o/ovedinaglasov.
obveznihin
Predlogepredpisovin drugih odloditev,ki jih v zveziz zagotavljanjem
javnihsluZbsprejemajo
usklajuje
organiobdin,Svetustanoviteljev
izbirnihgospodarskih
predpisovoziroma
tako, da doseZesoglasjedlanovsvetagledevsebineposameznih
posreduje
predpisov
in
odloditev
drugih
besedila
usklajena
Svetustanoviteljev
odloditev.
v sprejempristojnimorganomobdin.

SVCU
0DCinSKi
6. dlenaAkta,ki doloda,da mestni0zirOma
V sktaduz drugimodstavkom
s posebnim
Zupane
nasejahSvetaustanoviteljev
lahkopooblastijo
o nadinu
odlofanja
za obravnavano
so bili sprejetinaslednji
sklepiv tej zvezi,ki so relevantni
sklepom,
obdobje:
- SklepMestnega
je mestnisvetZupanjo
s katerim
svetaMestne
obdineLjubljana,
pooblastil,
Mestne
obdineLjubljana
da odlodanavsehsejahSvetaustanoviteljev
pristojnosti,
razenko le-taodlodao cenahoziroma
v vsehzadevahiz njegove
javna podjetjaoziroma
tarifahza uporabojavnihdobrin,ki jih zagotavljajo
javnih
podjetij,kjer odlodaskladnos sklepom
sprejemaposlovnoporodilo
gradivo
predhodno
obravnava.
Mestnisvetje
ki
navedeno
mestnega
sveta,
zakonadajesoglasje
na
Zupanjo
nadaljepooblastil,
da na podlagiEnergetskega
plinanadistribucijskem
omreijuin zatoploto
viSino
zemeljskega
tarifnihpostavk
podjetja
Energetika
Ljubljana,
in sicer
na sistemu
ogrevanja
Javnega
daljinskega
javnemupodjetjuk
na nadin,da odlodao izdaji soglasjanavedenemu
postavk
plina na
predlaganim
zemeljskega
vi5ine tarifnih
spremembam
nabavne
cene
omreljuza znesek,ki je enakvi5inisprememb
distribucijskem
plinaiz prenosnega
veljavno
z vsakokrat
Uredbo
o
skladno
omreZja,
zemeljskega
plina
povpredne
prodajnecenezemeljskega
za dobavotarifnim
oblikovanju
tarifnihpostavktoploteiz sistema
na prenosnem
omreZju
oziroma
odjemalcem
cen
veljavnoUredboo oblikovanju
skladnoz vsakokrat
daljinskega
ogrevanja
pare
proizvodnje
za
daljinskega
ogrevanja
in distribucije in toplevodezanamene
koje mestnisvet
veljatidne29.1.2007,
Ta sklepje prenehal
tarifneuporabnike.
v nadaljevanju.
sprejel
drugitovrstnisklep,kije naveden
- SklepMestnega
je mestnisvetZupana
s katerim
svetaMestne
obdineLjubljana,
pooblastil,
odlodana vsehsejahSveta
da samostojno
MestneobdineLjubljana
razenko le-taobravnava
v vsehzadevahiz njegovepristojnosti,
ustanoviteljev
javnihpodjetij,
poslovno
porodilo
s sklepom
mestnega
sveta.
kjerodloda
skladno
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-

SklepObdinskega
svetaobfine Dobrova- PolhovGradec,s katerimje obdinski
svet pooblastilZupana,da odloda o vseh zadevah iz pristojnostiSveta
ustanoviteljev,razen ko le-ta sprejemaposlovnoporodilo,poslovninadft,
obradunin zakljudni
radunjavnegapodjetja,kjerZupanodlodaskladnos sklepom
obravnava.
obdinskega
sveta,ki gradivov tej zvezipredhodno

o svojemdelu
Skladnoz LL. dlenomAkta, iz kateregaizhaja,da Svet ustanoviteljev
najmanjenkratletno porodamestnemusvetuoziromaobtinskimsvetom,porodevalec
paje vsakZupanna mestnemoziromaobdinskih
svetih,je Svetustanoviteljev:
- na 6. redniseji dne 28.9.2005sprejelporodiloo delu Svetaustanoviteljev
od
(plo letodelovanja),
in
do 1.9.2005
30.9.2004
- na 13. redniseji dne 8.9.2006porodiloo delu Svetaustanoviteljev
od 2.9.2005
(drugoletodelovanja).
