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1 POVZETEK 

1.1 Konvencija županov in SEAP 
 
Konvencija županov je evropsko gibanje, v katerem sodelujejo lokalne in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno 
zavezale k povečanju energetske učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije na svojih območjih. Podpisniki 
Konvencije se zavežejo, da bodo izpolnili in presegli cilj Evropske unije 20% zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020. 
Podpisniki Konvencije županov morajo v enem letu po pristopu predložil svoj akcijski načrt za trajnostno energijo 
(v nadaljevanju SEAP), v katerem so določeni cilji Konvencije in ukrepi za njihovo izpolnitev. 
 
SEAP je ključni dokument, v katerem podpisnik Konvencije predstavi kako namerava doseči ciljno zmanjšanje CO2 
do leta 2020. Na podlagi rezultatov osnovne evidence emisij (BEI) se identificirajo najustreznejša področja 
ukrepanja in priložnosti za doseganje zmanjšanja emisij CO2. Določa vzpostavljene dejavnosti in ukrepe za 
doseganje ciljev, poleg tega pa tudi časovne okvire in dodeljene odgovornosti.  

1.2 Osnovna evidenca emisij 
 
Najpomembnejši pogoj za pripravo SEAP je osnovna evidenca emisij. Skladno s priročnikom za izdelavo SEAP je 
priporočeno izhodiščno leto za evidenco leto 1990. V primeru, da lokalni organ nima kvalitetnih podatkov, da bi 
pripravil evidenco za leto 1990, se lahko izbere leto, za katerega se lahko zbere čim več najzanesljivejših podatkov 
in ki je najbližje letu 1990. Ker je bil za MOK že izdelan lokalni energetski koncept (Lokalni energetski koncept 
MOK, marec 2008, El-tec Mulej d.o.o., Lokalni energetski koncept MOK - novelacija, december 2011, Lokalna 
energetska agencija Gorenjske) v katerem so bili zbrani podatki za leto 2006, se je za izhodiščno leto za izdelavo 
osnovne evidence emisij MOK, v izogib ponovnemu zbiranju podatkov, določilo leto 2006.  
 
Osnovna evidenca emisij se je izdelala za področja: 
- občinske zgradbe, oprema/zmogljivosti, 
- stanovanjske zgradbe, 
- občinska javna razsvetljava, 
- proizvodne dejavnosti, 
- občinski vozni park, 
- javni promet. 
 
Podatki za izdelavo osnovne evidence emisij za navedena področja so bili povzeti po lokalnem energetskem 
konceptu. 
 
V osnovno evidenco emisij se niso vključila področja terciarne zgradbe, oprema/zmogljivost ter zasebni in 
komercialni promet, in sicer zaradi ne-razpolaganja s podatki. 
 
Za izračun emisij so se izbrali standardni emisijski faktorji, predvsem zaradi lažje dostopnosti. Uporabili so se 
privzeti emisijski faktorji, navedeni v priročniku za izdelavo SEAP. 
 
V spodnjih preglednicah je prikazana končna poraba energije v letu 2006 za obravnavna področja in pripadajoče 
emisije CO2.  
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Preglednica 1: Skupna končna poraba energije 

Kategorija 

KONČNA PORABA ENERGIJE [MWh] 

Električna 
energija 

Ogrevanje
/hlajenje 

Fosilna goriva Energija iz obnovljivih virov 

Skupaj Zemeljski 
plin 

Tekoči 
plin 

Kurilno 
olje 

Dizel Bencin Lignit Premog  
Druga 
fosilna 
goriva 

Rastlinsko 
olje 

Biogorivo  
Druga 

biomasa 
Sončna 
energija 

Geotermalna 
energija 

ZGRADBE, 
OPREMA/ZMOGLJIVOSTI IN 
PROIZVODNE DEJAVNOSTI: 

    

Občinske zgradbe, 
oprema/zmogljivosti 

3.351  2.726  4.268    7.751                      18.096 

Terciarne zgradbe, 
oprema/zmogljivosti (razen 
občinskih) 

                              0 

Stanovanjske zgradbe 79.066  83.327  35.289  1.374  97.445        608        18.848      315.957 

Občinska javna razsvetljava 3.353                              3.353 

Proizvodne dejavnosti 
(razen proizvodnih 
dejavnosti, vključenih v 
evropski sistem trgovanja z 
emisijami (ETS) 

221.531  78.257  288.487  1.293  11.190  21.747              8.534      631.039 

Vmesna vsota zgradbe, 
oprema/zmogljivosti in 
proizvodne dejavnosti 

307.301 164.310 328.044 2.667 116.386 21.747 0 0 608 0 0 0 27.382 0 0 968.445 

PROMET:     

Občinski vozni park            6  46                 52 

Javni promet             4.343                 4.343 

Zasebni in komercialni 
promet 

                              0 

Vmesna vsota promet 0 0 0 0 0 6 4.389 0 0 0 0 0 0 0 0 4.395 

Skupaj 307.301 164.310 328.044 2.667 116.386 21.753 4.389 0 608 0 0 0 27.382 0 0 972.840 
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Preglednica 2: Emisije CO2 

Kategorija 

Emisije CO2 [t]/ emisije ekvivalentov CO2 [t] 

Električna 
energija 

Ogrevanje
/hlajenje 

Fosilna goriva Energija iz obnovljivih virov 

Skupaj Zemeljski 
plin 

Tekoči 
plin 

Kurilno 
olje 

Dizel Bencin Lignit Premog  
Druga 
fosilna 
goriva 

Biogorivo  
Rastlinsko 

olje 
Druga 

biomasa 
Sončna 
energija 

Geotermalna 

ZGRADBE, 
OPREMA/ZMOGLJIVOSTI IN 
PROIZVODNE DEJAVNOSTI: 

                                

Občinske zgradbe, 
oprema/zmogljivosti 

1.867 551 862   2.163                     5.442 

Terciarne zgradbe, 
oprema/zmogljivosti (razen 
občinskih) 

                              0 

Stanovanjske zgradbe 44.040 16.832 7.128 312 27.187       207       0     95.707 

Občinska javna razsvetljava 1.868                             1.868 

Proizvodne dejavnosti 
(razen proizvodnih 
dejavnosti, vključenih v 
evropski sistem trgovanja z 
emisijami (ETS) 

123.393 15.808 58.274 294 3.122 5.806             0     206.697 

Vmesna vsota zgradbe, 
oprema/zmogljivosti in 
proizvodne dejavnosti 

171.167 33.191 66.265 605 32.472 5.806 0 0 207 0 0 0 0 0 0 309.713 

PROMET:                                 

Občinski vozni park            2  11                 13 

Javni promet             1.081                 1.081 

Zasebni in komercialni 
promet 

                              0 

Vmesna vsota promet 0 0 0 0 0 2 1.093 0 0 0 0 0 0 0 0 1.094 

DRUGO:                                 

Ravnanje z odpadki 

  

  

Ravnanje z odpadno vodo   

Navedite tudi druge emisije    

Skupaj 171.167 33.191 66.265 605 32.472 5.806 1.093 0 207 0 0 0 0 0 0 310.808 
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Ustrezni emisijski faktorji 
CO2 v [t/MWh] 

0,557 0,202 0,202 0,227 0,279 0,267 0,249 0,364 0,341       0     
 

Emisijski faktor CO2 za 
električno energijo, ki se ne 
proizvaja lokalno [t/MWh] 

    
              

 



SEAP MOK 

Stran 12 od 75 

1.3 Cilj SEAP MOK 
 
Splošni cilj Mestne občine Kranj je zmanjšanje izpustov CO2 do leta 2020 za 21%. Cilj zmanjšanja je določen kot 
absolutna vrednosti (odstotek količine emisij CO2 izračunan glede na izhodiščno leto 2006). 

1.4 Akcijski načrt SEAP MOK 
 
Cilj zmanjšanja CO2 za 21% do leta 2020 bo dosežen z izvajanjem akcijskega načrta oziroma ukrepov navedenih v 
spodnji preglednici. 
 
Preglednica 3: Akcijski načrt za zmanjšanje emisij CO2 

Ukrepi za občinske 
stavbe, 
opremo/zmogljivosti 

Področje 
ozaveščanja in 
svetovanja 

Načrt sodelovanja za izvajanje obveščevalnih-izobraževalnih aktivnosti 

Izvajanje obveščevalnih-izobraževalnih aktivnosti 

Področje 
občinskega 
planiranja in javne 
infrastrukture 

Priprava predpisov za izvajanje energetske strategije MOK 

Energetsko knjigovodstvo za občinske objekte 

Izdelava energetskih izkaznic javnih objektov 

Vzpostavitev standarda SIST EN ISO 50001:2011 kot orodja za izvajanja 
energetskega upravljanja v MOK 

Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih objektov 

Zmanjšanje rabe energije v občinskih objektih 

Energetska sanacija javnih stavb MOK 

Postavitev sistemov na lesno biomaso v javnih objektih 

Spremljanje rabe energije za javno razsvetljavo 

Racionalizacija javne razsvetljave in uskladitev z Uredbo 

Uporaba pametnih svetil JR in uvedba samozadostnih uličnih svetil 

Energetski sistemi 

Povečevanje odjema in širitev sistema daljinskega sistema-plinifikacija 

Načrt izrabe OVE 
1. Vzpostavitev sistemov DOLB (daljinsko ogrevanje na biomaso) 
2. Vzpostavitev sistemov za izkoriščanje bioplina 
3. Vzpostavitev sistemov za izkoriščenje geotermalne energije 

Ukrepi za stanovanjske zgradbe 

Subvencioniranje razširjenih energetskih pregledov večstanovanjskih 
objektov 

Vključevanje zasebnih investitorjev v izvajanje ukrepov energetskih 
prenov večstanovanjskih zgradb 

Investicijski ukrepi v gospodinjstvih 

Zamenjava gospodinjskih aparatov z energetsko učinkovitimi 

Ukrepi za proizvodne dejavnosti Izvajanje aktivnega svetovanja v industriji 

Ukrepi za promet 

Izdelava strategije za mestni potniški promet in izvedba ukrepov za 
izboljšanje mestnega potniškega prometa 

Izdelava prometne študije in prometnega modela 

Trajnostna parkirna politika 

Izdelava mobilnostih načrtov in promocija trajnostne mobilnosti 

Vzpostavitev kolesarskih stez 

Spodbujanje alternativnih prevoznih sredstev 

Posodobitev občinskega voznega parka 

Optimizacija semaforizacije 

Vzpostavitev P&R sistema in omejitev parkiranja v starem mestnem jedru 

Ostali ukrepi 
Prijave na razpise za naložbe v ukrepe URE in OVE (priprava vlog) 

Center ponovne uporabe 
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2 UVOD 

2.1 Konvencija županov 
 
Konvencija županov je evropsko gibanje, v katerem sodelujejo lokalne in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno 
zavezale k povečanju energetske učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije na svojih območjih. Podpisniki 
Konvencije se zavezujejo, da bodo izpolnili in presegli cilj Evropske unije 20% zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020. 
 
Po sprejetju podnebno-energetskega svežnja EU leta 2008 je Evropska komisija oblikovala Konvencijo županov, da 
bi potrdila in podprla prizadevanja lokalnih oblasti pri izvajanju politik trajnostne energije. Lokalne vlade igrajo pri 
blaženju učinkov podnebnih sprememb ključno vlogo, glede na to, da je 80% porabe energije in emisij CO2 
povezanih z mestnimi dejavnostmi. 
 
Zaradi njenih edinstvenih značilnosti – je edino tovrstno gibanje, ki spodbuja lokalne in regionalne udeležence k 
doseganju ciljev EU – evropske institucije Konvencijo županov prikazujejo kot izjemen model več nivojskega 
upravljanja. 

2.2 Pristop h Konvenciji županov 
 
1. KORAK – PODPIS KONVENCIJE ŽUPANOV 
 
Prvi korak je običajno podpis Konvencije županov. To se stori s podpisom pristopnega obrazca.  

 
Slika 1: Pristopni obrazec h Konvenciji županov 
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H Konvenciji županov lahko pristopijo vse evropske lokalne skupnosti. Odločitev o pristopu je popolnoma 
prostovoljna. H Konvenciji županov se lahko pristopi kadarkoli. Lokalne skupnosti, ki nameravajo pristopiti h 
Konvenciji županov, morajo pridobiti soglasje občinskega sveta. Ko je odločitev o pristopu tudi formalno potrjena, 
se izpolni in podpiše pristopni obrazec. 
 
2. KORAK – PREDLOŽITEV AKCIJSKEGA NAČRTA ZA TRAJNOSTNO ENERGIJO (SEAP) 
 
Podpisnik Konvencije županov se zavezuje, da bo v enem letu po pristopu predložil svoj akcijski načrt za trajnostno 
energijo (SEAP), v katerem bodo določeni cilji Konvencije in ukrepi za njihovo izpolnitev. 
 
SEAP mora odobriti mestni občinski svet. 
 
Po predložitvi bo Skupno raziskovalno središče pregledalo doslednost podatkov. Po odobritvi predloge SEAP, bodo 
povzetki navedenih podatkov objavljeni na spletnem mestu Konvencije županov, pod podpisnikovim profilom. 
 
Izvajanje akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP) bo zagotovo trajalo najdlje in zahtevalo največ 
prizadevanj ter finančnih sredstev. 
 
Spremljanje napredka je zelo pomemben del postopka akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP). Redna 
evalvacija, ki ji sledi ustrezna prilagoditev akcijskega načrta, omogoča stalne izboljšave postopka. 
 
3. KORAK – REDNO ODDAJANJE POROČIL O IZVAJANJU 
 
Po predložitvi akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP) je potrebno vsaki dve leti poročati o izvajanju SEAP. 
Namen poročil o izvajanju je preveriti skladnost vmesnih rezultatov s predvidenimi cilji z vidika izvedenih ukrepov 
in zmanjšanja emisij CO2. Spletna predloga, ki je tesno povezana z obstoječo predlogo SEAP, poenostavlja 
postopek poročanja. Glavni dosežki bodo objavljeni pod podpisnikovim profilom na spletnem mestu Konvencije, s 
čimer bo na kratko predstavljen dosežek lokalne oblasti. 

2.3 Akcijski načrt za trajnostno energijo (SEAP) 
 
Da bi svojo politično zavezo preoblikovali v konkretne ukrepe in projekte, se podpisniki Konvencije zlasti 
zavezujejo, da bodo pripravili osnovno evidenco emisij in v enem letu po pristopu predložili akcijski načrt za 
trajnostno energijo (SEAP). 
 
Akcijski načrt za trajnostno energijo (SEAP) je ključni dokument, v katerem podpisnik Konvencije predstavi kako 
namerava doseči ciljno zmanjšanje CO2 do leta 2020. Na podlagi rezultatov osnovne evidence emisij (BEI) se 
identificirajo najustreznejša področja ukrepanja in priložnosti za doseganje zmanjšanja emisij CO2. Določa 
vzpostavljene dejavnosti in ukrepe za doseganje ciljev, poleg tega pa tudi časovne okvire in dodeljene 
odgovornosti.  

2.3.1 Obseg SEAP 

 
Konvencija županov zadeva ukrepe na lokalni ravni v pristojnosti lokalne skupnosti. SEAP se mora osredotočiti na 
ukrepe za zmanjšanje emisij CO2 in končne porabe energije pri   uporabnikih. SEAP mora zajemati celotno 
geografsko območje lokalne skupnosti. SEAP mora vključevati ukrepe tako za javni, kot tudi za zasebni sektor. 
Vendar pa se pričakuje, da bo lokalna skupnost  dala zgled in torej izvedla ukrepe v lastnih stavbah, vozilih, itd. 
 
Glavni ciljni sektorji so zgradbe, oprema/zmogljivosti in mestni prevoz. SEAP lahko vključuje tudi ukrepe povezane 
z lokalno proizvodnjo električne energije (fotovoltaika, vetrna energija, izboljšanje lokalne proizvodnje električne 
energije) in lokalnim ogrevanjem/hlajenjem. Poleg tega SEAP lahko zajema tudi področja pri katerih lokalna 
skupnost lahko vpliva na porabo energije (npr. prostorsko planiranje), spodbuja trg za energetsko učinkovite 
proizvode in storitve (javna naročila), kot tudi spremembe v strukturi potrošnje (skupaj z deležniki in občani). 
Ravno nasprotno, industrijski sektor ni ključni cilj Konvencije županov, tako da se lokalna oblast lahko odloči 
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vključiti ukrepe za ta sektor ali ne. V vsakem primeru je treba podjetja, ki so vključena v sistem trgovanja z 
emisijami (Evropski sistem trgovanja z emisijami CO2), izključiti iz SEAP, razen če so bili vključeni v prejšnjih načrtih 
lokalne skupnosti. 

2.3.2 Časovni obseg SEAP 

 
Ciljno leto Konvencije županov je leto 2020. Zato mora SEAP vsebovati jasen opis strategije in ukrepov, ki jih bo 
izvedla lokalna skupnost, da bo dosegla svoje obveznosti do leta 2020. SEAP lahko zajema daljše obdobje, vendar 
mora v tem primeru vsebovati vmesne vrednosti in cilje za leto 2020.  
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3 ANALIZA STANJA
1 

3.1 Predstavitev Mestne občine Kranj 
 
Mestna Občina Kranj (v nadaljevanju MOK) spada v gorenjsko statistično regijo, v kateri ima vodilno vlogo. S 
53.209 prebivalci konec leta 2006 predstavlja dobro četrtino celotne populacije regije, na svojem območju pa ima 
tretjino vseh gospodarskih družb regije. MOK je v gospodarskem smislu najmočnejša gorenjska občina in po 
številnih kazalnikih predstavlja več kot tretjino celotne gospodarske moči regije. Tolikšno gospodarsko moč ji 
zagotavljajo predvsem velika in uspešna industrijska podjetja. Pomembno vlogo imajo tudi številna manjša, 
vendar tržno zelo prodorna podjetja. Dohodek na zaposlenega je nad povprečjem regije. Ima tako kot celotna 
regija sorazmerno ugodno starostno strukturo s skoraj tretjino prebivalstva mlajšega od 25 let. Potencial, ki ga 
ima, daje MOK ugodne možnosti za nadaljnji razvoj. Ugodna geografska lega, dobre cestne in železniške povezave, 
dobro razvita gospodarska infrastruktura ter neposredna bližina mednarodnega letališča Ljubljana na Brniku 
ugodno vplivajo na razvoj gospodarstva. 
 

 
Slika 2: Območje MOK 

 

                                                      
 
 
1
 Poglavje je povzeto po: 

- Lokalni energetski koncept MOK, marec 2008, El-tec Mulej d.o.o.  
- Lokalni energetski koncept MOK - novelacija, december 2011, Lokalna energetska agencija Gorenjske 
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Ozemlje MOK meri 150,90 ha. V mejah MOK je 49 naselij v 26 krajevnih skupnostih. Konec leta 2006 je bilo v 
občini 53.209 prebivalcev (Statistični letopis 2007).  
 
