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ZADEVA:

Odlok o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja

NAMEN:

seznanitev, razprava in sprejem

PRAVNA PODLAGA: 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, 108/09
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 –
ZIURKOE) in 15. člen Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18)
POROČEVALEC: mag.Jože Jurša, Ministrstvo za okolje in prostor

OBRAZLOŽITEV
Vlada RS je v Operativnem programu varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10
(http://www.zagorje.si/dokument.aspx?id=2312) določila nacionalne varstvene ukrepe ter potrdila cilje
zmanjšanja onesnaženja.
18.12.2013 je bil, po dolgotrajnih usklajevanjih besedila med zasavskimi občinami in ministrstvom
pristojnim za okolje, na Vladi RS sprejet prvi konkretnejši Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju
Zasavja (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6144). V skladu z Uredbo o kakovosti
zunanjega zraka je bil njegov namen z ukrepi zagotoviti zmanjšanje onesnaženosti zasavskega zraka
s PM10 ter doseči skladnost z mejnimi vrednostmi. Spremenjen Odlok o načrtu za kakovost zraka na
območju Zasavja je bil sprejet 13.12.2017 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/201701-3508?sop=2017-01-3508) in spremenjen januarja 2020 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-listrs/vsebina/2020-01-0054?sop=2020-01-0054).
Razlogi za tokratno spremembo omenjenega odloka so pojasnjeni v priloženem gradivu Ministrstva
za okolje in prostor.
Odlok o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja sprejema Vlada RS, ki
skupaj z Občino, na območju katere je degradirano območje, določi tudi program ukrepov za izboljšanje
kakovosti okolja ali njegovih delov (v skladu s 24. členom Zakona o varstvu okolja in 15. členom Uredbe
o kakovosti zunanjega zraka). Ker predlog odloka obsega načrt za kakovost zraka za območje Zasavja,
je pred sprejetjem na Vladi predložen v seznanitev in soglasje Občinskim svetom v Zagorju ob Savi in
v Trbovljah. Vlada RS bo odločala o sprejetju odloka po prejemu sklepa o podanem soglasju.
Podrobnejši program ukrepov je sestavni del odloka in se sprejme skupaj z njim.

pripravila:
dr. Natalija Vidergar Gorjup

ŽUPAN
Matjaž Švagan, l.r.

Priloge:
- Odlok o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja - obrazložitev
MOP,
-

predlog Odloka o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja,

-

predlog sklepa.

Odlok o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja
obrazložitev MOP
Datum: 29.5.2020
Do sedaj veljavni Odlok o načrtu kakovosti zraka na območju Zasavja (dalje: odlok) je bil sprejet na
Vladi Republike Slovenije decembra 2017. Ker je strateški pristop k odloku pravilen, se z njim ob
novelaciji nadaljuje do doseganja skladnosti z Direktivo 2008/50/ES (ko bo torej manj kot 35 dnevnih
preseganj na leto).
Razlog, da se obstoječi odlok novelira je, ker se ažurira obstoječi triletni Podrobnejši program (finančni
načrt) k odloku.
Pri odloku, ki je pred svetniki, gre za naslednje spremembe:
 podrobnejši program, ki se sprejema, je za obdobje 2020-2022,
 ažurirajo se podatki o dnevnih preseganjih,
 spremenijo se nekateri členi in ukrepi, ki so že uresničeni ali pa so potrebni različni majhni
popravki.
V točki odloka, ki določa spodbude države, je glede daljinskega ogrevanja in ogrevanja s plinom sedaj
izrecno napisano, »Upravičenci do spodbud za zamenjavo kotlov na vse vrste 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, ter 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 in izvedeno omrežje
daljinskega ogrevanja, razen če ti kotli niso namenjeni za daljinsko ogrevanje. Če je kot prednostni način
ogrevanja določena uporaba in izveden sistem distribucije zemeljskega plina, upravičenci do spodbud
za zamenjavo kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso niso upravičeni.« Gre za to, da
mora pri spodbudah gospodinjstvom biti izrecno jasno, da je eden ali drugi sistem dejansko že izgrajen
in se gospodinjstva lahko takoj priključijo nanj. Konkretno se ukrep izvaja na tak način, da se ne bi na
območjih, kjer se že uporablja zemeljski plin (ki je z vidika kakovosti zraka »čisti« energent), rušila
ekonomika rabe zemeljskega plina in na novo uvajale male kurilne naprave na lesno biomaso. Če bi se
torej ekonomika ogrevanja z zemeljskim plinom rušila, bi to pomenilo, da bi gospodinjstva lahko ponovno
začela uporabljati zastarele male kurilne naprave na lesno biomaso, ki jih imajo še pogosto »na zalogo«,
oziroma za primere, ko bi ogrevanje z zemeljskim plinom postalo drago.
Ob tem je potrebno razumeti ključni moment, to je, da so finančni viri države za izboljševanje kakovosti
zraka omejeni in se torej spodbude za sodobne male kurilne naprave in toplotne črpalke zagotavljajo za
nezgoščena območja poselitve, kjer bi bilo širjenje daljinskega ogrevanja ali ogrevanje s plinom
neekonomično, gospodinjstva pa še vedno uporabljajo zastarele male kurilne naprave na lesno
biomaso, ki so v Sloveniji povprečno dvotretjinski vir delcev. Spodbuja se jih torej, da se odrečejo z
vidika kakovosti zraka slabemu viru ogrevanja, vendar na teh nezgoščenih območjih gospodinjstva
nimajo možnosti priklopa na daljinsko ogrevanje ali ogrevanje z zemeljskim plinom.

V bistvu pa gre za nadaljevanje izvajanja ukrepov do sedaj veljavnega odloka.
Skupna vrednost podrobnejšega programa je 1.038.571 EUR, pri čemer je predviden delež občin
285.000 EUR, delež spodbud države pa 753.571 EUR. Vira spodbude države sta kohezijska sredstva
ter Sklad podnebnih sprememb.
Ob tem je potrebno posebej poudariti, da odkar občini Zagorje ob Savi in Trbovlje, država, poslovni in
drugi subjekti ter gospodinjstva skupaj izvajamo odlok, da smo uspeli kakovost zraka prav zaradi
uspešnega izvajanja ukrepov iz tega odloka, izboljšati. Strokovno delo obeh občin in države in
prizadevanje vsakega občana nas mora v kratkem pripeljati do stanja, ko bo zrak v Zasavju čist in bodo
s tega vidika ljudje zdravi.
Pripravil: mag.Jože Jurša, Ministrstvo za okolje in prostor

