
 

 

OBVESTILO ZA JAVNOST  

 

 

 

ZASEDALA SKUPŠČINA JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA IN 
SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ  

 

Ljubljana, 7. november 2012 - Danes ob 9.30 uri so se v Ljubljani sešli družbeniki 
Javnega holdinga Ljubljana, ki so sprejeli strateške načrte javnih podjetij 
Vodovod-Kanalizacija, Snaga, Ljubljanski potniški promet in Javni holding 
Ljubljana za obdobje 2012 - 2016.  

 

Na skupščini Javnega holdinga Ljubljana so družbeniki sprejeli strateške načrte javnih 
podjetij VODOVOD-KANALIZACIJA, Snaga, Ljubljanski potniški promet in Javnega holdinga 
Ljubljana za obdobje 2012 – 2016. Prav tako so družbeniki na predlog Mestne občine 
Ljubljana v nadzorni svet družbe z današnjim dnem kot nadomestnega člana nadzornega 
sveta soglasno imenovali Vasjo Butino, ki bo v nadzornem svetu zamenjal Sama Lozeja, ki je 
podal odstopno izjavo zaradi imenovanja za vršilca dolžnosti direktorja družbe 
Termoelektrarna-Toplarna Ljubljana. Družbeniki so prejeli tudi informacijo o devetmesečnem 
poslovanju Javnega holdinga Ljubljana in družb v skupini. V obdobju od januarja do 
septembra 2012 sta z izgubo poslovali javni podjetji Ljubljanski potniški promet in Snaga, 
prvo z izgubo v višini 4,4 mio evrov, slednje 2,5 mio evrov. Pozitivni rezultat sta zabeležili 
podjetji Vodovod-Kanalizacija v višini 0,8 mio evrov in Energetika Ljubljana v višini 1,6 mio 
evrov. Prav tako je v navedenem obdobju družba v večinski lasti Energetike Ljubljana, 
družba Termoelektrarna-Toplarna Ljubljana, ustvarila izgubo v višini približno 0,8 mio evrov. 
Javni holding Ljubljana kot skupina tako beleži negativni rezultat v višini 4,5 mio evrov, kar je 
posledica negativnega poslovanja dveh povezanih javnih podjetij, sama družba pa je 
zabeležila pozitivni rezultat v višini 937 tisoč evrov. 
 
V nadaljevanju je zasedal Svet ustanoviteljev, ki je potrdil posamična programa razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Javnega podjetja LPP ter podprl predlog Javnega podjetja 
Energetika Ljubljana za uveljavitev nakupne opcije, za odkup preostalega deleža, ki ga ima 
država v družbi TE-TOL. Svet ustanoviteljev je dal Javnemu podjetju Energetika Ljubljana 
predhodno soglasje k spremembi splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote in hladu iz 
distribucijskega omrežja.    
  
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.  

 