do 1.9.2006
Gledena navedenoje v predmetnemporodiluzajetoobdobjeod septembra2006do
tegaskupnega
organaobdin.
tretjeletodelovanja
avgusta2007,kar predstavlja
II. SEJESVETAUSTANOVITEL'EV
leta2006do avgustaleta2007sestal
Svetustanoviteljev
seje v obdobjuod septembra
na osmihrednihin petihdopisnihsejah,V nadaljevanju
so po kronoloSkem
zaporedju
povzeti
glavni
poudarki
sej
obravnavane
sprejetisklepiSvetaustanoviteljev
oziroma
tematikena sejah.
13. rednaseja 8.9.2006
je obravnavalPorodilodruZbeJavnopodjetjeLjubljanskipotniSki
Svet ustanoviteljev
postopkuprodajenepremidnine
prometo zakljudenem
na CelovSki
cesti166 (poslovna
je
v izmeritB92 m2).Postopek bil izvedenv skladu
stavbav izmeriL077m2 in dvoriSde
pridobivanju,
in upravljanjus sWarnimpremoZenjem
razpolaganju
z dolodiliUredbeo
drZavein obdin.
javnih
o delu Svetaustanoviteljev
Na podlagi10. dlenaAkta in 25. dlenaPoslovnika
podjetijpovezanih
v HoldingLjubljana,d.o.o.z dne 30.9.2004je Svet ustanoviteljev
obravnavalpredlog sklepa o zagotavljanjusredstevza delo Sveta ustanoviteljevz
je bilo, da so bila v drugemletu za
in pregledomstro5kov.Ugotovljeno
obrazloZitvijo
porabljena
sredstvav viSini2.046.66I,90SIT (8.540,56
delovanjeSvetaustanoviteljev
povezanaz
strokovnih,
izvajanjem
organizacijskih
EUR)in da so vsa porabljena
sredstva
ki jih skladnoz dolodiliAktain
in administrativnih
nalogza potrebeSvetaustanoviteljev,
poslovnikazagotavljaMestna obiina LjubljanaoziromaJavni holding. Glede na
je Svetustanoviteljev
dolodil,da morebitnasredstva
navedenoin 25. dlenposlovnika,
za delovanjeSveta ustanoviteljev,ki niso povezanaz izvajanjemstrokovnih,
tudi po
in administrativnih
nalog za potrebeSveta ustanoviteljev,
organizacijskih
porabljenih
viSina
sredstev,
Javniholding.V skladus sklepomse
drugemletuzagotavlja
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potrebaza sprejemfinandnega
za delovanje
in posledidno
Svetaustanoviteljev
nadfta,
ponovno
potretjemletudelovanja.
ugotavlja
je zaradipriprave
predlogov
Pravilnikov
Svetustanoviteljev
ustreznih
o radunovodsWu
zaJavniholdingin javnapodjetja,
zakonodajo,
usklajenih
z novosprejeto
in
obravnaval
je
sprejelenotneradunovodske
Polegtega Javniholdingzadollil,da izdela
usmeritve.
poslovnega
Enotnometodologijo
za izdelavo
nadftaIAVNEGA
HOLDINGA
Ljubljana
in
javnih podjetijza leto 2007 ter potrdilenotnaizhodiSda
povezanih
za pripravo
poslovnega
nadfta.
programom
tudiz Investicijskim
za
Na 13.rednisejiseje skupniorganobdinseznanil
gradnjokanalizac'rjskega
zbiralnika
Sfoniica- Lavrica- Rudnik,!. faza,in obnovo
je Svetustanoviteljev
program
Navedeni
odobril
vodovoda
ob Nebdevi
ulicina Lavrici.
da izvedevse nadaljnje
ter pooblastil
druZboJavnopodjetjeVodovod Kanalizacija,
potrebne
investic'rje.