Konec leta 2006 je bilo v MOK 19.740 stanovanj s skupno površino stanovanj 1.514.900 m2. Povprečno stanovanje 
je tako veliko 76,7 m2 (Statistični letopis 2008).  
 
Podnebje v MOK je alpsko, v spodnji preglednici so prikazane povprečne temperature po mesecih v letih 2004, 
2005 in 2006. 
 
Preglednica 4: Povprečne mesečne temperature v letih 2004, 2005 in 2006 

Mesec 
Povprečna temperatura 

(°C) 

2004 2005 2006 

januar -1,6 -2,4 -4,5 

februar 0,3 -3,2 -2,1 

marec 2,3 2,7 2,3 

april 9,0 8,8 9,4 

maj 12,2 14,8 13,6 

junij 16,9 18,3 18,7 

julij 18,6 19,3 21,6 

avgust 18,5 17,1 16,2 

september 13,8 15,0 15,7 

oktober 11,6 10,3 11,1 

november 3,9 3,9 6,2 

december 0,0 -2,5 2,5 

POVPREČJE 8,8 8,5 9,2 

 
Povprečna nadmorska višina v MOK je 385 m, zemljepisna lega: 
- zemljepisna širina 46°15', 
- zemljepisna dolžina 14°22'. 

3.2 Analiza rabe energije 
 
Analiza rabe energije v MOK je bila narejena po naslednjih skupinah porabnikov: 
- gospodinjstva, 
- večja podjetja, 
- javne stavbe. 
 
Posebej je bila obdelana raba energije za ogrevanje prostorov in sanitarne tople vode in posebej raba električne 
energije. 

3.2.1 Gospodinjstva 

 
Stanovanja v MOK se ogrevajo na naslednje načine: 
- priključitev na sistem daljinskega ogrevanja, 
- preko večjih kotlovnic, ki ogrevajo več stavb, 
- lokalno, etažno ali centralno za posamezni objekt. 
 
Podatki o razdelitvi stanovanj glede na način ogrevanja so dobljeni iz podatkov SURS - popisa prebivalstva 2002. 
Podatki so prikazani v spodnjem diagramu. 
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Diagram 1: Deleži stanovanj po načinu ogrevanja stanovanj v MOK 

3.2.1.1 Stanovanjski objekti – gospodinjstva priključena na sistem daljinskega ogrevanja 

 
V MOK so trije sistemi, ki se lahko štejejo za sisteme daljinskega ogrevanja. Dva od teh upravlja podjetje Domplan 
d.d. in so nanj priključeni stanovanjski in poslovni objekti, enega pa Energetika Sava in so nanj priključeni samo 
poslovni objekti. Podrobneje so sistemi obdelani v nadaljevanju. Upravljavec obeh sistemov, na katera so 
priključena stanovanja, nima podatkov o točnem številu priključenih stanovanj. Obračun stroškov ogrevanja se 
vrši glede na ogrevano stanovanjsko površino, zato je bilo iz podatka o m2 stanovanjskih površin oskrbovanih 
preko posameznega sistema in podatka o povprečni površini stanovanja določeno število stanovanj, priključenih 
na sistem. 
 
Na sistemu daljinskega ogrevanja Planina je po podatkih podjetja Domplan d.d. obračunska stanovanjska površina 
239.231 m2, oziroma 4.100 stanovanj, kar predstavlja 20,5% vseh stanovanj2. Na sistemu daljinskega ogrevanja 
Vodovodni stolp S2 je prav tako po podatkih Domplana obračunska stanovanjska površina 43.680 m2, kar pomeni 
800 stanovanj oziroma 4% vseh stanovanj. Skupaj je na sistem daljinskega ogrevanja priključenih 4.900 stanovanj 
oziroma 25% vseh stanovanj v MOK. Glede na to, da se obračun ne vrši po dejansko porabljeni energiji za 
ogrevanje in ni na voljo podatkov o dejanski rabi, je bilo za ta stanovanja ocenjeno energijsko število ter raba 
sekundarne in koristne energije. Izračuni so razvidni iz spodnje preglednice. Poudariti je potrebno, da gre za 
skupno rabo energije v sistemu in ne samo za rabo stanovanj. 
 
Preglednica 5: Analiza rabe energije v sistemih DO Planina in Vodovodni stolp 

Kotlarna 

Vrsta 
goriva 

zemeljski 
plin 

enote 

Ogrevana 
površina 

(m2) 

Povprečna 
raba v 
zadnjih 

treh letih 

Energijsko 
število 

(kWh/m2) 

Raba 
sekundarne 

energije 
(kWh/m2) 

Raba 
končne 

energije* 
(kWh/m2) 

Raba 
koristne 

energije za 
ogrevanje 
(kWh/m2) 

PLANINA Sm3 253.476 7.723.987 289 261 221 153 

VODOVODNI 
STOLP 

Sm3 47.004 975.613 197 177 151  

*z energijo za ogrevanje sanitarne tople vode v območju Planina 
vir: Domplan d.d 

                                                      
 
 
2
 Preračunano na leto 2006, Vir: Statistični letopis 2007, SURS 
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3.2.1.2 Stanovanjski objekti – gospodinjstva oskrbovana z energijo za ogrevanje preko skupnih večjih 
kotlovnic 

 
Podatki o večjih kotlovnicah, ki oskrbujejo stanovanjske objekte, so pridobljeni z anketiranjem upravnikov. Na 
področju MOK opravljajo dejavnost upravljanja trije večji upravniki, in sicer Domplan d.d., Dom sistemi d.o.o. in 
Zveza Kranj d.o.o. Z večino upravlja Domplan d.d, ki je posredoval podatke o rabi energije v posameznih 
kotlovnicah. V spodnji tabeli so podatki o rabi energije za te kotlovnice. Hkrati so bili pridobljeni še podatki o rabi 
kotlovnic na zemeljski plin, ki pa jih zaradi varovanja poslovnih skrivnosti ni možno objaviti po objektih, temveč le 
sumarno. 
 
Takih kotlovnic je skupaj 30 in sicer: 
- 5 kotlovnic s priključno močjo do vključno 50 kW, 
- 13 kotlovnic s priključno močjo nad 50 do vključno 100 kW, 
- 6 kotlovnic s priključno močjo nad 100 do 200 kW, 
- 6 kotlovnic s priključno močjo nad 200 kW. 
 
Glede na izračune ter podatke SURS je ocenjeno število stanovanj, ki so priključeni na skupne kotlovnice (brez 
Planine in Vodovodnega stolpa) 1.850, kar pomeni 9%. Delež stanovanj, ki se ogrevajo s skupnimi kotlovnicami in 
daljinskim ogrevanjem, se je tako zvišal na 34% vseh stanovanj (skupaj 6.900 stanovanj). 
 
Preglednica 6: Podatki o večjih kotlovnicah, ki jih upravlja Domplan d.d. 

Kotlovnica 
Instalirana 
moč kotlov 

(kW) 

Št. kotlov 
v 

kotlovnici 

Ogrevalna 
površina v 

m2 

Število 
priključenih 
odjemalcev 

Kurilna sezona 

2005 
/ 

2006 

2004 
/ 

2005 

2003 
/ 

2004 

Planina 
zem. 
plin 

Sm
3
 45082 3 253476 4139 7.765.197 7.640.539 7.766.225 

Vodovodni 
stolp-S2 

zem. 
plin 

Sm
3
 8350 3 47004 818 1.006.032  955.484 965.322 

Š.C. Zlato 
polje 

zem. 
plin 

Sm
3
 4750 2  5 350.397  288.985 295.439 

H-8 
Bleiweisova 
ul. 14 

zem. 
plin 

Sm
3
 3720 2 11491 105 331.576  324.696 326.692 

Mlakarjeva 
22 

zem. 
plin 

Sm
3
 572 2 3961 72 89.548  84.534 90.482 

Kidričeva 
47 

zem. 
plin 

Sm
3
 230 1 1556 30 37.379  33.343 32.381 

ZZZS Zlato 
polje 2 

zem. 
plin 

Sm
3
 450 1 4000 45 67.234  66.439 63.315 

Kebetova 1 
zem. 
plin 

Sm
3
 582 1 3417 72 90.770  92.578 87.303 

Zoisova 11 
zem. 
plin 

Sm
3
 92,6 2 1159 20 15.095   

Bleiweisova 
6 

ELKO l 810 2 8133 53 89.622  84.551 84.919 

Zlato polje 
3 

ELKO l 816 2 6763 144 159.341  163.756 158.962 

Zoisova 13 ELKO l 814 1 4411 80 88.324  109.656 108.909 

Savska c. 2 ELKO l 200 2 2394 45 40.847  38.087 38.822 

Oldhamska 
14 

ELKO l 80 1 281 6 7.520  7.258 6.690 

Kidričeva 1 ELKO l 800 2 4606 71 87.325  79.996 81.415 

Maistrov 
trg 12 

ELKO l 230 1 900 13 25.527  23.250 23.455 

Poštna 3 ELKO l 408 1 2172 40 36.825  40.979 42.148 
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Reginčeva 
8 

ELKO l 44 1 192 5 5.132  4.930 4.762 

Hrastje 52 ELKO l 60 1 450 10 10.026  9.676 9.793 

Kopališka 
17 

ELKO l 50 1 300 5 2.788  2.610 4.956 

Golnik 111, 
112 

ELKO l 655 1 3696 69 91.630  93.781 97.433 

Smledniška 
36 

ELKO l 60 1 360 6 6.424  6.558  

Britof 32 UTP l 126 1 660 15 11.843   

Čirče 39 UTP l 44 1 428 6 8.500   

3.2.1.3 Stanovanjski objekti – gospodinjstva oskrbovana z energijo za ogrevanje lokalno, etažno ali centralno 
za posamezni objekt 

 
Ogrevanje posameznih stanovanjskih objektov je razdeljeno v dve skupini: 
- ogrevanje objektov, ki so priključeni na plinovodno omrežje, 
- ogrevanje ostalih objektov. 
 
Skupaj je za leto 2006 ocenjeno število stanovanj v skupini 12.600 oziroma 65%. 
 
Ogrevanje objektov, ki so priključeni na plinovodno omrežje in imajo urejeno lokalno, etažno ali centralno 
ogrevanje 
 
Poraba zemeljskega plina v gospodinjstvih je letu 2006 brez sistemov daljinskega ogrevanja in brez skupnih 
kotlovnic znašala 2.730.000 Sm3, priključna moč pa 25.614 kW (brez sanitarne tople vode). Na sistem zemeljskega 
plina je bilo v letu 2006 priključenih približno 3.100 stanovanj, ki imajo centralno, etažno ali lokalno ogrevanje in 
niso priključeni na večje skupne kotlovnice. To pomeni 16% vseh stanovanj v MOK. 
 
Ogrevanje ostalih stanovanjskih objektov, ki imajo urejeno lokalno, etažno ali centralno ogrevanje 
 
Podatki o razdelitvi stanovanj glede na rabo energentov (glavni vir) so pridobljeni iz podatkov SURS - popis 
prebivalstva 2002. Podatki zajemajo samo stanovanja, ki niso priključena na skupne kotlovnice in sistem 
daljinskega ogrevanja. Prikazani so v spodnjem diagramu. 
 

 
Diagram 2: Delež ogrevanja stanovanj, ki niso priključena na skupne kotlovnice in sistem daljinskega ogrevanja 

 
Stanovanja imajo tudi po več virov ogrevanja. Ob upoštevanju teh podatke, so rezultati prikazani v spodnjem 
diagramu. 
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Diagram 3: Delež stanovanj, ki se ogrevajo s posameznimi viri 

 
Iz podatkov: 
- Domplana d.d o številu priključenih stanovanj na daljinsko ogrevanje in omrežje zemeljskega plina ter skupnih 

kotlovnicah za leto 2006, 
- Domplana d.d. o porabi zemeljskega plina za ogrevanja gospodinjstev za leto 2006, 
- podatkov Dimnikarskega podjetja Dovrtel o številu stanovanj, ki se ogrevajo na trda goriva, UNP in olje, 
- statističnih podatkih o prebivalstvu za leto 2006 in stanovanj za 31.12.2005, 
- ankete med stanovalci na področju, kjer ni plina, 
- strukturi energentov in povprečni površini stanovanja, 
je podana groba ocenima skupne porabe energentov za gospodinjstva, ki so oskrbovana z energijo za ogrevanje 
lokalno, etažno ali centralno za posamezni objekt. Rezultati izračunov so prikazani v spodnji preglednici. 
 
Preglednica 7: Ocenjena raba po energentih pri ogrevanju stanovanj, ki imajo urejeno lokalno, etažno ali 
centralno ogrevanje v letu 2006 
 

Premog 
(t) 

Les in lesni 
odpadki 

(m
3
) 

Kurilno olje 
(l) 

Elektrika 
(kWh) 

Zemeljski 
plin 
(m

3
) 

Utekočinjen 
naftni plin 

(l) 

Sončna 
energija 
in drugo 

(kWh) 

SKUPAJ 

Količina 
energenta 

156 10.770 8.996.676  2.732.635 178.726   

Primarna 
energija 
(kWh) 

906.507 20.116.157 90.963.453 1.212.846 24.396.000 742.585 670.363 139.008.457 

3.2.2 Javne zgradbe 

 
Posebna pozornost je bila posvečena občinskim objektom, ki so bili razdeljeni v tri skupine: skupino šol in vrtci,  
športni objekti ter drugi javni objekti. Drugi  javni objekti so obravnavani v skupini posebej. Za občinske objekte so 
bili v celoti pridobljeni vsi podatki, razen tam, kjer so priključeni na sistem daljinskega ogrevanja in ni bilo 
izvedenih posebnih meritev rabe energije po objektih. 
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3.2.2.1 Osnovne šole in vrtci 

 
Podatki o rabi energentov za ogrevanje in pripravo sanitarne vode so bili pridobljeni od dobaviteljev energentov. 
6 objektov je priključenih na sistem daljinskega ogrevanja, ostali imajo lastne kotlovnice, od tega jih 20 uporablja 
ekstra lahko kurilno olje, 5 plin, en objekt pa uporablja za ogrevanje elektriko. 
 
Preglednica 8: Osnovni podatki o rabi energije v osnovnih šolah in vrtcih v MOK 

Stavba 
Podatki o 
objektu 

Ogrevanje Elektrika 
(kWh) 
letno 

povprečje 

Skupaj 
(kWh) 

Energijsko 
število 

(kWh/m
2
) 

energent enota  
povprečje 

(kWh) 

OŠ Franceta 
Prešerna Kranj 

Kidričeva 
cesta 49, Kranj 

plin kWh 616.333,33 192.583,00 808.916,33 89,47 

PŠ Franceta 
Prešerna Kranj 
(Kokrica) 

Cesta na Brdo 
45a, Kranj 

ELKO kWh 203.860,33 45.930,00 249.790,33 123,85 

OŠ Simona Jenka 
Kranj 

Ulica 31. 
divizije 7a, 

Kranj 
plin kWh 518.686,67 100.611,00 619.297,67 89,21 

PŠ Simona Jenka 
Kranj (Center) - 
1/2 obj. 

Komenskega 
ulica 2, Kranj 

ELKO l 151.130,00 35.451,00 186.581,00  

PŠ Simona Jenka 
Kranj (Primskovo) 

Zadružna ulica 
11, Kranj 

ELKO l 213.273,33 41.155,00 254.428,33 105,95 

PŠ Simona Jenka 
Kranj (Goriče) 

Srednja vas - 
Goriče 1, 

Golnik 
ELKO l 118.263,33 19.671,50 137.934,83 119,34 

PŠ Simona Jenka 
Kranj (Trstenik) 

Trstenik 39, 
Golnik 

ELKO l 175.200,00 25.778,50 200.978,50 148,98 

OŠ Staneta 
Žagarja Kranj 

Cesta 1. maja 
10a, Kranj 

ELKO kWh 531.918,67 76.727,00 608.645,67 125,90 

OŠ Stražišče Kranj 
Šolska ulica 2, 

Kranj 
ELKO  m

3
 821.927,33  135.394,00 957.321,33 92,79 

PŠ Stražišče Kranj 
(Zgornja Besnica) 

V Čepuljah 19, 
Zg. Besnica 

ELKO l 172.790,00   172.790,00 175,60 

PŠ Stražišče Kranj 
(Podblica) 

Podblica 3, Zg. 
Besnica 

ELKO l 18.100,00  5.780,50 23.880,50 83,41 

PŠ Stražišče Kranj 
(Žabnica) 

Žabnica 20, 
Žabnica 

ELKO l 119.660,00  22.906,50 142.566,50 169,73 

OŠ Orehek Kranj 
Zasavska cesta 

53 c, Kranj 
plin  m

3
 886.350,00  19.051,50 905.401,50 182,75 

PŠ Orehek Kranj 
(podružnica 
Mavčiče) 

Mavčiče 61, 
Mavčiče 

ELKO l 86.583,33  9.240,00 95.823,33 100,10 

OŠ Matije Čopa 
Kranj 

Ulica Tuga 
Vidmarja 1, 

Kranj 
DO  kWh 504.340,00  104.777,50 609.117,50 74,03 

OŠ Jakoba Aljaža 
Kranj 

Ulica Tončka 
Dežman 1, 

Kranj 
DO  kWh 650.058,00  37.157,50 687.215,50 99,78 

OŠ Predoslje 
Kranj 

Predoslje 17a, 
Kranj 

ELKO kWh 601.377,67  24.755,00 626.132,67 93,83 

OŠ Helene Puhar 
Kranj 

Kidričeva 
cesta 51, Kranj 

plin kWh 277.566,67  212.859,00 490.425,67 104,27 

Kranjski vrtci - 
UPRAVA 

Cesta Staneta 
Žagarja 19, 

Kranj 
ELKO l 102.963,33  11.072,50 114.035,83 366,42 

Najdihojca Ulica Nikole DO kWh 316.490,00  141.920,00 458.410,00 141,54 
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Poudariti je potrebno, da je 8 objektov vključenih v projekt Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. V 
spodnjem diagramu so prikazani učinki projekta za vsa obdobja.  
 

