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ZASEDALA SKUPŠČINA JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA IN 
SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ 

 
 
Ljubljana, 4. julij 2013 – Danes, ob 12. uri, so se sešli družbeniki Javnega 
holdinga Ljubljana, ki so potrdili rebalans poslovnega načrta Javnega podjetja 
Snaga za leto 2013, sprejeli ukrepe, ki jih je predlagalo vodstvo LPP-ja za 
izboljšanje poslovanja ter se seznanili z informacijo o poslovanju Javnega 
holdinga in družb v skupini za obdobje januar – maj 2013. Člani Sveta 
ustanoviteljev so se seznanili tudi z informacijo o vplivih sprememb stopenj DDV 
na končne prodajne cene storitev javnih podjetij. 
 
 
Družbeniki so na seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana sprejeli rebalans poslovnega 
načrta Javnega podjetja Snaga za leto 2013. Snaga je s 1. aprilom 2013 povišala cene 
storitev zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov ter uveljavila ceno za novo storitev 
zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov. 
Na področju investicijskih naložb je z rebalansom poslovnega načrta za leto 2013 načrtovanih 
1,7 mio EUR investicij v lasti Snage, kar je za 6,7 mio EUR manj naložb, kot je bilo za leto 
2013 prvotno načrtovano. Sprememba na področju investicijskih nalog se nanaša predvsem 
na investicijo v izgradnjo 2. faze kompleksa Snaga, katere izvedba je iz leta 2013 
premaknjena v leto 2014. Snaga je v letu 2013 načrtovala izgubo v višini 4,1 mio EUR, z 
rebalansom pa je načrtovan pozitivni poslovni izid v višini 244.830 EUR. 

 
V nadaljevanju so bili sprejeti ukrepi za izboljšanje poslovanja Javnega podjetja LPP. 
Družbeniki so soglašali, da Javni holding Ljubljana v letu 2013 dokapitalizira družbo LPP v 
višini 1,4 mio EUR na način, da se posojilo Javnega holdinga spremeni v vložek v osnovni 
kapital družbe LPP. Po razpravi je bil sprejet dogovor, da vse primestne občine, kjer se izvaja 
mestni potniški promet, ali kot samostojna linija ali kot integrirana linija z medkrajevnim 
prometom, zagotovijo družbi LPP subvencijo v sorazmerju glede na delež prevoženih 
kilometrov.  
 
Družbeniki so se seznanili z oceno poslovanja Javnega holdinga Ljubljana in družb v skupini v 
obdobju januar – maj 2013. Javno podjetje Vodovod-kanalizacija beleži pozitivni rezultat v 
višini 107.960 EUR, Energetika Ljubljana 5.672.983 EUR in družba TE-TOL 561.961 EUR. 
Negativni rezultat beležita javni podjetji Snaga v višini 782.819 in LPP v višini 237.789 EUR. 
Javni holding Ljubljana beleži pozitivni rezultat v višini 1.288.173 EUR, zaradi pozitivnega 
učinka nakazila dobička družbe VO-KA v višini 2 mio EUR. Negativno vplivajo slabitve naložb 
zaradi izgube družb LPP in Snaga v skupni višini 1.020.608 EUR. Javni holding Ljubljana, brez 
upoštevanja slabitve naložb, izkazuje rezultat v višini 308.781 EUR. 
 
Župani so sprejeli odločitev, da bodo imeli občani Ljubljane in primestnih občin, z vstopnico 
za ogled tekme na dogodku Eurobasket, brezplačni prevoz z mestnim potniškim prometom 
oziroma integrirano linijo, tri ure pred in tri ure po tekmi.  
 
Po seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana se je sestal tudi Svet ustanoviteljev, katerega 
člani so se seznanili z vplivom sprememb DDV na končne prodajne cene storitev javnih 



podjetij. Cene storitev javnih podjetij Vodovod-kanalizacija in Snaga se za potrošnike zaradi 
dviga stopnje DDV vrednosti zvišajo, saj znižanje cen storitev ni mogoče, ker se le-te 
oblikujejo na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja. Cene storitev javnega podjetja LPP se za potrošnike 
zaradi dviga stopnje DDV ne zvišajo, ker je DDV vključen v prodajno ceno, kot izhaja iz 
Sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov, ki ga je 
dne 28.11.2011 sprejel Mestni svet MOL. Cene toplote Javnega podjetja Energetika Ljubljana 
se za potrošnike zaradi dviga stopnje DDV zvišajo, saj so cene uveljavljene na podlagi 
spremembe Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za 
namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce. Prav tako se zvišajo tudi cene za dobavo 
plina, vendar bo Energetika Ljubljana določenim skupinam zagotovila komercialni popust.  

 
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.     

 