za izvedbo
aktivnosti
v svojih
dlaniSvetaustanoviteljev
ki so jih zapisali
Na podlagizapisanih
aktivnosti,
pojasnilih
porodilu
Republike
Radunskega
sodiSda
Slovenije
o poslovanju
k revizijskemu
Studijoo nadinihin moZnostih
za leto 2004,je bilaizdelana
MestneobdineLjubljana
prenosa
nalogz JAVNEGA
HOLDINGA
Ljubljana
na Mestno
upravoMOL,z ovrednotenim
finandnim
vidikomprenosater primerjalno
z vidikaracionalnosti
ter udinkovitosti
opravljanja
teh nalog.Claniso prejeliizdelano
obseZno
Studijoin sklenili,
da jo bodo
prihodnjih
predstavili
pripravljavci
na eni od
obravnavali
sej,na kateribodovsebino
te
Studiie.
dlaniSvetaustanoviteljev
so se na sejiseznanili
tudi s toZboin sprejeliodgovorna
toZbog. PetraGrassell'rja
zoperSvetustanoviteljev,
zaradiodpravesklepao imenovanju
g. ZvonetaGosarjaza direKorjaJavnegapodjetjaVodovod- Kanalizacija,
5t. t67pisno
podjetja
SU/2006
z dne2L.6.2006.
Prejelisotudi
informacijo
Javnega
Ljubljanski
potniSki
promet,o poviSanju
potnikov
potniSkem
prometu
v primestnem
cenprevozov
je javnilinijskiprevozpotnikov
gospodarska
od 1.9.2004
na primestnih
linijahdrZavna
javnasluZba,
je
podlagi
pogodbe
ki se izvajana
o koncesiji.
S 1.9.2006
se spremenila
javnegaavtobusnega
prevoza
potnikov,
tarifnalestvica
in sicerv povpredjuza2,4o/o.
je sprejeltudi Porodilo
javnihpodjetij
Svetustanoviteljev
o deluSvetaustanoviteljev
povezanih
v Holding
Ljubljana
od 2.9.2005
do 1.9.2006.
9. dopisnaseja,13.9.2006
je soglasno
podjetja
sprejelsklep,da soglaSa
s predlogom
Javnega
Svetustanoviteljev
potniSki
promet,da se v dasuevropskega
Ljubljanski
tednamobilnosti
razdeli20.000
pa
tedenskih
vozovnic,
na danbrezavtomobila22.09.2006 je brezpladen
brezpladnih
prometa.
vesprevoz
z avtobusi
mestnega
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14. rednaseja,5.10.2006
poslovnega
Na sejije Svetustanoviteljev
sprejelpredlogrebalansa
nadftadruibeJavno
podjetjeLjubljanske
trZniceza leto 2006,nadaljeprogramJavnegapodjetjaVodovod- programoskrbes pitnovodo za
Kanalizacija
za obvladovanje
kakovostiposlovanja
leto 2007,programza oskrboodvajanjain diSdenja
komunalne
odpadnein padavinske
vode za leto 2007 ter Enotnornetodologijoza izdelavoposlovneganadrtaJAVNEGA
javnihpodjetijza leto2007.
Ljubljanain povezanih
HOLDINGA
nadftov
so kot delovnogradivoprejeliOsnutekinvesticijskih
elaniSvetaustanoviteljev
javnihpodjetijpovezanih
za leto 2007in se dogovorili,
da v
Ljubljana
v JAVNIHOLDING
pripombe
posredujejo
izvede
se
v
roku
desetih
dni
dopisna
morebitne
ter
da
zvezi
tej
o sprejemutegaosnutka.
sejaza odlodanje
sodiSdaRS o pravilnosti
Prejeliso tudi OsnutekrevizijskegaporodilaRadunskega
pladdirektorjudruZbeJavnopodjetjeEnergetika
Ljubljanaza leto 2005
obradunavanja
je
ter osnutekodgovora.Dogovorjeno bilo, da bodo za udeleZbona razdiSdevalnem
direktorico
Javnegaholdinga.
obdine,pooblastili
sestanku,
s stranivsakeposamezne
10. dopisnaseja, 18.10.2006
V skladuz dogovoromna 14. rednisejije bilaizvedena
dopisnaseja,na katerije Svet
ustanoviteljev
sprejelOsnutekinvesticijskih
nadrtovjavnih podjetijpovezanih
v JAVNI
HOLDING
Ljubljana
za leto 2007.
