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                                                                                                                                              PREDLOG 

 

Na podlagi 24. člena Zakona o varstvu okolja, (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), 

15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11) in 27. člena Statuta Mestne 

občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne …… sprejel         

 

 

 

Sklep 

o seznanitvi in soglasju k predlogu Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne 

občine Ljubljana 

 

 

 

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana se seznani s predlogom Odloka o načrtu za kakovost zraka na 

območju Mestne občine Ljubljana, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v 

sodelovanju z Mestno občino Ljubljana. 

 

2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana soglaša z nalogami, kot izhajajo iz predloga Odloka o načrtu 

za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana iz prejšnje točke. 

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana. 

 

Številka: 

Datum: 

 

 

 Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 
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Obrazloţitev 

predloga sklepa o seznanitvi in soglasju k predlogu Odloka o načrtu za kakovost zraka na 

območju Mestne občine Ljubljana 

 

 

Pravni temelj 

Pravni temelj za sprejem predlaganega sklepa so:  

- 24. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 

ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), ki 

določa program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovih delov na degradiranem 

območju, 

- 15. člen Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11), ki določa vsebino načrta, 

- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 

15/12), ki določa pristojnost Mestnega sveta MOL (v nadaljnjem besedilu: MS MOL), da 

sprejema statut, odloke in druge akte MOL. 

 

Razlogi in cilji zaradi katerih je potreben sprejem sklepa 

Predlog Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana, ki ga je pripravilo 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, je bil dne 11. 10. 2013 

poslan v enomesečno javno obravnavo. Ker je sprejetje odloka pogoj za kandidiranje za razpis Mestne 

občine Ljubljana za dodelitev sredstev iz podnebnega sklada v višini 2,8 milijonov evrov, je potrditev 

sklepov nujna. 

 

Ocena stanja 

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana je pripravljen na podlagi 24. 

člena Zakona o varstvu okolja. Na območju občine so bile v preteklem obdobju prekoračene dnevne 

mejne vrednosti ravni PM10 v zraku. Namen načrta za kakovost zraka je v skladu z Uredbo o kakovosti 

zunanjega zraka z ukrepi zagotoviti skladnost z mejnimi vrednostmi. 

 

Poglavitne rešitve 

Odlok določa: 

- območje, ki je zaradi prekomerne onesnaţenosti zraka s PM10 uvrščeno v razred največje 

obremenjenosti,    

- ukrepe za zmanjšanje onesnaţenosti zraka z delci PM10, 

- spremljanje učinkov izvajanja, noveliranje in obdobje izvajanje ukrepov,  

- odgovorne organe za pripravo in izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka, 

- program ukrepov za zmanjšanje onesnaţenosti zraka z delci PM10 in 

- program za analizo vzrokov onesnaţenosti in spremljanje učinkov ukrepov.  

 

Odlok vsebuje več kot 40 ukrepov, ki so razvrščeni v tri stebre:  

- ukrepi na področju spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, 

- ukrepi na področju prometa, 

- ukrepi na drugih področjih. 

 

Ukrepi na področju učinkovite rabe energije in spodbujanja obnovljivih virov energije so usmerjeni 

predvsem v zmanjševanje emisij stavb, ki so eden izmed glavnih povzročiteljev prekomerne 

onesnaţenosti zraka v občini. Tako je predvideno nadaljnje priključevanje objektov na sisteme 

daljinskega ogrevanja v občini. Spodbujala se bo tudi zamenjava zastarelih kurilnih naprav na 

območjih, kjer gostota poselitve ni primerna za daljinsko ogrevanje ali ogrevanje z zemeljskim plinom 

in mikro sistemi za daljinsko ogrevanje v manjših strnjenih zaselkih, cilj pa je zmanjšanje zastarelih 

malih kurilnih naprav na minimum. Posebna pozornost bo namenjena izobraţevanju občanov o 

pravilnem vzdrţevanju kurilnih naprav in ustrezni pripravi lesne biomase. Na ta način je mogoče 

bistveno zmanjšati onesnaţevanje z delci in hkrati zmanjšati stroške občanov zaradi manjše porabe 

goriv. Pri ukrepih bo v polni meri upoštevana sinergija z blaţenjem podnebnih sprememb.  
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Na področju prometa so predvideni ukrepi namenjeni predvsem spodbujanju javnega potniškega 

prometa in nemotoriziranih oblik prometa. Predvideni so tudi ukrepi za umirjanje prometa. Dodatno 

bo posebna pozornost namenjena zmanjševanju emisij delcev zaradi soljenja in posipanja cest. 

  

Izvajalci gospodarskih dejavnosti bodo sistemsko zmanjševali svoje emisije z uveljavljanjem sistemov 

za ravnanje z okoljem. Izvedli bodo tudi ukrepe za preprečevanje ubeţnih emisij, ki se v okolje ne 

sproščajo preko odvodnikov dimnih plinov in so slabše nadzorovane. Poudarek bo namenjen tudi 

zmanjševanju prašenja pri transportu sipkega materiala in zmanjševanju prašenja deponij, gradbišč in 

voznih površin podjetij.  

 

Predvideni so kratkoročni ukrepi za obdobja s prekoračenimi mejnimi vrednostmi. Odlok predvideva 

le priporočila za ravnanje povzročiteljev obremenitev, kar pa se lahko ob novelaciji odloka nadgradi.  

 

Obseg izvajanja ukrepov in potrebna sredstva drţavnega in občinskega proračuna se bodo določala v 

okviru triletnih načrtov ukrepov.  

 

Učinki izvajanja ukrepov se bodo določali v okviru programa, ki ga bo pripravila in izvajala Agencija 

Republike Slovenije za okolje. Na podlagi teh rezultatov bo do konca leta 2016 pripravljena novelacija 

odloka, kjer bodo ukrepi tega odloka dopolnjeni. Predvsem pa bo na podlagi strokovnih osnov mogoče 

natančneje določiti obseg in intenzivnost izvajanja ukrepov, potrebnih za zadostitev skladnosti z 

mejnimi vrednostmi, če do takrat še ne bodo doseţene. Na podlagi strokovnih osnov iz programa za 

spremljanje učinkov izvajanja in analizo vzrokov onesnaţenosti bo pri novelaciji odloka v skladu z 

načelom sorazmernosti upoštevana tudi moţnost zaostritve mejnih emisijskih vrednosti za industrijske 

onesnaţevalce.  

 

Ocena finančnih posledic 

Predlagane spremembe ne bodo imele finančnih posledic, ker vsi navedeni ukrepi, ki jih določa Odlok 

o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana, izhajajo iz ţe sprejetih dokumentov, 

prometne politike MOL in Lokalnega energetskega koncepta za MOL. 

 

Pripravil: 

Andrej Piltaver 

 

 

Vodja oddelka - sekretarka 

Nataša Jazbinšek Seršen 
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PRILOGA 

 

Na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 

prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 

108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) in za izvajanje prvega odstavka 15. člena ter Uredbe o kakovosti 

zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije 

 

 

Odlok  

o  

načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana 

 

 

 

1. člen 

(namen) 

 

Ta odlok določa: 

- območje izvajanja ukrepov, ki je s Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s 

kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) opredeljeno kot aglomeracija z  oznako SIL 

in je na podlagi Odredbe o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij 

glede na onesnaţenost zraka (Uradni list RS, št. 50/11) zaradi prekomerne onesnaţenosti 

zunanjega zraka (v nadaljnjem besedilu: zraka) z delci PM10 uvrščeno v razred največje 

obremenjenosti,       

- ukrepe za zmanjšanje onesnaţenosti zraka z delci PM10 za doseganje skladnosti z mejnimi 

vrednostmi s ciljem zmanjšati škodljive vplive na zdravje in okolje, 

- spremljanje učinkov izvajanja, noveliranje in obdobje izvajanje ukrepov iz prejšnje alineje,  

- odgovorne organe za pripravo in izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka, vključno z 

nalogami občine in drţave, obveznostmi povzročiteljev obremenitve, obveznostmi izvajalcev 

javnih sluţb varstva okolja ter oseb, ki izvajajo dejavnosti varstva okolja, 

- podrobnejši program ukrepov za zmanjšanje onesnaţenosti zraka z delci PM10 (v nadaljnjem 

besedilu: podrobnejši program ukrepov), 

- program za analizo vzrokov onesnaţenosti in spremljanje učinkov ukrepov.  

 

2. člen 

(določitev območja največje obremenjenosti) 

 

Območje največje obremenjenosti z delci PM10 je aglomeracija Ljubljana, ki obsega območje Mestne 

občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: občina). 

 

3. člen 

(opis onesnaţenja in ukrepi za zmanjšanje onesnaţenosti) 

 

(1) Opis območja prekomerne onesnaţenosti, analiza stanja onesnaţenosti, viri onesnaţevanja, vpliv 

virov onesnaţevanja, ukrepi za zmanjšanje onesnaţenosti, odgovorni organi za izvajanje ukrepov za 

izboljšanje kakovosti zraka, vključno z nalogami občine in drţave, obveznostmi povzročiteljev 

obremenitve, obveznostmi izvajalcev javnih sluţb varstva okolja ter oseb, ki izvajajo dejavnosti 

varstva okolja, so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.   

 

(2) Pri intenzivnosti izvajanja posameznih ukrepov se upošteva tudi njihov prispevek k zmanjševanju 

onesnaţenosti z delci PM2,5 in drugimi onesnaţevali zunanjega zraka, zmanjševanju lokalne 

obremenjenosti s hrupom in sinergije z zmanjševanjem  emisij toplogrednih plinov.  
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4. člen  

(spodbude drţave in občine) 

 

 

(1) Investicijski projekti gospodinjstev za zamenjavo kotlov na vse vrste goriv z novimi napravami za 

ogrevanje stavb ter obnova posameznih delov ali celotnega zunanjega ovoja stavb, ki jih spodbuja Eko 

sklad, j. s., in veliki zavezanci z nepovratnimi sredstvi na podlagi predpisa, ki ureja zagotavljanje 

prihrankov energije pri končnih odjemalcih (v nadaljnjem besedilu: subvencije), se lahko spodbujajo z 

dodatnimi subvencijami drţave in občine. 

 

 

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

biomaso in vgradnjo 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.  

 

(3) Vgradnja kotlov na zemeljski plin ali toplotnih postaj ob hkratni priključitvi na sistem distribucije 

zemeljskega plina ali omreţje daljinskega ogrevanja na območju, kjer je kot prednostni način 

ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina ali toplota iz daljinskega ogrevanja, se lahko spodbuja 

s subvencijami drţave in občine.  

