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

MESTNI SVET                                                                                         

 

 

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam v imenu Svetniškega kluba 

Socialnih demokratov  županu in pristojnim službam MOL ter Javnem holdingu Ljubljana 

d.o.o. vprašanje v zvezi z združevanjem družb Termoelektrarna Toplarna Ljubljana in JP 

Energetika Ljubljana. Gre za pisno vprašanje in nanj pričakujem  pisni odgovor. V uvodni 

obrazložitvi  pojasnjujem okoliščine, ki so razlog za postavitev vprašanja. 

 

Uvodna obrazložitev: 

 

Mediji so  večkrat poročali o domnevnem predvidenem združevanju  družb TE-TOL in JP 

Energetika. Mestni svet MOL je o tem uradno ni seznanjen, čeprav mediji omenjajo celo že 

ime predvidene novonastale družbe. Ker gre za vprašanje, ki je zelo pomembno za MOL in 

za življenje ljudi v Ljubljani, želimo, da glede na odgovornost, ki jo imamo mestni svetniki 

in svetnice do ljubljanskih davkoplačevalcev, ta proces, v kolikor bo do njega prišlo, poteka 

transparentno, vključno z razpravo v MS (ne glede na to, da je le-ta z minimalno večino in 

glasovi, ki so jih prispevali izključno svetnice in svetniki LZJ, sprejel sklep o prenosu teh 

pomembnih pristojnosti na druge organe na način, da sedaj o zadevah odloča izključno 

župan). 

 

Na osnovi navedenega zastavljamo županu in ostalim pristojnim v zvezi z omenjeno 

problematiko obširno vprašanje, ki smo ga razdelili na posamezne podsklope, oštevilčene od 

1 do 9. 

 

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

Energetika), ki jo navajajo mediji, točna? Če je točna,  prosimo za ustrezne odgovore  na 

podvprašanja od 2 do 9. 

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 – vsebinsko in z 

vidika stroškov poslovanja ? 

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

Energetika Ljubljana (terminsko in vsebinsko)? Ali župan ocenjuje, da je potrebno, da se 
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o tem izreče tudi Mestni svet ter ali  predvideva, da bo sam uvrstil ustrezno razpravo na 

dnevni red Mestnega sveta?  

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) Ali obstaja delovna skupina, ki vodi aktivnosti glede pripojitve družbe TE-TOL k JP 

Energetika? Kdo so njeni člani ter kakšne so njene naloge in pristojnosti? 

6) Kakšni so predvideni stroški omenjenega združevanja ter stroški novonastale družbe v 

primerjavi z dosedanjimi stroškov poslovanja posamičnih družb? 

7) Kakšni so novi strateški investicijski projekti novonastale družbe? Za koliko se bo 

povišal morebitni kreditni potencial nove družbe in ali bo to imelo vpliv na manjše 

zadolževanje ter dajanje poroštev MOL do določenih podjetij v Javnem holdingu 

Ljubljana? A je omenjena združitev ustrezno umeščena v Lokalni energetski koncept 

MOL, ki je bil sprejet lansko leto? 

8) Kakšna bo nova organiziranost nove družbe ter sektorska sestava novega podjetja? 

Kakšne bodo posledice združevanja za zaposlene v obeh družbah? 

9) Pred dvema letoma smo bili  priča združevanju podpornih služb v Javnem Holdingu 

Ljubljana in podatkom o finančnih učinkih tega združevanja. Prosimo za podatek o 

finančnih učinkih združitve, o kateri je govora, v primerjavi s finančnimi učinki 

podpornih služb v Javnem Holdingu Ljubljana (finance, pravna in kadrovska služba, 

oddelek za informatiko).  

 

Kot navedeno, gre za pisno vprašanje, na katerega skladno s poslovnikom prosimo za celovit 

in popolni pisni odgovor. 

 

Vodja SK SD v MS MOL 

Prof. dr. Metka TEKAVČIČ 
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