1. rednaseja 13.12.2006
je v novi sestavi,po lokalnihvoliWahleta 2006,na prvi seji izvolil
izr
Svetustanoviteljev
predsednika
in njegoveganamestnika.Clani so soglasnosprejelisklepa,da se
pa g. Stanislav
predsednika
izvolig. ZoranJankovii,za njegovega
namestnika
Zagar.
V nadaljevanju
so bili dlaniseznanjeni
s pomembnej5imi
akti in sklepi,relevantnimi
za
kot tudi s programom
in vizijopredsednika,
ki vkljudujetudi
deloSvetaustanoviteljev,
nekaterespremembev organiziranosti
Javnegaholdinga(racionalizacija,
interespo
poslovnih
holdinga
...).
Javnega
odkupu
deleZev
ostalihdruZbenikov
L dopisnaseja 13.12.2006
z dnem L3.I2.2006soglasnorazreSili
Na tej dopisniseji so dlaniSvetaustanoviteljev
Javnopodje$e,g. GregorjaFeistain za zadasnovr5ilko
direktorjadruZbeParkiri5da
javnegapodjetja,do imenovanja
poslovodnih
navedenega
direktorjadrulbe,z
dolZnosti
go.
dnemL4.t2.2006imenovali ZdenkoGrozde.
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so obravnavali
in sprejelipredlogInvesticijskih
nadrtovjavnih
dlaniSvetaustanoviteljev
podjetijpovezanihv JAVNIHOLDINGLjubljanaza leto 2007 in predlogePoslovnih
nadftovjavnihpodjetijpovezanih
Ljubljanaza leto 2007.Direktorica
v JAVNIHOLDING
je
je
podala
Javnegaholdinga,ki
uvodnoobrazloZitev, pojasnila,
da so pri nadrtovanju
naloZbv javnih podjetjih, poleg zasledovanjacilja nemotene oskrbe obdanov,
obveznosti,ki izhajajoiz
upoStevane
tudi okoljskeusmeriWe,ki pomenijoizpolnjevanje
predpisov
programov
vrednostinvesticijskih
Ker
skupna
in
Evropske
unije.
mednarodnih
finandnasredsWa,
so
nalog,ki zna5a111mio EUR,za 54 mio EURpresegarazpoloZljiva
finandnasredsWa,
in v
v pruo prednost,ki imajozagotovljena
bile naloZberazdeljene
prvo
prednost,
finandnega
kritja.
V
ki
nimajo
investicije,
kamor
se
uvrSdajo
drugo
predvsemdokondanje
prednostje uvrSdeno
nalog,ki so jih javnapodjetja
investicijskih
nalog,ki so nujneza izvajanjedejavnosti.
zadelav preteklemobdobjuter investicijskih
investicijs strani Javnegaholdingase je upo5tevalafinandna
Pri sofinanciranju
obdobju,kar pomeni,da so planiranasredstva
realizacija
investicijv pruem5tiriletnem
Dobrova- PolhovGradecin
v letu2007namenjena
obdinama
investicij
za sofinanciranje
v vi5inivrednosti
Brezovica,
ki v prvem Stiriletnemobdobjunista doseglirealizacije
poslovnegadelda. Sredstvaza investicije,ki so bila Ze planiranav predhodnih
poslovnih
v leto 2007.Javniholdingbo v
obdobjihter nisobilarealizirana,
se prenaSajo
letu 2007namenilt.t76.765 EURza sofinanciranje
investicij
dolodenih
druZbeJavno
podjetjeVodovod Kanalizacija.