 

(4)  Občina za namen dodeljevanja subvencij zagotovi Eko skladu, j. s., in ministrstvu, pristojnemu za 

energijo, podatke o meji območja iz 2. člena tega odloka na parcelo natančno in podatke o mejah 

območij, kjer je kot prednostni način ogrevanja določeno daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega 

plina, prav tako na zemljiško parcelo natančno. 

 

(5) Investicijski projekti za uporabo goriv ali tehnologij, ki imajo majhne emisije  delcev, v javnem 

potniškem prometu ali v vozilih, ki jih uporabljajo lokalne javne sluţbe, se lahko spodbujajo z 

dodatnimi subvencijami drţave in občine. 

 

(6) Veliki zavezanci iz predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, 

pridobijo podatke iz  četrtega odstavka tega člena od Eko sklada, j. s.  

 

(7) Eko sklad, j. s., pri potrditvi programa za izboljšanje energetske učinkovitosti iz predpisa, ki ureja 

zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, upošteva določbe tega odloka. 

 

 

 

5. člen 

(kratkoročni ukrepi) 

 

(1) Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju Agencija) dnevno napoveduje moţnost 

čezmerne onesnaţenosti z delci PM10 za prihodnje dni na območju iz 2. člena tega odloka.  

 

(2) V primeru napovedane čezmerne onesnaţenosti z delci PM10 je priporočljivo, da posamezniki in 

pravne osebe: 

- zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča 

ali trdna goriva; 

- uporabljajo goriva za ogrevanje prostorov, ki sproščajo niţje emisije delcev, če imajo to moţnost; 

- uporabljajo javni prevoz; 

- zmanjšajo uporabo osebnih vozil; 
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- ne izvajajo dejavnosti na prostem, pri katerih se  sproščajo večje količine delcev. 

 

(3) Agencija razglasi prenehanje obdobja povečane onesnaţenosti s PM10, ko oceni, da zaradi 

spremenjenih meteoroloških razmer mejne vrednosti za delce PM10 tisti ali naslednji dan ne bodo več 

prekoračene.  

 

(4) O napovedani čezmerni onesnaţenosti z delci PM10 iz prvega odstavka tega člena in o priporočilih 

iz drugega odstavka tega člena ter o prenehanju iz prejšnjega odstavka Agencija nemudoma obvesti 

občino in sredstva javnega obveščanja.     

 

 

6.člen 

 (podrobnejši program ukrepov) 

 

(1) Na podlagi ukrepov iz priloge tega odloka Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

vlada) sprejme podrobnejši program ukrepov za tri koledarska leta, ki je finančno ovrednoten. 

 

(2) Podrobnejši program ukrepov iz prejšnjega odstavka pripravi ministrstvo, pristojno za okolje, v 

sodelovanju z občino in ga predloţi vladi v sprejetje najpozneje do 30. septembra tistega leta, v 

katerem se ta program izteče, za naslednja tri leta. Podrobnejši program ukrepov se sprejme po 

enakem postopku kakor ta odlok. 

 

(3) Če se v okolju bistveno spremenijo okoliščine, ki imajo pomemben in takojšen vpliv na kakovost 

zraka, ter bi ustrezen ukrep lahko prispeval k izboljšanju kakovosti zunanjega zraka, vendar ni 

vključen v prilogo tega odloka, se podrobnejši program ukrepov iz prvega odstavka tega člena lahko 

dopolni s tem ukrepom.  

 

(4) Pri pripravi podrobnejšega programa ukrepov se upoštevajo tudi rezultati projektov občine glede 

kakovosti zraka.  

 

 

 

7. člen 

 (program za analizo vzrokov onesnaţenosti in spremljanje učinkov ukrepov) 

 

(1) Agencija v sodelovanju z občino pripravi program za analizo vzrokov onesnaţenosti in spremljanje 

učinkov izvajanja ukrepov za zmanjševanje onesnaţenosti zraka.   

 

(2) Program iz prejšnjega odstavka vsebuje:  

a) meritve ravni onesnaţenosti ter kemično in elementno speciacijo delcev PM10 v zraku, 

b) emisijske evidence s primerno krajevno in časovno resolucijo za: 

 modeliranje disperzije delcev PM10 v zraku,   

 ugotavljanje sprememb emisij zaradi izvedenih ukrepov in drugih vzrokov in 

 pripravo scenarijev zmanjševanja emisij,  

c) kemično in elementno speciacijo značilnih virov delcev PM10 na območju občine za določanje 

prispevka virov z receptorskimi modeli,  

d) zajem in pripravo meteoroloških podatkov, ki bodo omogočali ustrezno analizo obdobij s 

preseţenimi mejnimi vrednostmi delcev PM10 in modeliranje disperzije delcev PM10 v  

pogojih na območju občine,  

e) analizo obdobij s preseţenimi koncentracijami delcev PM10 ob upoštevanju značilnosti virov 

in vremenskih razmer,  

f) modeliranje vpliva virov sedanjih emisij delcev PM10 na onesnaţenost zraka z delci PM10 in 

modeliranje vpliva scenarijev emisij,  

g) določanje prispevka posameznih virov emisij na onesnaţenost zraka z receptorskimi modeli in 
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h) sintezo in celovito interpretacijo rezultatov analiz in modeliranja iz tega odstavka ter oceno 

učinkov izvajanja ukrepov.  

 

(3) Pri ugotavljanju vpliva virov na onesnaţenost zraka se ločeno določa prispevek virov na območju  

največje obrememnjenosti iz 2. člena tega odloka ter prispevek regionalnih virov in prispevek 

čezmejnega onesnaţevanja.  

 

(4) Agencija pripravi letno poročilo o izvajanju programa iz prvega odstavka tega člena do 31. marca 

za preteklo leto. 

 

 

8. člen 

 (spremembe načrta) 

 

Na podlagi analize spremljanja učinkov izvajanja podrobnejših programov ukrepov in drugih analiz iz 

prejšnjega člena ter najboljših rešitev stanja tehnike in dobrih praks ministrstvo, pristojno za okolje, v 

sodelovanju z drugimi ministrstvi in občino predlaga vladi spremembe in dopolnitve odloka  

najpozneje do konca leta 2016. 

 

 

9. člen 

(usklajevanje in nosilci ukrepov) 

 

(1) Ukrepe usklajuje ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z občino. 

 

(2) Nosilci ukrepov na drţavni ravni so ministrstva, pristojna za okolje, promet in energijo, in ter 

izvajalci obveznih drţavnih gospodarskih javnih sluţb, na občinski ravni pa organi občine in izvajalci 

lokalnih gospodarskih javnih sluţb, kakor so določeni v prilogi tega odloka.   

 

(3) Med nosilce ukrepov se štejejo tudi osebe, ki izvajajo dejavnosti varstva okolja,  in povzročitelji 

obremenitve (pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali negospodarsko dejavnost, ter 

posamezniki na območju občine). 

 

10. člen 

(dejavnosti občine pri podrobnejšem ocenjevanju kakovosti zraka) 

 

(1) Občina zagotavlja ocenjevanje kakovosti zraka na dodatnih merilnih mestih in celovito 

interpretacijo rezultatov meritev.  

 

(2) Občina zagotavlja tudi emisijske evidence s primerno časovno in krajevno resolucijo, druge 

podatke potrebne za modeliranje onesnaţenosti zraka v specifičnih pogojih občine ter izvaja tudi 

modeliranje kakovosti zraka.  

 

(3) Aktivnosti podrobnejšega ocenjevanja kakovosti zraka občina izvaja v okviru programa za analizo 

vzrokov onesnaţenosti in spremljanja učinkov ukrepov iz 7. člena tega odloka.  

 

11. člen 

 (čas izvajanja ukrepov)  

 

Izvajanje ukrepov iz tega odloka in programa iz prvega odstavka 7. člena tega odloka traja najmanj, 

dokler kakovost zunanjega zraka tri koledarska leta zapored ne doseţe mejnih vrednosti za delce PM10, 

kakor so določene v predpisu, ki ureja kakovost zunanjega zraka.  
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12. člen 

(podrobnejši program ukrepov za obdobje 2014-2016) 

 

Podrobnejši program ukrepov za zmanjševanje onesnaţenosti z delci PM10 se za obdobje 2014-2016 

sprejme v treh mesecih po sprejetju tega odloka. 

 

 

13. člen 

 

 (izvajanje kratkoročnih ukrepov in programa za analizo vzrokov onesnaţenosti in spremljanje 

učinkov ukrepov) 

 

Agencija začne napovedovati čezmerno onesnaţenost z delci PM10 iz prvega odstavka 5. člena tega 

odloka 1. januarja 2014. Agencija pripravi program iz prvega odstavka 7. člena tega odloka do 31. 

junija 2014, prvo sintezo in celovito interpretacijo rezultatov analiz in modeliranja iz točke h drugega 

odstavka 7. člena tega odloka pa do 30. junija 2016.  

 

 

14. člen 

(veljavnost predpisa) 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Št.  

Ljubljana, dne 

EVA 2013-2330-0129 

 

 

 

 

 

Vlada Republike Slovenije 

Mag. Alenka Bratušek 

Predsednica 

 

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je podal soglasje k nalogam občine, kakor izhajajo iz predloga 

Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana (gradivo Ministrstva za 

kmetijstvo in okolje št. 007-471/2013 z dne ….) s sklepom številka ………. z dne ……………… 
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Priloga 

  

1 Opis območja čezmerne onesnaţenosti, analiza stanja onesnaţenosti, viri onesnaţevanja, vpliv 

virov onesnaţenosti, ukrepi za zmanjšanje onesnaţenosti, odgovorni organi za izvajanje ukrepov.  

 

1. Opis območja prekomerne onesnaţenosti 

Aglomeracija SIL zajema območje Mestne občine Ljubljana s 266.000 prebivalci in površino 275 km². 

Leţi na dnu Ljubljanske kotline. Teren je večinoma raven z nekaj manjšimi griči. Klima je predalpska. 

Za Ljubljansko kotlino so značilne zelo pogoste temperaturne inverzije z višino od 100 do 300 m nad 

dnom kotline in vetrovi s hitrostjo pod 1 m/s. 

 

 

Slika 1. Območje prekomerne onesnaţenosti zraka z delci PM10.  

