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

d.o.o. za leto 2010 in predlog Investicijskega načrta družbe 
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2011  

 
POROČEVALEC: Bojan Lepičnik, direktor družbe ŽALE Javno podjetje, 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 ŽALE 
Javno podjetje, d.o.o. za leto 2010. 

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

ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2011.  
  
 
        Ž U P A N  
       Mestne občine Ljubljana 
            Zoran JANKOVIĆ 
 
 
 
Priloge:  
- Predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2010 s 

sklepom nadzornega sveta družbe 
-   Predlog Investicijskega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, 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 ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (Opr. št. SV 260/08 z dne  7.2.2008), je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ....... seji ...... dne .......... sprejel naslednji 
 
 
 

S K L E P 
o sprejemu predloga Poslovnega načrta družbe  

ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2010  
 

 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE 
Javno podjetje, d.o.o. za leto 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
          Ž U P A N  
       Mestne občine Ljubljana 
              Zoran JANKOVIĆ 
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S K L E P 
o sprejemu predloga Investicijskega načrta družbe  

ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2011  
 

 
 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Investicijskega načrta družbe 
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2011.  
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OBRAZLOŽITEV 
 
Pravni temelj za sprejem akta 
Pravni temelj za sprejem Poslovnega načrta in Investicijskega načrta družbe ŽALE 
Javno podjetje, 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 ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (Opr. št. SV 260/08 z dne  7.2.2008). 
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 ŽALE Javno 
podjetje, d.o.o., v prvem odstavku 11. člena določa pristojnosti mestnega sveta, ki 
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. Opredeljene so 
nujne nadomestitve in razvojne investicije, ki bodo zagotavljale višji nivo opravljanja 
storitev in zadovoljstva občanov s storitvami javnega podjetja. Zagotovljeno je 
varovanje okolja, kulturne dediščine in razvoj komunalne infrastrukture na 
pokopališčih. 
    
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. Doseženi nivo storitev se uvršča v sam Evropski 
vrh. Predvideni ukrepi zagotavljajo zadržanje tega nivoja in postopno izboljševanje 
obstoječega standarda komunalne opremljenosti predvsem krajevnih pokopališč. 
Glede na pomanjkanje prostora za nove grobne prostore je nujna širitev predvsem 
centralnega pokopališča v naslednjih letih pa še nekaterih ostalih, predvsem 
pokopališča Vič v letu 2011 in Sostro v letu 2012. 
 
Poglavitne rešitve 
Poglavitne rešitve so predstavljene v priloženih dokumentih družbe ŽALE Javno 
podjetje, d.o.o. »Predlog Poslovnega načrta za leto 2010« in »Predlog Investicijskega 
načrta za leto 2011«. 
 
Ocena finančnih posledic 
Sprejem predlagane spremembe poslovnega načrta in investicijskega načrta ne 
predstavlja dodatnih finančnih posledic za Mestno občino Ljubljana.   
 
Ljubljana, december 2009 
          Bojan Lepičnik 
            ŽALE Javno podjetje, d.o.o.  
             Direktor 
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