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Ljubljana, 16. maj 2013 – Danes, ob 9.30, so se v Ljubljani sešli družbeniki 
Javnega holdinga Ljubljana, ki so potrdili letna poročila Javnega holdinga in 
povezanih javnih podjetij za leto 2012 ter imenovali revizijsko družbo za leto 
2013. Svet ustanoviteljev je tudi letos soglašal s prevozom učencev, dijakov in 
študentov v času šolskih počitnic za ceno ene mesečne vozovnice. 

 
Družbeniki so na seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana sprejeli letna poročila Javnega 
holdinga Ljubljana in javnih podjetij Energetika Ljubljana, Vodovod – Kanalizacija, Snaga in 
Ljubljanski potniški promet ter konsolidirano letno poročilo za leto 2012. Javni holding 
Ljubljana je leto 2012 zaključil z negativnim čistim poslovnim izidom v višini 3 mio EUR, kar 
pa je posledica slabitve finančnih naložb zaradi negativnih rezultatov javnih podjetij LPP in 
Snaga. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija je zaključilo leto 2012 z dobičkom v višini 2 
mio EUR, javno podjetje Energetika Ljubljana pa je zabeležilo dobiček v višini 2,5 mio EUR. 
Javno podjetje Snaga je poslovno leto 2012 zaključilo z izgubo v višini 2,3 mio EUR, prav 
tako je z izgubo v višini 2,7 mio EUR zaključilo poslovno leto 2012 javno podjetje LPP. 
Družbeniki so v nadaljevanju sprejeli poročilo o realizaciji investicijskih načrtov javnih podjetij 
v letu 2012, iz katerega je razvidno, da je bilo v preteklem letu realiziranih investicij v višini 
30,7 mio EUR. Skupščina je imenovala z javnim naročilom izbrano revizijsko družbo KPMG 
Slovenija za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2013. Družbeniki so se seznanili tudi z 
rezultati poslovanja družb v skupini v prvih mesecih letošnjega leta.  

 
Po seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana se je sestal tudi Svet ustanoviteljev, ki je 
sprejel Program razpolaganja s stvarnim premoženjem LPP, ki ga predstavljajo zunanje 
oglasne površine na avtobusih mestnega potniškega prometa in podal soglasje k postopku za 
oddajo teh površin. Prav tako je Svet ustanoviteljev podal soglasje k postopku za oddajo 
poslovnega prostora (jedilnica, kuhinja in lokal) v poslovnem objektu Javnega podjetja 
Vodovod-Kanalizacija.  
  
Soglašal je tudi s predlogom družbe LPP, da se učencem, dijakom in študentom z veljavno 
šolsko vozovnico (terminska kartica Urbana – šolska 1), vključno z veljavnimi šolskimi 
vozovnicami na integriranih linijah (šolska 2, šolska 3), za ceno ene mesečne vozovnice 
omogoči prevoz v mesecih junij, julij in avgust 2013. V nadaljevanju se je Svet ustanoviteljev 
seznanil s poročilom družbe Snaga o stanju projekta RCERO Ljubljana.  

 

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.     

 