2. Analiza stanja onesnaţenosti in ţe sprejeti ukrepi za zmanjšanje onesnaţenosti 

2.1 Raven onesnaţenosti z ţveplovim dioksidom 

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so bile koncentracije ţveplovega dioksida v Ljubljani zelo 

visoke. V Ljubljani ni bilo industrije z velikimi emisijami SO2, ki bi lahko povzročila tako visoke 

koncentracije. Ljubljanska kotlina je zelo slabo prevetrena, pogosto pa se pojavljajo temperaturne 

inverzije, ki preprečijo izmenjavo zraka v vertikalni smeri. V zimskem času se pogosto dogaja, da se 

temperaturna inverzija ne razkroji čez dan in lahko vztraja tudi več dni skupaj. Izrazit je mestni 

toplotni otok, ki nastaja zaradi dvigovanja toplejšega zraka do višine temperaturne inverzije, se nad 

mestom razteza in na obrobju mesta spet spušča proti tlom. Pri tleh pa zrak z vseh smeri teče v mesto. 

Tako se ustvari skoraj zaprt krog zraka, v katerem vztraja onesnaţenost, ki je nastala v mestu. 

 

V sedemdesetih letih je bil pozimi najpomembnejši vir ţveplovega dioksida emisija iz individualnih 

kurišč. Takrat so bile izvedene tudi meritve višine temperaturne inverzije. Pokazale so, da sega 

temperaturna inverzija največkrat do višine 150 m do 250 m nad dnom kotline. Kot sanacijski ukrep 

za zniţanje koncentracij se je pokazalo kot najugodnejša moţnost daljinsko ogrevanje. V letu 2013 je 
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minilo ţe 50 let, kar se je pričelo z daljinskim ogrevanjem. Sistem se še vedno širi, naselja, kamor ni 

speljan toplovod, pa se večinoma ogrevajo z zemeljskim plinom, veliko individualnih hiš pa s 

tekočimi gorivi in lesom.  

 

Visoka dimnika Termoelektrarne Toplarne Ljubljana d.o.o. (v nadaljevanju TE-TOL) in Energetike 

Ljubljana d.o.o. v večini primerov odvedeta dimne pline nad temperaturno inverzijo. Veliko 

zmanjšanje emisije je bilo doseţeno z zamenjavo zasavskega premoga z uvoţenim premogom z 

majhno vsebnostjo ţvepla. Ta prehod je trajal več let in se je končal pred pribliţno 10 leti. V tem času 

so se zaostrili tudi predpisi o vsebnosti ţvepla v tekočih gorivih. Na ta način so se močno zmanjšale 

emisije ţveplovega dioksida tako iz TE-TOL, kot iz prometa in individualnih kurišč. Rezultat so 

sedanje nizke koncentracije ţveplovega dioksida v Ljubljani, ki so celo pod spodnjim ocenjevalnim 

pragom. Ukrepi za zmanjšanje koncentracij ţveplovega dioksida so prispevali tudi k manjši 

onesnaţenosti zraka z delci.  

 

Raven letnih povprečnih koncentracij ţveplovega dioksida je prikazana na sliki 2. 
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Slika 2. Časovni niz povprečnih letnih koncentracij ţveplovega dioksida v Ljubljani.  

 

2.2. Raven onesnaţenosti z delci PM10 

Povprečne letne koncentracije PM10 na treh lokacijah v Ljubljani so prikazane na sliki 3, slika 4 pa 

prikazuje število prekoračitev mejne dnevne koncentracije delcev PM10 na treh lokacijah v Ljubljani. 

Prikazani so podatki za obdobje 2002 – 2011. Povprečna letna koncentracija je preseţena na merilnem 

mestu Ljubljana center, medtem ko je na ostalih dveh merilnih mestih pod mejno vrednostjo; zgornji 

ocenjevalni prag je preseţen. Dovoljeno število preseganj dnevne mejne vrednosti PM10 je bilo v letu 
2011 preseţeno na vseh treh merilnih mestih.  
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Slika 3: Časovni niz povprečnih letnih koncentracij delcev PM10 

Merilno mesto Ljubljana center je izrazito prometna lokacija v neposredni bliţini bencinske črpalke. 

Tivolska cesta je v prometnih konicah redno preobremenjena in pogoste so počasne kolone vozil. 

Prekomerno onesnaţenje je povezano z obdobji temperaturnih inverzij, šibke zračne cirkulacije in 
stabilne atmosfere.   
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Slika 4. Število preseganj dnevne mejne vrednosti delcev PM10  

 

Pri časovnem trendu koncentracij je opazen vpliv prevladujočih vremenskih situacij. Trend 

zmanjševanja koncentracij PM10 od 2003 dalje je delno posledica zmanjševanja emisije zaradi 

izgradnje čistilnih naprav na industrijskih objektih, delno pa posledica ugodnih vremenski razmer v 

zadnjih letih. Na niţje koncentracije v letu 2007 je vplivala nadpovprečno topla in vetrovna polovica 

leta, v letih 2008 in 2009 pa pogoste padavine zlasti v poletnem, času. Visoke koncentracije v letu 
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2009 pa so predvsem posledica visokih koncentracij v januarju, februarju in decembru, ko so bila 

daljša obdobja suhega vremena. V letu 2009 je bila zima z nizkimi temperaturami ter nizko 

oblačnostjo ali meglo. Prevladovali so šibki vetrovi severmo do severnovzhodne smeri, tako da 

prenosa onesnaţenega zraka skoraj ni bilo in se je akumuliral. Najvišje koncentracije onesnaţeval v 

letu 2011 so bile izmerjene v dveh obdobjih stabilnega in suhega vremena: med 19. 1. in 28. 2. ter v 

mesecu novembru. V teh dveh obdobjih so koncentracije delcev PM10 velikokrat prekoračile mejno 

dnevno vrednost. Februar je bil sicer nadpovprečno topel, vendar je trajalo najdaljše obdobje brez 

padavin kar 22 dni. V novembru pa je bila značilna dolgotrajna temperaturna inverzija v notranjosti 

Slovenije, ko se je po niţinah zadrţeval hladen zrak, medtem ko je bilo v višjih legah in na 

Primorskem jasno in toplejše vreme.  
 

 

3. Viri onesnaţevanja  

 

V nadaljevanju je predstavljena analiza Energetske bilance za območje občine za leto 2009 s 

pregledom ocene emisij škodljivih snovi, kot rezultat rabe energije v različnih sektorjih. 

 

Za leto 2009 je bila značilna niţja raba večine primarnih energentov v vseh sektorjih rabe energije 

(industrija, promet, ostala raba) kot posledica zmanjšanja obsega proizvodnje ter splošnega stanja 

gospodarstva v Republiki Sloveniji. Povečanje je bilo zabeleţeno le pri rabi električne energije, katere 

poraba je vezana na cenovna razmerja na trgu z energenti. Prav tako se je povečala raba lesa in lesnih 

ostankov (raba v TE-TOL) ter raba kurilnih olj, za potrebe proizvodnje električne energije 

(pretvorniki) in toplote (pretvorniki, industrija). Prav večja poraba lesne biomase v TE-TOL je 

bistveno vplivala na ocenjene količine emisij na območju občine, predvsem na hlapne organske snovi. 

 

V letu 2009 se je v občini zmanjšala poraba vseh vrst goriv razen lesne biomase in kurilnih olj. 

Največje zmanjšanje porabe je bilo zabeleţeno pri porabi zemeljskega plina, kar je odraz prilagajanja 

porabe zmanjšanemu obsegu naročil v gospodarstvu. Po drugi strani pa se je zaradi bistvenega 

povečanja porabe v TE-TOL povečala raba lesne biomase. Razlog je predvsem v prilagajanju 

proizvodnje zahtevam okoljske zakonodaje, vezane na trgovanje z emisijami ogljikovega dioksida. 

Prav tako se je v letu 2009 povečala raba kurilnih olj za proizvodnjo električne energije in toplote (v 

sektorju pretvorniki in industrija). V prometu je poraba dizelskega goriva kljub večjemu zmanjšanju 

tovornega prometa po cestah na območju občine ostala na ravni preteklega leta. Po drugi strani se je 

zmanjšala poraba motornih bencinov, kar sledi trendu iz preteklih let. 

 

Ogrevalna sezona v letu 2009 je bila toplejša v primerjavi z letom 2008. Temperaturno najbolj 

odstopajo januar (-4,0 K), februar (-2,3 K) in april (+2,5 K). Trend niţjih povprečnih temperatur v 

začetku leta se je izravnal s toplejšim drugim polletjem leta 2009, ko so bile povprečne temperature 

nad vrednostmi iz preteklega leta. V povprečju je bilo celotno leto 2009 nekaj toplejše od leta 2008. 

 

V sektorju industrije je bila poraba končne energije niţja kot v letu 2008 (-5,1 %). Pri tem se je 

povečala poraba tekočih goriv, medtem ko se je poraba plinastih goriv in električne energije zniţala. 

Zmanjšanje porabe zemeljskega plina in električne energije kaţe na niţjo intenzivnost industrije v 

občini, predvsem zaradi trenutne gospodarske krize. Trend porabe trdnih in tekočih goriv medletno 

niha in je odvisen od cenovnih razmerij na trgu ter razpoloţljivih zalog porabnikov. 

 

V letu 2009 je bila poraba energije iz tekočih goriv v sektorju industrije  višja  za 8,2 %. Razlog je 

predvsem v povečanju porabe teţkega kurilnega olja v podjetju Papirnica Vevče. 

V sektorju industrije se je poraba plinastih goriv v letu 2009 zniţala za 11,3 %. V istem obdobju je 

odjem daljinske toplote ostal na nivoju iz preteklega leta (+0,4 %), predvsem kot posledica 

povečanega odjema predvsem iz panoge proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov. 

 

Poraba energije iz energentov v sektorju prometa se je za razliko od preteklih let v letu 2009 zmanjšala 

za 1,3%. Razlog je predvsem v zmanjšanju tranzitnega prometa, ki je vezan na intenzivnost 

gospodarstva. Poraba se je zmanjšala kljub povečanju obsega prometa z osebnimi vozili in lahkimi 
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tovornimi vozili. Poraba energije motornih bencinov se je v letu 2009 zmanjšala za 4,2 %, medtem ko 

se je poraba energije plinskega olja povečala za +0,6%. Ponovno rast porabe goriv lahko pričakujemo 

v letu 2010, zaradi ponovnega povečanja aktivnosti gospodarstva. 

 

Tako kot prejšnja leta je opazno stagniranje porabe motornih bencinov in rast porabe plinskega olja 

kot posledica povečevanja deleţa dizelskih motorjev, katerih deleţ se je najbolj povečal pri 

kombiniranih vozilih ter vozilih s prostornino motorja, ki presega dva litra. Zaradi manjše specifične 

porabe vozil z dizelskim gorivom, se lahko podobni trendi pričakujejo tudi v prihodnje. 

