
PREDLOG 

Na podlagi  27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 
28/01) ter na podlagi zadnjega odstavka 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in 
ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. 
(Uradni list RS, št. ....), je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na svoji seji dne 
__________, sprejel naslednji  
 

S K L E P 
o pooblastilu županji za odločanje 

na Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih  
v Holding Ljubljana, d.o.o. 

 
I. 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana, v skladu z zadnjim odstavkom šestega člena 
Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij 
povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., pooblašča  županjo, da odloča na vseh sejah 
sveta ustanoviteljev v vseh zadevah iz njegove pristojnosti, razen ko le-ta odloča o 
cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki jih zagotavljajo javna podjetja 
oziroma sprejema poslovno poročilo javnih podjetij, kjer odloča skladno s sklepom 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki bo navedeno gradivo predhodno 
obravnaval na svojih sejah. 
 

II. 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo da, na podlagi 96. člena 
Energetskega zakona (Uradni list št. 79/99), daje soglasje na višino tarifnih postavk 
zemeljskega plina na distribucijskem omrežju Javnega podjetja Energetika Ljubljana, 
d.o.o. in sicer na način, da odloča o izdaji soglasja Javnemu podjetju Energetika 
Ljubljana, d.o.o. k predlaganim spremembam višine tarifnih postavk zemeljskega 
plina na distribucijskem omrežju za znesek, ki je enak višini spremembe nabavne 
cene zemeljskega plina iz prenosnega omrežja, skladno z vsakokrat veljavno Uredbo 
o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina za dobavo tarifnim 
odjemalcem na prenosnem omrežju.  
 

III. 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo da, na podlagi 97. člena 
Energetskega zakona (Uradni list št. 79/99), daje soglasje na višino tarifnih postavk 
za toploto na sistemu daljinskega ogrevanja Javnega podjetja Energetika Ljubljana, 
d.o.o. in sicer na način, da odloča o izdaji soglasja Javnemu podjetju Energetika 
Ljubljana, d.o.o. k predlaganim spremembam višine tarifnih postavk toplote iz 
sistema daljinskega ogrevanja skladno z vsakokrat veljavno Uredbo o oblikovanju 
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja 
za tarifne uporabnike. 
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