
 
OBVESTILO ZA JAVNOST 

 

 

Ljubljana, 13. december 2017 – Danes so se sešli družbeniki Javnega holdinga 

Ljubljana, ki so sprejeli poslovne načrte Javnega holdinga Ljubljana in družb v 

skupini za leto 2018, se seznanili z informacijo o poslovanju za obdobje januar –

november 2017 ter imenovali direktorico družbe Javni holding Ljubljana za 

naslednji mandat. V nadaljevanju je zasedal Svet ustanoviteljev, ki je med drugim 

na predlog Snage sprejel Program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2018 

ter Sklep o spremembi Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki. 

 

Družbeniki so na seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana potrdili poslovne načrte Javnega 

holdinga Ljubljana in javnih podjetij Energetika Ljubljana, JP Vodovod-Kanalizacija, Snaga in 

Ljubljanski potniški promet za leto 2018. Iz sprejetih načrtov izhaja, da tako Javni holding 

Ljubljana kot družbe v skupini v letu 2018 načrtujejo pozitivno poslovanje. Javni holding v 

letu 2018 načrtuje dobiček v višini 4.012 tisoč EUR, družba JP Vodovod-Kanalizacija dobiček 

v višini 40 tisoč EUR, Energetika Ljubljana dobiček v višini 203 tisoč EUR, družba LPP dobiček 

v višini 28 tisoč EUR ter družba Snaga dobiček v višini 4 tisoč EUR. 

 

Družbe v skupini Javnega holdinga v letu 2018 načrtujejo v investicijske projekte vložiti 54 

mio EUR lastnih sredstev in izvesti za 3,5 mio EUR investicij s sredstvi lokalnih 

skupnosti. Največ lastnih sredstev bo za investicije v letu 2018 namenila Energetika 

Ljubljana, in sicer v višini 29,1 mio EUR, družba JP Vodovod-Kanalizacija bo investicijam 

namenila 10,9 mio EUR, Ljubljanski potniški promet 7,2 mio EUR, Snaga 6,7 mio EUR in 

Javni holding 0,09 mio EUR. 

 

Družba JP Vodovod-Kanalizacija je za leto 2018 predvidela 8,3 mio EUR za obnove in 

nadomestitve oskrbnih sistemov in 2,6 mio EUR za razvojne projekte. Za zagotavljanje 

varne oskrbe s pitno vodo ter učinkovitega odvajanja in čiščenja odpadne vode bodo v letu 

2018 aktivni predvsem na področju optimizacije delovanja obeh komunalnih sistemov, kakor 

tudi širitvi in nadgradnji obstoječih ter gradnji novih sistemov. Po odobritvi velikega 

kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika 

Ljubljanskega polja v skupni vrednosti 111,2 mio EUR, so bile pogodbe za 1. fazo projekta 

(nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter 

izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana) in 2. fazo projekta (izgradnja 

III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana z dodatno kapaciteti priključenih enot) 

podpisane meseca novembra 2017. V prihodnjem letu bodo intenzivno nadaljevali z 

aktivnostmi za pričetek del in dograditev kanalizacijskega omrežja. 

 

Za obnove in nadomestitve družba Energetika Ljubljana v letu 2018 načrtuje porabo 

10,2 mio EUR sredstev, od tega glavnino za obnove energetskih virov in omrežij. Obsežne 

obnove na proizvodnih virih so nujne zaradi starosti naprav in okoljskih omejitev. Za 

razvojne projekte družba načrtuje 18,9 mio EUR. Najobsežnejšo investicijo družbe 

predstavlja izgradnja plinsko parne enote v enoti TE-TOL, ki bo po letu 2020 nadomestila 



obstoječi najstarejši premogovni enoti 1 in 2 na lokaciji Moste. Celotna vrednost investicije je 

ocenjena na 127,7 mio EUR, katero bo družba v glavnini financirala z dolgoročno 

zadolžitvijo. V preteklem tednu je potekalo odpiranje ponudb za dobavo glavne tehnološke 

opreme za izgradnjo plinsko parne enote, kjer je bilo prejetih devet prijav. Po pregledu prijav 

bo naročnik Energetika Ljubljana podelil sposobnost prijavljenim gospodarskim subjektom, ki 

bodo izpolnjevali vse pogoje za priznanje sposobnosti iz razpisne dokumentacije. Končna 

razpisna dokumentacija bo objavljena v prihodnjem letu, ko se bo tudi vodil dialog z 

usposobljenimi subjekti, s ciljem oblikovanja končne tehnološke rešitve. V letu 2018 je del 

nalog vezan tudi na obnove distribucijskih omrežij v okviru sočasnih gradenj na območju 

MOL, večji obseg gradnje distribucijskega omrežja zemeljskega plina pa družba  načrtuje tudi 

na območju občine Grosuplje. Predvidena je tudi postavitev še tretje polnilnice goriva CNG 

ob Letališki cesti.  