 

V sektorju ostala raba je še naprej prisoten trend substitucije trdnih in tekočih goriv s plinastimi gorivi. 

Del novih priključkov na omreţje Energetike Ljubljana d.o.o. (vročevod, plinovod) predstavlja 

neposredno zamenjavo dosedanje rabe tekočih in trdnih goriv z plinom in daljinsko toploto.  

 

Spremembe v rabi energije v sektorju ostala raba so bile naslednje: 

- Električna energija + 10,2 % 

- Trdna goriva - 4,7 % 

- Tekoča goriva - 4,0 % 

- Plinasta goriva - 4,3 % 

- Daljinska toplota  - 1,2 % 

Izstopa predvsem večja poraba električne energije ter zmanjšanje klasičnih goriv za ogrevanje (trdna 

in tekoča goriva). Povečanje rabe električne energije je posledica cenovnih razmerij na trgu z 

električno energijo, kjer je cena energije za gospodinjstva na nivoju, ki od uporabnika ne zahteva 

večjega varčevanja z energijo. Zmanjšanje rabe preostalih goriv je posledica manjšega temperaturnega 

primanjkljaja v Ljubljani ter gospodarskih razmer v letu 2009. 

 

V sektorju pretvorniki se je v letu 2009 povečala poraba tekočih goriv, medtem ko je bila poraba 

plinastih goriv bistveno niţja kot leta 2008. To kaţe na dejstvo, da predvsem v kotlarnah in 

industrijskih elektrarnah še vedno ohranjajo visoko stopnjo prilagodljivosti glede uporabe posameznih 

goriv (v letu 2009 se je poraba mazuta povišala za 186 % glede na leto 2008). Poraba premoga za 

proizvodnjo toplote v TE-TOL je bila v letu 2009 niţja za 11,5 % glede na predhodno leto, medtem ko 

se je poraba za proizvodnjo električne energije zmanjšala celo za 22,2 %. Razlog je v substituciji dela 

premoga z lesno biomaso ter manjšemu obsegu proizvodnje električne energije v TE-TOL. 

 

Poraba zemeljskega plina v sektorju pretvorniki je bila v letu 2009 niţja kot leta 2008  za 2,7%. 

 

 

Emisija delcev je ostala na podobni ravni iz preteklega leta in je znašala 363 ton (+0,1 % povečanje 

glede na predhodno leto). Leta 2009 je sektor Promet po emisijah delcev proizvedel 187 ton (1,9 % 

zniţanje glede na predhodno leto) trdnih delcev. Deleţ sektorja pretvorniki se je v letu 2009 zaradi 

višje emisije trdnih delcev iz TE-TOL povišal na 13,8 %, kar predstavlja 50 ton trdnih delcev (+24,1 

% glede na predhodno leto). 

Emisije iz sektorja ostala raba predstavljajo 30,6 % vseh emisij trdnih delcev (111 ton emisij TD v letu 

2009, 4,6 % zniţanje glede na predhodno leto). 
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Slika 5: Ocena emisij delcev po sektorjih 

 

4. Vpliv virov na onesnaţenost zraka  

Na merilnem mestu Ljubljana Beţigrad je Agencija v sklopu t.i. pilotnega projekta leta 2007 opravila 

opredelitev virov PM10. Omenjena analiza je bila izvedena le na 14 izbranih filtrih, brez analiz  

levoglukozana (indikator kurjenja lesa). Iz teh razlogov omenjeni rezultati niso navedeni. V letu 2012 

je bila izvedena analiza delcev na merilnem mestu Ljubljana BF. Ocena virov vpliva virov v tem 
obdobju je prikazana na sliki 6.  
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Slika 6: Viri delcev PM10, določeni s statističnim modelom PMF  
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Emisije iz posameznih virov so odvisne od letnega časa. V zimskem času je več vpliva individualnih 

kurišč, v poletnem času pa resuspenzije. Prispevek iz  prometa je skozi vse obdobje enak. Pri tem 

igrajo zelo pomembno vlogo meteorološke značilnosti, ki so v zimskem času neugodne (temperaturne 

inverzije, šibkejši veter), in so velik razlog za povišane koncentracije tako delcev kot tudi drugih 
onesnaţeval. 

Strokovno je mogoče oceniti, da so tako kot po vsej Sloveniji glavni viri delcev: promet, individualna 

kurišča in industrija. Tudi grafi kaţejo, da je merilno mesto Ljubljana Beţigrad po gibanju 

koncentracij povsem enako ostalim merilnim mestom po Sloveniji. Izstopa merilno mesto Ljubljana 

center, vendar je Agencija v začetku meseca oktobra 2012 vzpostavila primerjalne meritve delcev 

PM10 z referenčnim merilnikom. Agencija bo na filtrih izvedla tudi analizo EC/OC in levoglukozana, 

koncentracije bomo primerjali z merilnim mestom Ljubljana BF, in poskušali oceniti prispevek 

posameznih virov. 

 

5. Ukrepi za zmanjšanje onesnaţenosti in odgovorni organi za izvajanje ukrepov 

 

 

5.1 Ukrepi spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije na področju 

ogrevanja stavb  

 

Emisije delcev zaradi ogrevanja stavb imajo pomebne deleţ v emisijah na področju mesta Ljubljane. 

Ker se sproščajo v hladnejšem delu leta, ko so razmere za razredčevanje onesnaţenosti v slabo 

prevetreni ljubljanski kotlini izrazito neugodne ter imajo nizke višine izpustov, je njihov vpliv na 

preseganje mejnih vrednosti večji, kot je njihov deleţ v skupnih letnih emisijah. Dolgoročno je 

potrebno emisije zmanjševati predvsem z izboljševanjem toplotnega ovoja stavb. Dolgoročne ukrepe 

je potrebno dopolnjevati s spremembo načina ogrevanja, ki so izvedljivi v srednjeročnem časovnem 

okviru. Krakoročno pa je mogoče največje učinke pri zmanjševanju emisij delcv doseči s pravilnejšim 

posluţevanjem malih kurilnih naprav. Pri ukrepih na področju ogrevanja stavb je prednost Ljubljane 

dobro razvit sistem daljinske oskrbe s toploto, ki je eden večjih v evropskem merilu in je bil v ţe v 

preteklosti v veliki meri zasnovan za podporo zmanjševanju onesnaţenosti zraka. Prednost Ljubljane 

je tudi v tem, da je dejavnost oskrbe z daljinsko toploto in zemeljskim plinom zdruţena v okviru enega 

podjetja, kar olajšuje načrtovanje in izvajanje komunalne energetike. Na področju mesta Ljubljane 

ogrevanje z biomaso v zastarelih in slabo posluţevanih kurilnih napravah ni primerno, ravno tako pa s 

stališča varstva zraka ni primerno spodbujanje novih naprav za individualno ogrevanje na biomaso, 

kjer so moţnosti za daljinsko ogrevanje ali uporabo zemeljskega plina. Področje spodbujanja 

učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije na nivoju občine ureja Lokalni energetski 

koncept ( v nadaljevanju: LEK) 

 

5.1.1 Daljinsko ogrevanje in oskrba s plinom  

 

 

5.1.1.1 Povečevanje odjema in izkoriščenosti, ter širitev sistemov za daljinsko ogrevanje 

 

Na sistem daljinskega ogrevanja bodo priključeni dodatni objekti (novogradnje in obstoječe gradnje). 

Daljinsko ogrevanje je prednostni vir ogrevanja na območjih v večjo gostoto odjema. Na območjih z 

daljnskim ogrevanjem ni  mogoče pridobiti subvencije za izgradnjo ogrevalnega sistema na biomaso 

ali vgradnjo toplotne črtpalke. Priključevanje objektov na daljinsko ogrevanje vključuje  tudi 

individualne objekte občanov, ki se ogrevajo na kurilno olje ali na lesno biomaso. 

 

Priključevanje objektov na sistem daljinskega ogrevanja spodbuja subvencija za instalacijo toplotne 

postaje. 

Nosilki ukrepa: občina, drţava 
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5.1.1.2 Identifikacija možnosti in spodbujanje mikro sistemov za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso  

(DOLB) v primestnih naseljih  

 

V primestnih naseljih je vzpostavljanje mikro sistemov za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 

ukrep, ki zaradi nadomestitve obstoječih, v preteţni meri zastarelih ogrevalnih naprav pripomore k 

izboljševanju kakovosti zunanjega zraka. LEK je ţe identificiral območja, kjer je smiselna izgradnja 

mikro sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Sprejeti bodo spodbujevalni ukrepi, ki bodo 

omogočili izgradnjo takšnih sistemov.    

 

Cilj je, da bi do leta  2016 v občini delovali vsaj trije sistemi daljiskega ogrevanja na lesno biomaso.  

 

Nosilki ukrepa: občina, drţava 

 

5.1.1.3 Priključevanje objektov na plinovodno omrežje 

 

Uvedeni bodo ukrepi za aktivacijo izvedenih priključkov gospodinjstev na zemeljski plin. Predvidene 

so tudi širitve plinovodnega omreţja, a ne na območja, kjer so moţnosti za mikro sisteme za daljinsko 

ogrevanje na lesno biomaso.  

 

Nosilec ukrepa: občina 

 

 

5.1.2 Ukrepi na področju naprav za ogrevanje gospodinjstev  

 

5.1.2.1 Dodatno spodbujanje zamenjav obstoječih kurilnih naprav z ustreznejšimi kurilnimi napravami 

in drugimi načini ogrevanja z obnovljivimi viri energije 

 

Zastarele kurilne naprave za ogrevanje gospodinjstev so eden izmed glavnih virov onesnaţevanja 

zraka. Da bi spodbudili pospešeno zamenjavo zastarelih kurilnih naprav s sodobnejšimi varnejšimi in 

varčnejšimi (energetska učinkovitost novih kurilnih naprav je vsaj 90%) in hkrati sledili ciljem za 

povečanje deleţa obnovljivih virov v energetski bilanci na drţavnem nivoju, bodo v okviru razpisov 

Eko sklada, j. s. za spodbujanje vgradnje sodobnih kurilnih naprav na biomaso, toplotnih črpalk in 

drugih načinov uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje določeni ugodni pogoji. Deleţu 

spodbud, ki veljajo za območje celotne drţave bodo dodatna sredstva drţave in občine. Dodatne 

subvencije drţave in občine ne bo mogoče dobiti za območje, ki bo skladno z občinskimi akti 

predvideno za daljinsko ogrevanje ali uporabo zemeljskega plina.   

