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MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                               k 2. tč., 28. seje MS MOL 

MESTNI SVET                                                                                         

 

 

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

V skladu s 97. in 98. členom Poslovnika MS MOL v imenu Svetniškega kluba Socialnih 

demokratov zastavljam županu naslednje ustno vprašanje, na katerega  v SK SD pričakujemo  

ustni odgovor na seji MS MOL. 

 

Vprašanje, ki ga naslavljamo županu kot članu sveta ustanoviteljev in predstavnika Mestnega sveta 

MOL v skupščini Javnega holdinga Ljubljana d.o.o. ter posredno pristojnim službam na Javnem 

holdingu Ljubljana d.o.o. in Mestni upravi MOL, se nanaša na v medijih že večkrat omenjeno  

domnevno predvideno združitev dveh družb na področju energetike in ogrevanja v Ljubljani. V 

primeru, da so informacije točne, menimo, da  MS MOL potrebuje (in zasluži) celovito informacijo o 

nameri, poteku in pričakovanih rezultatih omenjenega združevanja.  

 

Vprašanje se torej nanaša na bodoče (morebitno) združevanje dveh družb ter na  vpliv tega 

združevanja na Javni holding Ljubljana d.o.o. in Mestno občino Ljubljana, obsega pa naslednji sklop 

podvprašanj: 

 

1) Ali je informacija o predvidenem združevanju družb (s pripojitvijo TE-TOL JP Energetika), ki jo 

navajajo mediji, točna? Če informacija ne drži, so nadaljnja vprašanja nerelevantna, v kolikor  je 

točna, pa prosimo za ustrezne odgovore tudi na podvprašanja od 2 do 6. 

2) Ali je bila narejena  SWOT analiza kot podlaga za predvideno strateško rešitev in če je bila, kaj 

je pokazala? Kakšni so pričakovani sinergijski učinki pripojitve družbe Termoelektrarna 

Toplarna Ljubljana k družbi JP Energetika Ljubljana ? 

3) Kako bo potekal postopek pripojitve Termoelektrarna Toplarna Ljubljana k družbi JP Energetika 

Ljubljana (terminsko in vsebinsko)? Kako bo o tem obveščena javnost in kakšno vlogo v tem 

postopku župan namenja Mestnemu svetu? 

4) Ali so zaradi pripojitev in združitev družb na področju energetike v Ljubljani predvidene kakšne 

spremembe cen (podražitve ali pocenitve) pri dobavi energentov do gospodinjstev v MOL? 

5) Kakšni so predvideni stroški omenjenega združevanja ter stroški novonastale družbe v primerjavi 

z dosedanjimi stroškov poslovanja posamičnih družb? 

6) Kakšni so novi strateški investicijski projekti novonastale družbe?  

 

 

 

Vodja SK SD v MS MOL 

Prof. dr. Metka TEKAVČIČ 


