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Zadeva: Amandma k predlogu Sklepa o seznanitvi in soglasju k predlogu  Odloka o načrtu za  

               kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana  

 

K predlogu Sklepa o seznanitvi in soglasju k predlogu Odloka o načrtu za kakovost zraka na 

območju Mestne občine Ljubljana, uvrščenem na dnevni red 31. seje Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana, sklicane za dne 20. 1. 2014, predlagam naslednji 

 

AMANDMA: 

 

V 2. točki se pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: 

 

»predlaga pa, da se drugi odstavek 4. člena odloka spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Upravičenci do spodbud za zamenjavo kotlov na katero koli vrsto goriv z novimi kotli 

na lesno biomaso in vgradnjo električnih toplotnih črpalk za ogrevanje stavb iz predpisa, 

ki ureja spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, in 

predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, do teh 

spodbud niso upravičeni na območju, kjer je z občinskimi akti ali lokalnim energetskim 

konceptom kot prednostni način ogrevanja stavb določeno daljinsko ogrevanje, razen če 

so ti kotli namenjeni za daljinsko ogrevanje. Če je kot prednostni način ogrevanja 

določena uporaba zemeljskega plina, upravičenci niso upravičeni do spodbud za 

zamenjavo kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in vgradnjo 

električnih toplotnih črpalk.« 

 

Obrazložitev: 

 

S predlaganim amandmajem Vladi Republike Slovenije predlagamo poenotenje obravnave 

daljinskih sistemov v odloku. V zadnjem času se na obeh sistemih (daljinsko ogrevanje, 

zemeljski plin) pojavlja vse več pobud za odklop od sistemov in prehod na drug energent. Eden 

izmed največjih razlogov za to so subvencije, ki jih podeljuje Eko sklad za vgradnjo kotlov na 

lesno biomaso in električnih toplotnih črpalk. Menimo, da so te drţavne subvencije porabljene 

izredno negospodarno, saj se na območju, kjer je bilo zgrajeno plinovodno omreţje ali daljinsko 

ogrevanje za potrebe vseh objektov na območju, spodbuja uporabo drugih vrst goriv. Po drugi 

strani so daljinski sistemi na tak način v podrejenem poloţaju. Dodatno je potrebno omeniti še, 

da električne  toplotne črpalke zrak – voda s stališča energijske učinkovitosti niso nič boljše kot 

daljinsko ogrevanje ali kondenzacijski kotel na zemeljski plin. S tega stališča predlagamo, da 

tako na območjih, kjer je prisotno daljinsko ogrevanje ali zemeljski plin, ni subvencij za 

vgradnjo kotlov na lesno biomaso ali vgradnjo električnih toplotnih črpalk. 



 

 

Dodatna utemeljitev je enakovredna obravnava meščanov. Zaradi zgodovinskega razvoja obeh 

daljinskih sistemov sta na velikem delu mesta prisotna oba, kar je specifično za Ljubljano glede 

na druga mesta v Sloveniji. Objekti se priključujejo na vročevodno oziroma plinovodno omreţje 

glede na tehnične moţnosti in ekonomsko upravičenost investicije v priključitev, o čemer se 

odločamo ločeno v vsakem konkretnem primeru. Priključevanje ureja Lokalni energetski 

koncept, po katerem je prednostna priključitev na daljinsko ogrevanje, kjer to ni moţno, pa 

priključitev na distribucijsko omreţje zemeljskega plina. Pri tem enostavna delitev med 

območjem toplote in plina, kot je predvidena z odlokom, ni moţna, zato pričakujemo velik 

obseg individualnih obravnav in tudi veliko pritoţb (ne)upravičencev do spodbud. 

 

 

 

       Ţupan 

       Mestne občine Ljubljana 

       Zoran Janković 