 

Vgradnja kotlov na zemeljski plin ob istočasni priključitvi na sistem distribucije plina na območju, 

kjer je kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina, se lahko spodbuja z 

dodatnimi subvencijami drţave in občine. 

 

Nosilki ukrepa: občina, drţava 

 

 

5.1.2.2 Pilotni projekt svetovanja občanom za boljše posluževanje kurilnih naprav 

 

Izvede se pilotni  projekt svetovanja koncesionarjev dimnikarske sluţbe občanom vključno s 

pregledom kakovosti in meritvami vlaţnosti lesne biomase. V primeru manjših pomanjkljivosti na 

napravah in gorivu bodo občanom dana priporočila in navodila, kako jih odpraviti, da bo doseţen  

boljši izkoristek goriva, manjše emisije dimnih plinov in večja varnost uporabe kurilnih naprav. 

Ministrstvo, pristojno za okolje bo organiziralo izobraţevanje izvajalcev dimnikarske sluţbein 

zagotovilo zloţenke. Občinska uprava bo zagotovila promocijo svetovanja v lokalnih medijih.  

 

Ocenjuje se, da je glede na sedanje stanje s pravilnim posluţevanjem naprav in uporabo zračno suhe 
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biomase tehnično mogoče zmanjšati izpuste delcev iz obstoječih malih kurilnih naprav v povprečju za 

50 %, porabo goriv pa za 15%. Cilj je, da v treh letih z izobraţevanjem in osveščanjem občanov 

doseţemo 20 % zmanjšanje emisij trdnih delcev iz malih kurilnih naprav na trdno gorivo ter hkrati 

zmanjšamo specifično porabo trdnih goriv za 10 %.   

 

Nosilci ukrepa: drţava, občina, izvajalci dimnikarske javne sluţbe  

 

 

5.1.2.3  Zagotavljanje kakovosti  lesnih goriv v malih kurilnih napravah 

 

Preko ponudnikov prodajalcev lesne biomase kot gorivo je treba uveljaviti dobro prakso glede 

kakovosti goriv in jo po potrebi utrditi s kampanjo.  

 

Nosilec ukrepa: drţava 

 

 

5.1.2.4 Izobraževanje in vzpostavitev posebnega spletnega mesta za umno uporabo lesne biomase kot 

goriva v malih kurilnih napravah 

 

Ministrstvo, pristojno za okolje, vzpostavi, vzdrţuje in izboljšuje spletno mesto za umno uporabo 

lesne biomase kot goriva v malih kurilnih napravah z naslednjimi vsebinami (pripravljeno-prirejeno po 

Gozdarski inštitut Slovenije: Lesna goriva; Drva in sekanci; proizvodnja, standardi in trgovanje, 

Ljubljana, 2009): 

 pomen pravilne priprave lesnih goriv z vidika maksimalnega izkoristka in pomen pravilne 

priprave lesnih goriv z vidika maksimalnega izkoristka in zmanjšanja emisij delcev,  

 lesna goriva merske enote za lesna goriva,  

 voda v lesu in vlaţnost lesa,  

 kemijska sestava lesa, 

 vsebnost energije, 

 proizvodnja polen in lesnih sekancev, 

 zahteve glede kakovosti lesnih goriv in standardi,  

 skladiščenje lesnih goriv,  

 moderni kotli za biomaso,  

 spodbude in razpisi za kotle na lesno biomaso,  

 ponudniki izdelave polen in sekancev varnost pri delu z lesnimi gorivi (pri podiranju 

drevja in spravilu lesa; pri pripravi lesnega goriva),  

 primeri dobrih praks pri oskrbi z energijo iz lesne biomase,  

 lesni potencial po območjih Slovenije,  

 naloge dimnikarske sluţbe pri kakovostni izrabi lesne biomase kot goriva,  

 poţarna varnost pri uporabi lesne biomase kot goriva.  

 

Za uspešno obveščanje  se pripravi spletno mesto,  informacije se posredujejo gospodinjstvom tudi na 

druge načine. 

  

Nosilec ukrepa: drţava 

 

5.1.2.5  Prepoved uporabe premoga v malih kurilnih napravah 

 

Drţava in občina proučita ukrep prepovedi uporabe premoga v malih kurilnih napravah na prekomerno 

onesnaţenem območju.  

 

Nosilec ukrepa: občina, drţava 

5.1.2.6 Izvajanje poostrenega nadzora nad kurjenjem odpadkov v malih kurilnih napravah 
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Občina bo izvajala ozaveščanje uporabnikov o škodljivosti kurjenja z neustreznimi gorivi v malih 

kurilnih napravah. Drţava bo izvajala poostren nadzor nad kurjenjem gorljivih odpadkov v malih 

kurilnih napravah. Drţava bo povečala učinkovitost delovanja dimnikarske sluţbe za izvajanje tega 

ukrepa ter izboljšala sistem, ki bo omogočal izvedbo ukrepa. 

 

Nosilki ukrepa: občina, drţava 

 

 

5.1.3 Horizontalni ukrepi  

 

5.1.3.1 Lokalni energetski koncepti 

 

Občina bo pri pripravi in prenovi LEK med glavne usmeritve dokumenta vključila zahteve za varstvo 

zraka. Pri pripravi  LEK se ne upošteva le letna količina emisij posameznega vira, temveč predvsem 

njihov vpliv na kakovost zraka.  LEK mora temeljiti na  učinkoviti rabi energije, pri oskrbi z energijo 

pa mora imeti prednost daljinsko ogrevanje pred individualnimi načini ogrevanja.  

 

Nosilec ukrepa: občina 

 

 

5.1.3.2 Informiranje in spodbujanje  zmanjševanja toplotnih izgub stavb 

 

Z zmanjševanje toplotnih izgub stavb se zmanjšuje potreba po toploti za ogrevanje in okvirno  

sorazmerno temu tudi emisije zaradi ogrevanja. Energetska sanacija stavb je primaren dolgoročni 

ukrep za zmanjšanje onesnaţenosti zraka. Aktivnosti Energetsko svetovalne sluţbe »ENSVET« se 

bodo okrepile in nadgradile, občine pa bodo občane informirale o moţnosti in koristnosti uporabe 

energetskih nasvetov. Občina bo izvedla dodatno informiranje občanov o nepovratnih sredstvih in 

kreditih, ki jih Eko sklad, j. s. v okviru svojih dejavnosti dodeljuje v ta namen. Občina bo tudi 

spodbujala uvajanje energetske izkaznice stavb na svojih območjih. Predvideno je, da bo drţava na za 

območja s prekomerno onesnaţenostjo zraka zagotovila dodatne spodbude za energetsko sanacijo 

stavb. Dodatne spodbude drţave bodo dopolnjene s sredstvi občine v ta namen.  

 

Nosilki ukrepa: občina, drţava 

 

 

5.1.3.3 Natančna evidenca malih kurilnih naprav 

 

Izvajalci dimnikarske javne sluţbe bodo vzpostavili in posredovali  evidence kurilnih naprav in 

izmerjenih vrednostih emisij dimnih plinov (vrsta, tip, starost, moč kurilne naprave, rezultati meritev 

dimnih plinov, vrsta goriva, vlaţnost drv, ……). V ta namen ministrstvo, pristojno za okolje do 

1.1.2014  zagotovi ustrezne enotne obrazce in programsko opremo ter določi skrbnika evidenc, ki se 

bodo vzpostavile za celotno Slovenijo. Drţava izvede povezljivost evidenc o nepremičninah 

Geodetske uprave Republike Slovenije ter evidenc o energetskih izkaznicah stavb.  

 

Nosilci ukrep: drţava, izvajalci dimnikarske javne sluţbe 

 

 

5.2 Ukrepi na področju prometa  

 

Emisije delcev prometa imajo pomemben deleţ v skupnih emisijah na področju občine. Emisije 

prometa so prostorsko neenakomerno razporejene in na področju prometnih cest dosegajo veliko 

gostoto.  Emisije prometa vplivajo na neizpostavljeno mestno okolje, brez bistvenega zmanjšanja 

emisij prometa pa ne bo mogoče zagotoviti skladnosti z mejnimi vrednostmi na prometu 

izpostavljenih območjih in seveda tudi na prometnih merilnih mestih onesnaţenosti zraka.  
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Emisije delcev pa tudi drugih onesnaţeval zaradi prometa se bodo zmanjševale z:  

- izvajanjem  prometne politike občine, ki bodo povečevale deleţ javnega potniškega 

prometa, kolesarjenja in pešačenja namesto osebnega individualnega motornega prometa, 

- urejanjem  prometa na drţavnih cestah v in v okolici občine,  

- ukrepi za zmanjševanje onesnaţevanja vozil javnega potniškega prometa, komunalnih 

sluţb in mestne uprave z vozili, ki manj onesnaţujejo, 

- ukrepi za zmanjševanje resuspenzije delcev s cestnih površin.   

 

 

5.2.1 Izvajanje prometne politike občine  

 

Osrednji cilj prometne politike občine je v do leta 2020 prerazporediti izbor prometnega sredstva v 

naslednjih deleţih: 

•  tretjina vseh poti v mestu naj se opravi peš in s kolesom, 

•  tretjina vseh poti v mestu se naj opravi z javnim prevozom in taksiji, 

•  tretjina vseh poti po mestu se naj opravi z osebnim avtomobilom. 

 

Prometna politika predvideva tudi vmesni cilj  do leta 2015, ko naj bi se 55 % poti opravilo z osebnimi 

vozili, 20 % z javnim potniškim prometom in 25 % s kolesom ali peš.  Leta 2011 je bilo  67,6 % poti 

opraviljenih  z osebnimi vozili,  12,7 % javnim prometom  ter  19,7 % s kolesom ali peš.  

 

Velik premik od osebnega individualnega motornega prometa k oblikam prometa, ki manj 

onesnaţujejo zrak, bo bistveno zmanjšal emisije delcev prometa v občini. Poleg tega lahko 

pričakujemo manj zgostitev prometa in bolj tekoče prometne tokove, kar bo tudi prispevalo k 

zmanjšanju emisij.  Prva, groba ocena kaţe, da bodo ob doseţenih ciljih prometne politike  skupaj s 

pričakovano obnovo voznega parka do leta 2020 emisije delcev urbanega prometa v občini za 

polovico manjše. Ukrepi prometne politike bodo zmanjšali tudi emisije drugih onesnaţeval zraka, 

toplogrednih plinov in prispevalo k manjši obremenjenost s hrupom.  