  

Za investicije v obnove in nadomestitve v letu 2018 načrtuje Snaga 3,4 mio EUR ter 

3,3 mio EUR za vlaganja v razvoj. V letu 2018 bodo v ospredju aktivnosti povezane z 

zaključkom poizkusnega obratovanja in s prevzemom vseh objektov ter naprav Regijskega 

centra za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) pod okrilje Snage. To vključuje tudi prevzem 

zaposlenih in najetih delavcev, ki so se za upravljanje objekta za obdelavo odpadkov 

usposobili pri dosedanjem upravljavcu.  

Snaga se v zadnjih letih sooča s številnimi tveganji in izzivi na področju obdelave in 

odlaganja odpadkov.  Zmogljivosti za obdelavo odpadkov bo Snaga zapolnjevala z dodatnimi 

količinami sprejetih odpadkov iz drugih občin v državi. Stroškovna učinkovitost družbe bo v 

veliki meri odvisna tudi od zunanjih dejavnikov, kot so cene prevzema produktov iz obdelave 

komunalnih odpadkov, zato bo Snaga še naprej poskušala pridobiti čim ugodnejše ponudnike 

za prevzem teh produktov.   

 

Družba Ljubljanski potniški promet bo v letu 2018 z uvedbo dodatnih produktov 

nadaljevala z uvajanjem integriranega javnega prevoza potnikov (IJPP), ki je bil septembra 

2016 vzpostavljen z uvedbo enotne šolske vozovnice. Družba pričakuje, da se bo s tem 

povečal delež potovanj z javnim prevozom kot tudi vključitev mestnega prometa, ki se izvaja 

kot obvezna javna gospodarska služba, v shemo sofinanciranja s strani države oziroma 

upravljavca IJPP. Za investicije v obnove in nadomestitve v letu 2018 družba LPP načrtuje 

6,9 mio EUR, od tega 4,7 mio EUR sredstev za nabavo CNG (hibridnih) avtobusov za mestni 

promet ter avtobusov za medkrajevni promet, z namenom posodobitve voznega parka in 

zmanjšanja onesnaževanja okolja.  

 

Družbeniki so se seznanili tudi z informacijo o poslovanju za obdobje januar - november 

2017 in oceno poslovanja družb v skupini Javnega holdinga Ljubljana za leto 2017. Ocenjuje 

se, da bodo vse družbe, z izjemo družbe Snaga, poslovno leto 2017 zaključile s pozitivnim 

poslovim rezultatom. 

 

Ob koncu seje so družbeniki Javnega holdinga Ljubljana za naslednji petletni mandat, ki 

prične teči z dnem 1. 4. 2018, imenovali za direktorico družbe Zdenko Grozde, ki je z 

dosedanjim vodenjem kompleksnega sistema Javnega holdinga Ljubljana in družb v skupini 

upravičila njihovo polno zaupanje. 



 

Skupščini je sledila seja Sveta ustanoviteljev, na kateri so člani sprejeli Program ravnanja s 

komunalnimi odpadki družbe Snaga za leto 2018 ter Sklep o spremembi Sklepa o tarifnem 

sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s 

komunalnimi odpadki, s katerim se podaljšuje obračunsko obdobje od sedaj veljavnih dveh 

let na tri leta oziroma do konca leta 2018. S triletnim obračunskim obdobjem bo omogočena 

primernejša porazdelitev stroškov in s tem stabilnejše cene storitev in višine računov brez 

prevelikih nihanj. Podano je bilo tudi soglasje družbi Energetika Ljubljana, da se konec leta 

2017 za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti kratkoročno zadolži pri bankah za obdobje 

do enega leta, v višini 5 mio EUR.  

 

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. 

 
 
   


