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Ljubljana, 15. maj 2017 – Danes so se sešli družbeniki Javnega holdinga 
Ljubljana, ki so potrdili letna poročila Javnega holdinga in povezanih javnih 
podjetij za leto 2016 ter sprejeli poročilo o realizaciji investicijskih načrtov družb 
v skupini. V nadaljevanju je potekala seja Sveta ustanoviteljev, kjer so člani med 
drugim soglašali s sklenitvijo dveh začasnih pogodb o izvajanju storitev ravnanja 
z odpadki v RCERO Ljubljana. 
 
Družbeniki so na seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana sprejeli letna poročila Javnega 
holdinga in povezanih javnih podjetij Energetika Ljubljana, Vodovod–Kanalizacija, Snaga in 
Ljubljanski potniški promet ter konsolidirano letno poročilo za leto 2016. Vse družbe v 
skupini, razen Snage, so poslovno leto 2016 zaključile pozitivno. Matična družba Javni 
holding Ljubljana je leto 2016 zaključila z dobičkom v višini 6.394 tisoč EUR, Vodovod-
Kanalizacija z dobičkom v višini 859 tisoč EUR, Energetika Ljubljana z dobičkom v višini 
8.690 tisoč EUR, LPP z dobičkom v višini 90 tisoč EUR, Snaga pa z izgubo v višini 2.062 tisoč 
EUR. Konsolidirani čisti poslovni izid celotne skupine za leto 2016 je pozitiven v višini 
7.496 tisoč EUR.  
 
Pod okriljem skupine Javnega holdinga Ljubljana se usklajuje in vsakodnevno uresničuje 
trajnostno naravnano izvajanje številnih gospodarskih javnih služb ter pripravlja in izvaja 
različne zelene projekte. Eden pomembnejših projektov, pri katerih je v letu 2016 sodelovala 
tudi skupina Javni holding, je bila Zelena prestolnica Evrope 2016. Sodelovanje je poleg 
izvedbe zelenih projektov zajemalo tudi številne vsebinske projekte, brezplačne dogodke in 
sodelovanje pri tematskih mesecih na informacijski točki »Točka.Zate«. Zelene projekte je 
zaznamoval pričetek poskusnega obratovanja objekta RCERO Ljubljana, ki je še pred koncem 
leta pridobil uporabno dovoljenje. Okoljska ozaveščenost je izpostavljena tudi pri projektu 
integriranega javnega prevoza, kjer se združujejo mestni, medkrajevni in železniški promet. 
Aktivnosti so se izvajale tudi na področju energetske učinkovitosti z uvedbo celovite 
energetske oskrbe uporabnikov in finančnimi spodbudami za končne uporabnike. 
Tudi v letu 2016 se je na področju investicij z dogovarjanjem in usklajevanjem sledilo 
strateškemu cilju sočasnosti izvajanja posegov v prostor.  
 
Za Energetiko Ljubljana je bilo leto 2016 uspešno. Skladno s procesom tržne repozicije v 
smeri zagotavljanja celovite energetske oskrbe svojim uporabnikom, je družba pričela z 
dobavo električne energije gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem. Oblikovala je 
posebne ponudbe storitev v paketih ter ob koncu leta uvedla program Klub Zvestoba ogreva, 
kjer nudi dodatne ugodnosti svojim uporabnikom.   
Na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije je izvajala program za doseganje 
prihrankov energije pri končnih uporabnikih toplote in zemeljskega plina, v okviru katerega je 
nudila finančne spodbude in ugodnosti v obliki komercialnih popustov na energetske storitve, 
ki jih je izvajala za stranke. Za izboljšanje kakovosti zraka v Ljubljani je družba še nadalje 
spodbujala uporabo stisnjenega zemeljskega plina oz. metana v prometu.  
V letu 2016 je bilo prodanih 2,9 mio Sm3 metana, kar glede na leto 2015 predstavlja 38,9-
odstotno povečanje. V obratovanje je bila vključena tudi nova polnilnica na lokaciji P+R Dolgi 
most.  



Družba je investicijski načrt realizirala v višini 17,0 mio EUR, od tega je bilo 74,2-odstotka 
investicijskih vlaganj namenjeno za obnove in nadomestitve, največ v proizvodne vire in 
omrežja, preostali del pa za razvojne projekte.  
 
Tudi za družbo Vodovod-Kanalizacija je bilo poslovno leto 2016 uspešno. Za investicijske 
projekte je v letu 2016 namenila 9,5 mio EUR. Naložbene aktivnosti so potekale predvsem na 
obstoječi infrastrukturi s ciljem ohranitve ustrezne funkcionalnosti in posledično zagotavljanja 
visoke kakovosti storitev gospodarskih javnih služb. Hkrati so bile izvedene tudi nujne 
posodobitve osnovnih sredstev, potrebnih za nemoteno in učinkovito izvajane delovnih 
procesov. Skupno je bilo v letu 2016 zamenjanih dobrih 9 km cevovodov za pitno vodo in 
dober km cevovodov za odpadno vodo.  
V preteklem letu so potekale dodatne aktivnosti na projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki poleg nadgradnje Centralne čistilne 
naprave in kanala C0, ki povezuje občine Medvode, Vodice in Ljubljana, vključuje tudi 
dograditev kanalizacijskega sistema z namenom celovitega urejanja komunalne 
infrastrukture. JP Vodovod-Kanalizacija je sodelovala pri pripravi pojasnil, razlag in 
odgovorov na dodatna vprašanja, tako s strani MOP in SVRK kot tudi z JASPERS, in pri 
dopolnitvi vloge z vsemi dodatki. Pregled dokumentacije s strani evropske institucije JASPERS 
se je zaključil s končnim poročilom Action Completion note, ki je bilo izdano v drugi polovici 
decembra 2016, ko je bila pripravljena tudi končna verzija vloge z vsemi dodatki za pošiljanje 
na EU komisijo in bila predana MOP-u kot posredniškemu organu. 
 