Sicerje v razpravibilo izpostavljeno,
da bo potrebnos skupnimimodmizagotavljati
je bil tudi
okoljevarstvene
zahtevezlastina podrodjuoskrbes pitnovodo.Izpostavljen
problemvodarneBrest,ki teritorialno
leZiv Obdinilg, z natrpanovodopa se v preteZni
prebivalce
meri oskrbuje
MestneobdineLjubljana,zatoje ZupanobdineIg gledena
za5diteno
vodovarstveno
obmodjamenil,da bo potrebenposebendogovorz mestno
podtalnice.
v zaSdito
obfino,s katerimbo opredeljena
strukturafinanciranja
je Svet ustanoviteljev
V nadaljevanju
sprejelSklepo doloditvirazpisnihpogojev,ki jih
morajo izpolnjevatikandidatke/kandidati
za direktorico/direktorja
druibe Parkiri5da
postopkaizbora
podjetje
izvedbo
in
imenovanju
razpisne
komisije
za
Javno
o
direktorice/direktorja.
je tudi potrdildokumentidentifikacije
projektaza
investicijskega
Svet ustanoviteljev
nenevarnih
zamenjavof . in 2. plinskegaagregatana odlagali5du
odpadkovBarjein s
je
potrdil
programa.Pravtako
program
investicijski
tem odobrilpripravoinvesticijskega
nenevarnih
na odlagaliSdu
odpadkov
Barjein s
za zamenjavo
f . in 2. plinskega
agregata
tem odobrilizvedboinvesticijeter pooblastildruZboSnagaJavnopodjetje,da izvede
vse potrebneaKivnostiza izvedboprojekta.
g.
Na podlagiodstopneizjavedirektorjadruZbeJavnopodjetjeVodovod- Kanalizacija
je
ZvonetaGosarja Svet ustanoviteljev
sprejelugotovitvenisklep,da imenovanemu
prenehafunkcijadirektorjanavedene
druZbez dnem7.2.2007.Za zalasnega
direktorja
je
druZbeJavnopodjetjeVodovod Kanalizacija bil z dnem 8.2.2007,do imenovanja
direktorjadruZbe,imenovang. Kri5tofMlakar.

SVET USTANOVITEIJEVJAVNIH PODJETIJ
POVEZANIH V HOLDING LTUBIJANA, d.o,o.
Mestni trg 7, 70OOLjubljana
3. rednaseja, 22.3.2007
je sprejel Sklep o dolodiWirazpisnihpogojev, ki jih morajo
Svet ustanoviteljev
izpolnjevatikandidatke/kandidati
za direktorico/direktorja
druZbe Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija
in o imenovanjurazpisnekomisijeza izvedbopostopkaizbora
direktoriceldirektorja.
za okoljein prostork
s strokovnimmnenjemMinistrstva
dlanisvetaso bili seznanjeni
je
>oskrba
pitno
vodo<<,
v katerem ministrstvopodalo
s
ceni za izvajanjestoritve
pozitivno
za
mnenjeoziromasoglasjeza povi5anje
cene,ter s tem, da je biloMinistrsWu
predlagano,
gospodarstvo
za finance,odlodio izrednem
da v soglasjuz Ministrstvom
poviSanju
omenjenestoritve.
se je seznaniltudi z novim sklepomVlade RS o sejninahin s
Svet ustanoviteljev
priporodili,
da so se z
da ta staliSdauporabljajotudi lokalneskupnosti.Upo5tevaje,
novimsklepomVladeRSsejnineprecejpovi5ale,
so dlanisoglaSali,
da se za nadzorne
javnih
podjetij5e naprej uporabljaSklep o merilihza
sveta Javnegaholdingain
plad
JAVNEGA
HOLDINGA
Ljubljana,
d.o.o.in direktorjevpovezanih
doloditev direktorja
v
javnih podjetij ter pladilza opravljanjenalog predstavnikov
obdin ustonoviteljic
njihovihorganih(v nadaljevanju:
Sklepo merilih),v kateremje dolodeno,da se za
pladilosejninsmiselnouporabljajokriterijiiz sklepovVladeRS,sprejetiv letih 2001in
2002.
4. rednaseja 11.5.2007
poslovnega
Na sejije bil potrjenpredlogrebalansa
nadftaJavnegapodjetjaEnergetika
Ljubljanaza leto 2007, in sicer rebalansplanarazuojain obnov daljinskeoskrbes
toploto in plinom, rebalansplana obnov in nadomestitevneopredmetenih
in
opredmetenih
osnovnihsredstevter rebalansplana prodajezemlji5dza leto 2007.