 

Ukrepi sprejete prometne politke, ki jih navajamo v nadaljevanju, so usmerjeni  k doseganju cilja za 

leto 2105. Za doseganje ciljev glede deleţa izbire prometni sredstev do leta 2020 bo občina te ukrepe 

še nadgadila.  

 

5.2.1.1 Več hoje  

 

Predvideno je, da se bo deleţ hoje do leta 2015 poveča za 20 % glede na leto 2010. To bo doseţeno z 

naslednjimi ukrepi:  

 

 V centru mesta bo urejena pešcem prijazna mreţa ulic do vseh mestnih znamenitosti in 

pomembnih ustanov. 

Prepoved oziroma omejitev motornega prometa hkrati s prenovo ulic in trgov se je izkazala za 

izredno uspešen ukrep pri oţivljanju mestnega jedra. Prebivalci se v vedno večjem številu vračajo 

in dalj zadrţujejo na sproščenih javnih prostorih in nabreţjih še posebej v starem mestu.  Ljubljana 

bo tudi v prihodnosti nadaljevala s pešcem prijazno ureditvijo ulic in trgov v centru mesta. Do 

2015 bo preurejena Slovenska cesta, nadaljevala se bodo z ureditvijo nabreţij ob Ljubljanici. 

Preureditev ulic na način skupnega prometnega prostora bo razširila cono za pešce. Vse 

znamenitosti in glavne mestne ustanove bodo lahko dostopne in poti do njih označene s smerokazi 

in zemljevidi. 

 

 V stanovanjskih soseskah bodo urejeni trgi in parki nad novimi podzemnimi garaţami, preurejene 

bodo tudi dovozne ceste po načelu skupnega prometnega prostora. 

Občina ţeli pozitivne izkušnje pešcem prijaznih ureditev ulic v centru mesta širiti v stanovanjske 

soseske, kjer ţivi tudi največ Ljubljančanov. Z novimi javnimi prostori nad skupinskim 

podzemnimi garaţami in s preurejanjem ulic v skupni prostor pešcev, kolesarjev in avtomobilov 

bodo oţiveli lokalni centri, kjer se bodo prebivalci sosesk srečevali in druţili. Na leto bo ob 
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dovoznih cestah z umirjenim prometom v soseskah načrtno zasajeni drevoredi, ki bodo omilili 

škodljive vplive motornega prometa in soseske naredili še prijetnejše za bivanje. 

 

 Stanovalci sosesk bodo dobili varne poti do parkov, šol, domov za starejše občane, vrtcev, trgovin, 

dnevnih centrov in postajališč LPP. 

Privlačno okolje za hojo bo varovalo pešce pred motornimi vozili. Hitrosti vozil bodo tam 

upočasnjene, pločniki neovirani, neprekinjeni, ozelenjeni in dobro osvetljeni. Hitrosti motornih 

vozil v kriţiščih morajo biti upočasnjene z manjšimi zavojnimi polmeri, oţjimi pasovi in 

hitrostnimi ovirami. Kriţišča naj bodo varneje urejena z otoki za pešce in s podaljšanimi zavoji 

pločnikov, ki zmanjšujejo razdaljo za prečkanje cestišča. Ljubljana bo do leta 2015 odpravila vse 

nevarne točke za pešce v soseskah in uredila varne šolske poti. Urejene bodo nove umirjenega 

prometa, kjer bo prekoračnje hitrosti preprečeno z fizičnimi ovirami. Manjkajoči pločniki bodo 

dograjeni in po potrebi razširjeni, nelegalno parkiranje na njih bo učinkovito preprečeno.V okolici 

šol bodo uvedena območjau mirjenega prometa z dodatnimi fizičnimi ukrepi umirjanja prometa. 

Poostren bo nadzor motornega prometa  in skladnosti z omejitvami hitrosti.  

 

Nosilec ukrepa: občina 

 

5.2.1.2 Več s kolesom  

 

 Zaposleni prebivalci bodo za 40 % več uporabljali kolesa za prevoz na delo. 

Ljubljančani bodo v večji meri izbirali kolo za prevoz na delo, ker bo vzpostavljena neprekinjena 

kolesarska mreţa glavnih in povezovalnih poti mimo najbolj obljudenih območij za pešce, kjer bo 

kolesar varno in udobno potoval do kateregakoli cilja v mestu. Poti bodo pregledno označene z 

smerokazi. Poleg tega bo mesto zagotovilo zadostno število kolesarskih stojal in pokritih 

kolesarnic za varno shrambo koles, še posebej na območju potniškega centra nove ţelezniške in 

avtobusne postaje, okoli glavnih zaposlovalcev v mestu, ter na parkiriščih P&R. Postavljene bodo 

tudi električne črpalke za polnjenje zračnic, polnilnice za električna kolesa in mreţa servisov za 

popravilo koles. Vsako ljubljansko gospodinjstvo bo stalno obveščeno o prednostih mestnega 

kolesarjenja in o izvedenih izboljšavah kolesarske infrastrukture. 

 

 Dijaki in študentje bodo za 50 % več uporabljali kolesa za voţnjo do šol in fakultet. 

V Ljubljani je preko 60.000 študentov in dijakov. S tekoče povezano mreţo kolesarskih poti, 

varnimi ulicami v soseskah in varnimi potmi v šolo bodo zagotovljeni osnovni pogoji povečanje 

uporabe kolesa med dijaki in študenti. Shramba njihovih koles bo zagotovljena z kolesarskimi 

stojali kot tudi pokritimi kolesarnicami. Mesto bo v okolici izobraţevalnih ustanov postopno 

uvedlo parkirne cone, ki bodo lokalnim prebivalcem omogočale zadostno število parkirnih mest in 

preprečile nelegalno parkiranje. Študentske organizacije in dijaška zdruţenja bodo skupaj z občino 

aktivno promovirala kolesarjenje kot načina prevoza v mestu. 

 

Nosilec ukrepa: občina 

 

5.2.1.3. Več z javnimi prevoznimi sredstvi 

 

 Z avtobusi in vlaki se bo vozilo na delo za 50 % več dnevnih migrantov. 

V Ljubljani je 106.000 delovnih mest, na katerih delajo ljudje, ki ne ţivijo v občini. V jutranji 

konici za poti v sluţbo in v šole je deleţ avtomobilskega prometa skoraj 68 %. Delovni migranti 

predstavljajo glavno ciljno skupino, za katero si bo občina prizadevala ustvarjati pogoje, da bodo 

za prevoz na delo v večji meri uporabljali javni prevoz. Do leta 2015 se bo za 50 % več migrantov 

vozilo na delo z javnim potniškim prevozom. Avtobusne linije javnega podjetja Ljubljanski 

potniški promet (v nadaljevanju LPP) bodo podaljšane v sosednje občine, delovni migranti bodo 

dobili moţnost parkiranja svojega avtomobila na enem izmed P&R parkirišč na obrobju občine od 

koder jih bo hitra in v konicah pogostejša linija LPP pripeljala do ţeljenega cilja. Po drugi strani 

bo občina z uvedbo parkirnih con in aktivnim preprečevanjem nelegalnega parkiranja zagotovila 

višjo kvaliteto bivanja v soseskah in v zaledju mestnega središča. 
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 V centru mesta bo nakupovalo 30 % več ljudi. 

Poleg prevoza na delo se je uporaba avtomobila za nakupe med letom 1994 in 2003 povečala za 

78 %, kar je posledica gradnje nakupovalnih centrov na obrobju mesta z veliko ponudbo 

razpoloţljivih brezplačnih parkirnih mest. Na nakupe se v mestu Ljubljana odpravi le 3 % ljudi z 

javnim prevozom. Z izboljšanjem trgovske ponudbe in delovnega časa trgovin bo do leta 2015 30 

% več nakupov opravljenih v centru mesta, kar bo imelo za posledico tudi večjo uporabo javnega 

prometa za nakupovanje. Večjo uporabo LPP za poti v center mesta bosta spodbudili tudi novi 

kroţni liniji manjših avtobusov na zemeljski plin, ki bosta potekali v oţjem centru mesta in 

njegovem zaledju. 

 

 Na mnoţične prireditve se bo 50 % več ljudi pripeljalo z avtobusi LPP. 

Ob mnoţičnih prireditvah v mestu Ljubljana se vedno znova vrstijo pritoţbe meščanov, ki ţivijo 

ob prireditvenih prizoriščih, ker avtomobili zasedejo nenadzorovano vse javne površine in motijo 

javni red in mir ob koncu prireditve. Občina si bo z navodili za uporabo avtobusov in posebno 

priloţnostno vozovnico za javni prevoz ob vstopnici za velike prireditve in z dodatnim številom 

mestnih avtobusov pred začetkom in  na koncu prireditev prizadevala za polovico povečati deleţ 

javnega prevoza obiskovalcev športnih tekem, kulturnih in zabavnih prireditev. 

 

 V občini je nadpovprečno velik deleţ zaposlenih v javnem sektorju. Drţava in občina bosta 

preučila moţnosti in v skladu z moţnostmi uvedla spodbujevalne ukrepe, ki bodo namenjeni 

povečanju uporabe  javnega prometa in drugih trajnostnih oblik prevoza  zaposlenih v javnem 

sektorju. 

 

Nosilki ukrepa: občina, drţava 

 

 

5.2.1.4 Manj z avtom 

 

 Diferencirana parkirna politika bo vplivala na spremembo prometnih navad. 

Ulična parkirna mesta bodo namenjena predvsem stanovalcem. V ta namen bo občina postopno 

uvajala parkirne cone v gosto naseljenih soseskah in četrtih, kjer bodo ulična parkirna mesta 

plačljiva in omejena na 2 uri. S tem ukrepom bo omejena moţnost parkiranja dnevnih migrantov 

na parkiriščih za stanovalce. Dnevnim migrantom bodo na voljo parkirna mesta v prestopnih 

postajah P&R na začetkih vpadnic v obrobju mesta in v javnih garaţnih hišah. Občina bo 

stanovalcem sosesk ponujala gradnjo skupnih garaţnih hiš na svojih zemljiščih, s čimer se bodo 

zelene površine v soseskah osvobodile avtomobilov, hkrati pa se bo izoblikoval varen ter 

privlačen javni prostor. V centru mesta bodo javne garaţne hiše postopoma nadomestile parkirna 

mesta na nivoju cestnih površin. Novi parkirni standardi za novogradnje bodo glede na dostopnost 

z javnim prometom in namen novogradnje uravnavali razumno število podzemnih parkirnih mest. 

Na treh dovoznih mestih ob robu oţjega mestnega središča bo leta 2015 zagotovljena neovirana in 

varna dostava iz brezplačnih parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje na način „drop off” in „ 

kiss&drive”. 

