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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, zastavljam županu naslednja svetniška vprašanja, ki 

zadevajo: 

 

 

POSLOVANJE JP ENERGETIKA d.o.o. Ljubljana 

 

JP Energetika d.o.o. Ljubljana je zaradi očitno napačne politike nenadoma zašlo v močne težave 
v poslovanju. Napačna ocenitev kapitalskih koristi v izvajanju javne službe distribucije 
zemeljskega plina je sprožilo verižno reakcijo, ki se odraža v masovnih odpovedih uporabnikov 
storitev in potrebi po sprejetju drastičnih ukrepov, tudi 50% znižanju cen.  
Napačno razumevanje izvajanje javne službe in oblikovanj strateških politik v javnem interesu 
zahteva spremembe v vodstveni strukturi JP Energetika d.o.o. Ljubljana. Zato pričakujemo, da: 
nadzorni svet JP Energetika d.o.o. Ljubljana poda natančno poročilo o vzrokih in 
posledicah velikih sprememb v poslovanju JP.  Poročilo nadzornega sveta se naj uvrsti na 
dnevni red naslednje, 20. Redne seje MS MOL. 
 

KREDITI JP ENERGETIKA d.o.o. Ljubljana 

 
1. Prosimo, da nam dostavite plan investicij za katere je JP Energetika d.o.o Ljubljana, v 
letu 2011 in 2012 najemala kredite. 
 
2. Pri kom je JP Energetika d.o.o. Ljubljana v letu 2011 in 2012 najemala kredite?  
 
3. Pod kakšnimi pogoji so bili JP Energetika d.o.o. Ljubljana odobreni krediti? 
 
OBRAZLOŽITEV 
Vprašanje se nanaša na 25. člen Odloka proračuna MOL za leto 2012, na njegov 2. odstavek, ki je 
bil s Predlogom Odloka o rebalansu proračuna MOL za 2012 sprejet na 13. seji MS MOL in se v 
prvi alineji glasi:  
 

- "zadolžitev ne sme preseči 10 000 000 eurov" in 
 

na Predlog Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2012, pripravljen za potrditev na 19. seji 
MS MOL sklicani 22.oktobra 2012, ki v 2. členu predvideva spremembo 2. odstavka 25. člena 
Odloka o proračunu MOL za leto 2012 in se v prvi alineji glasi:  
 
 
 



 

 

- "zadolžitev ne sme preseči 14 000 000 eurov" in 
 
na Predlog Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2012, pripravljen za potrditev na 19. seji 
MS MOL sklicani 22. oktobra 2012, ki v 2. členu predvideva nov tretji odstavek, ki se glasi:  
 
"Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu 2012 likvidnostno zadolži pod 
naslednjimi pogoji: 
 

- "zadolžitev ne sme preseči 8 000 000 eurov" 
 
Prosimo za pisne odgovore.  
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