
 

Številka: 410-20/2012-18 
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MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                                      19. seja MS   

MESTNI SVET                                                                                            k 5 a. točki 

 

 

 
 

Zadeva:  Amandma k predlogu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 

2012 

 
 

K predlogu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, uvrščenemu na 

dnevni red 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 22. 10. 2012, vlagam 

naslednje amandmaje: 

 
1. AMANDMA: 

V 2. členu predloga Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, se prva 

alineja prvega odstavka, ki se glasi: »- zadolžitev ne sme preseči 14.000.000 eurov,« spremeni tako, 

da se glasi: »- zadolževanje nikakor ne sme preseči 10.000.000 eurov,«.  

 

Obrazložitev 

Dne 6.10.2012 je g. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I, v oddaji 24 UR, poročila na POP TV 

dejal, da je razlika med nabavno ceno in ceno, ki jo plačujejo gospodinjstva tudi 100% in za to 

ponudil ceno slovenskim odjemalcem po 20% nižji ceni od veljavne, ki jo zaračunava JP Energetika 

Ljubljana d.o.o.  Direktor JP Energetike LJ d.o.o., g. Hrvoje Draškovič pa je to izjavo eksplicitno 

potrdil in dejal, da je JP Energetika LJ d.o.o. zaradi tega znižala ceno dobave plina za gospodinjstva 

za 10% in napovedal še nove pocenitve.  

To je eden od številnih dokazov, da Energetika d.o.o. ustvarja (pre)visoke profite. V tej isti oddaji je 

guverner banke Slovenije, g. Kranjec s tem v zvezi poudaril, da je bistvo javnega podjetja izvajanje 

javne službe v javnem interesu in ne profitabilno poslovanje na račun tistih za katere je bilo JP 

ustanovljeno.  

Na tej osnovi zaključujemo, da JP Energetika LJ d.o.o. posluje z visokim profitom in je predlog 

spremembe po 2. členu Predloga Odloka rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, 

ki se nanaša 25. člen Odloka o proračunu za leto 2012, drugi odstavek, prva alineja, ki predvideva 

povišanje kreditiranja na 14 000 000 eurov, je absolutno nepotreben. Ob tem naj poudarim, da mestni 

svetniki nismo dobili nobene tehtne obrazložitve, zakaj mora JP Energetika LJ d.o.o. najemati tako 

visoke kredite.  

Povišanje limita kreditiranja je nepotrebno in neodgovorno izvajanje politike javnega podjetja in 

gospodarjenje z javnimi financami, ki lahko v spletu neželjenih okoliščin postane breme MOL 

oziroma davkoplačevalcev. Hkrati poudarjamo, da gre v primeru JP Energetika LJ d.o.o. za 

zamolčano dejstvo, da je JP Energetika Lubljana d.o.o., za izvajanje javne službe svojim občanom 

izstavljalo položnice z oderuškimi cenami in je na znižanje cen pristalo šele po tem, ko je v enem 

tednu več kot 10% uporabnikov prešlo k konkurenčnemu podjetju.  

Amandma 1 omogoča zadolžitev po veljavnem Odloku  

 

 

 

 



 

 

2. AMANDMA  

V 2. členu predloga Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, se prva 

alineja drugega odstavka, ki se glasi: »- zadolžitev ne sme preseči 8.000.000 eurov,« spremeni tako, 

da se glasi: »- zadolževanje ne sme preseči 100.000 eurov,«.   

 

Obrazložitev 

Enako pojasnilo kot je za JP Energetika LJ d.o.o. podano za amandma1 (previsoke cene položnic) 

velja tudi v primeru predlagane spremembe v 2. členu  Predloga Odloka o rebalansu proračuna 

Mestne občine Ljubljana za leto 2012, za uvedbo novega tretjega odstavka, 25. člena Odloka o 

proračunu MOL za leto 2012. Amandma 2 omogoča likvidnostno zadolžitev vendar največ v višini 

do 100 000 eurov pod pogoji, ki jih navaja predlog novega tretjega odstavka v drugi, tretji in četrti 

alineji. 

 

Dosedanje poslovanje  JP Energetika LJ d.o.o. dokazuje, da je likvidnostni kredit v predlagani višini 

nepotreben, njegova postavka v proračunu je neupravičena. V primeru, ko nastopijo likvidnostne 

potrebe se pripravi celovito pojasnilo, ki se mora posredovati v obravnavo in odločanje v MS MOL.  

