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Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana 

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana  

 

 

Zadeva: pripombe k osnutku Odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju  

             Mestne občine Ljubljana  

 

Zaradi predvidene odsotnosti ob obravnavi navedene točke, v skladu z 129. členom Poslovnika 

Mestnega sveta MOL podajam pisne pripombe in mnenje na osnutek akta in predlagam mestnemu 

svetu, da jih sprejme.  

 

Občina na podlagi Energetskega zakona in Lokalnega energetskega koncepta (v nadaljevanju: LEK) 

predpisuje prioritetno uporabo energentov za ogrevanje. Ključni način oskrbe za ogrevanje v MOL je 

tako predviden sistem daljinskega ogrevanja in sistem oskrbe z zemeljskim plinom. Energetski zakon 

določa, da lahko MOL predpiše prioritetno uporabo energentov na podlagi usmeritev iz LEK.  

 

Republiški Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad redno razpisuje javne pozive občanom za 

nepovratne finančne spodbude in kreditiranje občanov za nove naložbe rabe obnovljivih virov 

energije in večjo energetsko učinkovitosti stanovanjskih stavb na degradiranih območjih, tudi za 

območje MOL. Vendar celotno urbano naselje MOL s četrtnimi skupnostmi je pri tem izvzeto, ker le-

to ni degradirano območje. Pri tem izpostavljam posledično neuspešno kandidiranje občanov na 

objavljenih razpisih sklada. Sklad podeljuje subvencije in kredite za vgradnjo solarnih ogrevalnih 

sistemov ter vgradnjo toplotnih črpalk za centralno ogrevanje stanovanjskih stavb, vendar le za 

degradirana območja oz. območja, ki niso pokrita  s sistemom daljinskega ogrevanja. 

Pravice do nepovratne finančne spodbude za omenjene naložbe tako občani MOL nimajo, ker  

občinski akt in LEK določata na tem območju drug prednostni način ogrevanja - daljinsko ogrevanje 

in oskrba z zemeljskim plinom. S tem sta izločena energetsko in ekološko najbolj učinkovita načina 

ogrevanja. Obnovljivi viri energije, sončna energija in toplotne črpalke, ki so sposobne pridobiti okoli 

75%  energije iz obnovljivih virov kot so zrak, voda, sonce in zemlja. Gre za  ekološko usmerjeno 

rešitev ogrevanja, ki ne obremenjuje okolja. Fosilna goriva pa so omejena, draga in onesnažujejo 

okolje. 

 

Zato predlagam, da se v LEK in  pripravo predloga Odloka o prioritetni uporabi energentov za 

ogrevanje na območju MOL med prioritetno uporabo energentov vključi tudi toplotne črpalke in 

solarne sisteme in s tem našim občanom omogoči pridobitev subvencij in kreditov. S sprejetim 

ukrepom bomo lahko izbirali cenovno ugodnejše, gospodarnejše načine ogrevanja in hkrati prispevali 

k varovanju okolja.  

S spoštovanjem,  

Nataša Sukič, 

mestna svetnica IDS / ZL 

 


