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1000 Ljubljana
Zadeva: podražitev in donacije Energetike Ljubljana
V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL podajam županu MOL naslednje svetniško vprašanje in
prosim za pisni odgovor.
Svet ustanoviteljev javnih podjetij je v marcu podal soglasje k predlogu za zvišanje cene za tarifne
skupne toplote, ki jo predlagalo JP Energetika Ljubljana. Cena toplote se zvišuje za 6.18 %.
Odločitev o podražitvi je bila v javnosti utemeljena z razlogom, da je družba zaradi okoljskih zahtev
EU opravila več tehnoloških sprememb oz. investicij na proizvodnih napravah in distribucijskem
omrežju, zaradi česar se je posledično povišala cena za priključno moč. Prosim za podatek katere so
tovrstne večje investicije in v kakšni višini so bile izvedene?
Tako kot podražitev, nas je presenetila tudi informacija za javnost, ki jo je v novembru 2014 objavil
časopis Dnevnik, da je v zadnjih petih letih med ljubljanskimi javnimi podjetji, največ denarja za
sponzoriranje in donacije športnim klubom oziroma društvom namenila Energetika Ljubljana, od tega
največ Košarkarskemu klubu Union Olimpija in Rokometnemu klubu Krim.
V objavljenem letnem poročilu družbe za leto 2013 je poraba sredstev za te namene znašala 885.040
EUR, kar je kar 18,15 % čistega poslovnega izida družbe. V obrazložitvi navajajo, da so v obliki
donacij in sponzorstev namenili sredstva za različne projekte in s tem podprli humanitarne, socialne,
športne in kulturne programe ter ekološke dejavnosti društev ter družb v Ljubljani in okolici. Katera
športna, kulturna oz. humanitarna društva so bila v letih 2013 in 2014 donirana?
Nič ni narobe z dejstvom, da se Energetika Ljubljana obnaša kot družbeno odgovorno podjetje,
zanima pa nas komu in po kakšnemu ključu se delijo sponzorska sredstva in donacije? Na osnovi
časa se družba odloči da tako visok del svojih sredstev nameni za donacije in ne v investicije in
razvoj? Bojimo se namreč, da občani tovrstne odločitve vodstva podjetja plačujemo mesečno preko
izstavljenih položnic.
S spoštovanjem,
Nataša Sukič l. r.
mestna svetnica

