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Zadeva: PRISTOP MESTNE OBCINE KRANJ H KONVENCIJI ZUPANOV ZA PODNEBNE
SPREMEMBE IN ENERGIJO

I.

OCENA STANJA, CILJIIN FINANCNE POSLEDICE

1. PREDSTAVITEV TRAJNOSTNEGA ENERGETSKEGA NACRTA GORENJSKE - TEN GORENJSKA
Gorenjske obeine so januarja 2016 na Svetu gorenjske regije sprejele predlog Regionalne razvojne
agencije BSC Kranj za izdelavo Trajnostnega energetskega naerta Gorenjske (TEN Gorenjska). Sinergijski
pristop k vprasanju trajnostnega razvoja namree omogoea doseganje boljsih rezultatov kot izoliran
pristop, saj temelji na povezovanju in izmenjavi izkusenj. Pray tako bo naert spodbujal sodelovanje med
podjetji, raziskovalnimi ustanovami in lokalnimi skupnostmi.
BSC Kranj je za izdelavo TEN Gorenjska pridobil EU sredstva v okviru Programa Interreg Alpine Spaceprojekt PEACE ALPS (85% sofinanciranje izdelave TEN Gorenjska). V mesecu februarju 2017 je bilo na
Svetu gorenjske regije potrjeno 15% sofinanciranje s strani lokalnih skupnosti. Strosek sofinanciranja se
porazdeli med vseh 18 sodelujoeih obein Gorenjske. Celoten strosek izdelave Trajnostnega energetskega
naerta Gorenjske skupaj z DDV bo za Mestno obeino Kranj znasal 6.503,05 EUR.
TEN Gorenjska bo izdelan na podlagi metodologije v okviru Konvencije zupanov za podnebne
spremembe in energijo. Konvencija zupanov za podnebne spremembe in energijo je evropsko gibanje,
v katerem prostovoljno sodelujejo lokalne in regionalne oblasti, ki se zavezejo k izvajanju ciljev EU na
podroejih podnebnih sprememb in energije na svojem ozemlju. Je edinstveno gibanje, ki se je zaeelo leta
2008 s podporo Evropske komisije in ima danes ze vee kot 7.100 podpisnikov, clan katerega je tudi
Mestna obeina Kranj, ki se je v okviru starega programa Konvencije zupanov, dne 23.5.2014 zavezala k
zmanjsanju izpustov C02 za 20% do leta 2020. S sprejetjem nove zaveze bo MO Kranj zaertala
dolgoroeno politiko zmanjsevanja emisij C02 in hkrati tudi pridobila studijo obeutljivosti okolja na
podnebne spremembe.
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Skupni pristop in izdelan trajnostni energetski naert odpravlja veliko hibo slovenskih obein razdrobljenost in majhnost posameznih obein in tako za gorenjsko regijo ponuja odlieno izhodisee za
boljse sodelovanje med obeinami kot tudi prijavo na razliene razpise in erpanje evropskih sredstev.
Za pristop h Konvenciji zupanov je potrebno pridobiti sklep obeinskega sveta. Na podlagi potrditve na
mestnem svetu, zupan podpise pristopni obrazec.

II.

BESEDILO CLENOV IN OBRAZLOZITEV

Aktivnosti v okviru Konvencije zupanov:
1. izdelava akcijskega naerta - TEN Gorenjska:
osnovna evidenca emisij in ocena podnebnega tveganja in ranljivosti,
doloeitev cilja - najmanj 40% zmanjsanje emisij C02 do leta 2030,

opredelitev ukrepov za doseganje cilja.
2. predlozitev akcijskega nacrta:
pred predlozitvijo na Konvencijo potrditev dokumenta na vseh 18 obcinskih svetih,
3. spremljanje izvajanja:
redno porocanje.
Podpisniki Konvencije zupanov navajajo stevilne razloge za pristop k gibanju, med drugim:
visoka mednarodna prepoznavnost in opaznost akcijskega nacrta lokalne oblasti za podnebne
spremembe in energijo,
priloznost prispevati k oblikovanju podnebne in energetske politike EU,
verodostojne zaveze s pregledom in spremljanjem napredka,
boljse financne priloznosti za lokalne podnebne in energetske projekte,
inovativni nacini za mrezno povezovanje, izmenjavo izkusenj in krepitev sposobnosti z rednimi
dogodki, tesnim medinstitucionalnim sodelovanjem, spletnimi seminarji ali spletnimi razpravami,
prakticna podpora (sluzba za pomoc), materiali in orodja za usmerjanje,
hiter dostop do »znanja in izkusenj odlicnosti« in spodbujajocih studij primerov,
olajsano samoocenjevanje in sodelovalna izmenjava s skupnim spremljanjem in predlogo porocanja,
fleksibilni referencni okvir za ukrepanje, prilagodljiv lokalnim potrebam,
okrepljeno sodelovanje in podpora nacionalnih in podnacionalnih organov.
H Konvenciji zupanov za podnebne spremembe in energijo bomo pristopili kot skupina vseh gorenjskih
obein s skupnim ciljem zmanjsati emisije CO, na obmocju Gorenjske za najmanj 40% do leta 2030.
Sprejeli bomo tudi celostni pristop k obravnavanju blazitve podnebnih sprememb ter prilagajanja nanje.
Vse to bomo prikazali v skupnem dokumentu - TEN Gorenjske.

III. PREDLOG SKLEPA
Svetu Mestne obcine Kranj predlagamo v sprejem naslednji

SKLEP:
Sprejme se sklep 0 pristopu Mestne obcine Kranj h Konvenciji zupanov za podnebne
spremembe in energijo in pooblasca zupana za pod pis pristopnega obrazca.
Pripravili:
Lokalna energetska agencija Gorenjske
Kranj
Marko Hocevar
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- Temeljna listina Konvencije (Commitment document)
- Predstavitev Konvencije zupanov za podnebne spremembe in energijo
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