
 
 
 

 

 

 

OBVESTILO ZA JAVNOST 
 

ZASEDALA SKUPŠČINA JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA IN 
  SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ, POVEZANIH V  

JAVNI HOLDING LJUBLJANA 
 
 

Ljubljana, 27. september 2017 – Danes so se sešli družbeniki Javnega holdinga 
Ljubljana, ki so sprejeli poročilo o polletnem poslovanju Javnega holdinga 
Ljubljana in družb v skupini ter rebalans poslovnega načrta družbe Vodovod-
Kanalizacija za leto 2017. V nadaljevanju je zasedal tudi Svet ustanoviteljev.  
 
Družbeniki so na seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana sprejeli polletna poročila Javnega 
holdinga Ljubljana in družb v skupini Energetika Ljubljana, Vodovod–Kanalizacija, Snaga in 
Ljubljanski potniški promet. Matična družba Javni holding Ljubljana je prvo polletje 2017 
zaključila s pozitivnim čistim poslovnim izidom v višini 5.282.145 EUR. Prvo polletje 2017 sta 
pozitivno zaključili tudi družbi Vodovod–Kanalizacija (59.641 EUR) in Energetika Ljubljana 
(1.058.413 EUR). Družba Snaga v prvem polletju 2017 izkazuje negativni čisti poslovni izid v 
višini 4.246.636 EUR, predvsem zaradi realizacije nižjih prihodkov od prodaje storitev 
obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov kot posledice manjših količin sprejetih odpadkov 
v RCERO od načrtovanih. Družba pričakuje izboljšanje poslovnega izida do konca poslovnega 
leta, saj so v teku dogovori z dodatnimi občinami za prevzem in obdelavo odpadkov v 
RCERO. Prav tako je prvo polletje 2017 z negativnim čistim poslovnim izidom zaključil 
Ljubljanski potniški promet v višini 1.640.741 EUR, za katerega se prav tako ocenjuje 
izboljšanje poslovnega izida do konca poslovnega leta zaradi racionalizacije poslovanja in 
dodatnih subvencij občin družbenic Javnega holdinga Ljubljana in ostalih občin, kjer 
Ljubljanski potniški promet izvaja prevoz integriranih linij mestnega potniškega prometa. 
 
Sprejet je bil rebalans poslovnega načrta družbe Vodovod-Kanalizacija za leto 2017, ki ga je 
družba pripravila zaradi sprememb predvsem v strukturi investicij, ki odločilno vplivajo na 
izvajanje poslovnega načrta. Investicije se povečujejo na območju manjšinskih družbenic. 
 
Družbeniki so soglašali tudi s predlogom družbe Energetika Ljubljana, da hčerinski družbi 
GGE Netherlands B.V. v letu 2017 zagotovi sredstva za povečanje osnovnega kapitala. Po 
dokapitalizaciji bo družba Energetika Ljubljana v družbi GGE Netherlands B.V. obdržala 20 % 
poslovni delež.  
 
Družbeniki so se seznanili še z informacijo družbe Energetika Ljubljana o aktivnostih na 
projektu izgradnje Plinsko parne enote (PPE-TOL). Agencija za energijo je 30. 6. 2017 s 
sklepom potrdila vstop navedenega projekta v podporno shemo za proizvodnjo elektrike v 
soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom. Na podlagi prejetega sklepa je 
družba upravičena do podpore, v kolikor pridobi deklaracijo za proizvodno napravo v petih 
letih od prejema tega sklepa. Prejeti sklep predstavlja zelo pomembno podlago za izvedbo 
naložbe, s katero bo Energetika Ljubljana dve premogovni enoti nadomestila s plinsko parno 
enoto ter s tem zagotovila, da bo večino premoga kot energenta nadomestila z zemeljskim 
plinom. 
 
V nadaljevanju je potekala seja Sveta ustanoviteljev na kateri so člani sprejeli Poročilo o delu 
Sveta ustanoviteljev za obdobje od septembra 2016 do avgusta 2017, v katerem je bilo 
sprejetih 42 sklepov, vsi soglasno. Seznanili so se tudi s pogoji kratkoročne zadolžitve ter s 
spremembo kratkoročne zadolžitve družbe Ljubljanski potniški promet.  
 
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. 