Tesla 4, Kranj 

Mojca 
Ulica Nikole 

Tesla 2, Kranj 
DO kWh 393.440,00  83.083,50 476.523,50 209,83 

Čirče 
Smledniška 
cesta 136, 

Kranj 
 kWh  6.338,00  6.338,00  

Živ žav 
Benedikova 
ulica 12a, 

Kranj 
ELKO l 243.816,67  20.700,50 264.517,17 323,36 

Biba 
Zgornje Bitnje 
266, Žabnica 

ELKO l 52.133,33  3.775,00 55.908,33 280,29 

Sonček 
Cesta 1. maja 

17, Kranj 
ELKO l 81.253,33  11.172,50 92.425,83 222,61 

Čebelica - 
Mavrica 

Planina 39, 
Kranj 

DO   16.514,00  16.514,00  

Čenča 
Oprešnikova 

4a, Kranj 
ELKO l 112.540,00  9.228,00 121.768,00 413,75 

Kekec 

Cesta 
Kokrškega 
odreda 9, 

Kranj 

ELKO l 70.933,33  3.762,00 74.695,33 218,26 

Čira čara 
Cesta Staneta 

Žagarja 6, 
Kranj 

ELKO l 140.613,33  15.718,00 156.331,33 284,64 

Janina 
Kebetova ulica 

9, Kranj 
plin  m

3
 476.459,83  75.392,00 551.851,83 285,13 

Ostržek 
Golnik 67, 

Golnik 
DO   38.019,50  38.019,50  

Ježek 
Trstenik 8, 

Golnik 
elektrika   36.483,50  36.483,50  
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Diagram 4: Prikaz rezultatov projekta (energijska števila) pogodbenega zagotavljanja prihrankov v MOK 

 
 

3.2.2.2 Športni objekti 

 
MOK ima 165 športnih objektov in površin na 48. lokacijah, ki vključujejo tudi šole. S 65. objekti in površinami 
upravlja Zavod za šport Kranj. V MOK je športu in rekreaciji skupaj namenjenih 805.061 m2 športnih objektov in 
površin, od tega 27.285 m2 v športnih objektih in 777.767 m2 na odprtih športnih površinah3. 
 
Od vseh objektov jih je večina v sklopu osnovnih šol in je njihova raba že zajeta v rabi osnovnih objektov. Največji 
objekt med športnimi je Športni center Kranj, kjer se nahajajo  pokriti olimpijski bazen, letno kopališče Kranj, 
atletski in nogometni stadion s tribunami, teniški center, športna igrišča, balinišče in otroško športno igrišče. Raba 
energije v objektih Pokritega olimpijskega bazena in Letnega kopališča Kranj je prikazana v spodnji preglednici, 
 
Preglednica 9: Raba energije v Pokritem olimpijskem bazenu in Letnem kopališču Kranj 

Energent Povprečna letna raba 

elektrika 769.118 kWh  

ELKO 361.584 l 3.615.840 kWh 

 
Objekta sta vključena v Projekt pogodbenega zagotavljanja energije in ukrepov za doseganje prihrankov to je 
prenova klimatskih sistemov, preureditev kotlovnice in nadgradnja sistema filtracije vode, kar prinaša 36% 
prihranek na toploti prihranek na rabi bazenske vode. 
 

                                                      
 
 
3
 vir: http://www.zsport-kranj.si/ 



SEAP MOK 

Stran 25 od 75 

3.2.2.3 Drugi javni objekti 

 
Obdelani so bili tudi drugi občinski objekti, za katere so bili pridobljeni podatki - glasbena šola, Gorenjski muzej, 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti OE Kranj in Grad Khiselstein. V MOK je še 21 javnih objektov. Uporabniki 
so različni, največja skupina so srednje šole in dijaški domovi (Ministrstvo za šolstvo). 

3.2.3 Industrijski in drugi večji poslovni objekti 

 
Na območju MOK so večji industrijski obrati prisotni na območju mestnega predela Kranja Labore, razprostirajo pa 
se tudi okoli Mestnega Loga ter Planine. Na teh območjih se nahajajo Aquasava, d.o.o., Iskra OTC, d.o.o., Iskra 
Vzdrževanje, d.d., Iskraemeco, d.d., Sava Tires d.o.o., Savatech d.o.o., Zvezda, tekstilna tovarna d.d., Goodyear 
Engineered Products Europe d.o.o., Dinos Kranj, d.o.o. in druga podjetja. Večja poslovno storitvena cona (trgovski 
centri) pa se nahaja na obrobju Kranja na območju mestnega predela Planina. Manjše poslovno proizvodne cone 
pa so prisotne tudi v drugih delih obrobja Kranja in v bližnji okolici v smeri proti severu. 
 
Vseh 69 podjetij je bilo pozvanih k sodelovanju z anketami. Odzvalo se je malo podjetij (15) in Klinika Golnik. Iz 
odgovorov se lahko ugotovi, da predvsem večja podjetja posvečajo veliko pozornost rabi energije. Vsa večja 
podjetja imajo zadolženo osebo za spremljanje rabe in izvajanje posodobitev – ukrepov za znižanje stroškov. Vsa 
imajo tudi pripravljene plane za naslednja obdobja. V ospredju je tudi uporaba odpadne toplote iz industrijskih 
procesov. Pri treh podjetjih, ki so se odzvala anketiranju (Iskra, Sava in IBI), imajo v načrtu postavitev 
soproizvodnje toplote in elektrike na lokacijah svojih podjetij, s cilji oskrbovati s toploto tudi sosednje objekte.  
 
Podatke o porabi energentov v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu smo pridobili na Statističnem uradu RS. 
Podatkov za ostale dejavnosti ne zbirajo. Zaradi zaupnosti podatkov, so nam s Statističnega urada RS lahko 
posredovali samo sintezne podatke o porabi energentov v MOK, ne pa tudi podatkov po posameznih podjetjih. 
 
 
 
Preglednica 10: Poraba energentov v predelovalni dejavnostih in gradbeništvu za MOK za leto 2006 

Energent 
Leto 
2006 

01010 Električna energija (MWh) 221.531 

02060 Les in lesni odpadki (t) 2.032 

03040 Dizelsko gorivo(za delovne stroje) (t) 1.854 

03050 Ekstra lahko kurilno olje (t) 1.231 

04010 Zemeljski plin (1000 Sm3) 30.367 

04020 Utekočinjen naftni plin (propan,butan) (t) 101 

05010 Toplotna energija (nabavljena topla voda, para) (GJ) 281.727 

vir: SURS, g. Jože Zalar po elektronski pošti 

3.2.4 Promet 

3.2.4.1 Javni promet 

 
Mestni promet v MOK se izvaja po Odloku o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa, ki ga je 
sprejel Svet mestne občine Kranj na 28. seji dne 14.11.2001. Koncesijo za izvajanje javnega mestnega prometa je  
po pogodbi iz leta 2002, do septembra 2013, imelo podjetje Alpetour – potovalna agencija, d.d. Alpetour tudi 
najprej ostaja koncesionar. Sedež podjetja je v Kranju, na ulici Mirka Vadnova 8, kjer je tudi servis in garaža za 
avtobuse. 
 
Avtobusi v mestnem potniškem prometu vozijo na 10 avtobusnih progah in povezujejo okolico ter bivalna naselja 
Kranja z železniško postajo in središčem mesta. Prevoz se izvaja vse dni v letu. V jutranji in opoldanski konici so 
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vozni redi v največji meri prilagojeni zaposlenim, dijakom in učencem. V tem času večina linij obratuje s polurnim 
intervalom. Izven konic avtobusi vozijo najmanj vsako uro. 
 
Vozni park za izvajanje javnega mestnega prometa v MOK vključuje 12 vozil. Povprečna poraba goriva na 100 km znaša 32,39 
litrov. V vozni park sta vključeni tudi dve kombinirani vozili Mercedes Sprinter prirejeni za prevoz potnikov, ki znižujeta 
povprečno porabo goriva. Povprečna raba avtobusov brez kombijev znaša 37,60/100 km. 
 

Preglednica 11: Povprečna raba goriva za MPP vozila 

Vrsta vozila Število vozil Poraba na 100 km 

mali busi – Sprinter 2 13,40 l / 100 km 

veliki busi 10 37,60 l / 100 km 

povprečje vsi busi MPP Kranj 12 32,39 l / 100 km 

 
Za potrebe mestnega prevoza se v povprečnem letu porabi okoli 488.000 litrov goriva. 
 
V letu 2010 je bilo prepeljanih 757.103 potnikov. V povprečju to znaša okoli 2074 potnikov na dan. Tako se za 
potrebe transporta porabi v povprečju 0,64 litrov goriva na potnika. Po oceni znaša delež potnikov v mestnem 
potniškem prometu, ki so bili prepeljani z javnim potniškim prometom, manj kot 5%, kar je bistveno premalo. 
 

 
Diagram 5: Letni podatki o številu prevoženih potnikov po linijah za leto 2010 

3.2.4.2 Vozila v lasti MOK 

 
Preglednica 12: Poraba energenta za vozila v lasti MOK v letu 2006 

Tip vozila 
Vrsta 

energenta 
Povprečna 

poraba/100 km1 
Število prevoženih 

km2 
Poraba goriva 

2006 v l 

Renault Scenic 1.6 bencin 8,5 10.000 850 

Renault Kangoo 1.2 Authenique bencin 7,5 7.000 525 

Land Rover Discovery 2,5 TD5 diesel 12 5.000 600 

VW Golf Plus trendline 1.6 bencin 7 7.000 490 

Renault Kangoo Express KFe 
Confort 1.2 

bencin 7,5 7.000 525 

Jeep Cherokke Grand 3.0 bencin 12 5.000 600 

Renault Clio II 1,2 bencin 7 10.000 700 

Renault Espace bencin 9,5 7.000 665 

Renault Scenic 1.6 bencin 8,5 10.000 850 
1     povprečna poraba povzeta iz testov 
2     ocena prevoženih kilometrov  
vir: MOK 
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3.2.5 Raba električne energije 

 
Na področju MOK so odjemalci naslednjih tarifnih skupin: 
- gospodinjski odjem I. stopnje (do 3 kW), 
- gospodinjski odjem II. stopnje (do 7 kW), 
- gospodinjski odjem III. Stopnje (do 10 kW), 
- javna razsvetljava, 
- odjem na 1 – 35 kV I. stopnje, 
- odjem na 1 – 35 kV II. stopnje, 
- odjem na 1- 35 kV – 3 tarifni, 
- ostali odjem 0,4 kV I. stopnje, 
- ostali odjem 0,4 kV II. stopnje. 
 
Število odjemalcev po tarifnih skupinah od leta 2006 do 2010 prikazuje spodnja preglednica. Število odjemalcev se 
skozi leta nekoliko povečuje. 
 
Preglednica 13: Število odjemalcev po tarifnih skupinah na področju MOK v obdobju 2006-2010 

Leto 
GOSP. 

ODJEM I 
STOPNJA 

GOSP. 
ODJEM II 
STOPNJA  

GOSP. 
ODJEM 

III 
STOPNJA  

JAVNA 
RAZSVETLJAVA 

ODJEM 
NA 1-35 

kV I 
STOPNJA  

ODJEM 
NA 1-35 

kV II 
STOPNJA  

OSTALI 
ODJEM 
0,4 kV I 

STOPNJA 

OSTALI 
ODJEM 
0,4 kV II 
STOPNJA 

ODJEM 
NA 1-
35 kV 

3-
TARIFNI 

SKUPAJ  

2006 438 12.380 5.887 205 19 9 281 1.922 1 21.142 

2007 439 12.688 5.901 207 19 10 295 1.993 1 21.553 

2008 439 12.977 5.915 210 23 11 320 2.075 1 21.971 

2009 439 13.243 5.926 213 23 11 328 2.145 1 22.329 

2010 439 13.573 5.942 213 24 11 338 2.187 1 22.728 

vir: Elektro Gorenjska d.d. 

 
Skupna letna poraba energije po letih je prikazana v spodnjem diagramu. V zadnjem obdobju je bilo največ 
električne energije porabljene v letu 2006, in sicer 366,8 GWh. 
 

 
Diagram 6: Letna poraba električne energije v MOK v MWh 

 
Preglednica 14: Poraba električne energije (MWh) po tarifnih skupinah 

Tarifne skupine 2006 2007 2008 2009 2010 

gospodinjski odjem I. stopnje 824,6 791,6 819,8 819,2 824,0 

gospodinjski odjem II. stopnje 44.765,90 44.764,90 47.152,10 47.052,90 47.505,30 

gospodinjski odjem III. stopnje 33.475,80 32.723,90 34.066,50 33.521,70 33.762,80 

javna razsvetljava 3.352,50 3.463,80 3.229,30 3.288,10 2.845,00 
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odjem na 1-35 kV I. stopnje 193.583,30 188.762,10 170.759,90 127.295,30 141.689,60 

odjem na 1-35 kV II. stopnje 9.114,50 9.620,90 12.484,80 16.075,50 16.230,50 

odjem na 1-35 kV – 3 tarifni 15.290,00 15.622,40 14.703,30 12.017,00 13.165,80 

ostali odjem I. stopnje 43.941,80 46.713,00 51.725,50 50.446,20 51.476,30 

ostali odjem II. stopnje 22.446,10 23.543,40 24.114,50 23.724,40 24.266,80 

SKUPAJ 366.794,50 366.006,00 359.055,70 314.240.30 331.766,10 
vir: Elektro Gorenjska d.d. 

3.2.6 Javna razsvetljava 

 
V oktobru 2010 je bila pripravljena Strategija prilagoditve svetilk javne razsvetljave zahtevam uredbe o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja v MOK. Izdelalo jo je podjetje Adesco d.o.o. 
 
Infrastruktura javne razsvetljave se razteza po celotnem območju MOK. Javna razsvetljava je zgoščena okoli 
osrednjih delov občine. Ne osvetljuje odsekov glavnih cest, lokalnih cest in delov naselij, kjer ni večje naseljenosti. 
 
Preglednica 15: Povzetek števila svetilk v MOK 

Svetilke 

Število svetilk, ki so v skladu z Uredbo: 1.501 kos 

Število svetilk, ki niso v skladu z Uredbo: 4.212 kos 

Število reflektorjev: 62 kos 

Število vseh svetilk: 5.775 kos 

Skupna moč svetilk: 781 kW 

Stebri: 

Število kovinskih stebrov: 4.495 kos 

Števili lesenih stebrov: 212 kos 

Število betonskih + kamnitih stebrov: 38 kos 

Število PVC stebrov: 577 kos 

Število konzol: 138 kos 

Število ostalih pritrditvenih mest: 81 kos 

Število vseh stebrov 5.541 kos 

 
Za izračun rabe energije je bila predpostavljena letna obremenitev sistema na 4.000 obratovalnih ur. V izračunu so 
bile upoštevane redukcije moči, kot so zapisane v katastru JR. Tako izračunana skupna letna raba električne 
energije znaša 2.777.721 kWh.  
 
V strategiji je podrobno izdelana simulacija stroškov obratovanja, vzdrževanja in investicij v infrastrukturi javne 
razsvetljave za obdobje naslednjih 20 let. V analizo so zajeta vsa svetila v lasti MOK, torej tudi svetila, ki so že v 
skladu z Uredbo. Le-te so obravnavane zato, da prikazani obratovalni in vzdrževalni stroški predstavljajo celotne 
stroške JR v občini. 
 
Glavna vodila pri iskanju ekvivalentov obstoječim svetilkam in implementacija novih tehnologij so bila: 
- zmanjšanje trenutne porabe električne energije, 
- izboljšati osvetljenost poti, cest, itd., 
- omejiti bleščanje in izboljšanje cestno prometne varnosti, 
- uporabiti svetlobne vire s primerno barvno temperaturo, 
- zadostiti pogojem Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja, 
- upoštevati prometno tehnične razvrstitve cest. 
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V analizi so podrobno obdelane štiri možnosti ukrepov. Iz preračunov je razvidno, da je najprimernejša druga 
možnost: 
1. možnost: Zamenjava s svetilkami z visokim svetlobno-tehničnim izkoristkom, 
2. možnost: Zamenjava s svetilkami z visokim svetlobno-tehničnim izkoristkom z možnostjo redukcije posamezne 

svetilke, 
3. možnost: Zamenjava s svetilkami z visokim svetlobno-tehničnim izkoristkom z delno redukcijo delovanja in 

delno zamenjavo s svetilkami LED, 
4. možnost: Zamenjava s svetilkami z visokim svetlobno-tehničnim izkoristkom z upravljavskim sistemom in delno 

zamenjavo s svetilkami LED. 
 
Na podlagi najprimernejše možnosti in obstoječega stanja je bil pripravljen akcijski načrt, ki predvideva ureditev JR 
v skladu z Uredbo do konca leta 2015. V primeru MOK se priporoča menjava glede na energetsko učinkovitost 
svetilk ter leto postavitve JR. To pomeni, da se svetilke, ki so energetsko potratne in starejšega datuma, menjajo v 
najkrajšem možnem času. 
 
Zamenjava svetil javne razsvetljave 2012 
Skupno število svetilk javne razsvetljave v MOK znaša približno 5800 kosov. Število svetilk, ki že ustrezajo uredbi o 
svetlobnem onesnaževanju znaša 1800 kosov. Predvideno število svetilk, ki se bodo v letu 2012 zamenjale znaša 
1500 kosov, kar pomeni, da bo do konca leta 2012 skupno 3300 svetilk, ki bodo ustrezale uredbi o svetlobnem 
onesnaževanju. 
 
Zamenjava svetil javne razsvetljave po letu 2013 
Preostale svetilke so povečini tipa AXIAL 36 W, ki delno odstopajo od zahtev uredbe in so predvidene za 
zamenjavo v daljšem časovnem obdobju. Takih svetilk je 2010. Ker je njihova starost manj kot 10 let in življenjska 
dobo žarnic približno 5 let, jih iz ekonomskega vidika ni smiselno menjati v kratkem obdobju. Gre za svetilke, ki so 
varčne in so bile nameščene ko zahtev iz uredbe še ni bilo. Preostale svetilke (510 kosov) so specifične (stara 
kranjska svetilka, razne laterne, starinske svetilke ter svetilke v garažah) za zdaj niso predvidene za zamenjavo. 

3.2.7 Skupna raba energije v MOK 

 
V spodnji preglednici je prikazana rabe energije za ogrevanje in prezračevanj v MOK glede na zbrane podatke, 
brez električne energije iz poglavja Raba električne energije, prometa in javne razsvetljave. 
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Preglednica 16: Raba energije za ogrevanje in prezračevanje 

 
Premog 

(t) 

Les in lesni 
odpadki 

(m3) 

Kurilno olje 
(l) 

Elektrika 
(kWh) 

Zemeljski 
plin 
(m3) 

Utekočinjen 
naftni plin 

(l) 

Sončna 
energija in 

drugo 
(kWh) 

SKUPAJ 

 Stanovanja, ki imajo urejeno lokalno, etažno ali centralno ogrevanje 

Količina 
energenta 

156 10.770 8.996.676  2.732.635 178.726   

Primarna energija 
(kWh) 

906.507 20.116.157 90.963.453 1.212.846 24.396.000 742.585 670.363 139.008.457 

Anketirane kotlovnice, vključno s tistimi, ki so vir za sisteme daljinskih ogrevanj 

Količina 
energenta 

  3.290.872,67  13.018.184 20.343   

Primarna energija 
(kWh) 

  32.908.727  123.672.746 132.230  156.713.703 

Industrija oziroma večji porabniki, ki niso priključeni na kotlovnice po izpolnjenih anketah 

Količina 
energenta 

862  69.961  27.253.763    

Primarna energija 
(kWh) 

118.069  699.610  258.910.749   259.728.427 

SKUPAJ 
ENERGENTI 

1.018 10.770 12.357.510  43.004.582 199.069   

SKUPAJ KWH 1.024.576  20.116.157 124.571.790 1.212.846 406.979.495 875.087 670.636 555.450.587 
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3.3 Oskrba z energijo 

3.3.1 Oskrba s toplotno energijo 

 
Začetek daljinskega ogrevanja v Kranju je v letu 1971, ko je pričela obratovati kotlovnica Planina in po 
vročevodnem omrežju oskrbovala bližnje objekte. V mestu je bilo zgrajenih še nekaj kotlovnic za centralno oskrbo 
s toplotno energijo. Kotlovnice so za gorivo uporabljale mazut ali EL kurilno olje. 
 
