
 
 
 

 

 

 

OBVESTILO ZA JAVNOST 
 

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

LJUBLJANA 
 
 

Ljubljana, 3. oktober 2018 – Danes so se sešli družbeniki Javnega holdinga 
Ljubljana, ki so sprejeli poročilo o polletnem poslovanju Javnega holdinga 
Ljubljana in družb v skupini. V nadaljevanju je zasedal tudi Svet ustanoviteljev.  
 
Družbeniki so na seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana sprejeli polletna poročila Javnega 
holdinga in povezanih javnih podjetij Energetika Ljubljana, JP Vodovod-Kanalizacija, Snaga in 
Ljubljanski potniški promet. Matična družba Javni holding Ljubljana je prvo polletje 2018 
zaključila s pozitivnim čistim poslovnim izidom v višini 3.285.255 EUR, ki je v pretežni meri 
posledica nakazila bilančnega dobička za leto 2017 družbe Energetika Ljubljana. Prvo polletje 
2018 sta pozitivno zaključili tudi družbi JP Vodovod-Kanalizacija (163.979 EUR) in Energetika 
Ljubljana (206.594 EUR). Družba Snaga v prvem polletju 2018 izkazuje negativni čisti 
poslovni izid v višini 3.363.871 EUR, pri čemer se ocenjuje, da bo izguba konec leta nekoliko 
višja od lanskoletne. Ljubljanski potniški promet je prvo polletje zaključil z izgubo v višini 
150.873 EUR. Družbeniki so ob tem podprli predlog, da zagotovijo družbi dodatno 
nadomestilo za izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe linijskega prevoza potnikov za 
leto 2018. Posledično bo ta dejavnost poslovala pozitivno. 
 
Ob koncu seje so družbeniki obravnavali še predlog za imenovanje direktorja družbe 
Energetika Ljubljana. Na podlagi uspešnega vodenja družbe, ki upravlja enovit proizvodno-
distribucijski energetski sistem in zagotavlja zanesljivo in celovito oskrbo Ljubljanske urbane 
regije, je bil za nov mandat predlagan dosedanji direktor Samo Lozej. Družbeniki skupščine 
Javnega holdinga Ljubljana so predlog za imenovanje dosedanjega direktorja za nov petletni 
mandat, ki prične teči s 1. 2. 2019, soglasno potrdili.  
 
Na seji Sveta ustanoviteljev so člani sprejeli Poročilo o delu Sveta ustanoviteljev za obdobje 
od septembra 2017 do avgusta 2018, v katerem je bilo sprejetih 36 sklepov, vsi soglasno. 
Člani so na seji podali tudi soglasje, da se družba Energetika Ljubljana za potrebe 
financiranja izgradnje plinsko parne enote (PPE-TOL) lahko dolgoročno zadolži pri bankah do 
višine 107.800.000 EUR. Ocena višine zadolžitve izhaja iz projektantske ocene vrednosti 
investicije in finančnih izračunov, dejanska višina zadolžitve pa bo odvisna od dosežene 
pogodbene vrednosti investicije. 
 
V nadaljevanju seje so člani Sveta ustanoviteljev podali soglasje za kratkoročno zadolžitev 
družb Energetika Ljubljana, Ljubljanski potniški promet in JP Vodovod-Kanalizacija za potrebe 
uravnavanja finančne likvidnosti, seznanili pa so se tudi s pogoji kratkoročne zadolžitve 
družbe Ljubljanski potniški promet in družbe JP Vodovod-Kanalizacija.  
 
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. 
 


