Številka:
Datum: 21.01.2019
OBČINA
Zadeva: Vprašanje občine in zbir odgovorov občin
Vprašanje občinam:
Občina je v letu 2017 prejela nepovratna sredstva Eko sklada za nakup električne polnilnice.
Uporabniki jo lahko koristijo brezplačno, razmišljamo pa, da bi začeli to storitev zaračunavati.
Občino zanima, ali katera od občin to storitev že zaračunava in na kakšen način.

Zbir prejetih odgovorov
OBČINA PIRAN
Občina Piran je v prvih dneh decembra 2017 uspešno zaključila investicijo v postavitev treh (3)
novih polnilnic za električna vozila. Dve (2) novi polnilnici za električna vozila smo postavili na
parkirišču ob vhodu v mesto Piran in eno (1) v središču Portoroža, pri Turistično informacijskem
centru. Za nakup treh (3) polnilnih postaj za električna vozila smo se v začetku leta 2017 uspešno
prijavili na Javni poziv za nepovratne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v
zavarovanih območjih narave in območij Natura 2000, ki ga je objavil Eko sklada, Slovenski
okoljski javni sklad. Prejeli smo nepovratno finančno spodbudo v višini 9.000,00 EUR (3.000 EUR
na polnilnico), upravljanje polnilnic in zagotavljanje storitev polnjenja končnim uporabnikom pa smo
z javnim razpisom oddali podjetju Petrol d.d., Ljubljana (sklenili smo pogodbo o upravljanju in
zagotavljanju storitev polnjenja).

OBČINA TABOR
V zvezi z omenjeno zadevo so zelo dobro podkovani v družbi Implera d.o.o., ki so hkrati naš
dobavitelj električne polnilnice, prav tako sofinancirane s strani Ekosklada.
Kontakt: zorica@implera.com

OBČINA DIVAČA
Občina Divača je že leta 2016 v sodelovanju z Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica
(GOLEA), in predala prvo polnilnico v upravljanje Petrolu. Sedaj smo preko sofinanciranja Eko
sklada namestili 4 polnilnice v parku Škocjanske jame in ravno sedaj poteka dokončna predaja v
upravljanje, vzdrževanje in zagotovitev storitve polnjenja električnih vozil zopet Petrolu. Tudi tokrat
nam je z razpisom pomagala GOLEA za izbiro izvajalca teh storitev.

OBČINA GROSUPLJE
V Občini Grosuplje smo preko Sklada postavili štiri polnilne postaje. Zaenkrat ne razmišljamo o
zaračunavanju storitve.
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OBČINA IVANČNA GORICA
Preberite še enkrat pogoje razpisa. V pogojih imate navedeno koliko let mora občina zagotavljat
brezplačno energijo. ( 8 let ) V nasprotnem morate vrniti prejeta sredstva.

OBČINA MEDVODE
Občina Medvode trenutno ne zaračunava koriščenja električnih polnilnic.

OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Naša občina s tem še nima izkušenj, saj še nimamo električne polnilnice, zato ne moremo
pomagati pri razjasnitvi vprašanja.

OBČINA BLED
Občina Bled ima s Petrolom sklenjeno pogodbo o izvajanju storitev polnjenja e-vozil. Pogodba
določa, da od 1. 7. 2019 dalje Petrol prevzame pravico zaračunavanja (skladno z njihovim
veljavnim cenikom), s tem pa prične plačevati tudi stroške porabe električne energije. Danes
namreč Občina Bled nastopa v vlogi plačnika porabe el. energije.

OBČINA CERKVENJAK
V naši občini nimamo električne polnilnice.

OBČINA BISTRICA OB SOTLI
Pri nas je brezplačno in bo zaenkrat tako ostalo.

OBČINA TREBNJE
V zvezi z vprašanjem zaračunavanja uporabe električnih polnilnic odgovarjamo, da Občina Trebnje
nudi brezplačno uporabo predmetne storitve.

OBČINA LUKOVICA
Sporočamo, da v naši občini nimamo polnilnic v lasti občine.
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