
 

 

 

Številka:  03200-9/2015-49 

Datum:     16. 9. 2015 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

Mestni trg 1 

 

1000 Ljubljana 

 

 

 

Zadeva: Odgovor glede ekoloških subvencij Eko sklada 

  Svetniško vprašanje: Mag. Anže Logar, Svetniški klub SDS 

 

 

Spoštovani, 

 

v zvezi z vprašanji mestnega svetnika mag. Anžeta Logarja glede števila gospodinjstev na območju 

MOL, ki so bila upravičena do subvencij Eko sklada pred dopolnitvijo LEK MOL, realizacije 

subvencij Eko sklada in števila gospodinjstev, ki so po novem upravičena do subvencij Eko sklada, 

podajamo naslednji odgovor: 

 

Z dopolnitvijo LEK je omogočena dodelitev subvencij v okviru Eko sklada, Slovenskega okoljskega 

javnega sklada (v nadaljevanju: Eko sklad) in tako imenovanih velikih zavezancev za naslednja večja 

območja: Gameljne, Žeje, Grič, Stanežiče in Medno ter več manjših območij, na katerih se nahaja 

1.304 stavb, in jim je z dopolnitvijo LEK omogočena pridobitev subvencij.  

 

Za odgovore smo se obrnili tudi na Eko sklad, s prošnjo za posredovanje podatkov. Žal tudi Eko 

sklad ne razpolaga s podatki o številu gospodinjstev v Mestni občini Ljubljana in tudi ne, kako 

sprememba območij vpliva na možnost pridobitve spodbude, zato vam na to vprašanje ne moremo 

odgovoriti. 

 

Eko sklad nam je posredoval podatke o realiziranih (odobrenih in zavrnjenih) vlogah za pridobitev 

nepovratnih sredstev za tiste ukrepe, na katere vpliva dopolnitev LEK MOL in posledično 

sprememba mej, vendar nam odgovora na vprašanje, kako sprememba dejansko vpliva na  

dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud, ne morejo dati. 

 

Podatki so podani v preglednici: 

 

Leto naložba v št. naložb pozitivne negativne 

2014 Biomasni kotli            25 7             18 

 Toplotne črpalke          153 9           144 

2015* Biomasni kotli              9 1               2 

 Toplotne črpalke            62 3             17 

* Podatki za leto 2015 so nepopolni, saj so vloge še v obravnavi, zato vsota pozitivno in   

   negativno rešenih  zadev ni enaka številu naložb. 

 

Opozarjamo, da podatki v tabeli niso celovit prikaz dejanske situacije, saj ne upoštevajo tistih 

potencialnih vlagateljev, ki so se na Eko sklad obrnili telefonsko, in na osnovi informacije, da do 

subvencije niso upravičeni, vloge sploh niso oddali. 



 

 

 

 

Dodajamo tudi podatke Energetike Ljubljana: 

 

Sistem daljinskega ogrevanja: 

Število toplotnih postaj: 3.944 

Število gospodinjskih odjemalcev v Ljubljani je     20.912 

Število ne-gospodinjskih odjemalcev v Ljubljani je  5.202 

  

Število stanovanj – vseh oskrbovanih:  56.992 

Število stanovanj – ogrevanje in STV:  36.805 

Število stanovanj – samo ogrevanje :    20.187 

  

  

Sistem distribucije zemeljskega plina: 

Število priključkov – požarnih pip: 24.355 

Število vseh aktivnih odjemalcev je 57.624 

Število stanovanj ogrevanih s plinom 39.232, 

 

ki omogoča finančne spodbude, in sicer za priključitev stavb na sistem daljinskega ogrevanja ali 

sistem oskrbe z zemeljskim plinom. Energetika Ljubljana nudi tudi druge ugodnosti in storitve. 

 

Prijazen pozdrav, 

 

       

  

Alenka Loose 

      Energetska upravljavka 