Po letu 1990 je bila z izgradnjo plinovodnega omrežja za industrijske porabnike dana možnost uporabe 
zemeljskega plina tudi v široki potrošnji. Kot prva je zemeljski plin pričela uporabljati kotlovnica Planina, nato pa 
še večina ostalih, kjer so tehnične možnosti to dopuščale. 

3.3.1.1 Območje Planina 

 
Največje območje, ki je oskrbovano s sistemom daljinskega ogrevanja, je območje Planine. Upravlja ga podjetje 
Domplan d.d. Prvi koraki posodobitve sistema so se pričeli konec leta 2006, ko so po postajah vgradili merilnike 
toplote. Z merjenjem dejanske porabe toplote po toplotnih postajah so pričeli 01.01.2007. S koncem leta 2010 se 
je pričela še zadnja faza rekonstrukcije dotrajane opreme in zastarele elektronske regulacije. 
 
Prva faza, predelava vseh toplotnih postaj, se je pričela septembra 2010 in je bila zaključena marca 2011. Druga 
faza, rekonstrukcija kotlarne, se je pričela v drugi polovici leta 2011. V prenovljeni kotlarni bodo inštalirani trije 
kotli in dve kogeneracijski napravi s skupno priključno močjo 37,2 MW: 
- Kotel 1 – toplovodni VW Term Maribor z nazivno močjo 7 MW – 2011, 
- Kotel 2 – toplovodni VW Term Maribor z nazivno močjo 10 MW – 2011, 
- Kotel 3 – vročevodni EMO TW 15000 z nazivno močjo 15 MW – 1990, 
- SPTE 1 – kogeneracijski motor Qth:1,2 MW in Pel: 999 kW – 2011, 
- SPTE 2 – kogeneracijski motor Qth:3-4 MW in Pel: 3-4 MW – 2011. 
 
V stari kotlarni se je uporabljala kombinacija energentov zemeljski plin, mazut in ekstra lahko kurilno olje. S 
prenovo se je ukinila uporaba mazuta. Primarno gorivo ostaja zemeljski plin, ekstra lahko kurilno olje pa ostaja kot 
alternativni vir v primeru motene dobave zemeljskega plina. 
 

 
Diagram 7: Prikaz proizvodnje toplote v kotlarni Planina po ogrevalnih sezonah 

 
Viden je trend nižanja rabe energenta, kar je odraz več dejavnikov:  
- uvedbe merjenja dejanske rabe energije po objektih in delilnikov – kar je spodbudilo gospodarnejše ravnanje 

uporabnikov, 
- obnova ovojev posameznih stavb in 
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- rekonstrukcija toplotnih postaj in vgradnja modernih elektronskih regulatorjev, ki zmanjšujejo temperaturo 
povratkov in s tem posledično izgube v omrežju. 

 
Poraba zemeljskega plina v letu 2006 je bila v kotlarni Planina 7.117.602 Sm3 (podatek g. Vlado Ahcin, Domplan 
d.d., po elektronski pošti). 

3.3.1.2 Območje Vodovodni stolp 

 
Kotlovnica: 
- 3 kotli z nazivno močjo 8.350 kW, 
- energent: zemeljski plin. 
 
Dolžina omrežja: 1.257 m. 
 
V večini je območje priključitev na sistem daljinskega ogrevanja zaključeno. Vsi objekti imajo svoje kotlovnice. Na 
območju je v naslednjih letih predvideno redno vzdrževanje in obnove, kjer bo potrebno. 
 
Poraba zemeljskega plina v letu 2006 je bila v kotlarni Vodovodni stolp 909.660 Sm3 (podatek g. Vlado Ahcin, 
Domplan d.d., po elektronski pošti). 

3.3.1.3 Območje Merkur 

 
Drugo območje, na katerem je zgrajen sistem daljinskega ogrevanja, je območje kotlovnice Merkur. Imenuje se po 
prvotnem lastniku, v letu 2006 pa je kotlovnico od Merkurja prevzelo podjetje ENSA. 
 
Leta 1994 je bila kotlovnica rekonstruirana in priključena na omrežje zemeljskega plina. 
 
Kotlovnica: 
- parni kotli s skupno močjo 8 MW, 
- energent: zemeljski plin. 

 
Dolžina omrežja: 1.600 m. 
 
Preglednica 17: Raba energenta v kotlovnici Merkur 

Raba zem. plina v 
2004 
(Sm3) 

Raba zem. plina v 
2005 
(Sm3) 

Raba zem. plina v 
2006 
(Sm3) 

Raba zem. plina 
povprečno 

(Sm3) 

Raba primarne 
energije 
(kWh) 

739.506,00  701.545,00 614.361,00 685.137,00 6.851.370 

 
Lastnik in upravljavec kotlovnice, podjetje ENSA, je imel v načrtu leta 2009 popolno rekonstrukcijo kotlovnice. 
Lastnik nameravane preureditve kotlovnice na lesno biomaso še ni izvedel. 
 
V letu 2009 je bila nameravana oskrba naslednjih objektov s toploto: 
- področje Gregorčičeve 8, 
- stavba MOK, 
- stavba Ministrstva za notranje zadeve, 
- stavba bivše SDK. 
 
Ostali objekti naj bi imeli lastne kotlovnice.  
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3.3.2 Oskrba z električno energijo 

3.3.2.1 Omrežje 

 
Območje MOK se napaja iz treh razdelilnih transformatorskih postaj (RTP). Na zahodni strani Kranja se nahaja RTP 
110/20 kV Zlato Polje, na vzhodni RTP 110/20 kV Primskovo in na jugovzhodni strani Kranja RTP 110/20 kV Labore. 
Vse naštete RTP se napajajo iz RTP 400/110 kV Okroglo preko visoko-napetostne (VN) 110 kV daljnovodne zanke, 
ki poteka okoli mesta, v RTP 110/20 kV Labore pa se vključi en sistem 110 kV daljnovoda RTP HE Mavčiče – RTP 
400/110 kV Okroglo. Napajalno območje naštetih RTP je zelo veliko in zato presega meje MOK ter sega še v ostale 
sosednje občine. To pomeni, da meje srednje-napetostnega omrežja (SN omrežja) običajno ne sovpadajo z 
občinskimi mejami. 
 
Območje MOK je gosto poseljeno, zaradi česar je tudi poraba električne energije razmeroma velika, v občini pa je 
tudi nekaj velikih industrijskih objektov, ki so tudi veliki porabniki električne energije. Zaradi velike gostote porabe 
električne energije je tudi število transformatorskih postaj (TP) 20/04 kV dokaj veliko in večjih moči. Večino SN 
omrežja je v podzemni kabelski izvedbi, daljnovodno omrežje prevladuje le izven urbanih območij. V zadnjih letih 
se daljnovodnega SN omrežja praktično ne gradi več, veliko obstoječega daljnovodnega SN omrežja pa se kablira. 
Skupna dolžina VN in SN omrežja na področju MOK je 307 km. Glede na tip povezave so dolžine naslednje: 
- nadzemni prostozračni vodi – 162 km (52,8%), 
- nadzemni vodi s polizoliranimi vodniki – 16 km (5,2%), 
- podzemni kabelski vodi – 129 km (42,0%). 
 
V distribucijskem podjetju Elektro Gorenjska na obravnavanem območju za transformacijo 20/0,4 kV služi 259 
transformatorskih postaj. Število transformatorskih postaj (TP) glede na inštalirano moč je podano spodnji 
preglednici. 
 
Preglednica 18: Število TP v MOK glede na inštalirano moč 

Moč TP [kVA] Število TP 

> 1000 19 

1000 20 

630 62 

400 49 

250 36 

160 27 

100 25 

50 21 

SKUPAJ 259 

3.3.2.2 Proizvodnja električne energije 

 
Na področju MOK je v distribucijsko omrežje podjetja Elektro Gorenjska vključeno tudi nekaj razpršenih virov (RV). 
Na področju MOK se pojavljajo se naslednji tipi RV: 
- sončne elektrarne (SFE), 
- male hidro elektrarne (HE), 
- komunalna proizvodnja (KE) in 
- industrijska proizvodnja (IE). 
 
Preglednica 19: Število RV vključenih v distribucijsko omrežje Elektro Gorenjska d.d. na območju MOK 

RV/leto 2007 2008 2009 2010 

SFE  4 10 11 31 

HE  3 8 8 8 

KE  0 1 1 1 

IE  0 0 1 3 
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SKUPAJ 7 19 21 43 

 
Ob koncu leta 2010 je bila inštalirana moč RV vključenih v distribucijsko omrežje Elektro Gorenjska v MOK 5 MW. 
Skupna letna proizvodnja teh virov znaša 18,5 GWh. V MOK RV na letnem nivoju proizvedejo cca. 5,6% električne 
energije, ki se porabi na tem področju. 
 
Preglednica 20: Letna proizvodnja RV vključenih v distribucijsko omrežje EG na področju občine Kranj v MWh 

RV/leto 2007 2008 2009 2010 

SFE  112 319 247 331 

HE  642 13.004 16.497 16.215 

KE  0 176 311 332 

IE  0 0 51 1.615 

SKUPAJ 754 13.499 17.105 18.493 

 

 
Diagram 8: Letna proizvodnja RV vključenih v distribucijsko omrežje Elektro Gorenjska d.d. na območju MOK 

 

 
Diagram 9: Letna proizvodnja RV vključenih v distribucijsko omrežje Elektro Gorenjska d.d. na območju MOK 

(deleži) 

3.3.3 Oskrba z zemeljskim plinom 

 
Plinifikacija Kranja je v svojih začetkih zajela le industrijske objekte. Z izgradnjo merilno-regulatorske postaje (v 
nadaljevanju MRP) Kranj I sta se na plinovodno omrežje priključili tovarni Sava in Iskra. Omenjena MRP je bila 
namenjena za odjemalce v mestu, Savski dolini in Naklem. Leta 1984 je bila zgrajena tudi MRP Kranj II, namenjena 
odjemalcem na desnem bregu Save. Obe postaji sta priključeni na vejo P291, ki je vezana na glavni krak 
plinovodnega omrežja R29, ki poteka od Vodic do Jesenic. Plinifikacija se je močneje razvila po letu 1989. Takrat 
sta bila zgrajena vzhodni in zahodni krak 6 barskega plinovoda, na katera so se priključili kotlovnica Planina in večji 
industrijski odjemalci. 
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Družba Domplan d.d. Kranj od leta 1993 dalje gradi plinovodno omrežje za široko potrošnjo na območju MOK. V 
tem času so v MOK zgradili plinovodno omrežje na območju krajevnih skupnosti Vodovodni stolp, Zlato polje, 
Struževo in delno Center (desni breg Kokre in del mestnega jedra), Planina, Primskovo, Stražišče, Pot v Bitnje, 
Orehek, Drulovka, Britof, Predoslje in Orehovlje. V spodnjem diagramu je prikazan razvoj plinskega omrežja za 
široko potrošnjo. Prikazano je število zgrajenih plinskih priključkov in število priključkov, na katerih odjemalci plin 
dejansko uporabljajo.  
 

 
Diagram 10: Prikaz izgradnje priključkov in razvoj dejanske porabe zemeljskega plina 
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4 OSNOVNA EVIDENCA EMISIJ 

 
Najpomembnejši pogoj za pripravo akcijskega načrta za trajnostno energijo je osnovna evidenca emisij. V skladu s 
Konvencijo županov morata osnovna evidenca emisij in SEAP temeljiti na končni porabi energije. 

4.1 Izhodiščno leto 
 
Skladno s priročnikom za izdelavo SEAP je priporočeno izhodiščno leto za evidenco leto 1990. V primeru, da 
lokalni organ nima kvalitetnih podatkov, da bi pripravil evidenco za leto 1990, se lahko izbere leto, za katerega se 
lahko zbere čim več najzanesljivejših podatkov in ki je najbližje letu 1990.  
 
Ker je bil za MOK že izdelan lokalni energetski koncept (Lokalni energetski koncept MOK, marec 2008, El-tec Mulej 
d.o.o., Lokalni energetski koncept MOK - novelacija, december 2011, Lokalna energetska agencija Gorenjske) v 
katerem so bili zbrani podatki za leto 2006, se je za izhodiščno leto, v izogib ponovnemu zbiranju podatkov, 
določilo leto 2006. 

4.2 Emisijski faktorji 
 
Osnovna evidenca emisij mora temeljiti na podatkih o končni porabi energije na območju lokalnega organa in 
emisijskih faktorjih, ki opredeljujejo količino emisij na enoto.  
 
Pri izbiri emisijskih faktorjev se lahko uporabita dva različna pristopa: 
1. Uporaba standardnih emisijskih faktorjev v skladu z načeli medvladnega odbora za podnebne spremembe, 

pri katerih se upoštevajo vse emisije CO2 nastale zaradi porabe energije na območju lokalnega organa, in sicer 
neposredno z zgorevanjem goriv v lokalni skupnosti ali posredno z zgorevanjem goriv zaradi uporabe 
električne energije in ogrevanja/hlajenja na njegovem območju. Ta pristop temelji, tako kot pri nacionalnih 
evidencah toplogrednih plinov pripravljenih na podlagi Okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah in 
Kjotskega protokola, na vsebnosti ogljika v gorivu. Pri tem pristopu so emisije CO2, nastale z uporabo energije 
iz obnovljivih virov in emisije, nastale z uporabo zelene energije, za katero so bila izdana potrdila o izvodu, 
enake nič. Ker je CO2 najpomembnejši toplogredni plin, deleža emisij CH4 in N2O ni treba računati. Lokalni 
organ, ki se odloči za ta pristop, navede emisije CO2 (v tonah). 

2. Uporaba faktorjev LCA (Life Cycle Assessment – ocena življenjskega cikla)), pri katerih se upošteva celoten 
življenjski cikel nosilca energije. Ta pristop ne upošteva samo emisij nastalih s končnim zgorevanjem, temveč 
tudi emisije v dobavni verigi, nastale zunaj območja. Pri tem pristopu so emisije CO2, nastale z uporabo 
obnovljive energije in emisije, nastale z uporabo zelene energije, za katero so bila izdana potrdila o izvoru, 
večje od nič. Poleg CO2 imajo pomembno vlogo tudi drugi toplogredni plini. Zato lahko lokalni organ, ki se 
odloči za pristop LCA, emisije navede v ekvivalentih CO2.Če uporabi metodologijo/orodje, ki upošteva samo 
emisije CO2, lahko emisije navede v emisijah CO2 (v tonah). 

 
Spodnja preglednica prikazuje prednosti obeh pristopov. 
 
Preglednica 21: Primerjava standardnih in LCA emisijskih faktorjev 

Prednost 
standardni 
emisijski 
faktorji 

LCA 
emisijski 
faktorji 

skladno z nacionalnim poročanjem Okvirni konvenciji ZN o podnebnih 
spremembah 

x  

skladno s spremljanjem doseganja EU cilja 20-20-20 x  

skladno s pristopi ogljičnega odtisa  x 

skladno z Ecodesign direktivo (2005/32/EC) Ecolabel ragulativo  x 

vsi potrebni emisijski faktorji lahko dostopni x  
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odraža celotni vpliv na okolje tudi zunaj območja uporabe  x 

dostopna orodja za lokalne evidence x x 
vir: priročnik SEAP 

 
Izbrali smo standardne emisijske faktorje, predvsem zaradi lažje dostopnosti. Uporabili smo privzete emisijske 
faktorje, navedene v priročniku za izdelavo SEAP. 
 
Standardni emisijski faktorji za energente 
 
Standardni emisijski faktorji, ki sledijo IPCC principom, temeljijo na vsebnosti ogljika v gorivu. Poenostavljeno, v 
nadaljevanju predstavljeni emisijski faktorji, predpostavljajo, da ves ogljik v gorivih tvori CO2. Dejansko pa manjši 
delež ogljika (običajno manj od 1%) tvori tudi druge spojine, kot na primer ogljikov monoksid (CO) in večina tega 
ogljika oksidira v CO2 šele v atmosferi. 
 
Preglednica 22: Standardni emisijski faktorji za izračun emisij CO2 pri rabi energentov 

Tip 
Standardni emisijski faktor 

(t CO2/MWh) 

motorni bencin 0,249 

plinsko olje, dizel 0,267 

kurilno olje 0,279 

lignit 0,364 

premog 0,341 

zemeljski plin 0,202 

utekočinjen zemeljski plin 0,227 

les 0 

sonce 0 

voda 0 
vir: priročnik SEAP 

 
Standardni emisijski faktor za električno energijo 
 
Izbrali smo nacionalni emisijski faktor za Slovenijo, naveden v priročniku za izdelavo SEAP. 
 
Preglednica 23: Standardni emisijski faktor za izračun emisij CO2 pri rabi električne energije 

Država 
Standardni emisijski faktor 

(t CO2/MWh) 

Slovenija 0,557 
vir: priročnik SEAP 

4.3 Končna poraba energije 
 
V nadaljevanju so navedeni bistveni podatki o končni porabi energije, t.j. količini električne energije, količini 
energije za ogrevanje/hlajenje, količini fosilnih goriv in količini energije iz obnovljivih virov, ki so jo porabili končni 
uporabniki. 
 
Končna poraba energije je razdeljena glede na energetske proizvode, ki jih uporabljajo končni uporabniki na 
območju MOK: 
- električna energija se nanaša na skupno količino električne energije, ki so jo porabili končni uporabniki, ne 

glede na vir, iz katerega je bila proizvedena. 
- ogrevanje/hlajenje pomeni ogrevanje/hlajenje, ki se na območju lokalnega organa končnim uporabnikom 

dobavlja kot energetski proizvod (na primer iz lokalnega sistema daljinskega ogrevanja/hlajenja, 
kogeneracijskih naprav ali naprav za ponovno uporabo odpadne toplote). Toplote, ki jo proizvajajo končni 
uporabniki za lastne potrebe, ni treba upoštevati. 
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- fosilna goriva pomenijo vsa fosilna goriva, ki jih končni uporabniki porabijo kot energetski proizvod. Sem 
spadajo fosilna goriva, ki jih kupujejo končni uporabniki za ogrevanje prostorov, ogrevanje sanitarne vode ali 
kuhanje ter goriva, ki se uporabljajo za prevoz ali v industrijskih procesih zgorevanja. 