 

Bilanco stanja, visoko zadolževanje in nerazumne zahteve za še višje zadolževanje zahteva, da  se v 

JP Energetika LJ d.o.o. opravi notranji nadzor in v zvezi z ZUJF pa tudi nadzor pristojnega 

ministrstva.  

 

 

3. AMANDMA  

V 2. členu predloga Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, se prva 

alineja petega odstavka, ki se glasi: »- zadolžitev ne sme preseči 14.500.000 eurov,« spremeni tako, 

da se glasi: »- zadolževanje ne sme preseči 200.000 eurov,«. 

 

Obrazložitev 

JP LPP d.o.o. sodi med podjetja, ki se ni sposobno tehnološko in okoljsko modernizirati in sprejeti 

politiko trajnostnega razvoja prometa v MOL in LUR. Ob tem je zastrašujoče, da so avtobusi JP LPP 

d.o.o. hudi onesnaževalci okolja, ki desetletja zastrupljajo ozračje in obilno prispevajo k emisijam 

toplogrednih plinov in emisijam, ki ogrožajo zdravje in počutje preštevilnih ljudi in so vzrok mnogih 

predčasnih umrljivosti.  

Tudi poslovni rezultati vseskozi izkazujejo napačne trende razvoja. JP LPP d.o.o. permanentno 

izkazuje neuspešno izvajanje dejavnosti in izgubo v svojem poslovanju. Zato je v proračunu MOL v 

letu 2012 JP LPP d.o.o. prejemnik subvencije v višini 8 500 000 eurov in hkrati sofinanciran s strani 

države. Javno podjetje, ki je odvisno od subvencij javnih financ, bi s samostojnim zadolževanjem 

dodatno obremenilo javne finance, zato je likvidnostno zadolževanje v takšni višini neupravičeno. 

Predlagani amandma omejuje višino kredita na 200 000 eurov pod enakimi pogoji kot je zapisano v 

2. členu Predloga Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2012 v drugi, tretji in četrti alineji.  

 

 

 

                      Mirko Brnič Jager 

                       Mestni svetnik l.r. 
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MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                                      19. seja MS   

MESTNI SVET                                                                                                      k 5 a. točki 

 

 
 

 

 

Zadeva:  Amandma k predlogu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 

2012 

 
 

K predlogu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, uvrščenemu na 

dnevni red 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 22. 10. 2012, vlagam 

naslednji 

 

AMANDMA: 
Pod naslovom proračunskega uporabnika 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN 

PROMET se v podprogramu 13029003 Urejanje cestnega prometa, naziv projekta »Uvedba sistema 

enotne mestne kartice«, na PP 045119 in 082023 sredstva v višini 159 800 prenesejo na PP 045117 in 

045134 »Rekonstrukcija in izboljšave prometno varnostnih razmer«. 

 

OBRAZLOŢITEV 

Stroški širitve enotne kartice na območju MOL je predvsem izjemna poslovna priloţnost 

komercialnega partnerja in izvajalcev dejavnosti, ki pa jih MOL ţe subvencionira v njihovih 

dejavnostih. Zato je ta strošek za MOL nepotreben in se sredstva namenjena za uvedbo sistema 

enotne mestne kartice prenesejo in uporabijo za izboljšavo prometne varnosti. 

 

         

 

 

 

 

                          Mirko Brnič Jager 

                           Mestni svetnik l.r. 
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MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                                               19. seja MS   
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Zadeva:  Amandma k predlogu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 

2012 

 
 

 

K predlogu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, uvrščenemu na 

dnevni red 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 22. 10. 2012, vlagam 

naslednji 

 

AMANDMA: 
V  Načrt razvojnih programov, pri proračunskem uporabniku  4.11. SLUŢBA ZA RAZVOJNE 

PROJEKTE IN INVESTICIJE, na strani III/12, se naziv projekta NRP številka 392, MFERAC 

številka 7560-10-0392, ki se glasi »Izgradnja Titove ceste (odsek Kranjčeva – kroţišče Ţale)«,  

preimenuje tako, da se glasi  »Izgradnja odseka Kranjčeva – krožišče Žale«  

 

OBRAZLOŢITEV 

Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-109/10 razveljavilo poimenovanje: Titova cesta. Odločbo 

ustavnega sodišča RS je potrebno spoštovati. 

 

 

 

 

 

                                  Mirko Brnič Jager 

                                   Mestni svetnik l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


