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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, zastavljam županu ter 

pristojnim službam sledeča  svetniška vprašanja: 

 

Osnutek lokalnega energetskega koncepta MOL bazira na podatkih iz preteklosti pred krizo in pred 

evropskimi zavezami o učinkoviti rabi energije o zmanjšanju CO2 in o alternativnih virih energije. Z 

ozirom na to, da ţivimo v dobi interneta in v dobi informacijske infrastrukture, ter da so se razmere v 

času krize spremenile tudi na področju porabe energije ne vidim razloga, zakaj niso na razpolago 

aktualni podatki in kazalci. 

 

Zato sprašujem Ţupana: 

 

1. O manjkajočih podatkih in kazalcih predvsem za leti 2009 in 2010, ki so pomembni za 

naše odločanje o energetski strategiji in kaj je MOL že storila za učinkovito rabo 

energije in za zmanjšanje vplivov na okolje in zdravje po letu 2000? 

 

2. Koliko je bilo prenovljenih stanovanj in javnih stavb z upoštevanjem ukrepov za 

učinkovito rabo energije  po letu 2002? 

 

3. Kolikšna je poraba končne toplotne  energije v gospodinjstvih in javnih stavbah v 

upravljanju MOL v letu 2009 in 2010 glede na vrsto energije kot je električna, lignit, 

les, utekočinjen naftni plin, zemeljski plin in daljinska toplota? 

 

4. Kolikšne so emisije CO2 pri energetski oskrbi stanovanjskih objektov za leti 2009 in 

2010? 

 

5. Kakšna je analiza stanja na področju rabe energije v javnih stavbah MOL- upravne 

stavbe, šole, športni objekti, …za leti 2009 in 2010 glede porabe energije in posledično 

emisij CO2? 

 

6. Kolikšna je poraba energije in energentov, emisij prašnih delcev in emisij CO2 v 

prometu za leti 2009 in 2010? 

 

7. Ali je predvidena lokacija na Verovškovi iz vidika varnosti za stanovalce res primerna 

za širitev skladiščnih utekočinjenih naftnih plinov in na podlagi katerih študij je to 

utemeljeno? 

 

Vnaprej hvala za odgovore. 

 

 

                                                                                                       Mestna svetnica, 

                                                                                                  Zofija Mazej Kukovič l.r 

 