- energije iz obnovljivih virov: sem spadajo rastlinsko olje, biogoriva, druga goriva (npr. les), sončna in 
geotermalna energija, ko jo končni uporabniki porabijo kot proizvod. 

 
Za preračun iz količine energentov v količino energije smo uporabili spodaj navedene kurilne vrednosti 
energentov. 
 
Preglednica 24: Kurilne vrednosti energentov 

Energent enota 
kurilna 

vrednost 
(kWh) 

ekstra lahko kurilno olje (ELKO) l 10,1 

zemeljski plin m3 9,5 

utekočinjen naftni plin (UNP) 
l 6,9 

kg 12,8 

rjavi premog kg 3,9 

les 
kg 4,2 

prm* 1750 

dizel 
kg 11,73 

l 10,1 

bencin 
kg 11,86 

l 8,9 

*prostorninski meter 
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4.3.1 Občinske zgradbe, oprema/zmogljivosti 

 
V tem sklopu so zajete občinske stavbe, in sicer osnovne šole, vrtci, športni objekti in nekatere druge stavbe v občinski lasti, za katere so bili zbrani podatki v LEK 
MOK oziroma naknadno. Upoštevane so naslednje zgradbe: 
- šole: OŠ Franceta Prešerna Kranj - vrtci: Kranjski vrtci - UPRAVA 

 
PŠ Franceta Prešerna Kranj (Kokrica)  Najdihojca 

 
OŠ Simona Jenka Kranj  Mojca 

 
PŠ Simona Jenka Kranj (Center) - 1/2 stavbe  Čirče 

 
PŠ Simona Jenka Kranj (Primskovo)  Živ žav 

 
PŠ Simona Jenka Kranj (Goriče)  Biba 

 
PŠ Simona Jenka Kranj (Trstenik)  Sonček 

 
OŠ Staneta Žagarja Kranj  Čebelica - Mavrica 

 
OŠ Stražišče Kranj  Čenča 

 
PŠ Stražišče Kranj (Zgornja Besnica)  Kekec 

 
PŠ Stražišče Kranj (Podblica)  Čira čara 

 
PŠ Stražišče Kranj (Žabnica)  Janina 

 
OŠ Orehek Kranj  Ostržek 

 
PŠ Orehek Kranj (podružnica Mavčiče)  Ježek 

 
OŠ Matije Čopa Kranj - druge stavbe v občinski lasti Prešernovo gledališče Kranj 

 
OŠ Jakoba Aljaža Kranj  JSKD 

 
OŠ Predoslje Kranj  Gasilsko reševalna služba 

 
OŠ Helene Puhar Kranj  Gorenjske lekarne 

- športni objekti: Mestni stadion Kranj  Zavod za turizem 
 olimpijski bazen   Knjižnica 
 dvorana Planina   

 
Preglednica 25: Končna poraba energije v občinskih zgradbah 

javne 
zgradbe 

električna 
energija 
(MWh) 

ogrevanje/hlajenje fosilna goriva 

daljinsko ogrevanje 
– zemeljski plin 

(kWh) 

zemeljski plin 
(kWh) 

zemeljski plin 
(m3) 

ELKO 
(kWh) 

ELKO 
(l) 

3.351 

2.725.850 1.586.100 282.319 1.551.655 613.774 

pretvorba v kWh (količina energenta * kurilne vrednosti energentov) 

2.725.850 1.586.100 2.682.031 1.551.655 6.199.117 

pretvorba v MWh 

2.726 
1.586 2.682 1.552 6.199 

4.268 7.751 

vir podatkov: priloga 1 priloga 1 priloga 1 
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4.3.2 Terciarne zgradbe, oprema/zmogljivosti 

 
V tem sklopu naj bi bile zajete vse zgradbe in zmogljivosti terciarnega sektorja (storitvenega sektorja), ki niso v lasti ali upravljanju MOK (npr. pisarne zasebnih 
gospodarskih družb, bank, komercialnih dejavnosti, trgovine, bolnišnice,…). Ker v LEK Kranj ta sklop ni obdelan in ker so podatki težko dosegljivi, ta sklop ni vključen 
v SEAP. 
 
 

4.3.3 Stanovanjske zgradbe 

 
V tem sklopu so zajete stanovanjske zgradbe. Podatke za izdelavo sinteze končne porabe energije v stanovanjskih zgradbah smo črpali iz preglednic 3, 4 in 11 
predmetnega dokumenta.  
 
Preglednica 26: Končna poraba energije v stanovanjskih zgradbah 

stanovanjske 
zgradbe 

električna 
energija 
(MWh) 

ogrevanje/hlajenje fosilna goriva 
energija iz obnovljivih 

virov 

daljinsko ogrevanje - 
zemeljski plin* 

(m3) 

zemeljski plin** 
(m3) 

UNP** 
(l) 

ELKO** 
(l) 

premog 
(kg) 

druga biomasa -les 
(m3) 

79.066 

8.771.229 3.714.634 199.069 9.648.007 156.000 10.770 

pretvorba v kWh (količina energenta * kurilna vrednost energenta) 

83.326.676 35.289.023 1.373.576 97.444.871 608.400 18.847.500 

pretvorba v MWh 

83.327 35.289 1.374 97.445 608 18.848 

vir podatkov: preglednica 13 preglednica 5 preglednica 5 in 6 

* zajeto daljinsko ogrevanje preko sistemov Planina in Vodovodni stolp 
** ostale kotlovnice so zajete pod posameznimi energenti 
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4.3.4 Občinska javna razsvetljava 

 
V tem sklopu je zajeta javna razsvetljava v lasti in upravljanju MOK. Podatke za izdelavo sinteze končne porabe energije za občinsko javno razsvetljavo smo črpali iz 
preglednice 14. 
 
 
Preglednica 27: Končna poraba energije za občinsko javno razsvetljavo 

javna razsvetljava 

električna energija 
(MWh) 

3.353 
vir podatkov: preglednica 13 

 

 

4.3.5 Proizvodne dejavnosti 

 
V tem sklopu so zajeta podjetja, ki so registrirana za opravljanje predelovalnih dejavnosti in gradbeništva, za katere je bilo mogoče pridobiti podatke od SURS. 
 
Preglednica 28: Končna poraba energije v predelovalni dejavnostih in gradbeništvu 

predelovalne 
dejavnosti in 
gradbeništvo 

električna 
energija 
(MWh) 

ogrevanje/hlajenje fosilna goriva energija iz obnovljivih virov 

daljinsko ogrevanje 
- zemeljski plin 

(MWh) 

zemeljski plin  
(m3) 

ELKO  
(l) 

UNP  
(kg) 

dizel  
(kg) 

druga biomasa - les  
(kg) 

221.531 

78.257 30.367.000 1.107.900 101.000 1.854.000 2.032.000 

pretvorba v kWh (količina energenta * kurilne vrednosti energentov) 

/ 288.486.500 11.189.790 1.292.800 21.747.420 8.534.400 

pretvorba v MWh 

78.257 288.487 11.190 1.293 21.747 8.534 

vir podatkov: preglednica 9 
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4.3.6 Občinski vozni park 

 
V tem sklopu so zajeta vozila v lasti MOK, ki se uporabljajo za potrebe občinske uprave. 
 
Preglednica 29: Končna poraba energije za občinski vozni park 

občinski vozni park 

fosilna goriva 

bencin (l) diesel (l) 

5.205 600 

pretvorba v kWh (količina energenta * kurilne vrednosti energentov) 

46.325 6.060 

pretvorba v MWh 

46 6 

vir podatkov: preglednica 11 

4.3.7 Javni promet 

 
V tem sklopu je zajet avtobusni javni promet, skladno s poglavjem 3.2.4.1 predmetnega dokumenta.  
 
Preglednica 30: Končna poraba energije v javnem prometu 

javni promet 

fosilna goriva 

bencin (l) 

488.000 

pretvorba v kWh (količina energenta * kurilne vrednosti energentov) 

4.343.200 

pretvorba v MWh 

4.343 

vir podatkov:  poglavje 3.2.4.1 

4.3.8 Zasebni in komercialni promet 

 
V tem sklopu naj bi bil zajet ves cestni in železniški promet na območju MOK, ki ne spada v kategoriji občinski vozni park in javni promet. Ker v LEK Kranj ta sklop ni 
obdelan ter ker so podatki težko dosegljivi, ta sklop ni vključen v SEAP. 
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4.3.9 Skupna končna poraba energije 

 
Preglednica 31: Skupna končna poraba energije 

Kategorija 

KONČNA PORABA ENERGIJE [MWh] 

Električna 
energija 

Ogrevanje
/hlajenje 

Fosilna goriva Energija iz obnovljivih virov 

Skupaj Zemeljski 
plin 

Tekoči 
plin 

Kurilno 
olje 

Dizel Bencin Lignit Premog  
Druga 
fosilna 
goriva 

Rastlinsko 
olje 

Biogorivo  
Druga 

biomasa 
Sončna 
energija 

Geotermalna 
energija 

ZGRADBE, 
OPREMA/ZMOGLJIVOSTI IN 
PROIZVODNE DEJAVNOSTI: 

    

Občinske zgradbe, 
oprema/zmogljivosti 

3.351  2.726  4.268    7.751                      18.096 

Terciarne zgradbe, 
oprema/zmogljivosti (razen 
občinskih) 

                              0 

Stanovanjske zgradbe 79.066  83.327  35.289  1.374  97.445        608        18.848      315.957 

Občinska javna razsvetljava 3.353                              3.353 

Proizvodne dejavnosti 
(razen proizvodnih 
dejavnosti, vključenih v 
evropski sistem trgovanja z 
emisijami (ETS) 

221.531  78.257  288.487  1.293  11.190  21.747              8.534      631.039 

Vmesna vsota zgradbe, 
oprema/zmogljivosti in 
proizvodne dejavnosti 

307.301 164.310 328.044 2.667 116.386 21.747 0 0 608 0 0 0 27.382 0 0 968.445 

PROMET:     

Občinski vozni park            6  46                 52 

Javni promet             4.343                 4.343 

Zasebni in komercialni 
promet 

                              0 

Vmesna vsota promet 0 0 0 0 0 6 4.389 0 0 0 0 0 0 0 0 4.395 

Skupaj 307.301 164.310 328.044 2.667 116.386 21.753 4.389 0 608 0 0 0 27.382 0 0 972.840 
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4.4 Emisije CO2 
 
Spodnja preglednica povzema količino toplogrednih plinov, ki se oddajajo zaradi porabljene energije v lokalni skupnosti. 
 
Preglednica 32: Emisije CO2 

Kategorija 

Emisije CO2 [t]/ emisije ekvivalentov CO2 [t] 

Električna 
energija 

Ogrevanje
/hlajenje 

Fosilna goriva Energija iz obnovljivih virov 

Skupaj Zemeljski 
plin 

Tekoči 
plin 

Kurilno 
olje 

Dizel Bencin Lignit Premog  
Druga 
fosilna 
goriva 

Biogorivo  
Rastlinsko 

olje 
Druga 

biomasa 
Sončna 
energija 

Geotermalna 

ZGRADBE, 
OPREMA/ZMOGLJIVOSTI IN 
PROIZVODNE DEJAVNOSTI: 

                                

Občinske zgradbe, 
oprema/zmogljivosti 

1.867 551 862   2.163                     5.442 

Terciarne zgradbe, 
oprema/zmogljivosti (razen 
občinskih) 

                              0 

Stanovanjske zgradbe 44.040 16.832 7.128 312 27.187       207       0     95.707 

Občinska javna razsvetljava 1.868                             1.868 

Proizvodne dejavnosti 
(razen proizvodnih 
dejavnosti, vključenih v 
evropski sistem trgovanja z 
emisijami (ETS) 

123.393 15.808 58.274 294 3.122 5.806             0     206.697 

Vmesna vsota zgradbe, 
oprema/zmogljivosti in 
proizvodne dejavnosti 

171.167 33.191 66.265 605 32.472 5.806 0 0 207 0 0 0 0 0 0 309.713 

PROMET:                                 

Občinski vozni park            2  11                 13 

Javni promet             1.081                 1.081 

Zasebni in komercialni 
promet 

                              0 

Vmesna vsota promet 0 0 0 0 0 2 1.093 0 0 0 0 0 0 0 0 1.094 

DRUGO:                                 

Ravnanje z odpadki 
  

  

Ravnanje z odpadno vodo   
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Navedite tudi druge emisije    

Skupaj 171.167 33.191 66.265 605 32.472 5.806 1.093 0 207 0 0 0 0 0 0 310.808 

 
                

Ustrezni emisijski faktorji 
CO2 v [t/MWh] 

0,557 0,202 0,202 0,227 0,279 0,267 0,249 0,364 0,341       0     
 

Emisijski faktor CO2 za 
električno energijo, ki se ne 
proizvaja lokalno [t/MWh] 

    
              

4.5 Lokalna proizvodnja električne energije in ustrezne emisije CO2 
 
Zmanjšanje končne porabe energije velja za prednostno nalogo v okviru Konvencije županov. Lahko pa se upošteva tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na 
strani ponudbe. MOK se je odločila, da bo lokalno proizvodnjo električne energije vključil v evidenco SEAP. Mišljena je lokalna proizvodnja električne energije iz 
sončne energije s pomočjo fotovoltaičnih sistemov in vodne energije s hidroelektrarnami. Podatki so pridobljeni od Elektro Gorenjska d.d. (preglednica 19). 
 

Lokalno proizvedena 
električna energija                                                                  

(razen naprav, ki spadajo v 
ETS, in vseh naprav/blokov 

> 20 MW) 

Lokalno 
proizvedena 

električna energija 
[MWh] 

  Vnos nosilca energije [MWh] 

Emisije CO2 / 
ekv. CO2 [t] 

Ustrezni emisijski 
faktorji CO2 za 

proizvodnjo 
električne energije 

v [t/MWh] 

Fosilna goriva 

Para Odpadki 
Rastlinsko 

olje  
Druga 

biomasa  

Drugi 
obnovljivi 

viri  
Drugo Zemeljski 

plin 
Tekoči 

plin  
Kurilno 

olje  
Lignit Premog 

Vetrna energija   

                  

  

  

    

Energija iz hidroelektrarn 642 
  

0 0 

Fotovoltaične naprave 112 0 0 

Kogeneracijske naprave                             

Drugo 
Navedite: 

_________________                         

                            

Skupaj 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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4.6 Lokalno daljinsko ogrevanje/hlajenje, soproizvodnja toplote in električne energije ter ustrezne emisije CO2 
 
V spodnji preglednici so navedene emisije CO2 nastale z ogrevanjem/hlajenjem v sistemih daljinskega ogrevanja Planina in Vodovodni stolp. Podatki so pridobljeni 
od upravljavca Domplan d.d. (poglavje 3.3.1.1 in 3.3.1.2). 
 
Poraba zemeljskega plina v letu 2006 je bila:  
- v kotlarni Planina 7.117.602 Sm3, 
- v kotlarni Vodovodni stolp 909.660 Sm3. 
 
Pretvorba v MWh: 

fosilna goriva 

zemeljski plin (m3) 

8.027.262 

pretvorba v kWh (količina energenta * kurilne 
vrednosti energentov) 

76.258.989 

pretvorba v MWh 

76.259 

vir podatkov: poglavje 3.3.1.1, 3.3.1.2 

 

Lokalno zagotovljeno 
ogrevanje/hlajenje 

Lokalno 
zagotovljeno 

ogrevanje/hlajenje 
[MWh] 

  Vnos nosilca energije [MWh] 

Emisije CO2 / 
ekv. CO2 [t] 

Ustrezni emisijski 
faktorji CO2 za 
zagotavljanje 

ogrevanja/hlajenja v 
[t/MWh] 

Fosilna goriva 

Odpadki 
Rastlinsko 

olje 
Druga 

biomasa  

Drugi 
obnovljivi 

viri  
Drugo Zemeljski 

plin 
Tekoči 

plin  
Kurilno 

olje  
Lignit Premog 

Kogeneracijske naprave                           

Obrati za daljinsko 
ogrevanje 

  76.259                   15.404,318 0,202 

Drugo 
Navedite: 

_________________                         

                          

Skupaj 0 76.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.404,318   
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Znano je dejstvo, da se več kot 50% vseh emisij toplogrednih plinov ustvari v mestih in njihovi okolici. Poleg tega 
se ocenjuje, da v Evropski uniji približno 80% prebivalstva živi v mestih. Iz navedenega je mogoče sklepati, da je 
vloga mestne oblasti zelo pomembna za blažitev podnebnih sprememb in varstva okolja na mestni, nacionalni in 
globalni ravni. Popis referenčnih emisij MOK za 2006 leto vključuje neposredne (zgorevanje goriva) in posredne 
(poraba električne energije) emisij CO2 iz treh sektorjih končne porabe energije:  Občinske zgradbe, Stanovanjske 
zgradbe, Občinska javna razsvetljava, Proizvodne dejavnosti (razen proizvodnih dejavnosti, vključenih v evropski 
sistem trgovanja z emisijami (ETS), Občinski vozni park . 
 
Vrednost emisij CO2 je v letu 2006 znašala 310.808 tCO2 od tega znašajo emisije v proizvodni dejavnosti 206.697 
tCO2. Zaradi dejstva, da MO Kranj nima direktnega vpliva na zmanjšanje emisij v proizvodni dejavnosti smo 
zmanjšanje emisij za 20% ocenili izključujoči proizvodno dejavnost. Izhodišče za zmanjšanje emisij  tako 
predstavlja vrednost 104.112 tCO2. 
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5 SPLOŠNA STRATEGIJA 

5.1 Splošni cilji v zvezi z zmanjšanjem emisij CO2 

5.1.1 Pristop k zniževanju emisij 

 
Pristop k zniževanju emisij zajema pet korakov, navedenih v spodnji sliki. Prvi korak obsega izračun izhodiščnih 
emisij. V naslednjem koraku je potrebno določiti cilj, ki ga želimo doseči in na njegovi osnovi pripraviti nabor 
ukrepov, s katerimi bomo emisije znižali. Po implementaciji programa je potrebno emisije meriti in o njih poročati, 
saj je le na ta način mogoče ugotoviti, ali so bili pripravljeni in izvedeni ukrepi uspešni.  

