
 

 

 

 

 

Številka: 90000-5/2019-27 

Ljubljana: 18. 2. 2019 

 

 

Mestna občina Ljubljana  

Mestni svet           k 2. točki  

 

Mestni trg 1 

Ljubljana 

 

 
Zadeva: pobuda za uvrstitev točke dnevnega reda na 3. redno sejo Mestnega sveta MOL, ki bo 

predvidoma 18.3.2019. 

 

 

 

Spoštovani gospod župan! 

 

Na podlagi 97. člena poslovnika Mestnega sveta MOL in 11. člena Akta o ustanoviteljskih 

pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING 

Ljubljana, d.o.o. prosimo, da se na 3. sejo Mestnega sveta uvrsti točka dnevnega reda: 

 

»Poročilo župana o poslovanju JHL v letu 2018 in ter načrtih poslovanja za leto 2019, s 

posebnim ozirom na združevanje javnih podjetij VO-KA in Snaga.« 

 

Za omogočanje argumentirane razprave prosim, da se vsem svetnikom MS MOL vsaj 15 dni 

pred sejo pošljete gradivo, ki bo obsegalo naslednje: 

 

- Ocena poslovanja za 2018 za JHL (ali je rezultat boljši ali slabši od leta 2017 oz. od 

načrtovanega). 

- Poslovni načrt za 2019 za JHL - vsa podjetja. 

- Gradivo za pripojitev Snage k podjetju VO-KA iz katerega bo razvidno, kaj in kako se 

želi z združevanjem obeh podjetij doseči, oz. kje so pričakovani sinergijski učinki. 

- Stališča sveta ustanoviteljev glede preteklega in sedanjega poslovanja ter prihodnjih 

izzivov JHL. 

Obrazložitev: 

 

11. člen Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, 

povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o med drugim določa: »Svet ustanoviteljev o 

svojem delu najmanj enkrat letno oziroma na posebno zahtevo poroča mestnemu svetu 

oziroma občinskim svetom, poročevalec pa je vsak župan na mestnem oziroma občinskih 

svetih.«  



 

 

Poročanje župana Mestnemu svetu MOL je v preteklem mandatu potekalo na ta način, da je 

župan pri točki dnevnega reda »poročilo župana« občasno oz. prebral nekaj statističnih 

podatkov v zvezi z JHL, vprašanja svetnikov oz. razprava ni bila možna. JHL je pomemben 

holding, ki združuje več javnih podjetij. Te opravljajo različne dejavnosti, ki so za prebivalce 

Ljubljane vitalnega pomena. Zato je posebna točka o poslovanju, strukturnih spremembah 

JHL kot tudi poslovnih načrtih v Mestnem svetu več kot utemeljena, saj je Mestni svet MOL 

eden od ustanoviteljev JHL. Na ta način se bo vzpostavila primerljiva praksa z ostalimi 

javnimi podjetji MOL, o katerih se v mestnem svetu redno razpravlja, še več potrjuje se npr. 

njihove poslovne načrte. 

 

 

 

 

 

Lepo pozdravljeni! 

 

 

 

 

Dr. Dragan Matić, mestni svetnik SMC  

Mag. Katja Damij, mestna svetnica LMŠ 

Maša Kociper, mestna svetnica SAB 

 