Nadaljeso dlaniSvetaustanoviteljev
soglasno
sprejelisklepo zadetkupostopkaprodaje
parc.
nepremidnine
v Ljubljani,
5t. 26313k.o. JeZica,v izmeri4L4 mz in nepremidnine
parc.5t. tt52134,v izmeri68 m2,katastrska
obdinaVidter sklepo imenovanju
komis'lje
za izvedbopostopkaprodaje.V naravi navedeninepremidninipredstavljatanjivo
oziromatravnik,lastJavnegapodjetjaEnergetika
Ljubljana.
je sprejeltudi Metodologijo
Svetustanoviteljev
JavnegapodjetjaVodovod- Kanalizac'rja
za obradunstoritevodvajanjain diSdenja
industrijske
odpadnevode,predelave
tekodih
novihcen za opravljanjepogrebnihstoritevodpadkovin goSdter potrdiloblikovanje
dodatkaza opravljanje
storitevizvenrednegadelovnega
dasav vi5ini,kot sledi:
- za pogrebs krstoob sobotahznaiadodatek65% rednecene,ob nedeljahzna5a
rednecene,
dodatekL02,97o/o
- za pogrebz Zaroob sobotahzna5adodatek78,3Lo/o
rednecene,ob nedeljah
znaiadodatekI09,L6o/o
rednecene,
- za ostalestoritvezna5adodatekob sobotah70o/orednecene in ob nedeljah
100%rednecene.
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V nadaljevanju
zasedanjaso Zupaniprimestnihobdin porodalio sprejetihstaliSdih
podjetij
obdinskih
svetovgledeviSineinvesticijzaradiprenosaposlovnega
deleZajavnih
-sprejet
Zale, Parkiri5da
in LjubljansketrZnicena Mestnoobdino Li-rntiana.
je" bil
dogovor,da je metodologija
dolodanjaviSineinvesticijza vse obdineenotna.Zupan
obdineHorjulje navzodeseznanil,da v obdiniHorjulne sogla5ajoz vi5inoinvesticij.
je bilo, da bo potrebnona naslednjiseji sprejetidokondnisklepo viSini
Izpostavljeno
investicijpo posameznihobdinah,ker se bo v kratkempridel pripravljatiosnutek
poslovneganadftajavnega podjetjaza leto 2008. Y ztreziz obravnavnimso dlani
soglasno
sprejelisklep,da se postopekprenosaposlovnega
deleZajavnihpodjetijZale,
Parkiri5da
in LjubljansketrZnicenadaljujein da obdinena naslednjiseji sporodijo
pri
vrednostinvestic'lj,ki jih bo Javno podjetjeVodovod- Kanalizacija
upoStevalo
pripraviposlovnega
in
nadrtadruZbeza leti 2008 2009.
Zupan MestneobdineLjubljanag. ZoranJankovidje nato ostale dlaneseznanilz
ki so Ze
kr5iWami
v JavnempodjetjuVodovod- Kanalizacija,
nekaterimiugotovljenimi
je podjetjeZezapustilo,
Zupanpa
tudi Policijski
bileposredovane
upravi.Nekajdelavcev
je napovedal
javnega
podjetja
na Zborudelavcev
dne 15.5.2007.
udeleZbo
ZupunMestneobdineLjubljanaje dlaneseznaniltudi, da je v kratkemna mestnem
svetu predvidensprejemOdlokao oskrbis pitno vodo ter Odlokao odvajanjuin
di5denjukomunalnein padavinske
odpadnevodeter da bo besedilosprejetihodlokov
posredovano
vsem primestnimobdinam,dlanicamSveta ustanoviteljev,
da ustrezno
spremenijo
tudi njihoveodloke.

2. dopisnaseja,25.5.2007
RSje s sodboU L77712006-20
sodiSde
z dne8.5.2007
Upravno
odpravilo
sklep5t. 167g. ZvonetaGosarjaza direktorja
SU/2006
z dne 21.6.2006,
tj. sklepo imenovanju
- Kanalizacija,
podjetja
postopek.
vrnilov ponovni
Javnega
Vodovod
in zadevo
Upravno
sodi5deje v obrazloZitvi
citiranesodbenavedlo,da je Svet ustanoviteljev
ob
preizkusu
(ponovnem)
popolnosti
pogojev
vlogekot dokazizpolnjevanja
razpisnih
prilogavlogidolodena
ki so kot obvezna
dolZanin upraviden
upoStevati
le dokazila,
z
javnimrazpisom.
je bilasklicana
seja,na katerije bil sprejetSklepo izvedbi
Gledena navedeno
dopisna
ponovnega
preizkusa
popolnosti
vlog za izbordirektorice/direktorja
Javnegapodjetja
VodovodKanalizacija.