 

 
Slika 3: Pristop za znižanje emisij 

 
V predhodnih poglavjih smo izračunali emisije, v nadaljevanju pa predstavljamo nizkoogljični cilj in pripravljene 
ukrepe, s katerimi je mogoče doseči znižanje emisij.  

5.1.2 Splošni cilj 

 
Splošni cilj Mestne občine Kranj je zmanjšanje izpustov CO2 do leta 2020 za 21 %. Cilj zmanjšanja je določen kot 
absolutna vrednosti (odstotek količine emisij CO2 izračunan glede na izhodiščno leto 2006). 

5.2 Dolgoročna vizija Mestne občine Kranj 
 
Prednostna področja ukrepanja v MOK so občinske zgradbe, občinska javna razsvetljava ter javni promet. Največje 
zmanjšanje glede na področje ukrepanja pričakujemo znotraj občinskih zgradb. 
 
Glavni trendi pri emisijah CO2 emisij predstavlja področje Proizvodne dejavnostim na katerega pa MOK nima 
direktnega vpliva, zato ocenjujemo, da to področje predstavlja enega izmed največjih izzivov.  
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6 AKCIJSKI NAČRT ZA ZMANJŠANJE EMISIJ CO2 

 
Lokalne skupnosti in mesta lahko znižajo emisije na številne načine. V grobem lahko ukrepe razvrstimo v naslednje 
tri skupine: 
 

 ukrepi namenjeni spreminjanju navad in spremembi organizacije aktivnosti (aktivnosti ozaveščanja, 
energetski pregledi); 

 investicije v učinkovito rabo energije (URE) kot so energetsko varčna gradnja objektov,javni objekti, 
stanovanjski objekti energetsko učinkovita javna razsvetljava, shema za zmanjšanje prometne obremenitve in 
vzpostavitev učinkovitega javnega prevoza ipd.; 

 ukrepi na področju obnovljivih virov (OVE), kar vključuje izrabo biomase, sončne in vetrne energije. 
 
V osnovni evidenci emisij so bili zbrani podatki o porabi energije in ocenjene emisije za naslednje vire: 

 občinske zgradbe, oprema/zmogljivosti, 

 stanovanjske zgradbe, 

 občinska javna razsvetljava, 

 proizvodne dejavnosti, 

 občinski vozni park, 

 javni promet. 
 
V tem poglavju so navedeni že pripravljeni projekti, s katerimi je mogoče znižati emisije, prav tako pa je 
ovrednoten njihov prispevek k znižanju emisij. Pri opredelitvi ukrepov je pomembno, da se izvajajo stroškovno 
najbolj učinkoviti – tisti, ki omogočajo najcenejše zniževanje emisij. Spodnja slika prikazuje primer krivulje mejnih 
stroškov zniževanja emisij, ki razvršča ukrepe glede na njihovo stroškovno učinkovitost in glede na velikost 
potenciala za znižanje emisij.  
 
Med ukrepe, ki bi jih bilo smiselno izvesti med prvimi, sodijo izboljšava toplotnega ovoja stavb, uporaba bolj 
učinkovite razsvetljave, izboljšanje učinkovitosti klimatskih naprav in izboljšanje gretja vode.  
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Slika 4: Krivulja mejnih stroškov zniževanja emisij 
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6.1 Ukrepi za občinske stavbe, opremo/zmogljivosti 

6.1.1 Področje ozaveščanja in svetovanja 

 
Št. aktivnosti: 1 

Ime ukrepa/aktivnost Načrt sodelovanja za izvajanje obveščevalnih-izobraževalnih aktivnosti 

Opis 
Priprava programa in ostalih aktivnosti za izvajanje informativnih oziroma promocijskih 
aktivnosti za različne ciljne skupine (širša javnost, zaposleni v javni upravi: uporabniki 
ravnatelji, učitelji, otroci, vzdrževalci in hišniki), podjetja. 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, ENSVET – energetski svetovalci, energetski menedžer 

Rok izvedbe se že izvaja 

Ocena stroškov 500 € /leto 

Financiranje MOK 100% 

Ocena prihrankov energije Sama izdelava načrta ne bo imela direktnega vpliva na prihranek energije. 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) / 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Izdelan in odobren načrt sodelovanja z javnostjo za vsako koledarsko leto. 

 
Št. aktivnosti:  2 
Ime ukrepa/aktivnost Izvajanje obveščevalnih-izobraževalnih aktivnosti 

Opis 

Ukrep vključuje vrsto rednih izobraževalnih dejavnosti s katerimi želimo vplivati na 
izvajanje ukrepov na področju OVE In URE, spremeniti vedenjske vzorce in ozavestiti 
glede posledic, ki jih ima naše ravnanje na okolje za zgoraj navedene ciljne skupine. 

 Organizacija izobraževalnih delavnic na temo OVE (prehod iz fosilnih goriv na ne-
fosilna goriva, ustrezna uporaba energenta) in URE (zmanjševanja toplotnih izgub 
stavb, zmanjševanje porabe energenta, ustrezna uporaba energentov (lesne 
biomase) v kurilnih napravah, itd), kakovost zunanjega zraka, nepovratnih virih 
financiranja. 

 Razvoj in distribucija izobraževalnih materialov (letaki , brošure, plakati , nalepke, 
itd ) 

• Organizacija srečanj, informiranje preko medijev (radio televizija)  občinskega časopisa, 
spletne strani 
 
Izvedba ukrepov iz prihrankov mora biti zaposlenim in uporabnikom prikazana v obliki 
koristi. 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj,zunanji izvajalec, energetski menedžer sodeluje 

Rok izvedbe 2014-2020 
Ocena stroškov 3.000 €/leto skupaj 21.000 € 
Financiranje MOK 
Ocena prihrankov energije) 77.194 kWh toplotne energije 

9.751 kWh električne energije 
Ocena znižanja emisij  (tCO2) 19,78 

Opredelitev kazalnika za merjenje 
uspešnosti izvajanja ukrepa 

Število izvedenih delavnic 
Število udeležencev 
Število objav v medijih 
Število izobraževalnih materialov 

 

 

 

 

 

6.1.2 Področje občinskega planiranja in javne infrastrukture 

 
Št. aktivnosti: 3 

Ime ukrepa/aktivnost Priprava predpisov za izvajanje energetske strategije MOK 

Opis 

Sprejem ustreznih aktov (problematika združeni ali posamični) o: 
• načrtni izrabi OVE (spodbujanju rabe OVE) in URE ter opuščanju rabe fosilnih goriv; 
• energetski strategiji (opredeljeno znotraj SEAP in LEK), ki se usklajuje s prostorskim 

načrtom pri izdelavi konceptov rabe energije in oskrbe z energijo na zaključenih 
območjih z novogradnjo in pri obnovah obstoječih objektov; 

• obveznih izdelavah študij izvedljivosti izrabe obnovljivih virov in učinkovite rabe 
energije (OVE in URE) za kotlovnice v večstanovanjskih objektih in skupnih kotlovnic 
za več objektov, izdelavi študij izvedljivosti za soproizvodnjo toplote in elektrike in 
njihovi izvedbi; 
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• priporočljivem priključevanju na sistem daljinskega ogrevanja (DO); 
• priporočilih za izvedbo hlajenja objektov skladno s smernicami za projektiranje in 

hlajenje prostorov v novih objektih; 
• o obvezni vključitvi energetskega menedžerja pri večjih investicijah;  
• ukrepih na področju prometa (spodbujanje kolesarjenja-umestitev novih 

kolesarskih stez in peš prometa, predlagane nove poti JPP, spodbujanje uporabe 
javnega potniškega prometa, urejanje mirujočega prometa in vozil v lasti MOK); 

Ter vključevanje v akte MOK: 
• načrtno izkoriščanju potencialov ESCO modela; 
• vključitev zagotavljanja kakovosti zraka. 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, uprava MOK, zunanji izvajalci, sodeluje energetski menedžer 

Rok izvedbe rok izvedbe se določa letno ločeno za vsako zadolžitev 

Ocena stroškov 5.000 €/leto  skupaj 30.000 € 

Financiranje Občina: 100% 

Ocena prihrankov energije Sama izdelava predpisov ne bo imela direktnega vpliva na prihranek energije. 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) / 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Število sprejetih pravnih aktov MOK. 

 

Št. aktivnosti:  4 
Ime ukrepa/aktivnost Energetsko knjigovodstvo za občinske objekte 

Opis 

Uvedba in izvajanje energetskega knjigovodstva v  občinskih objektih. Rezultat bodo 
urejeni podatki o rabi energije in mogoče enostavne analize, s čimer se zagotavlja 
možnosti za lažje načrtovanje ukrepov za zmanjšanje rabe vseh vrst energije, 
energentov in drugih naravnih virov (voda, odpadki). 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, energetski menedžer 

Rok izvedbe 2014-2020 

Ocena stroškov 15.000 € letno 

Financiranje Občina: 100% 

Ocena prihrankov energije 737.238 kWh (toplotne) in 167.542 kWh (EE) 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) 213,05 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Vzpostavljeno EK v 37  javnih objektih glede na zahteve EZ 

 

Št. aktivnosti: 5 

Ime ukrepa/aktivnost Izdelava energetskih izkaznic javnih objektov 

Opis 
Glede na zakonodajne zahteve je potrebno pridobiti energetske izkaznice za vse objekte 
katera neto površina presega 500 m2 (do 2012). V letu 2015 pa se bo prag znižal na 250 
m

2
. 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, energetski menedžer 

Rok izvedbe začetek v 2014, potem pa letno v skladu s programom 

Ocena stroškov 30.000 € 

Financiranje Občina: 100% 

Ocena prihrankov energije Vključeno znotraj energetskega knjigovodstva 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) 
Projekt bo prispeval k večjemu razumevanju, kje emisije nastajajo in direktnemu 
ozaveščanju uporabnikov objektov glede energetskega stanja objektov. 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Pridobljene energetske izkaznice  

 

Št. aktivnosti: 6 

Ime ukrepa/aktivnost 
Vzpostavitev standarda SIST EN ISO 50001:2011 kot orodja za izvajanja energetskega 
upravljanja v MOK 

Opis 
Vzpostavitev standarda SIST EN ISO 50001:2011 za upravljanje z energijo na MOK. Ta 
standard pomeni orodje za izvajanje energetskega menedžmenta in je treba presoditi 
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možnost uvedbe v Upravi MO Kranj (prednosti, slabosti, dodana vrednost). 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, energetski menedžer 

Rok izvedbe 2016/2017 

Ocena stroškov 20.000 € 

Financiranje Občina: 100%  

Ocena prihrankov energije Sama izdelava ne bo imela direktnega vpliva na prihranek energije 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) / 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Pridobljeni certifikat ISO 50001 

 

Št. aktivnosti: 7 

Ime ukrepa/aktivnost Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih objektov 

Opis 
Priprava pregleda potrebnih razširjenih pregledov, določanje dinamike za objekte v lasti 
MOK. 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, energetski menedžer 

Rok izvedbe 2014-2020 

Ocena stroškov 20.000 € letno 

Financiranje 
Občina: 70% 
Ostali viri: 30% 

Ocena prihrankov energije
4
 688.088 kWh toplotna energija in 67.016 kWh električna energija 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) 169,9 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Izdelava 4 razširjenih energetskih pregledov javnih objektov letno; od 2006 do 2020 
skupaj 32 REP 

 

Št. aktivnosti: 8 

Ime ukrepa/aktivnost Zmanjšanje rabe energije v občinskih objektih 

Opis 
Priprava poročila o opravljenih pregledih in meritvah s predlogi ukrepov za izboljšanje 
stanja. Izvajanje mehkih ukrepov s ciljem znižanja rabe energije v javnih objektih, kot na 
primer: nastavitve ogrevalne tehnik, (termostatskih ventilov, urnikov ogrevanja, itd.) 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, energetski menedžer, vodstvo ustanove 

Rok izvedbe se določi po uvedbi energetskega knjigovodstva ali CSREV, ko so znani podatki 

Ocena stroškov 15.000 € na leto 

Financiranje 
Občina: 100% 
Ostali viri: - 

Ocena prihrankov energije 540.055 kWh (toplotna energija) in 28.351 (električna energija) 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) 125,56 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Število izvedenih mehkih ukrepov s ciljem znižanja rabe energije v javnih objektih 

 
Št. aktivnosti: 9 

Ime ukrepa/aktivnost Energetska sanacija javnih stavb MOK 

Opis 
Izvajanje energetskih sanacij objektov javnih stavb MOK, plan energetskih sanacij se 
izdela vsako leto za naprej pred sprejemanjem proračuna. 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, sodeluje energetski menedžer 

Rok izvedbe letno, planiranje investicij za leto vnaprej pred sprejemanjem proračuna 

Ocena stroškov 1.500.000 € letno 

Financiranje 
Občina: 30% 
Ostali viri: 70% sofinanciranje, ESCO model, javno-zasebno partnerstvo 

Ocena prihrankov energije 3.634,42 MWh toplotne energije prehod na OVE ; 1.000 MWh električna energija 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) 1.106,57 

                                                      
 
 
4
 upošteva se izračun po IJS 
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Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Število energetsko saniranih objektov 
Doseženi prihranki v MWh 

 

Št. aktivnosti: 10 

Ime ukrepa/aktivnost Postavitev sistemov na lesno biomaso v javnih objektih 

Opis 
Postavitev sistemov na lesno biomaso na javnih objektih (šole, vrtci, drugi javni objekti), 
kjer je to primerno z namenom prehoda iz rabe fosilnega goriva na OVE predvidoma 
(Trstenik,  Mavčiče, Goriče

5
) 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, sodeluje energetski menedžer 

Rok izvedbe 2015 - 2017 

Ocena stroškov 100.000 € /po sistemu cca. trije sistemi 

Financiranje Ostali viri: zasebni partner 60%, sofinanciranje države 40% 

Ocena prihrankov energije / 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) 56,42 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

% zmanjšanja rabe fosilnih goriv in povečanje OVE 
št. vzpostavljenih sistemov 

 

Št. aktivnosti: 11 

Ime ukrepa/aktivnost Spremljanje rabe energije za javno razsvetljavo 

Opis 
Analiza in profil rabe električne energije za javno razsvetljavo. Zajem podatkov direktno 
v sistem energetskega knjigovodstva. 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, izvajalec javne službe, energetski menedžer 

Rok izvedbe 2015-2020 

Ocena stroškov 5.000 € letno 

Financiranje 
Občina: s pogodbo z izvajalcem javne službe 
Ostali viri: - 

Ocena prihrankov energije Samo spremljanje ne bo imelo direktnega vpliva na prihranek energije 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) / 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Vzpostavljen sistem za spremljanje rabe energije za JR 

 

Št. aktivnosti: 12 

Ime ukrepa/aktivnost Racionalizacija javne razsvetljave in uskladitev z Uredbo 

Opis Uskladitev javne razsvetljave z zakonodajo in zmanjšanje rabe električne energije 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, izvajalec javne službe, sodeluje energetski menedžer 

Rok izvedbe 2015-2020 

Ocena stroškov 100.000 € letno 

Financiranje Občina: 100% 

Ocena prihrankov energije 682 MWh/leto 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) 147 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Specifična raba električne energije na prebivalca v skladu z Uredbo o svetlobnem 
onesnaževanju  
Po študiji MOK predvideno 40,2 kWh/prebivalca 

 

Št. aktivnosti: 13 

Ime ukrepa/aktivnost Uporaba pametnih svetil JR in uvedba samozadostnih uličnih svetil 

Opis 

Pametne svetilke imajo nameščene senzorje, kar omogoča prilagajanje svetilnosti glede 
na razmere- jakost je lahko večja v primerih da senzorji zaznajo gibanje in manjša v 
primerih, ko senzorji ne zaznajo ničesar. Uvedba samozadostnih uličnih svetil 
Samozadostna ulična svetila pridobivajo elektriko iz sončnih celic, kar neposredno 

                                                      
 
 
5
 Pri ukrepu potrebno gledati ukrep št. 15.1 in preučiti možnost postavitve skupnih sistemov (za več objektov). 
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zmanjša emisije. V kolikor pa svetilke omogočajo proizvodnjo električne energije, pa jih 
je mogoče priključiti na energetsko omrežje, kar lahko dodatno prispeva k proizvodnji 
elektrike iz nizkoogljičnih virov. Preučitev vzpostavitve pri izvedbi nove razsvetljave 
(predviden pilotni projekt). 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, sodeluje energetski menedžer 

Rok izvedbe 2015-2020 

Ocena stroškov 50.000 € letno 

Financiranje 
Občina: sorazmerni delež glede na predviden vir financiranja najmanj 50% 
Ostali viri: Primeren vir financiranja 

Ocena prihrankov energije Prihranke v tej fazi ni mogoče opredeliti 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) Znižanje emisij CO2 v tej fazi ni mogoče opredeliti 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Vzpostavljen sistem pametnih svetil  
Ocenjeno na 1052 MWh prihrankov električen energije in 586 t CO2

6
 

6.1.3 Energetski sistemi 

 
Št. aktivnosti: 14 

Ime ukrepa/aktivnost Povečevanje odjema in širitev sistema daljinskega sistema-plinifikacija 

Opis 

ZP v primerjavi s premogom in nafto vsebuje malo žvepla, nizke pa so tudi ostale 
vrednosti škodljivih snovi, ki se sproščajo pri gorenju, (CO2, CO, NOx in prašni 
delci_saje). Pri zgorevanju ZP se v zrak sprošča za približno tretjino manj CO2 kot pri 
zgorevanju premoga ter za približno četrtino manj kot pri zgorevanju kurilnega olja.  
Na območjih kjer je predvidena, na podlagi podeljene koncesije, plinifikacija 
ocenjujemo, da bo ponekod prišlo do prehoda iz rabe drugih fosilnih goriv (predvsem 
kurilnega olja) na ZP s čimer se bodo emisije CO2 ponekod tudi zmanjšale prav tako pa 
se bo zmanjšalo število individualnih kurišč. 
Znotraj ukrepa se bo pristopilo tudi k aktivnem spodbujanju k priključevanju na 
plinovodno omrežje na območjih kjer je plinovodno omrežje že zgrajeno. 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, koncesionar , sodeluje energetski menedžer 

Rok izvedbe 2014 - 2020 

Ocena stroškov 3.000.000 € plan po študiji prašni delci podano znotraj tabele 6.3.1. 

