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Zadeva: pobuda za podaljšanje roka sprejemanje vlog za subvencioniranje toplotnih črpalk

V  imenu  slovenskih  proizvajalcev  toplotnih  črpalk  (  Gorenje,  Termo-tehnika,  Tehnohlad, 
Lentherminvest,  Termoshop in Hidriainženiring) podajamo pisno pobudo za spremembo roka za 
sprejemanje in obravnavanje vlog občanov in sicer tako,da je razpis za subvencije odprt čez celo 
koledarsko leto.
Ekosklad RS je začel z dajanjem subvencij občanom ob vgradnji sanitarnih toplotnih in ogrevalnih 
črpalk,  pa  je  prehal  z  dajanjem  subvencij,  pa  je  ponovno  ukinil  in  potem  ponovno  pričel  z 
dodeljevanjem. In v prihajajočem javnem razpisu je zopet napovedan razpis za tovrstne subvencije, 
seveda v odvisnosti od predvidene vsote za rapise.
Seveda so subvencije, kot državna »stimulacija« občanom za opuščanje rabe fosilnih energentov in 
prehod v manjšo energetsko odvisnost, kakor tudi vzpodbuda za razvoj tovrstne domače tehnologije 
( spletna stran hhtp:www.zens.si je objavljena zgodvina razvoja toplotnih črpalk v 40 letih). Nihanje 
odprtosti javnega razpisa za subvencije toplotnim črpalkam, pomeni pa tudi nihanje proizvodnje, 
kar se prenaša tudi v segment vgradnje toplotnih črpalk. Preprosto povedano, s takšnim načinom 
subvencioniranja, se to prenaša v kampanjsko proizvodnjo toplotnih črpalk.
Pri tem pa velja premisliti, da so uvožene toplotne črpalke subvencionirane od države ponudnice in 
to pomeni,  da so v primerjavi  z našimi proizvajalci  v bistvu v boljšem položaju,  kot slovenski 
proizvajalci. V tem trenutku je potrebno vedeti, da je v slovenski tovrstni proizvodnji zaposlenih 
cca  200  delavcev  in  je  obstoj  teh  delovnih  mest,  dejansko  odvisen  od  termina  podeljevanja 
subvencij občanom. Vedeti je potrebno, da so vsi ti delavci strokovno izobraženi in  sprememba 
zaposlitve potegne za seboj tudi ustrezno prekvalifikacijo.

S to pobudo predlagamo naslovu, da takoj prične postopek sprejema ustreznega upravnega akta, s 
katerim, je termin za subvencioniranje toplotnih črpalk odprt za nedoločen čas.
Pri tem pa je upoštovati tudi obveznost za zmanjšanje prisotnosti prašnih delcev v našem ozračju, k 
čemer pa lahko veliko prispevajo tudi toplotne črpalke.
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