3. dopisnaseja 5.6.2007
se je seznanil
Svetustanoviteljev
s Porodilom
o delu razpisnekomisijeza izvedbo
postopka
izboradirektorice/direktorja
druZbeJavnopodjetjeVodovod- Kanalizacija
in
prijavljenih
ne
izbere
nobenega
kandidatov
ter
da
se
razpis
za
mesto
sklenil,da
od
javnegapodjetja
ponovi.
navedenega
direktorja
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5. rednaseja 27.6.2007
je na tej seji obravnavalletnaporodilajavnih podjetijza leto 2006s
Svetustanoviteljev
porodilinadzornihsvetovin revizorja.Polegtega,da je sprejelletnaporodilas porodili
je odlodiltudi o razporediWah
izgub.
dobidkov
oziromapokrivanju
revizijske
druZbe,
kot sledi:
leta2006so se razporedili,
Bilandni
dobidkiposlovnega
- JavnopodjetjeEnergetika
SIT oziroma3.847.687,99
Ljubljana(922.059.95I,94
prenos
na druZbenika.
EUR):
- JavnopodjetjeLjubljanske
trZnice(I3925.493,62SIT oziroma58.110,05EUR):
leto.
prenosv naslednje
- Zale Javno podjetje (15.680.073,57
SIT oziroma65.43t,78EUR):ostane
nerazporejen.
- Snaga Javno podjetje (150.012.387,08
SIT oziroma 625.990,59EUR):
podjetja.
v
rezerue
druge
razporeditev
- Parkiri5da
SIT oziroma436.913,83EUR):ostane
Javnopodjetje(L04.702.030,70
nerazporejen.
leta2006:
izgubjavnihpodjetijposlovnega
Pokrivanje
bilandnih
- Javno podjetje Vodovod
Kanalizacija(383.972.452,69SIT oziroma
je s sklepom
rezerv.Svetustanoviteljev
EUR):v bremekapitalskih
1.602.288,65
EUR)stro5kov
131.696.254,59
SIT (549.558,73
sprejeltudi predlogza pokrivanje
v
obradunaneamoftizacijeza komunalno infrastrukturo obvezni lokalni
javni sluZbiravnanjaz odplakami,dano podjetjuv upravljanje,
gospodarski
v
obdinin v dobrodrugihprihodkov.
obveznosti
do posameznih
bremedolgorodnih
- Javno podjetje LjubljanskipotniSkipromet (839.590.332,I2SIT oziroma
EUR):ostanenepokrita.
3,503.548,37
nadrtovjavnihpodjetijpovezanih
investicijskih
o realizaciji
Sprejetoje bilotudi Porodilo
v letu2006.
v IAVNIHOLDING
Ljubljana
merilza doloditevletnenagrade,
izpolnjevanje
so ugotavljali
elaniSvetaustanoviteljev
in
skladnos Sklepomo merilih.Sprejeliso sklep,s katerimso dolodililetnonagrado,
podjetje
Ljubljana,
Energetika
druZbeJavno
sicerso direktorjemoziromadirektoricam
podjetje
podjetje,
podjetje,
Ljubljanske
trZnice,
Javno
Javno
Javno
ZaleJavno
Snaga
potniSkiprometin Javniholdingdolodililetno nagradov viSini1,5
podjetjeLjubljanski
plade.
je Svetustanoviteljev
poslovnihnadrtovdruZbParkiri5da
potrdilrebalansa
Po obravnavi
podjetje
trZniceza leto 2007, nadaljepredlog
Ljubljanske
Javno podjetjein Javno
JavnegapodjetjaLjubljanskipotni5kiprometza spremembecen prevozapotnikovv
prometuter podalsoglasjek predloguza prevozudencev,
d'rjakov
mestnempotni5kem
junij,
julij
in
mesece
2007
velja
za
avgust
in nalepko,ki
s Solskovozovnico
in Studentov
nalepke.