Financiranje Koncesionarji 

Ocena prihrankov energije / 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) 421,30 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Območja predvidene vzporedne 

gradnje 

Predvideno leto 

gradnje 

Dolžina  

primarnega  

kanala 

Dolžina 

sekundarnega  

kanala 

1. Bitnje, Žabnica, Šutna do 2015 2.250 m 3.650 m 

2. Kokrica, Mlaka, Bobovek do 2015 1.010 m 3.475 m 

3. Britof, Predoslje, Suha 2015 - 2016 1.785 m 3.475 m 

4. Čirče, Hrastje 2015 - 2016 4.000 m 7.750 m 

5. Gonik  2015 - 2016 1.200 m 2.000 m 

6. Primskovo, Kokrški log  do 2015 0 m 1625 m 

7. Breg, Jama, Praše, Mavčiče 2016 - 2018 3.580 m 3.090 m 

8. Pešnica 2017 - 2020 3.230 m 3.050 m 
 

 

Št. aktivnosti: 15 

Ime ukrepa/aktivnost Načrt izrabe OVE 

Opis 

Načrt izrabe obnovljivih virov bo vseboval podrobnejše študije, ki bodo opredelile 
možnosti za izvedbo: 

 DOLB in mikro daljinskega ogrevanja na biomaso 

                                                      
 
 
6
 Izvedba projekta je predvidena v primeru izvedbe pilotnega projekta 
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 koriščenje geotermalne energije  

 izkoriščanje bioplina 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, zunanji izvajalci, energetski menedžer 

Rok izvedbe 2014-2016 

Ocena stroškov 15.000 € (po projektu) 

Financiranje 
Občina: 100% 
Ostali viri: - 

Ocena prihrankov energije Sama izdelava načrta ne bo imela direktnega vpliva na prihranek energije. 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) / 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Izdelan načrt OVE 

 

Št. aktivnosti: 15.1 

Ime ukrepa/aktivnost Vzpostavitev sistemov DOLB (daljinsko ogrevanje na biomaso) 

Opis 

Po izdelani študiji izvedljivosti in izdelavi ustrezne dokumentacije izvedba  sistemov 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso po vzoru projektov dobre prakse. Sistemi so 
predvideni v naseljih kjer ni predvidena plinifikacija omrežja in gre za strnjena območja 
poselitve(npr. Podreča, Trstenik, Spodnja Besnica, Goriče) 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, sodeluje energetski menedžer 

Rok izvedbe 2015-2017 

Ocena stroškov 3 mio 

Financiranje 
Občina: po potrebi je lahko sovlagatelj tudi občina 
Ostali viri: potencialni sovlagatelji za izvedbo 

Ocena prihrankov energije / 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) 714,79 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Vzpostavljeni sistemi DOLB 

 

Št. aktivnosti: 15.2 

Ime ukrepa/aktivnost Vzpostavitev sistemov za izkoriščanje bioplina 

Opis 
Preverjanje interesa in potenciala za izvedbo izkoriščanja bioplina na osnovi bioloških 
odpadkov. MO Kranj nima lastne deponije. Z izgradnjo moderne bioplinarne, bi reševali 
ekološko problematiko, hkrati pa bi uporabili plin za proizvodnjo električne energije.  

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, sodeluje energetski menedžer 

Rok izvedbe 2015 

Ocena stroškov Ni mogoče opredeliti  

Financiranje 
Občina: po potrebi je lahko sovlagatelj tudi občina 
Ostali viri: potencialni sovlagatelji za izvedbo 

Ocena prihrankov energije Prihranke v tej fazi ni mogoče opredeliti 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) Znižanje emisij CO2 v tej fazi ni mogoče opredeliti 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Vzpostavitve bioplinarne 

 

Št. aktivnosti: 15.3 

Ime ukrepa/aktivnost Vzpostavitev sistemov za izkoriščenje geotermalne energije  

Opis 

Vzpostavitev sistemov za koriščenje geotermalne energije na območjih ki so za to 
primerna.  
Izračun v nadaljevanju podan za vzpostavitev sistema širšega območja okrog nove 
Avtobusne postaje v Kranju: objekti Zavod za zdravstveno varstvo,  Zobna poliklinika, 
Zdravstveni dom, Porodnišnica,  Osnovna šola Franceta Prešerna, OZG – nova stavba, 
Avtobusni terminal, Severna vrata, objekti A, B in C. 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, sodeluje energetski menedžer 

Rok izvedbe 2017 

Ocena stroškov Ni mogoče opredeliti  

Financiranje Občina: po potrebi je lahko sovlagatelj tudi občina 
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Ostali viri: potencialni sovlagatelji za izvedbo 

Ocena prihrankov energije - 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) 980,40 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Vzpostavljen sistem za koriščenje geotermalne energije za predvidene uporabnike 

6.2 Ukrepi za stanovanjske zgradbe 

 
Št. aktivnosti: 16 

Ime ukrepa/aktivnost Subvencioniranje razširjenih energetskih pregledov večstanovanjskih objektov 

Opis 
Subvencioniranje izdelave energetskih pregledov večstanovanjskih objektov. Na 
odobrene vloge Iz EKO SKLADA j.s. se bo opredelil delež subvencioniranja s strani MOK. 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, upravniki, upravljavci stavb, sodeluje energetski menedžer 

Rok izvedbe 2016 in dalje 

Ocena stroškov 15.000 € letno 

Financiranje MOK: 50% 

Ocena prihrankov energije Samo subvencioniranje ne bo imelo direktnega vpliva na prihranek energije. 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) / 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

št. izdelanih REP 
št. objektov ki je pristopilo k energetski sanaciji 
 

 

Št. aktivnosti: 17 

Ime ukrepa/aktivnost 
Vključevanje zasebnih investitorjev v izvajanje ukrepov energetskih  prenov 
večstanovanjskih zgradb 

Opis 
Država v sodelovanju z občino spodbuja vključevanje zasebnih investitorjev v izvajanje 
ukrepov energetskih  prenov večstanovanjskih zgradb. Predvidena energetska prenova 
ovojev v 50 objektih.  

Zadolžen za izvedbo upravniki, upravljavci stavb, sodeluje energetski menedžer 

Rok izvedbe 2014 in dalje 

Ocena stroškov 15.030.000 € (3 leta) 

Financiranje 
Občina: 30.000 € 
Država : 1.000.000 € /leto 
Drugi subjekti: 4.000.000 € /leto 

Ocena prihrankov energije 
Za 50 objektov ocenjujemo površino objektov na 73.783 m

2  
oz. 14.864 MWh rabe 

toplotne energije prihranke ob izvedbi ukrepov ocenjujemo na 5.945,946 MWh. 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) 1.281 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

št. objektov, ki je pristopilo k energetski sanaciji 
 

 

Št. aktivnosti: 18 

Ime ukrepa/aktivnost Investicijski ukrepi v gospodinjstvih 

Opis 

Investicijski ukrepi v gospodinjstvih zajemajo ukrepa na področju zmanjševanja 
toplotnih izgub stavb ter zamenjavo kotlov na vse vrste goriva z novimi napravami kot 
tudi prehod na OVE. Gospodinjstva bodo ukrepe izvedla s pomočjo spodbud Eko sklada 
j.s. na podlagi predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov energije pri končnih 
odjemalcih.  
Prednostno se omogoči izvajanje investicijskih ukrepov gospodinjstvom, ki se nahajajo 
na območju, kjer je z občinskim aktom ali LEK kot prednostni način ogrevanja ni 
določeno daljinsko ogrevanje, razen če ti kotli niso namenjeni za daljinsko ogrevanje.  
Po prejetih podatkih s strani Eko sklad j.s. je bilo v letu 2012 izvedenih ukrepov za 1.457 
tCO2 v letu 2013 pa za 1.830 tCO2. Povprečje znaša 1.643,5 tCO2. V obdobju 2014-2020 
ocenjujemo, da se bo trend investicijskih ukrepov v gospodinjstvih nadaljeval. 

Zadolžen za izvedbo Gospodinjstva, sodeluje energetska svetovalna pisarna in  energetski menedžer  

Rok izvedbe 2014 in dalje 
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Ocena stroškov Ocene stroškov ni mogoče definirati  

Financiranje Eko sklad j.s.  in MOK 

Ocena prihrankov energije / 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) 9.861 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Število energetskih sanacij v gospodinjstvih 

 
Št. aktivnosti: 19 

Ime ukrepa/aktivnost Zamenjava gospodinjskih aparatov z energetsko učinkovitimi 

Opis 

Večina večjih gospodinjskih aparatov se v povprečju zamenja z novimi modeli vsakih 6 
let. 
Izračun je narejen na predpostavki , da bo v 10 letnem obdobju vsaj 80% gospodinjstev 
zamenjalo svoje gospodinjske aparate in da bo 35% od teh energetsko učinkovitih. 

Zadolžen za izvedbo Gospodinjstva, sodeluje energetska svetovalna pisarna in  energetski menedžer 

Rok izvedbe 2014 in dalje 

Ocena stroškov Ni mogoče opredeliti 

Financiranje / 

Ocena prihrankov energije 5.977 MWh 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) 1.288,37 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Prihranki električne energije 

6.3 Ukrepi za proizvodne dejavnosti 

 
Št. aktivnosti: 20 

Ime ukrepa/aktivnost Izvajanje aktivnega svetovanja v industriji  

Opis 

Izvajanje aktivnega svetovanja v industriji bo vključeval: izdelava preliminarnih 
energetskih pregledov predvsem v podjetjih, kjer ni energetskih upravljavcev (srednja in 
mala podjetja). Pripravil bi se izbor glede na tip dejavnosti podjetij, ki so energetsko bolj 
potratna. Uveljavitev sistemov za energijo in sistema za ravnanje z okoljem, 
spodbujanje najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT). Organizacije bi se povabilo k 
sodelovanju oz. se bi jih vključilo glede na izkazan interes.  

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, sodeluje energetski menedžer 

Rok izvedbe 2017 in dalje  

Ocena stroškov Občina: 5.000 € / leto 

Financiranje 100% Občina 

Ocena prihrankov energije 3.155.195 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) 680 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Število izvedenih preliminarnih energetskih  pregledov v podjetjih 
Število podjetij, ki je pristopilo k izvedbi ukrepov URE in OVE 

6.4 Ukrepi za promet 
 

Št. aktivnosti: 21 

Ime ukrepa/aktivnost 
Izvedba strategije za mestni potniški promet

7
 in izvedba ukrepov za izboljšanje 

mestnega potniškega prometa 

Opis 
Izdelava strategije za mestni potniški promet, ki bo uskladila izhodišča na državni ravni z 
izhodišči linijskega prevoza potnikov v občini kot opredelila pogoje za sklenitev 
koncesijskih pogodb. 

                                                      
 
 
7
 Ukrepi v skladu  z Odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj 
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Ukrepi za izboljšanje kakovosti : 

 Prenovitev mestnega potniškega prometa s ponovno določitvijo prog in 
povečanjem pogostosti voženj zlasti v času prometnih konic; 

 Pregled voženj v primestnem prometu in uskladitev z mestnim prometom; 

 Namestitev prikazovalnikov za prikaz prihod avtobusov na vseh avtobusnih 
postajališčih; 

 zamenjava standardnih avtobusov z mini avtobusi v večernih urah na progah s 
pričakovano nižjo število potnikov; 

 Ureditev avtobusnih postajališčih; 

 Uvajanje okolju prijaznega JPP. 
Skupina ukrepov za izboljšanje javnega potniškega prometa sloni predvsem na 
avtobusnem prevozu  in ne bo neposredno vplivala na zmanjšanje emisij CO2, ampak 
posredno preko zmanjšane uporabe osebnih vozil. Predpostavlja se, da se bo na račun  
izboljšanja javnega avtobusnega prometa: zmanjšala raba osebnih vozil za približno 20%  
ter raba manj rabljenih avtomobilov, kar bo vplivalo na zmanjšano porabo fosilnih goriv 
v prometu za 6%.  

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, sodeluje energetski menedžer 

Rok izvedbe 2014-2020 

Ocena stroškov 3.000.000 € plan po študiji prašni delci podano znotraj tabele 6.3.1. 

Financiranje 
Občina: - 
Ostali viri: koncesionar 70%, subvencija države 30% 

Ocena prihrankov energije 
Prihrankov trenutno ni mogoče  
opredeliti 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) Prihrankov trenutno ni mogoče opredeliti 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Število prevoženih potnikov / km  

 

Št. aktivnosti: 22 

Ime ukrepa/aktivnost Izdelava prometne študije in prometnega modela 

Opis 

MOK nima izdelane ažurne celovite in podrobne Prometne študije in Prometnega 
modela, ki bi detajlno obravnaval vse zvrsti prometa ( motorni,  , peš in kolesarski 
promet) na območju občine in, ki bi upoštevala obstoječe prometne in urbanistične 
razmere. Večina izdelanih prometnih študij v preteklosti je bila izdelana parcialno in so 
se nanašale le na omejeno območje posameznih križišč.  
Analiza obstoječega stanja ter predvsem bodoče ureditve prometnega omrežja v 
povezavi s prostorskim načrtovanjem na območju MO Kranj so glavna dejstva, zaradi 
katerih MO in mesto Kranj potrebuje celovito podrobno Prometno študijo in ažuren 
sodoben Prometni model. Le z ugotovitvami, ki jih bosta definirala in analizirala 
Prometna študija in Prometni model MO Kranj se lahko objektivno predvidi bodoče 
prometno odvijanje na območju širše prometne mreže in predvsem na območju križišč, 
od katerih je v največji meri odvisna funkcionalnost omrežja.  
Poudarek v urejanju prometne problematike je potrebno posvetiti tudi mirujočem 
prometu, torej parkiranju na javnih površinah, ureditvi javnega potniškega prometa ter 
razvoju osnovne in spremljajoče infrastrukture za alternativne oblike prometa (peš in 
kolesarski promet). Vse obravnavane zvrsti prometa morajo biti v prometni študiji in 
modelu analizirane ločeno in nadalje tudi med seboj odvisno v smislu celostne 
integritete. 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, sodeluje energetski menedžer 

Rok izvedbe 2014 

Ocena stroškov 20.000  € 

Financiranje 100% 

Ocena prihrankov energije Samo izdelava ne bo imela direktnega vpliva na prihranek energije 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) / 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Izdelana prometna študija in prometni model 

 

Št. aktivnosti: 23 



SEAP MOK 

Stran 60 od 75 

Ime ukrepa/aktivnost Trajnostna parkirna politika
8
 

Opis 
Trajnostna parkirna politika se nanaša na ukrepe na področju mirujočega prometa. 
Ukrep se nanaša predvsem na izgradnjo dveh parkirnih hiš    v bližini središča mesta.  

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, sodeluje energetski menedžer 

Rok izvedbe 2016 (1 parkirna hiša); 2018-2020 (2 parkirna hiša) 

Ocena stroškov 10 mio in 5 mio 

Financiranje 
Občina: 85% 
Ministrstvo (RR): 15% 

Ocena prihrankov energije Prihranki ne bodo nastali 

Ocena znižanja emisij(tCO2) / 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Izgradnja dveh parkirnih hiš. 

 

Št. aktivnosti: 24 

Ime ukrepa/aktivnost Izdelava mobilnostih načrtov in promocija trajnostne mobilnosti
9
 

Opis 

Načrti določajo ukrepe za povečanje trajnostne mobilnosti: odgovorna raba avtomobila, 
portal za dogovore o skupnih vožnjah, spodbujanje hoje z načrti pešpoti, spodbujanje 
kolesarjenja za varnimi kolesarnicami, službenih kolesom, kolesarjenjem prijaznim 
delovnim mestom, spodbujanje uporabe JPP ter informacijami o povezavah, potovalnim 
načrtom, zmanjševanje potovalnih potreb z delom na domu, gibljivim delovnim časom, 
telekonferencami. 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, sodeluje energetski menedžer 

Rok izvedbe 2016 

Ocena stroškov 30.000 € 

Financiranje Možnost sofinanciranja 

Ocena prihrankov energije Sama izdelava načrta ne bo imela direktnega vpliva na prihranek energije. 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) / 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Izdelani načrti mobilnosti. 

 

Št. aktivnosti: 25 

Ime ukrepa/aktivnost Vzpostavitev kolesarskih stez
10

 

Opis 

Izvedba ukrepov za izboljšanje prevoz s kolesi vključuje naslednje dejavnosti: 

 Vzpostavitev mreže koles za najem, z možnostjo shranjevanja koles, zaščito pred 
krajo in servisom; 

 Izgradnja in vzdrževanje kolesarskih poti; 
V okviru ukrepov je potrebno vzpostaviti: 

 urediti in označiti kolesarske steze v mestu; 

 ustvariti panoje z zemljevidi,kjer potekajo kolesarske steze; 

 z namenom preprečitve in zmanjšanja  morebitnih nesreč ločiti kolesarske steze od 
cest, ki so namenjene motornemu prometu;  

 na prometni lokaciji v mestu zgraditi garažo za kolesa opremljena z video nadzorom 
za preprečevanje kraje; 

 pospeševati in spodbujati uporabo kolesa kot prevoznega sredstva, zlasti za kratke 
razdalje; 

 izvajati programe in izobraževanja o prednostih prevozov s kolesi,  v vrtcih , šolah in  
med zaposlenimi v javni upravi. 