Doseženi poslovni izid družbe Snaga za leto 2016 je slabši od načrtovanega, predvsem 
zaradi časovnega zamika pristopanja občin v Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana 
(RCERO) in s tem tudi nižjih prihodkov od načrtovanih.   
S pričetkom poskusnega obratovanja objektov in naprav v RCERO je Snaga razširila izvajanje 
gospodarske javne službe obdelave komunalnih in bioloških odpadkov ter odlaganja ostankov 
predelave komunalnih odpadkov. To je s seboj prineslo tudi nova zelena delovna mesta in 
drugačne delovne procese. Vzporedno s poskusnim obratovanjem so se skozi vse leto 
odvijale tudi aktivnosti na področju urejanja koncesijskih razmerij z občinami pristopnicami v 
RCERO. Konec leta 2016 je bilo v RCERO vključenih skupaj 38 občin, aprila 2017 pa 44 
občin.  
Snaga je v letu 2016 izvedla  skupno 26,1 mio EUR investicij. Za vlaganja v osnovna sredstva 
Snage je bilo namenjenih 3,2 mio EUR, za gradnjo infrastrukture v lasti občin pa 22,9 mio 
EUR. Na območju Mestne občine Ljubljana je nadaljevala projekt izgradnje podzemnih 
zbiralnic. Zaključena je bila vgradnja osmih podzemnih zbiralnic, šest od teh je že predanih v 
uporabo, preostali dve pa sta bili vgrajeni, vendar še ne predani v uporabo.  
V letu 2016 je na celotnem območju, kjer za celostno ravnanje z odpadke skrbi Snaga 
dosežen  64,2-odstotni delež ločeno zbranih odpadkov. Ločeno zbrano embalažo Snaga 
preda embalažni družbi, ki jo ustrezno obdela in odda proizvajalcu papirja ter tako ustvari 
krogotok zapiranja snovnih tokov, ki ustvarja znatne ekonomske in okoljske prihranke po 
Zero Waste načelu. 
 
Družba LPP že četrto leto zapored beleži dobiček, ki je rezultat predvsem višjih subvencij 
vozovnic za dijake in študente v letu 2016 v sistemu Integriranega javnega prevoza potnikov 
(IJPP). Septembra 2016 je bila uvedena šolska vozovnica za dijake in študente, kot prvi IJPP 
produkt. Vzpostavitev integriranega javnega prevoza z enotno vozovnico za celo Slovenijo, 
nižjo ceno prevoza in večjo ponudbo avtobusov so predpogoj, da bi se več ljudi z javnimi 
prevoznimi sredstvi pripeljalo iz okolice v Ljubljano.  
V letu 2016 je bilo uvedenih več sprememb linij v skladu z željami potnikov in četrtnih 
skupnosti z željo doseči optimizacijo mreže linij LPP. Soglasja Ministrstva za infrastrukturo za 
podaljšanje linije do Domžal družba  v letu 2016 ni uspela pridobiti, zato je uvedla linijo 12D, 
ki obratuje do Podgorice z obračališčem pri osnovni šoli Dragomelj. Liniji 19B in 19I zopet 



vozita po Slovenski cesti, združeni sta liniji 14 in 14B v novo linijo 14, ki obratuje preko Poti 
rdečega križa do Bokalc, 1D obratuje do P&R Dolgi most tudi ob sobotah in nedeljah, združili 
sta se liniji 28 in 29 v linijo 26 na relaciji Tuji grm – Mali Lipoglav, podaljšana je linija 24 od 
Bizovika do Vevč in naprej do BTC – Atlantisa, skrajšana je linija 13,  uvedena je linija 23, ki 
povezuje Kamno Gorico in Podutik. 
V letu 2016 je družba skupno namenila 12,0 mio EUR za investicije, in sicer je kupila 30 
novih zgibnih avtobusov s pogonom na stisnjen zemeljski plin, s čimer se je povprečna 
starost mestnih avtobusov znižala za dobri 2 leti.   
 
Družbeniki so v nadaljevanju seje sprejeli poročilo o realizaciji investicijskih načrtov v letu 
2016. Družbe v skupini Javnega holdinga Ljubljana so v letu 2016 v investicijske projekte 
vložile 41,9 mio EUR lastnih sredstev in izvedle za 23,0 mio EUR investicij s 
sredstvi občin.  
 
V nadaljevanju je Svet ustanoviteljev sprejel posamični program razpolaganja s stvarnim 
(nepremičnim) premoženjem družbe Energetika Ljubljana in podal soglasje k prodaji 
stanovanja  na naslovu Zakotnikova ulica 5 v Ljubljani ter podal soglasje k menjalni pogodbi 
za nepremičnino - zemljišče ob Jurčkovi cesti v Ljubljani, na katerem je postavljena plinska 
regulatorska postaja. 
 
Svet ustanoviteljev je soglašal tudi s sklenitvijo dveh začasnih pogodb o izvajanju storitev 
ravnanja z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO  z Občino 
Piran in Javnim podjetjem OKOLJE Piran ter z Občino Izola in Javnim podjetjem Komunala 
Izola za obdobje do sklenitve koncesijske pogodbe. 
 
Na koncu je Svet ustanoviteljev podal tudi soglasje za kratkoročno zadolžitev družbe LPP v 
letu 2017 ter se seznanil s kreditnimi pogoji kratkoročne zadolžitve družbe Snaga. 
 
Vsi sklepi so bili na sejah sprejeti soglasno. 


