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Zadeva: pripojitev JP Snaga k JP VO-KA 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL podajam županu MOL pisna svetniška 

vprašanja in prosim za pisne odgovore do naslednje seje Mestnega sveta.   

 

S prošnjo za pomoč in podporo so se na nas obrnili zaposleni v Javnem podjetju Snaga, in sicer 

zaradi pripojitve k Javnemu podjetju Vodovod Kanalizacija. Ker delavci Snage nimajo pravih 

informacij, menijo, da je pripojitev potekala netransparentno, neargumentirano in brez poglobljenih 

analiz. Ker so odločitve v domeni lastnika, Javnega holdinga Ljubljana, katerega večinski delež ima 

Mestna občina Ljubljana, v imenu delavcev prosimo za naslednja pojasnila:  

Kako komentirate trditve zaposlenih?  

Zakaj o reorganizaciji podjetja niso bili obveščeni delavci? Informacije so prejemali preko medijev.  

Zakaj v komunikacijo niso bili povabljeni sindikati? 

Prosimo za pojasnilo na podlagi katerih dejstev, analiz in ocenjenih finančnih učinkov ste se odločili 

za to pripojitev? 

S čim utemeljujete smotrnost združitve največjega slovenskega podjetja za ravnanje z odpadki, ki 

poleg Ljubljane skrbi za celostno ravnanje z odpadki še za deset primestnih občin, k podjetju, ki se 

ukvarja z drugo dejavnostjo, oskrbo z vodo in odvajanjem in čiščenjem komunalne in padavinske 

odpadne vode?  

Se v tekočem letu predvideva povišanje cen za ravnanje z odpadki? Se predvideva povišanje cen 

vodovodnih in komunalnih storitev?  

Je vplivalo na odločitev stališče vlade RS o eni družbi za ravnanje z odpadki na ravni države?  

 

S sprejeto Strategijo razvoja dejavnosti na področju ravnanja z odpadki v MOL za obdobje 2014 - 

2035 je bilo podjetje Snaga prepoznano za družbo z znanjem in širšim pomenom tako za mesto kot 

državo in Ljubljana je postala prvo evropsko glavno mesto, ki se je pridružilo mreži Zero Waste 

Europe. V sprejetem dokumentu ne najdemo sežigalnice odpadkov? Kakšno je stališče MOL do  

sežiganja odpadkov? Menite, da Slovenija potrebuje sežigalnico, obrat za termično obdelavo 

odpadkov? Je mesto Ljubljana primerno okolje za njeno delovanje? Kje v mestu je v skladu z 

urbanističnimi in okoljevarstvenimi pogoji v Občinskem prostorskem načrtu predvidena lokacija za 

sežigalnico odpadkov?                     

 

S spoštovanjem, 

                                                                     Milan Jakopovič, vodja kluba  

 


