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Zadeva: Lokalni energetski koncept MOL in javni razpisi v okviru Obzorja Evropa 
 
Po podatkih iz Lokalnega energetskega koncepta za obdobje od 2022–2030 (LEK2030), na območju 
MOL letno nastane 2.133.023 ton emisij CO2 oziroma 7,25 ton emisij CO2 na prebivalca, kar pomeni, 
da Ljubljana za več kot trikrat presega emisije CO2 na prebivalca glede na ravnotežno vrednost izpustov 
2 toni CO2/leto na osebo. Pri tem daleč največji delež emisij prispevata industrija (37,67%) in cestni 
promet (34,48%) oziroma skupaj skoraj tri četrt vseh emisij CO2, medtem ko so stanovanjske stavbe z 
21% na tretjem mestu. Skladno z zavezami akcijskega načrta LEK2030, MOL do leta 2030 načrtuje 
zmanjšanje emisij CO2 za 40 % glede na leto 2008, neto ničelne emisije toplogrednih plinov pa do leta 
2050.1 
 
Evropska komisija je Ljubljano nedavno uvrstila na seznam 100 evropskih pametnih mest, ki naj bi do 
leta 2030 postala podnebno nevtralna.2  NetZeroCities je v okviru programa Obzorje Evropa v mesecu 
januarju odprl dva javna razpisa:3 
 

• joint call between the Mission for 100 Climate-neutral and Smart Cities by 2030 and the 
Mission Adaptation to Climate Change (skupni indikativni proračun 40 milijonov EUR): 
razpis je namenjen ozelenitvi urbanih središč in re-naturalizaciji za urbano regeneracijo, 
odpornost in podnebno nevtralnost  

 
Razpis za dve temi: 
 

• Co-designed smart systems and services for user-centred shared zero-emissions mobility 
in urban areas, (skupni indikativni proračun 50 milijonov evrov): razpis je namenjen 
financiranju pametnim sistemom in storitvam za urbano mobilnost brez emisij; 

• Positive clean energy district (PED) digital twins, (skupni indikativni proračun 20 milijonov 
evrov): razpis je namenjen financiranju mestnim ukrepom za pozitivna čista energijska okrožja 
z uporabo (proto-)PED orodij digitalnih dvojčkov.  
 

 
1 https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/varstvo-okolja/energetska-ucinkovitost/novice-energetsko-napredni/lokalni-
energetski-koncept-mol/ 
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4747 
3 https://netzerocities.eu/2022/12/14/three-calls-opening-in-2023-to-support-the-climate-neutral-and-smart-cities-mission/ 



Ob upoštevanju zgoraj navedenih informacij in v skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL 
postavljam sledeči vprašanji: 
 
1) Kdaj načrtujete, da bodo pristojne službe Mestnemu svetu MOL predstavile LEK2030 s strateškim 

ciljem, da MOL doseže neto ničelne emisije TGP do leta 2030?   
2) Ali pristojne službe MOL pripravljajo razpisno dokumentacijo za prijavo na zgoraj navedena razpisa 

Obzorja Evropa? Oziroma, če k pripravi še niso pristopile, kdaj bodo začele s pripravo projektne 
dokumentacije? 

 
Lep pozdrav, 

dr. Jasminka Dedić, 
mestna svetnica,  
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