 

 Deset največjih zaposlovalcev v mestu bo pripravilo in izvajalo svoje načrte mobilnosti prevozov 

v sluţbo po tretjinskih deleţih uporabe prometnih sredstev. 

Največji zaposlovalci v mestu imajo tudi največji vpliv na prerazporeditev potovanj z avtomobila 

na alternativna prevozna sredstva. Občina bo prva med njimi za potrebe občinske uprave izdelala 

mobilnostni načrt, ki bo vseboval navodila za uporabo LPP, navodila za kolesarjenje, popravila in 

shrambo koles, mesečne vozovnice za mestni in regionalni prevoz, način zdruţevanja voţenj z 

osebnim avtomobilom in karto najbliţjih polnilnikov za električna kolesa in skuterje. Do leta 2015 

bo vzpostavljena prva informacijska točka, kjer se bodo zbirali vsi podatki in napotki o trajnostni 

mobilnost v občini.  
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 Na treh vpadnicah bo v prometnih konicah zagotovljen hitrejši potovalni čas za avtobuse LPP od 

osebnih avtomobilov. 

Ljubljana bo na obstoječih cestnih površinah izboljšala pretočnost javnega prevoza predvsem v 

konicah (prednost javnemu prevozu v kriţiščih), dopolnila manjkajoče odseke kolesarskih stez in 

razširila pločnike, kjer je to potrebno tudi z oţanjem ali zmanjševanjem prometnih pasov za 

osebna vozila. Iz obrnjene prometne piramide izhaja, da naj imajo minimalni standardi za pešce, 

kolesarje in javni promet prednost pred pretočnostjo osebnega prometa. Nove cestne povezave 

bodo zgrajene zaradi preusmerjanja prometnih tokov osebnih motornih vozil iz stanovanjski 

območij na obrobja sosesk, s čemer se bodo lahko obstoječe sosednje ceste sočasno fizično 

razbremenile tranzitnega prometa osebnih avtov. Izjema so ceste, ki predstavljajo manjkajočo 

prometno navezavo na nova zazidalna območja. Ljubljana bo do 2015 povečala pretočnost 

javnega prevoza na treh vpadnicah, kjer se bodo avtobusi hitreje vozili kot osebna vozila. Ob 

gradnji novih cest bodo obstoječe ceste v zaledju novih prometnic s fizičnimi ukrepi  

zmanjševanja pretočnosti osebnih vozil razbremenili motornega prometa. Po izgradnji omreţja 

P&R bo Ljubljana razmislila o uvedbi vstopnih taks in/ali okoljskih con za osebna vozila  za 

voţnjo v mestnem središču. 

 

Nosilki ukrepa: občina, drţava 

 

5.2.1.5 Spodbujanje izdelave mobilnostnih načrtov in promocija trajnostne mobilnosti 

 

Subjekti javnega sektorja in gospodarstva na območju občine za svoje potrebe izdelajo 

mobilnostne načrte, v katerih določijo ukrepe za povečanje trajnostne mobilnosti: 

— odgovorno rabo avtomobila, portal za dogovore o skupnih voţnjah, 

— spodbujanje hoje z načrti pešpoti, sluţbenim deţnikom, garderobami, 

— spodbujanje kolesarjenja z varnimi kolesarnicami, sluţbenim kolesom, kolesarju prijaznim 

delovnim mestom, 

— spodbujanje uporabe LPP, kot so informacije o povezavah, potovalni načrt, 

— zmanjševanje potovalnih potreb z delom na domu, gibljivim delovnim časom, 

telekonferencami, 

— drugi ukrepi. 

 

Ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministrstvi  pripravi enotne 

usmeritve za izdelavo načrtov z vzorcem načrta in ga pošlje vsem subjektom javnega in 

gospodarskega sektorja na območju občine. 

 

Občina, drţavni organi in drugi subjekti javnega sektorja pripravijo mobilnostne načrte v roku 

enega leta po prejemu enotnih usmeritev za izdelavo načrtov z vzorcem načrta. 

 

Drţavni organi in drugi subjekti javnega sektorja ter gospodarstva na območju občine medsebojno 

uskladijo ukrepe iz svojih načrtov. 

 

Občina izvajala promocijo ukrepov za zmanjševanje emisij delcev iz prometa. 

 

Nosilci ukrepa: občina, drţava, posamezni subjekti javnega sektorja in gospodarski sektor. 

 

 

5.2.2 Urejanje  prometa na drţavnih cestah v in v okolici občine   

 

 

5.2.2.1  Zmanjševanje hitrosti na delih avtocest in hitrih cest 

 

Celovito se bo preučila dodatna omejitev hitrosti na odsekih avtocest in hitrih cest obroča okoli 

Ljubljane in odsekov avtocest, ki se priključujejo nanj. Agencija z uporabo modela COPERT ocenjuje, 

da so emisije delcev osebnega motornega prometa s povprečno strukturo vozil v Sloveniji pri hitrosti 
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110 km/h za četrtino manjše kot pri hitrosti 130 km/h. Pri zmanjšanju hitrosti s 130 km/h na 90 km/h 

pa je zmanjšanje emisij delcev  kar 40 %. Zniţanje hitrosti zmanjša  tudi obremenitve s hrupom, 

manjša je poraba goriv in tudi emisije toplogrednih plinov obenem pa je večja varnost udeleţencev 

prometa ob nezmanjšani pretočnosti cest. Poskrbljeno bo za nadzor in uveljavljanje omejitev hitrosti.  

 

Nosilec ukrepa: drţava 

 

5.2.2.2 Prepoved vožnje tovornih vozil na severni ljubljanski obvoznici 

 

Na severni ljubljanski obvoznici zaradi prometne preobremenjenosti večkrat prihaja do zgostitev 

prometa, hkrati pa je ta del obvoznice v neposredni bliţini stanovanjskih sosesk. Prepoved prometa 

teţkih tovornih vozil na severni ljubljanski obvoznici bi lahko omilila prometne zgostitve in s tem 

posredno pripomogla k zmanjšanju emisij, hkrati pa bi neposredno pripomogla k manjši obremenitvi 

stanovanjskih sosesk s hrupom in onesnaţenim zrakom.  

 

Zato se celostno preuči moţnost prepovedi voţnje tovornih vozil, ki presegajo 7,5 t največje dovoljene 

mase, po severni ljubljanski obvoznici. Preučijo se učinki izvedbe takšnega ukrepa, upoštevaje 

posledice brez sprejetja tega ukrepa, ter učinki z izvedbo ukrepa, pri čemer se preuči tudi vpliv na 

pretočnost prometa po severi in juţni ljubljanski obvoznici oziroma okoli Ljubljane, obremenitev 

drugih cest (avtocest, drţavnih cest, občinskih cest), ter spremembo skupnih emisij prometa po severni 

in juţni ljubljanski obvoznici oziroma okoli Ljubljane zaradi spremenjene voţnje tovornih vozil v vsaj 

petletnem obdobju. Preuči se tudi različica ukrepa, kjer omejitve za teţka tovorno vozila veljajo le 

določen čas dneva in/ali le v sezoni, ko je onesnaţenost zraka v Ljubljani najbolj izraţena. Oceni se 

tudi vpliv ukrepa na ravni onesnaţenosti zraka in obremenjenost s hrupom ob cestah, ki tvorijo obroč 

okrog Ljubljane in na celotnem območju Ljubljane. 

 

Nosilki ukrepa: drţava, občina 

 

 

5.2.2.3 Nadzor nad emisijami vozil z čezmernimi emisijami  

 

Slabo vzdrţevana vozila in vozila, na katerih so bili opravljeni nestrokovni posegi, lahko sproščajo 

povečane količine emisij izpušnih plinov. Pri vozilih z motorjem s kompresijskim vţigom – pri 

dizelskih vozilih je mogoče čezmerno onesnaţevanje hitro in enostavno določiti z metodo meritve 

dimnosti izpušnih plinov s prostim pospeševanjem. Tak nadzor se lahko opravi na vozilih, ki jih 

organi nadzora zaradi suma prekomernega onesnaţevanja začasno zaustavijo. Izvajal se bo dodaten 

nadzor, ki bo vključeval sankcioniranje po Zakonu o motornih vozilih. Poostren nadzor se bo izvajal 

na vseh prometnicah. Prouči se moţnost, da se v nadzor emisij na območju mesta Ljubljana vključijo 

tudi ustrezne sluţbe občine. 

 

Nosilki ukrepa: drţava, občina 

 

 

5.2.3 Ukrepi za zmanjševanje onesnaţevanja vozil javnega potniškega prometa, komunalnih 

sluţb in mestne uprave z vozili, ki manj onesnaţujejo  

 

5.2.3.1 Obnova flote vozil javnega potniškega prometa 

 

Podjetje LPP bo pripravilo načrt zamenjave z novimi ali nadgradnje s pastmi delcev za avtobuse, ki ne 

ustrezajo standardu EURO 2 ali niţjemu. Pri obnovi voznega parka bodo imela prednost vozila na 

stisnjen zemeljski plin, ki imajo niţje emisije in so manj  hrupna. Načelno bo imela prednost obnova 

voznega parka pred njegovo nadgradnjo, saj so novejša vozila hkrati privlačnejša za potnike. Pri 

obnovi voznega parka z avtobusi na stisnjen zemeljski plin bo mogoče izkoristiti subvencije Eko 

sklada j. s., občina pa bo predvidoma obnovo in morebitno nadgradnjo flote LPP navkriţno finacirala 

tudi s parkirninami. 
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Nosilki ukrepa: občina, drţava 

 

5.2.3.2 Obnova flote vozil komunalnih služb  

 

Komunalna podjetja, zdruţena v Javni holding Ljubljana bodo pripravila načrt zamenjave ali 

nadgradnje starejših vozil z visokimi emisijami delcev. Upoštevana bo tudi moţnost uporabe vozil, ki 

uporabljajo stisnjen zemeljski plin ter električna vozila, kjer je to tehnično primerno. Pri obnovi 

voznega parka komunalnih vozil bo občina preučila financiranje preko parkirnin. 

