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Ljubljana, 26. oktober 2022 – Danes so se na seji skupščine sešli družbeniki 

Javnega holdinga Ljubljana, ki so obravnavali poročilo o poslovanju družbe Javni 

holding Ljubljana in odvisnih družb za obdobje januar – junij 2022 ter se seznanili 

z informacijo o poslovanju družbe Javni holding Ljubljana in odvisnih družb za 

obdobje januar – september 2022. V nadaljevanju je zasedal tudi Svet 

ustanoviteljev. 
 

Družbeniki so na seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana obravnavali polletno poročilo o 

poslovanju družb Javni holding Ljubljana, VOKA SNAGA, Energetika Ljubljana in LPP.  
 

Vse odvisne družbe so v obdobju januar–junij 2022 svoje dejavnosti izvajale varno, kakovostno 

in zanesljivo. V prvem polletju 2022 so izkazale negativni poslovni izid, in sicer VOKA SNAGA v 

višini 749.149 EUR, Energetika Ljubljana v višini 1.060.620 EUR in LPP v višini 3.563.794 EUR. 

Na poslovanje Energetike Ljubljana so močno vplivale naraščajoče nakupne cene energentov, 

katerim prodajne cene storitev družbe niso sledile. Na slabši rezultat družbe LPP so vplivali 

visoki stroški pogonskih goriv in omejitev števila prepeljanih potnikov v prvih dveh mesecih 

leta. Vpliv na negativni rezultat v družbi VOKA SNAGA pa so imeli predvsem visoki stroški 

oddaje frakcij. Obvladujoča družba Javni holding Ljubljana je v prvem polletju 2022 dosegla 

pozitivni poslovni izid v višini 7.323.643 EUR, ki je posledica prenosa dela bilančnega dobička 

odvisnih družb leta 2021. 
 

V investicijskem delu so družbe v prvih šestih mesecih letošnjega leta v investicijske projekte 

vložile 32,7 mio EUR lastnih sredstev, od tega 3,4 mio EUR za postavitev plinsko parne enote 

PPE-TOL. Za potrebe obnov in nadomestitev je bilo porabljenih 21,1 mio EUR, za razvojne 

projekte pa 11,6 mio EUR. Glavnina investicijskih projektov bo izvedena v drugi polovici leta 

2022. 
 

Družba VOKA SNAGA je največ investicij realizirala v projektih dejavnosti ravnanja s pitno in 

odpadno vodo, v okviru katerih so potekale zamenjave dotrajanega ali poškodovanega omrežja 

predvsem v Mestni občini Ljubljana (MOL), v manjšem obsegu tudi v občinah Dol pri Ljubljani 

in Škofljica. Na področju dograditve kanalizacijskega sistema družba kot bodoči upravljavec 

aktivno sodeluje tudi na velikem kohezijskem projektu odvajanja in čiščenja odpadne vode na 

območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Izvedbene aktivnosti so potekale na CČN Ljubljana 

in na štirinajstih območjih aglomeracij v MOL. Dela izgradnje kanalizacije so se izvajala na 

območjih Zaloga, Glince - Dolnice, Kamnogoriške ceste, Ceste dveh cesarjev, ter na območjih 

Kašelj, Sibirija, Šmartno pod Šmarno goro, Sostro, Dobrunje, Tržaška cesta in drugo. Na večini 

območij gradnje kanalizacije poteka sočasna gradnja ostale komunalne infrastrukture, v katero 

je vključena tudi obnova vodovoda. Dela na CČN Ljubljana so izvedena v vrednosti 62,8 % 

glede na skupno pogodbeno vrednost.  
 

Najobsežnejša investicija družbe Energetike Ljubljana, ki predstavlja pomemben korak 

prehoda v nizkoogljično družbo, je postavitev plinsko-parne enote PPE-TOL, ki se pomika proti 

zaključni gradbeni fazi. Do konca leta so predvideni prvi zagonski poskusi, začetek obratovanja 



pa v letu 2023. Na proizvodni lokaciji v Šiški se je v mesecu septembru skladno s terminskim 

planom zaključila investicija zamenjave soproizvodne enote (SPTE) na zemeljski plin. 
 

Družbi VOKA SNAGA in Energetika Ljubljana kot partnerja sodelujeta pri skupnem 

projektu »Vzpostavitev objekta za energetsko izrabo odpadkov (OEIO)«, ki je vključen v 

koncept krožnega gospodarstva in trajnostni razvoj območja MOL. V prvem polletju so izvajali 

aktivnosti za izdelavo idejne študije energijske izrabe odpadkov v Ljubljani in aktivnosti, ki so 

potrebne za pridobitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe za energetsko izrabo 

goriva iz odpadkov. 
 

Družba LPP je skladno s strategijo okolju in uporabnikom prijaznega potniškega prometa 

glavnino investicij v prvem polletju namenila obnovi voznega parka z nakupom 14 novih 

medkrajevnih avtobusov in 10 novih mestnih avtobusov. 
 

Vse družbe so v obravnavanem obdobju intenzivno pristopile k reševanju energetske draginje 

in uvedle vrsto ukrepov in zahtev za znižanje porabe energije. 
 

V nadaljevanju seje so se družbeniki seznanili z informacijo o poslovanju družbe Javni holding 

Ljubljana in odvisnih družb za obdobje januar – september 2022. Vse odvisne družbe v tem 

obdobju beležijo negativni rezultat, in sicer VOKA SNAGA v višini 0,7 mio EUR, Energetika 

Ljubljana v višini 0,6 mio EUR ter LPP v višini 4,8 mio EUR. Pozitivni rezultat je dosegla družba 

Javni holding Ljubljana, in sicer v višini 8 mio EUR.  
 

Skupščini je sledila seja Sveta ustanoviteljev, na kateri so člani sprejeli poročilo o delu Sveta 

ustanoviteljev za obdobje od septembra 2021 do avgusta 2022, kar predstavlja osemnajsto 

leto delovanja tega skupnega organa občin. V nadaljevanju seje so se člani seznanili tudi s 

kreditnimi pogoji kratkoročnih zadolžitev družb VOKA SNAGA, Energetika Ljubljana in LPP ter 

s kreditnimi pogoji dolgoročne zadolžitve družbe VOKA SNAGA in LPP v letu 2022.  
 

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.    

 

 

 

 


