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OBVESTILO ZA JAVNOST 
 

ZASEDAL SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ 
 

Ljubljana, 25. februar 2021 – Danes so se na seji sestali člani Sveta 
ustanoviteljev javnih podjetij. Na seji so med drugim obravnavali in potrdili 
Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode družbe Voka Snaga za leto 2021. Cene oskrbe, ki izhajajo iz obravnavanega 
elaborata, bodo pričele veljati 1. marca 2021. 
 

Javno podjetje Voka Snaga je skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja pripravilo Elaborat o oblikovanju 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe za leto 2021. Člani Sveta 
ustanoviteljev so elaborat in predlagane predračunske cene za leto 2021 potrdili. Skupni 
znesek za uporabnike se na položnici ne bo bistveno spremenil. Na predlagane cene 
vpliva vsakoletna dinamika stroškov, zato se predračunske cene po posameznih postavkah 
nekoliko spreminjajo. Znesek storitve oskrbe s pitno vodo se zniža, znesek storitve odvajanja 
in čiščenja odpadne vode pa nekoliko zviša. Skupni učinek vseh postavk na položnici je, da 
se bo za uporabnike, ki predstavljajo večino (uporabniki v enostanovanjskih in 
večstanovanjskih objektih priključenih na kanalizacijo), skupni znesek na položnici zvišal med 
0,2 % in 2,9 %, kar v znesku pomeni med 0,03 EUR in 0,71 EUR na mesec, za 
uporabnike z greznicami in za uporabnike z MKČN (male komunalne čistilne naprave) se bo 
znesek zvišal med 0,7 % in 0,9 %, kar je v znesku 0,18 EUR na mesec. Cene bodo pričele 
veljati 1. marca 2021. 
 

V nadaljevanju seje so člani Sveta ustanoviteljev podali soglasje h kratkoročni in dolgoročni 
zadolžitvi javnih podjetij Energetika Ljubljana, Voka Snaga in LPP v letu 2021. Kratkoročne 
zadolžitve so namenjene za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti, dolgoročne pa za 
potrebe financiranja investicij in pri LPP za poravnavo dolgoročnih obveznosti iz naslova 
poklicnega zavarovanja voznikov. Člani Sveta ustanoviteljev so se seznanili in soglašali tudi z 
obvestilom javnega podjetja Voka Snaga o zagotovitvi finančnega jamstva za izvedbo 
ukrepov določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje Odlagališča nenevarnih 
odpadkov Barje, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje. Družba 
Voka Snaga bo za leto 2021 finančno jamstvo zagotovila v obliki bančne garancije ali 
zavarovalne police v korist RS, Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje v višini 
12,5 mio EUR.  
 

Ob zaključku seje so se člani Sveta ustanoviteljev seznanili z nerevidiranimi računovodskimi 
izkazi javnih podjetij Energetika Ljubljana, Voka Snaga, LPP in družbe Javni holding Ljubljana 
za leto 2020. Upoštevajoč prejeto državno pomoč na podlagi interventne zakonodaje zaradi 
epidemije COVID-19 in dodatno subvencijo s strani Mestne občine Ljubljana, je LPP preteklo 
leto zaključil z negativnim izidom v višini 1 mio EUR. Energetika Ljubljana je z dnevnim 
prilagajanjem situacij in vestno skrbjo za delovne ekipe ves čas zagotavljala nemoteno 
oskrbo uporabnikov. Leto je zaključila s pozitivnim izidom v višini 5,7 mio EUR. Tudi Voka 
Snaga je zagotavljala nemoteno oskrbo skozi celo leto, kar je prav tako dosegla s 
fleksibilnostjo in požrtvovalnostjo svojih ekip, poslovno leto pa je zaključila z negativnim 
izidom v višini 0,5 mio EUR. Družba Javni holding Ljubljana, ki je s koordinacijo in 
usmeritvami skrbela za nemoteno delovanje vseh družb, je poslovno leto 2020 zaključila s 
pozitivnim izidom v višini 4,9 mio EUR. 
 

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. 


