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Zadeva: Vprašanja in pobude 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL, posredujemo gospodu županu sledeče 

svetniško vprašanje oziroma pobudo: 

 

 

Povišanje cen storitev javnih podjetij v Ljubljani 

 

 

Iz sredstev obveščanja smo izvedeli, da se bodo s 1. 3. 2023 položnice v Ljubljani podražile, kar naj bi 

sklenil Svet ustanoviteljev javnih podjetij Ljubljana. 

Položnice v Ljubljani se bodo povišale - 24ur.com 

Ker gre za izrazito neprimerna in nesorazmerna  povišanja, posebej v času, ko se občani že tako ali tako 

soočajo z izjemnimi podražitvami vseh življenjskih potrebščin, uvodoma poudarjamo, da podražitvam 

nasprotujemo. Ker smo obenem prepričani, da imajo vsa javna podjetja dovolj notranjih rezerv, da do teh 

povišanj ne bi smelo priti, bomo v bližnji prihodnosti zahtevali razpravo v mestnem svetu na to temo. Za 

ustrezno pripravo gradiva vas s tem svetniškem vprašanjem naprošamo, da nam v vašem odgovoru nanj 

posredujete: 

- dokumentacijo, ki je bila podlaga za odločitev o dvigu cen storitev, 

- prikaz cen posameznega javnega podjetja za obdobje od 1. 1. 2018 do danes, v tabelarični obliki  

po kvartalih posameznega leta, 

- preglednico posameznega javnega podjetja, ki naj vsebuje prvih dvajset podjetij po višini 

prometa, ki ga ustvarijo s posameznim javnim podjetjem, ločeno za Energetiko, Vodovod-

Kanalizacijo-Snago in Parkirišča-Tržnica v obliki: 

 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/poloznice-v-ljubljani-se-bodo-povisali.html


 

 

 

- preglednico posameznega javnega podjetja, ki naj vsebuje po višini prvih dvajsetih oddanih 

javnih naročil za posamezno investicijo/storitev, ki so jih javna podjetja, ločeno za Energetiko, 

Vodovod-Kanalizacijo-Snago in Parkirišča-Tržnica, oddala v letu 2022 v obliki: 

 

 

Ker gre za preglednice, ki bodo v nadaljevanju uporabljene za izdelavo analiz in ocen, vas prosimo, da 

nam odgovor posredujete tudi v elektronski obliki (format Excel). 

 

 

Svetniški klub SDS     

   

 

PRIKAZ  PO PROMETU POSLOVANJA PRVIH 20 DRUŽB s podjetjem …...........

Zap-št- IME PODJETJA 

VREDNOST 

PODPISANIH 

POGODB v 2022

PREDMET 

POGODB/ OPIS 

STORITEV

IZVEDENA 

PLAČILA v 2022

EUR EUR

1.

2.

20.

PRIKAZ  OODANIH PO VREDNOSTI PRVIH 20  INVESTICIJ /STORITEV s podjetjem …...........

Zap-št-

NAZIV 

INVESTICIJE/STORITVE 

Z NAVEDBO OBJAVE 

RAZPISA

OCENJENA 

VREDNOST 

INVESTICIJE

OPIS PREDMETA 

NAROČILA

ŠTEVILO 

PRISPELIH 

PONUDB NA 

RAZPIS

VREDNOST 

NAJNIŽJE 

PONUDBE

VREDNOST IZBRANE 

PONUDBE

POGODBENI 

IZVAJALEC

EUR kom EUR EUR

1.

2.

20.