 

Nosilec ukrepa: občina 

 

5.2.3.3 Obnova flote vozil mestne uprave 

 

Mestna uprava bo v čimvečji meri spodbujala uporabo nemotoriziranih oblik transporta in javnega 

transporta za svoje zaposlene in ne bo povečevala števila vozil za uporabo v sluţbene namnene 

zaposlenih v mestni upravi. Pri obnovi voznega parka pa bo dala prednost vozilom, ki manj 

onesnaţujejo in imajo niţje emisije toplogrednih plinov. Pri tem bo upoštevala tudi moţnost in 

prednosti vozil na stisnjen zemeljski plin in električnih vozil za uporabo v urbanem okolju. V Ljubljani 

je razvita infrastruktura za polnjenje vozil na zemeljski plin. Del sluţbenih vozil občinskega podjetja 

Energetike Ljubljana je bil ob obnovi voznega parka ţe nadomeščen z vozili na stisnjen zemeljski plin, 

enako se načrtuje tudi pri zamenjavi vozil javnih podjetij znotraj Javnega holdinga Ljubljana in mestne 

uprave. 

 

Nosilec ukrepa: občina 

 

5.2.3.4 Spodbujanje varčnih tehnik voţnje  

 

LPP in komunalna podjetja, zdruţena v Javni holding Ljubljana bodo naredila načrt izobraţevanja in 

spodbujanja voznikov za uporabo varčnih tehnik voţnje. Tako je mogoče doseči manjše emisije 

onesnaţeval zraka, niţjo porabo goriv in emisije toplogrednih plinov ter manjše obremenitve s 

hrupom. 

 

Nosilec ukrepa: občina 

 

5.2.4 Spodbujanje elektromobilnosti 

 

Občina bo za izgradnjo novih objektov predpisala odstotek parkirnih mest, na katerih bo moţno 

polnjenje električnih vozil in zahtevo vključila v razpisne dokumentacije za izvedbo izgradnje 

parkirišč.  

 

V prvi fazi bo na vsakem parkirišču zahtevano najmanj 2 % parkirnih mest, opremljenih s polnimi 

postajami. Dodatno bo moralo biti najmanj 15 % parkirnih mest (in pripadajoča energetska 

infrastruktura) izvedenih tako, da bo moţna enostavna vgradnja dodatnih polnilnih postaj. 

Z leti se bosta oba odstotka zviševala, višina bo odvisna od razvoja trga električnih vozil in od 

podatkov o zasedenosti obstoječih polnilnih postaj.  

 

Občina je ţe sprejela strategijo razvoja elektromobilnosti. Cilj te strategije je zaradi okoljskih in 

energetskih vidikov povečevati deleţ električnih vozil. Strategija se bo izvajala in periodično 

posodabljala.  

 

Nosilec ukrepa: občina 

 

   

5.2.5 Ukrepi za zmanjšanje resuspenzije s cestišč - optimizacija zimskega posipavanja in soljenja 

cest 



26 

 

 

Ceste se bodo v čim večji meri pluţile, da bo manjša potreba po posipanju. Ceste se bo posipalo le s 

soljo (natrijevim kloridom) oziroma s soljo z dodatki kalcijevih in magnezijev kloridov. Posipanje z 

drobljenimi kamnitimi agregati je dopustno samo v izjemnih primerih posebnih vremenskih situacij. 

Ti izjemni primeri se opredelijo v planih zimske sluţbe. Navedeno velja tudi za posipanje površin za 

pešce. Posip s kamnitimi agregati se še vedno dopusti na malo ali zelo malo obremenjenih cestah 

niţjega reda s strmimi nakloni izven naselij in na makadamskih voziščih, kjer bi drugačen način 

zimskega vzdrţevanja povzročal prevelike teţave pri odvijanju prometa. Ti odseki cest morajo biti 

opredeljeni v planih zimske sluţbe. 

 

Nosilki ukrepa: občina, drţava. 

 

 

5.3 Ukrepi na drugih področjih  

 

 

5.3.1 Izvajalci gospodarskih dejavnosti  
 

Nosilci ukrepov: izvajalci gospodarskih dejavnosti, ki imajo svoje obrate na območju  občine. 

 

5.3.1.1 Uveljavitev sistemov ravnanja z okoljem 

 

Izvajalci gospodarskih dejavnosti izvedejo usposabljanje za uveljavitev sistema ravnanja z okoljem v 

vseh podjetjih, ki bodo vključevala pripravo načrta na področjih usposabljanja, organizacijskih 

prilagoditev in načrta investicij. 

 

 

5.3.1.2 Zmanjševanje ubežnih emisij 

 

Izvajalci gospodarskih dejavnosti pripravijo program za zmanjševanje ubeţnih emisij v katerem 

identificirajo izvore le-teh in izvedejo ukrepe za njihovo zmanjšanje. 

 

 

5.3.1.3 Spodbujanje BAT tehnologij 

 

Izvajalci gospodarskih dejavnosti pri obratovanju in posodabljanju svojih naprav in obratov 

prednostno izbirajo BAT tehnologije, ki imajo najmanj obremenitev zraka s PM10. 

 

 

5.3.1.4 Zmanjševanje prašenja deponij, gradbišč in voznih površin podjetij 

 

Izvajalci gospodarskih dejavnosti proučijo in uporabljajo nove metode koagulacije, ki zagotavljajo 

učinkovito zmanjševanje prahu.  

 

Izvajalci gospodarskih dejavnosti izvajajo pranje gum v vseh primerih, ko bi ta povzročala dodatno 

obremenitev zraka s prašnimi delci.  

 

Izvajalci gospodarskih dejavnosti zagotavljajo sistem vlaţenja deponij peska in trdnih snovi na odprtih 

skladiščih in dvoriščih; v primeru daljše suše zagotavljajo vlaţenje  huje obremenjenih voznih površin. 

Priporoča se zviševanje vlaţnosti materialov v primerih, ko le to ne vpliva na kvaliteto proizvoda. 
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5.3.2 Ozelenitev mesta 

 

Na površine dreves se adsorbirajo delci in na ta način pripomorejo k zniţanju koncentracij delcev 

PM10 v zraku. Drevesa absorbirajo tudi druge polutante kot so dušikovi oksidi in ozon in tako 

pripomorejo k izboljšanju kakovosti zraka. Zelene površine prispevanjo tudi k zmanjševanju mestnega 

toplotnega otoka in so eden izmed ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam. Obstoječe zelene 

površine v mestu se bodo skrbno varovale, hkrati pa bo pri načrtovanju novih zelenih površin 

upoštevan njihov pomen za kakovost zraka tako pri obsegu novih zelenih površin kot zudi pri izbiri 

vrst zasajenih dreves.   

 

Nosilec ukrepa: občina 

 

 

5.3.3 Izobraţevanje in ozaveščanje 

 

5.3.3.1 Vzpostavitev posebnega spletnega mesta za kakovost zraka 

 

Ministrstvo, pristojno za okolje  vzpostavi spletno mesto za kakovost zraka z naslednjimi vsebinami: 

 pomen kakovosti zraka; 

 pomen čistega zraka za zdravje; 

 letni podatki o preteklih emisijah ter temeljne značilnosti teh emisij časovno (analize, 

trendi,…) in podatki o učinkih ukrepov; 

 viri emisij po skupinah (male kurilne naprave, promet, industrija in drugi viri), 

 ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka, ki jih lahko v vsakodnevnem ţivljenju izvajajo 

posamezniki in gospodinjstva; 

 kratkoročni ukrepi, ki so predvideni v primeru, da gre za nekajdnevno zaporedno in 

visoko preseganje mejnih vrednosti; 

 spletni dostop do tega odloka;  

 povezave na druga spletna mesta s področja vsebin kakovosti zraka (EU, organizacije 

civilne druţbe s področij kakovosti zraka, evropska mesta in regije); 

 kontakt. 

 

Za uspešno obveščanje  se pripravi spletno mesto, informacije se posredujejo gospodinjstvom tudi na 

druge načine. 

. 

 

Nosilec ukrepa: drţava 

 

 

5.3.3.2 Izvajanje stalne medsektorske socio-ekonomske analize kot osnovi za načrtovanje ukrepov 

 

Ministrstvo, pristojno za okolje bo izvajalo stalno medsektorsko socio-ekonomsko analizo, z analizo  

socioloških, ekonomskih  in drugih  okoliščin ter pogojev ravnanja ljudi in gospodinjstev glede 

kakovosti zraka. Na osnovi rezultatov analize bo omogočeno natančno načrtovanje  uporabe virov za 

izboljšanje kakovosti zraka ter za noveliranje načrtov kakovosti zraka. 

 

Nosilec ukrepa: drţava 

 

 

5.3.3.3 Izobraževanje-ozaveščanje o kakovosti zunanjega zraka 

 

Ministrstvo, pristojno za okolje in občine skupaj izvedejo akcijo izobraţevanja in ozaveščanja javnosti 

o kakovosti zraka in tem odloku takoj, po sprejetju tega odloka. 
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Nosilec ukrepa: drţava, občina 

5.3.4 Zmanjševanje ognjemetov na območju občine 

 

Občina bo izvedla ozaveščanje prebivalstva o škodljivem učinku ognjemetov na onesnaţenost zraka z 

delci  PM10. 

 

Nosilec ukrepa: občina 

 

 

5.3.5 Vključitev zagotavljanja kakovosti zraka v občinske akte 

 

Občina zagotovi vključitev zagotavljanja kakovosti zraka v svoje akte tako, da načrtovanje in izvajanje 

aktov zajema tudi ukrepe za boljšo kakovost zraka iz tega odloka in drugih predpisov, ki vplivajo na 

kakovost zraka. 

 

Nosilec ukrepa: občina 

 

 

5.4 Kratkoročni ukrepi 

 

Kratkoročni ukrepi se izvajajo s ciljem skrajšanja obdobij, ko so preseţene dnevne mejne vrednosti 

delcev PM10 v zunanjem zraku. Kratkoročni ukrepi vsebujejo priporočila občanom in institucijam, da 

v okviru svojih moţnosti začasno zmanjšajo emisije delcev pri uporabi prometnih sredstev in kurilnih 

naprav za ogrevanje ter drugih naprav, ki emitirajo večje količine delcev.  

 

Ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z občino pripravi zloţenko z priporočili občanom za 

zmanjševanje emisij delcev med obdobji prekomerne onesnaţenosti z delci PM10 vključno s 

priporočili o ravnanju v času prekomerne onesnaţenosti za zmanjševanje vplivov na zdravje.  

Zloţenka vsebuje tudi druge informacije o onesnaţenosti zraka na območju občine. 

 

Nosilci ukrepa: občina, drţava, povzročitelji obremenitve 

 

 

6. Drugi podatki 

 

V skladu s 1.10 točko priloge 7 Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11) so vsi 

razpoloţljivi podatki ali njihovi viri, ki niso vsebovani v tem odloku, objavljeni na spletni strani 

ministrstva, pristojnega za okolje (http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/zrak/).  

 

 

 

  

 
 