za cenoeno-mesedne
tudi s pobudoza pristopnovihobdink projektu
se je na sejiseznanil
Svetustanoviteljev
Ljubljanain
regijskegacentraza ravnanjez odpadkiLjubljana- RCERO
Nadgradnje
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osnutkompismao namerioziromaskupneminteresuza sodelovanje
in dogovarjanje
o
vkljudiWi
zainteresiranih
obdinv sistemravnanjaz odpadkiv okvirutega projektater jo
podprls tem, da se obstojediterminskiplan izgradnjeobjektovin napravregijskega
predelave
centraRCERO
ne spreminjater se lodenoobravnavain re5ujevpraSanja
in
obdelaveodpadkovter odlaganjaodpadkov.
Sprejetje bil sklep,da Svetustanoviteljev
sogla5az osnutkompismao namerioziromaskupneminteresuza sodelovanje
in
dogovarjanje
o vkljuditvizainteresiranih
obdinv sistemravnanjaz odpadkiv okvirutega
projekta.
je podaltudi soglasjek predlogudruZbeSnagaJavnopodjetjev
Svet ustanoviteljev
ztteziz Jointventuresporazumom
o skupnemnastopupri pripraviponudbein skupnem
projekta
712007,
Tunis
z dne 17.maja2007.
izuajanju
br.
V skladus sklepompredhodneredne seje so Zupaniprimestnihobdin porodalio
obdinskihsvetovk viSiniinvesticijza leti 2008 in 2009 v Javnempodjetju
odloditvah
Vodovod Kanalizacija,zaradi prenosa poslovnegadeleZajavnih podjetij Zale,
ParkiriSda
in Ljubljanske
trZnice.Vsiobfinskisvetiso predlogMestneobdineLjubljana
o
za prenospodprli,razenobdineHorjul, ki podpiraprodajoza
dolodiWinadomestila

je bil
trikratno
vrednost
izradunanega
V zveziz navedeno
kapitala.
zadevO
osnovnega

- Kanalizacija
pri pripraviposlovnega
sprejetsklep,da JavnopodjetjeVodovod
nadrta
javnih
drulbeza leti 2008 in 2009 upo5teva
in zagotoviza obdineustanoviteljice
je
podjetijZale,ParkiriSda
in Ljubljanske
trZniceOeteZ
investicij,
ki doloden
t<otseStevek
poslovnega
kapitalov
vsehtrehdruZbin ovrednoten
osnovnih
v viSinivrednosti
deleZa,
ki ga imajoustanoviteljice
v Javnem
holdingu.
6. rednaseja,20.7.2007
nadftaJavnegapodjetja
dlani Svetaustanoviteljev
so potrdilirebalansposlovnega
Vodovod Kanalizacija
za leto 2007in podalisoglasjek sklenitviinterneposojilne
javnimasluZbama,
pogodbemed obveznima
gospodarskima
za zadasnouporabo
razpoloZljivih
sredstevamoftizacije
zaradiizvedbenujnih,z rebalansom
nadftovanih
javno
podrodju
pitno
podjetje
naloZb
na
vodo,upoStevaje,
oskrbes
da
skleneposojilno
pogodbo
popridobitvi
mnenjaRadunskega
RS.
sodiSda
za izvedbopostopkaizbora
Po seznanitvi
s Porodilom
o delu razpisnekomis'rje
Vodovod Kanalizacija
direktorice/direktorja
druZbe
Javnopodjetje
so dlaniglasovali
o
predlogu
g. Kri5tofa
razpisne
komisije
zaimenovanje
Mlakarja
zadirektofaomenjenega
podjetja.
imenovanju
za mandatno
Soglasno
so sprejelisklepo njegovem
doboStirih
let.
je sprejelProgramJavnegapodjetjaVodovod- Kanalizacija
Svet ustanoviteljev
za
in padavinske
vodeza leto2008ter
in diSdenja
komunalne
oskrboodvajanja
odpadne
podjetja
poslovanja
Vodovod Kanalizacija
zaobvladovanje
kakovosti
Program
Javnega
- program
oskrbes pitnovodozaleto2008.
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