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Številka:    354-31/2022-9 
Datum:     16. 5. 2022 
 
Zadeva:     Misija EU za podnebno nevtralna in pametna mesta do 2030 
 

 

Povzetek 

V okviru programa Obzorje Evropa 2021-2027, novega programa Evropske unije za raziskave in 

inovacije, je bilo opredeljenih pet misij, katerih namen je zagotoviti rešitve nekaterih največjih 

globalnih izzivov. Ena izmed njih, misija za podnebno nevtralna in pametna mesta bo podpirala, 

promovirala in predstavljala 100 evropskih mest pri njihovi preobrazbi za doseganje podnebne 

nevtralnosti do leta 2030 ter jih spremenila v eksperimentalna in inovacijska središča za vsa 

mesta. V misijo 100 podnebno nevtralnih in pametih mest do leta 2030 je bil s strani Evropske 

komisije izbran tudi Kranj.  

Podnebno nevtralna in pametna mesta 

V naših urbanih območjih živi 75 % državljanov EU. V svetovnem merilu urbana območja porabijo 

več kot 65 % svetovne energije, kar predstavlja več kot 70 % emisij CO2.1  

                                                           
1 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/05-06-2022-discover-the-100-cities-selected-for-the-cities-

mission 

Svetnice in svetniki 
Mestni svet Mestne občine Kranj 
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Vsako od izbranih mest, ki se bo zavezalo, da do leta 2030 postane podnebno nevtralno, bo 

podpisalo pogodbo o podnebnem mestu. Ta bo prilagojena danostim posameznega mesta in 

oblikovana v procesu soustvarjanja, skupaj z deležniki na vseh ravneh. S pogodbo o podnebnem 

mestu bodo mesta in civilna družba dobili dejavno vlogo, prinesla pa jim bo tudi nove možnosti 

ter boljše vire za oblikovanje in izvajanje podnebnih ukrepov. V ta namen bodo mesta morala 

razviti učinkovite pristope za mobilizacijo skupnosti ter za vplivanje na vedenjske spremembe. 

V središču te misije so ljudje, ki živijo v mestih in imajo velik vpliv na okolje in podnebje ter lahko 

tudi spodbudijo prehod v podnebno nevtralnost. Ljudje lahko postanejo akterji sprememb s 

pobudami od spodaj navzgor, inovacijami in novimi oblikami upravljanja. Med cilji misije sta 

spodbujanje pravičnega prehoda za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi ter zagotovitev 

številnih dodatnih koristi prehoda, kot so boljša kakovost zraka, ustvarjanje delovnih mest in bolj 

zdrav način življenja. 

 

 

S pomočjo platforme, ki jo vodi NetZeroCities, bo mestom zagotovljena strokovna in tehnična 

pomoč. Omogočeno bo črpanje sredstev za raziskovalno-inovacijske ukrepe ter pilotne in 

demonstracijske projekte. Do leta 2023 bo iz programa Obzorje Evropa temu namenjenih 360 

milijonov evrov.  

Izbor v misijo za Kranj pomeni tudi večjo prepoznavnost in ugled mesta, kar bo predvidoma 

spodbudilo zanimanje investitorjev in kvalificirane delovne sile.  

Doseči podnebno nevtralnost do leta 2030 pomeni za mesto zelo ambiciozen cilj. Predvsem 
bomo morali  v mestu občutno zmanjšati izpuste vseh toplogrednih plinov, za preostanek emisij 
pa ustvariti učinkovite ponore. Koncept pametnega mesta nam bo služil kot opora pri doseganju 
zastavljenih ciljev. Vsako mesto, izbrano v misijo, bo pripravilo načrt za pot v podnebno 
nevtralnost v naslednjih sektorjih: 

1. Upravljanje: Mestna uprava bo morala dosledno zasledovati strateške cilje na področju 
podnebne nevtralnosti in jih podkrepiti z ukrepi in konkretnimi rezultati. K temu bi lahko 
pripomogla posebna administrativna enota, ki bo sistematično spremljala in merila 
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rezultate. Vzpostaviti bo potrebno učinkovito sodelovanje med nacionalnim in lokalnim 
nivojem ter med deležniki iz raziskovalne sfere, civilne družbe, politike in gospodarstva. 

2. Prostorsko načrtovanje: Potrebni bodo ukrepi na področju preprečevanja širjenja mest na 
podeželje (urban sprawl), varovanja zelenih površin in preprečevanja gentrifikacije in 
prostorske segregacije. 

3. Zelena infrastruktura in upravljanje z vodami: Vzpostaviti bo potrebno mrežo mestnih 
parkov in urbanih gozdov, z zasajevanjem novih in ohranjanja starih dreves pa bo potrebno 
reševanje problemov, ki jih povzročajo t.i. vroče točke. To področje obsega tudi pametno 
upravljanje z vodami za preprečevanje poplav in blaženje posledic suš in vročinskih valov. 

4. Energetska infrastruktura: Potrebno bo postopno uvajanje obnovljivih virov energije, 
sočasno pa ukinjanje fosilne infrastrukture. Primer dobre prakse so nameščanje solarnih 
panelov na strehah javnih stavb in prilagoditve v elektro-energetskem omrežju. 

5. Gradnja: Potrebne bodo obsežne energetske prenove obstoječih stavb in  dosledno 
upoštevanje krožnega gospodarstva v gradbenem sektorju. Posebna skrb bo morala biti 
namenjena stavbam na ogroženih, predvsem potresno aktivnih, območjih. 

6. Ravnanje z odpadki: Potrebni bodo dosledni ukrepi na področju zmanjševanje nastajanja 
odpadkov in ponovne uporabe in reciklaže. Ukiniti bo potrebno prakse, ki sodijo na dno 
hierarhije ravnanja z odpadki in niso del krožnega gospodarstva (npr. odlaganje in sežiganje 
odpadkov). 

7. Mobilnost: Potrebni bodo ukrepi za preprečevanje odvisnosti od avtomobila (npr. učinkovit 
in cenovno ugoden javni prevoz, zmanjševanje parkirnih mest v središču mesta), za 
spodbujanje kratkih razdalj z mešano rabo prostora in za dobro organiziran promet in 
intermodalnost. Veliko dela bo potrebnega na področju varne in privlačne infrastrukture za 
kolesarje, pešce in gibalno ovirane. Uvajati bo potrebno infrastrukturo za vozila na 
alternativni pogon.   
 

Mestnemu svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji: 

SKLEP 

Mestni svet Mestne občine Kranj se seznani, da se je Kranj uvrstil v misijo Evropske komisije 100 

podnebno nevtralnih in pametnih mest do 2030.  
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Več o misiji:  

 

 

 

 
 
Pripravili: 

  

Eva Romih in Polona Prosen Šprajc 
URPSP, Oddelek za razvoj in pametno skupnost  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Tomaž Lanišek  Matjaž Rakovec 
Vodja urada za razvoj, pametno 
skupnost in projekte 
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