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ZADEVA:  PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA 
                                         SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
PRIPRAVIL:    Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.  
 
NASLOV:  Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje 

Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2010 in 
Predlog Investicijskega načrta družbe Javno podjetje 
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2011  

 
POROČEVALEC: Samo Lozej, v.d. direktorja družbe Javno podjetje 

Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 
 
PRISTOJNO  
DELOVNO TELO:              Odbor za gospodarske javne službe in promet 
 
 
PREDLOGA SKLEPOV:  
 

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta družbe 
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2010. 

  
2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Investicijskega načrta družbe 

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2011.  
  
 
        Ž U P A N  
       Mestne občine Ljubljana 
            Zoran JANKOVIĆ 
 
 
 
Priloge:  
• Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 

d.o.o. za leto 2010 s sklepom nadzornega sveta družbe 
-   Predlog Investicijskega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 

d.o.o. za leto 2011 s sklepom nadzornega sveta družbe 



P R E D L O G 
 
 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 
UPB) in prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno 
odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (Opr. št. SV 
2168/08 z dne 6.10.2008), je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ....... seji ...... 
dne .......... sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
o sprejemu predloga Poslovnega načrta družbe Javno podjetje 

Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2010  
 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta družbe 
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2010. 
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OBRAZLOŽITEV 
 
Pravni temelj za sprejem akta 
Pravni temelj za sprejem poslovnega načrta in investicijskega načrta družbe Javno 
podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. sta 27. člen Statuta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) in prvi odstavek 11. člena Akta o 
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in 
tržnice, d.o.o. (Opr. št. SV 2168/08 z dne 6.10.2008).  
 
Statut Mestne občine Ljubljana v 27. členu določa pristojnosti mestnega sveta, med 
drugim tudi, da le-ta izvaja ustanoviteljske pravice do podjetij, če ni glede 
izvrševanja ustanoviteljskih pravic z zakonom, statutom, ustanovitvenim ali drugim 
aktom mestnega sveta drugače določeno. Akt o ustanovitvi družbe Javno podjetje 
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., v prvem odstavku 11. člena določa, da 
mestni svet kot družbenik družbe izvršuje ustanoviteljske pravice v razmerju do 
družbe, npr. sprejema poslovni načrt družbe itd.  
 
Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 
V poslovnem načrtu je opredeljena temeljna poslovna politika delovanja družbe, 
njeno poslovanje in načrtovane investicije za prihodnje obdobje.  
Izvajanje treh obveznih gospodarskih javnih služb in izbirne gospodarske javne 
službe bo družba izvajala na osnovi znanih izhodišč oziroma pogojev poslovanja za 
leto 2010 usklajeno z uresničevanjem načrtov MOL.  
 
Ocena stanja na področju, ki ga akt ureja 
V skladu s sprejetim načrtom je družba pristojna za realizacijo oz. izvedbo v 
poslovnem načrtu navedenih nalog. Družba bo v poslovnem načrtu navedene naloge 
izvajala za obvezne gospodarske javne službe (GJS):  
• urejanje in čiščenje javnih tržnic na področju tržnice Center, Moste, Bežigrad, 

Koseze in Žale; 
• urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin na 17 parkiriščih, v garažni hiši za 

osebna vozila in na parkiriščih za tovorna vozila. Poleg tega bo družba v okviru te 
GJS izvajala tudi dejavnost priklenitve in odstranitve lisic ter odvoz in hrambo 
opuščenih in nepravilno parkiranih vozil; 

• vzdrževanje občinskih cest, ki vključuje redno vzdrževanje prometne signalizacije 
(sklop 4), urejanje svetlobnih prometnih znakov in označb (sklop 5) in redno 
vzdrževanje cestnih naprav in ureditev (sklop 6); 

in za izbirno GJS javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači. 
 

Poleg gospodarskih javnih služb družba opravlja tudi druge dejavnosti in sicer 
upravlja parkirišče, ki ni v lasti MOL, organizira avto sejem in upravlja poligon varne 
vožnje za potrebe avtošol ter ureja dokumentacijo za cestne zapore in njihovo 
postavitev. 
 



Poglavitne rešitve 
Poglavitne rešitve so predstavljene v priloženih dokumentih Javnega podjetja 
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. »Poslovni načrt za leto 2010« in »Investicijski 
načrt za leto 2011«. 
 
Ocena finančnih posledic 
Sprejem poslovnega načrta in načrta investicij ne predstavlja dodatnih finančnih 
posledic za Mestno občino Ljubljana.   
 
 
Ljubljana, december 2010 
 
           Javno podjetje 
      Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.  
          v.d. direktorja 
            Samo Lozej 
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