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Trajnostni energetsko-podnebni nacrt Gorenjske

1. PRAVNI TEMEU
Konveneija zupanov je prva in najambieioznejsa pobuda Evropske unije, ki jo je sprozila Evropska komisija in je
neposredno namenjena lokalnim oblastem in njihovim drzavljanom, da prevzamejo vodilno vlogo v boju proti
globalnim podnebnim spremembam. Od leta 2008 se je Konveneija zupanov razvila v vodilno gibanje lokalnih oblasti,
ki so pripravljene okrepiti svoje ambicije glede trajnostne energije in podnebnih sprememb. Izhodisce za Konveneijo
zupanov je poziv evropskih mest, ki ga je Evropska komisija potrdila in podprla.

2. RAZLOGIIN CIUI ZA SPREJEM
Podpisniki podpirajo skupno vizijo EU za leto 2050 s eiljem zmanjsati emisije CO 2 na obmocju Gorenjske za najmanj
40 % do leta 2030 glede na izhodiscno leta 2005. Za doseganje cilja so v Akeijskem nacrtu Trajnostno energetskopodnebnega nacrta Gorenjske (TEPN Gorenjske) pripravljeni razlicni ukrepi za pospesevanje razogljicenja, krepitev
sposobnosti prilagajanja in blazenja podnebnih sprememb . TEPN Gorenjske je izdelan na podlagi metodologije v
okviru Konvencije zupanov za podnebne spremembe in energijo.
V okviru TEPN Gorenjske je pripravljen:
seznam osnovnih emisij (BEl), ki kolicinsko opredelijo toplogredne emisije,
oeena tveganja in ranljivosti (RVA), ki meri raven tveganja z analizo moznih podnebnih nevarnosti in oeeno
ranljivost,
Akeijski nacrt za trajnostno energijo in podnebje (AN TEPN),
oblikovanje delovne sku pine - Svet TEPN Gorenjske.

3. POGLAVITNE RESITVE
Evropska komisija se je zavezala podpreti lokalne skupnosti, vkljucene v Konveneijo zupanov, in jim zagotoviti
podporo 5 pomocjo financnih sredstev, javno prepoznavnostjo in politicno podporo na ravni EU.
Podpisniki imajo sledece koristi :
okrepljena dinamika zmanjsevanja CO 2,
pridobivanje strokovnega znanja,
objavljanje dosezkov podpisnika preko spletnega portala,
izboljsati kakovost zivljenja svojih obcanov,
siroka tehnicna podpora,
okrepljeno sodelovanje z delezniki na evropskem nivoju.
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4.

FINANCNE POSLEDICE

Sprejem TEPN Gorenjske ne predstavlja financnih posledice za proracun Mestne obcine Kranj .

Predlagamo, da Mestni Svet Mestne obcine Kranj sprejme naslednji

SKLEP

Sprejeme se Trajnostni energetsko-podnebni nacrt Gorenjske.

Pripravila:

mag. M
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mag. Marko Cehovin,
Vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne sluzbe

Priloga:
Trajnostni energetsko-podnebni nacrt Gorenjske (povezava)
http://www.bsc-kranj.si/library/fi les/u pload/TE PN_Gorenjska .zip
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