V skladu z mednarodnimi izkušnjami, ocenjujemo zmanjšanje porabe fosilnih goriv iz 
naslova osebnih vozil in gospodarskih vozil za 2,5 %. 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, sodeluje energetski menedžer  
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Rok izvedbe 2014-2017 

Ocena stroškov 150.000 € letno 

Financiranje 
Občina: 50% 
Ostali viri: subvencija države 50% 

Ocena prihrankov energije 6622 MWh 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) 1722 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Število vzpostavljenih kolesarnic za najem koles 
Število izposojenih koles/leto  

 

Št. aktivnosti: 26 

Ime ukrepa/aktivnost Spodbujanje alternativnih prevoznih sredstev 
11

 

Opis 
Osnovni ukrepi za popularizacijo in spodbujanje uporabe alternativnih prevoznih 
sredstev skozi zagotavljanje parkirnih mest samo za tovrstna vozila in s postavitvijo 
primeren infrastrukture. Poudarek na  izvajalcih javnih služb. 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, sodeluje energetski menedžer, zasebni investitor 

Rok izvedbe 2015-2020 

Ocena stroškov 100.000 € letno 

Financiranje Možnost sofinanciranja 

Ocena prihrankov energije 274 MWh 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) 28 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Zagotovljena parkirna mesta za uporabo električnih vozil 
Št. polnilnic za električna vozila 

 

Št. aktivnosti: 27 

Ime ukrepa/aktivnost Posodobitev občinskega voznega parka 

Opis 

Prvi korak pri izvajanju teh ukrepov, je vključitev vsebin akt ukrepi na področju 
prometa. Le vozila z nizkimi emisijami CO2 avtomobilov. 
S predpostavko, da do leta 2020 nadomestimo vsa  vozila v lasti MOK z vozili, ki 
povzročajo manjše emisije toplogrednih plinov ocenjujemo 8 % zmanjšanje. 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, sodeluje energetski menedžer 

Rok izvedbe 2015-2020 

Ocena stroškov 20.000 € na vozilo 

Financiranje MOK 100% 

Ocena prihrankov energije Raba energije bo ostala enaka le uporabljala se bodo alternativna goriva 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) 1,04 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Št. nizko emisijskih vozil v lasti MOK 

 

Št. aktivnosti: 28 

Ime ukrepa/aktivnost Optimizacija semaforizacije 

Opis 
Vzpostavitev računalniško vodene optimizacije delovanja semaforjev. Na ta način bi 
zmanjšali čas prostega teka motorja ter število pospeševanj. 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj 

Rok izvedbe 2015-2017 

Ocena stroškov 10.000 € letno 

Financiranje 
Občina: 100% 
Ostali viri: - 

Ocena prihrankov energije 240 MWh
12

 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) 62 

Opredelitev kazalnika za Število daljinsko kontroliranih semaforje 

                                                      
 
 
11

 Infrastruktura na uporabo vozil na stisnjen zemeljski plin ibid
2
 

12
 Gre za energijo avtomobila ne semaforjev (litri goriva pretvorjeni v MWh 



SEAP MOK 

Stran 62 od 75 

merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Dolžina in usklajenost »zelenih valov« 

 

Št. aktivnosti: 29 

Ime ukrepa/aktivnost Vzpostavitev P&R sistema in omejitev parkiranja v starem mestnem jedru  

Opis 
Ob vpadnicah bi zgradili varovane parkirne površine in jih s centrom mest povezali z 
javnim prevozom (Park & Ride). 
Vzpostavitev vsaj enega Park & Ride  

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj 

Rok izvedbe 2016 - 2018 

Ocena stroškov 2.000.000 € (2x Park & Ride) 

Financiranje 
Občina: 30% 
Ostali viri: sofinanciranje 70% 

Ocena prihrankov energije 1.597 MWh 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) 415 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Število dnevnih uporabnikov P+R 

6.5 Ostali ukrepi 

 
Št. aktivnosti: 30 

Ime ukrepa/aktivnost Prijave na razpise za naložbe v ukrepe URE in OVE (priprava vlog) 

Opis 
Spremljanje virov financiranja in priprava programa in ostalih aktivnosti za pripravo 
vlog. 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, energetski menedžer 

Rok izvedbe 2014 - 2020 

Ocena stroškov 15.000 € / letno, sicer pa v odvisnosti od možnosti razpisov 

Financiranje Občina: 100% 

Ocena prihrankov energije Sama izdelava prijave ne bo imela direktnega vpliva na prihranek energije. 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) / 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Projekti na področju OVE in URE 

 

Št. aktivnosti: 31 

Ime ukrepa/aktivnost Center ponovne uporabe 

Opis 

Zaradi hitrega večanja potrošništva komunalne storitve ne sledijo potrebam po 
individualni obravnavi posameznika, zato je zaznana povečana potreba po odvozu še 
uporabnih kosovnih odpadkov (npr. pohištvo, športni rekviziti, gospodinjski aparati, 
oblačila, knjige…). Tovrstnih odpadkov ni dovoljeno odlagati na odlagališčih zaradi 
zahtev glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP). Z dejavnostjo Centra 
ponovne uporabe bomo te odpadke - izdelke z inovativnimi storitvami obnovili, 
popravili in spravili v stanje primerno za ponovno uporabo ter prodali novim 
uporabnikom po ugodni ceni, s čimer bomo preusmerili tok odpadkov iz odlagališč nazaj 
v uporabo. 

Zadolžen za izvedbo Mestna občina Kranj, koncesionar 

Rok izvedbe 2013 - 

Ocena stroškov 70.000 € letno 

Financiranje 
Delno financiranje s strani pridobljenih nepovratnih sredstev na razpisu Socialno 
podjetništvo in donacije MOK. 

Ocena prihrankov energije Ocene prihrankov energije ni mogoče opredeliti (raziskovalni projekt) 

Ocena znižanja emisij  (tCO2) Ocene znižanja emisij CO2 ni mogoče opredeliti (raziskovalni projekt) 

Opredelitev kazalnika za 
merjenje uspešnosti izvajanja 
ukrepa  

Število ponovno uporabljenih izdelkov 
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6.6 Ocena zmanjšanje emisij CO2 za opredeljene ukrepe od 2014 do leta 2020 
 

Področje ukrepa Ime aktivnosti 
Ocena prihrankov 
energije(toplotna 

energija v kWh) 

Ocena 
prihrankov 

energije 
(električne 
energije v 

kWh) 

Ocena 
znižanja 
emisij  
(tCO2) 

Skupna 
ocena 

znižanja 
emisij 
(tCO2) 
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 Načrt sodelovanja za izvajanje 

obveščevalnih-izobraževalnih 
aktivnosti 

- - - 

19,78 

Izvajanje obveščevalnih-
izobraževalnih aktivnosti 

77.194 9.751 19,78 
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Priprava predpisov za 
izvajanje energetske strategije 
MOK 

- - - 

2.404,5 

Energetsko knjigovodstvo za 
občinske objekte 

737.238 167.542 213,05 

Izdelava energetskih izkaznic 
javnih objektov 

- - - 

Vzpostavitev standarda SIST 
EN ISO 50001:2011 kot orodja 
za izvajanja energetskega 
upravljanja v MOK 

- - - 

Izdelava razširjenih 
energetskih pregledov javnih 
objektov 

688.088 67.016 169,9 

Zmanjšanje rabe energije v 
občinskih objektih 

540.055 28.351 
125,56 

 

Energetska sanacija javnih 
stavb MOK 

3.634.420 1.000.000 1.106,57 

Postavitev sistemov na lesno 
biomaso v javnih objektih 

- - 56,42 

Spremljanje rabe energije za 
javno razsvetljavo ** 

- - - 

Racionalizacija javne 
razsvetljave in uskladitev z 
Uredbo *** 

- 682.000 147 

Uporaba pametnih svetil JR in 
uvedba samozadostnih uličnih 
svetil 

- 1.052.000 586 
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e
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Povečevanje odjema in širitev 
sistema daljinskega sistema-
plinifikacija 

- - 421,30 

2.116,49 

Načrt izrabe obnovljivih virov 
energije  

- - - 

Vzpostavitev sistemov DOLB - - 714,79 

Vzpostavitev sistemov za 
izkoriščanje bioplina 

- - - 

Vzpostavitev sistemov za 
izkoriščenje geotermalne 
energije 

4.548.887  980,40 
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Subvencioniranje razširjenih 
energetskih pregledov 
večstanovanjskih 
objektov***** 

- - - 12.430 
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Področje ukrepa Ime aktivnosti 
Ocena prihrankov 
energije(toplotna 

energija v kWh) 

Ocena 
prihrankov 

energije 
(električne 
energije v 

kWh) 

Ocena 
znižanja 
emisij  
(tCO2) 

Skupna 
ocena 

znižanja 
emisij 
(tCO2) 

Vključevanje zasebnih 
investitorjev v izvajanje 
ukrepov energetskih prenov 
večstanovanjskih zgradb 

5.945.946 - 1.281 

Investicijski ukrepi v 
gospodinjstvih 

- - 9.861 

Zamenjava gospodinjskih 
aparatov z energetsko 
učinkovitimi 

 5.977.797 1.288 
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Izvajanje aktivnega svetovanja 
v industriji 

3.155.195 680 680 

U
kr

e
p

i z
a 

p
ro

m
e

t 

Izdelava strategije za mestni 
potniški promet in izvedba 
ukrepov za izboljšanje 
mestnega potniškega 
prometa 

- - - 

2.228 

Izdelava prometne študije in 
prometnega modela 

- - - 

Trajnostna parkirna politika - - - 

Izdelava mobilnostih načrtov 
in promocija trajnostne 
mobilnosti 

   

Vzpostavitev kolesarskih stez - 6.622 1.722 

Spodbujanje alternativnih 
prevoznih sredstev 

- 274 28 

Posodobitev občinskega 
voznega parka 

- - 
1,04 

 

Optimizacija semaforizacije - 240 62 

Vzpostavitev P&R sistema in 
omejitev parkiranja v starem 
mestnem jedru 

 1.597 415 

O
st

al
i 

u
kr

e
p

i Prijava na razpise za izvedbo 
ukrepov URE in OVE (priprava 
vlog) 

- - - - 

Center ponovne uporabe - - - 

SKUPAJ   19.878,77 19.878,77 

 
Vrednost emisij CO2 je v letu 2006 znašala 310.808 tCO2 od tega znašajo emisije v proizvodni dejavnosti 206.697 
tCO2. Zaradi dejstva, da MO Kranj nima direktnega vpliva na zmanjšanje emisij v proizvodni dejavnosti, smo pri 
opredelitvi cilja zmanjšanje emisij za 20% proizvodno dejavnosti izključili. Izhodišče za zmanjšanje emisij tako 
predstavlja vrednost 104.112 tCO2. 
 
V akcijskem načrtu MO Kranj so prikazani ukrepi od leta 2014 do 2020. Za izvedene ukrepe pričakujemo 
zmanjšanje 19.878,77 tCO2 kar predstavlja 19,09 % zmanjšanje izhodiščne vrednosti skupnih emisij  (104.112 tCO2  

oz vrednost emisij brez proizvodne dejavnosti). Za ukrepe, ki so bili izvedeni med leti 2006 do 2014 ocenjujemo, 
da predstavljajo do 5 % zmanjšanje od  izhodiščne vrednosti skupnih emisij  (104.112 tCO2  oz vrednost emisij brez 
proizvodne dejavnosti), zato opredeljujemo cilj za zmanjšanje na 21 %. 
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6.7 Mehanizmi financiranja izvajanja akcijskega načrta 
 
Za financiranje naloženih ukrepov MO Kranj mora imeti na voljo finančne vire. Načrt financiranja opredeljuje vse 
razpoložljive možnosti financiranja in vse mehanizme in sisteme za financiranje naloženih ukrepov. Nekatere od 
možnosti financiranja v okviru načrta programa so prikazane v Prilogi 2: Možnosti financiranja. 
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Preglednica 33: Predvideni viri financiranja za naložbe, predvidene v akcijskem načrtu 

Opis ukrepa 

Leto 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  

Področje ozaveščanja, spremljanja, poročanja in svetovanja 

Načrt 
sodelovanja za 
izvajanje 
obveščevalnih-
izobraževalnih 
aktivnosti 
Vir MOK 2014: 
NRP 40600093 

500 -   500  -  500  -  500 -   500  -  500 -   500 -   

Izvajanje 
obveščevalnih-
izobraževalnih 
aktivnosti 
Vir MOK 2014: 
NRP 40600093 

3.000 -   3.000 -   3.000  -  3.000  -  3.000 -   3.000  -  3.000 -   

Področje občinskega planiranja in javne infrastrukture 

Priprava 
predpisov za 
izvajanje 
energetske 
strategije MOK 
Vir MOK 2014: 
NRP 40600093 

5.000  -  5.000 -   5.000 -   5.000  -  5.000 -   5.000  -  -  -  

Energetsko 
knjigovodstvo 
za občinske 
objekte 
Vir MOK 2014: 
NRP 40600093 
 
 

15.000  -  15.000  -  15.000 -   15.000 -   15.000  -  15.000  -  15.000  -  
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Opis ukrepa 

Leto 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  

Izdelava 
energetskih 
izkaznic javnih 
objektov 
Vir MOK 2014: 
NRP 40600093 

10.000 -  10.000 -  10.000  -  -  -  - -   -  -  -  - 

Vzpostavitev 
standarda SIST 
EN ISO 
50001:2011 kot 
orodja za 
izvajanja 
energetskega 
upravljanja v 
MOK 

 - -   -  -  10.000  - 10.000  - -   -  - -   - -  

Izdelava 
razširjenih 
energetskih 
pregledov 
javnih objektov 
Vir MOK 2014: 
NRP 40600093 

14.000 6.000 14.000 6.000 14.000 6.000 14.000 6.000 14.000 6.000 14.000 6.000 14.000 6.000 

Zmanjšanje rabe 
energije v 
občinskih 
objektih 
Vir MOK 2014: 
NRP 40700001 
NRP 40700099 

15.000  - 15.000  - 15.000 -  15.000 -  15.000  - 15.000 -  15.000 -  

Energetska 
sanacija javnih 
stavb MOK 
Vir MOK 2014: 

450.000 1.050.000 450.000 1.050.000 450.000 1.050.000 450.000 1.050.000 450.000 1.050.000 450.000 1.050.000 450.000 1.050.000 
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Opis ukrepa 

Leto 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  

NRP 40700078, 
NRP 40700098, 
NRP 40700107, 
NRP 40700108, 
NRP 40700109, 
NRP 40700110, 
JZP. 
 

Postavitev 
sistemov na 
lesno biomaso v 
javnih objektih 

  - 100.000 - 100.000 - 100.000       

Spremljanje 
rabe energije za 
javno 
razsvetljavo  
Vir MOK 2014: 
NRP 40600093 
 

5.000 - 5.000 - 5.000 - 5.000 - 5.000 - 5.000 - 5.000 - 

Racionalizacija 
javne 
razsvetljave in 
uskladitev z 
Uredbo  
Vir MOK 2014:  
NRP 40600091 
 

100.000  - 100.000 -  100.000  - 100.000 -  100.000  - 100.000 -  100.000  - 

Uporaba 
pametnih svetil 
JR in uvedba 
samozadostnih 
uličnih svetil 

  25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Energetski sistemi 
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Opis ukrepa 

Leto 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  

Povečevanje 
odjema in 
širitev sistema 
daljinskega 
sistema-
plinifikacija 

- 500.000 - 500.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000  400.000 

Načrt izrabe 
obnovljivih virov 
energije  
Vir MOK 2014: 
NRP 40600093 

15.000  - 15.000  - 15.000  -  -  - -   -  - -  -   - 

Vzpostavitev 
sistemov DOLB 

-  -  -  1.000.000  - 1.000.000  - 1.000.000 -   -  - -   - -  

Vzpostavitev 
sistemov za 
izkoriščanje 
bioplina 

 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Vzpostavitev 
sistemov za 
izkoriščenje 
geotermalne 
energije 

-  -  -  - - - - - - - - - - - 

Ukrepi za stanovanjske zgradbe 

Subvencioniranj
e razširjenih 
energetskih 
pregledov 
večstanovanjski
h objektov 

 -  -  -  - 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 

Vključevanje 
zasebnih 
investitorjev v 

- 5.000.000 15.000 5.000.000 15.000 5.000.000         
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Opis ukrepa 

Leto 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  

izvajanje 
ukrepov 
energetskih  
prenov 
večstanovanjski
h zgradb 
 

Investicijski 
ukrepi v 
gospodinjstvih 

- - - - - - - - - - - - - - 

Zamenjava 
gospodinjskih 
aparatov z 
energetsko 
učinkovitimi 

- - - - - - - - - - - - - - 

Ukrepi za proizvodne dejavnosti 

Izvajanje 
aktivnega 
svetovanja v 
industriji 

- - - - - - 5.000 - 5.000 - 5.000 - 5.000 - 

Ukrepi za promet 

Izvedba 
strategije za 
mestni potniški 
promet in 
izvedba ukrepov 
za izboljšanje 
mestnega 
potniškega 
prometa 

-  500.000 - 500.000 - 400.000 - 400.000 -  400.000 -  400.000 -  400.000 

Izdelava 
prometne 
študije in 

 20.000  -             
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Opis ukrepa 

Leto 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  

prometnega 
modela 
PP 180206 

Trajnostna 
parkirna politika 

- - -  8,5 mio 1,5 mio - - 4,25 mio 0,75 mio - - -  

Izdelava 
mobilnostih 
načrtov in 
promocija 
trajnostne 
mobilnosti 

- - - - 30.000 - - - - - - - -  

Vzpostavitev 
kolesarskih stez 
Vir MOK 2014: 
NRP 40600003 

75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

Spodbujanje 
alternativnih 
prevoznih 
sredstev 
 

-  - 100.000  - 100.000 -  100.000  - 100.000  - 100.000 -  100.000  - 

Posodobitev 
občinskega 
voznega parka 

- - 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 - 

Optimizacija 
semaforizacije 
 

 -  - 10.000  - 10.000  - 10.000 -   - -  -  -  - -  

Vzpostavitev 
P&R sistema in 
omejitev 
parkiranja v 
starem 
mestnem jedru 

 -  - -  -  300.000 700.000  - -  300.000 700.000  -  - -  -  
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Opis ukrepa 

Leto 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  Občina Ostali viri  

Ostali ukrepi 

Prijava na 
razpise za 
izvedbo ukrepov 
URE in OVE 
(priprava vlog) 
Vir MOK 2014: 
NRP 40600093 

15.000 -  15.000 -  15.000 -  15.000  - 15.000  - 15.000 -  15.000  - 

Center ponovne 
uporabe 
PP 151004  in 
NRP 40700062 

70.000 -  70.000 -  70.000 -  70.000 -  70.000 -  70.000 -  70.000 -  
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6.8 Organizacijski vidik izvajanja akcijskega načrta 

6.8.1 Struktura za izvajanje pobude Konvencije županov 

 
Akcijski načrt za trajnostno energijo (v nadaljevanju SEAP) mora sprejeti Mestni svet MOK (v nadaljevanju MS), ki 
nato postane obvezujoč strateški dokument MOK. MOK mora po sprejemu SEAP  na MS poslati dokument na 
Skupno raziskovalno središče, ki ga mora tudi potrditi.  
 
Župan MOK po sprejemu  za izvajanje SEAP pooblasti SEAP  energetskega menedžerja MO Kranj (Lokalna 
energetska agencija Gorenjske - LEAG), katerega je MOK med drugim s tem namenom tudi ustanovila.  
 
LEAG je specializirana organizacijska oblika, ki je v Evropski Uniji uveljavljena in predstavlja srednjo raven izvajanja 
energetske politike v Republiki Sloveniji  med »regijsko« ravnijo in ravnjo MOK. LEAG je hkrati ustrezno 
usposobljena izvajati energetski menedžment za potrebe občin po priporočilih Energetskega zakona.  
 
Poleg podanih pooblastil LEAG se bo za izvajanje SEAP oblikovala Strateška akcijska skupine za energetiko (v 
nadaljevanju AS).. Način organiziranega dela in izvajanja zadolžitev AS prikazuje slika v tem poglavju. 

 
Naloge AS: 

 po predlogu energetskega menedžerja presoja o predlogih projektov in nalog, ki se bodo izvajale v 
tekočem letu in soodloča o predlogih projektov, ki jih nato župan predlaga MS v potrditev v proračunu 
MOK za naslednje leto,  

 pregleduje in strateško presoja o posameznih letnih/večletnih nalogah iz SEAP  s stališča vodstva MOK, 

 ocenjuje finančno izvedljivost projektov,  

 presoja o tehničnih priložnostih z vidika trajnostnega razvoja in vrši koordinacijo med oddelki občine za 
projekte iz SEAP,  

 presoja zahtevana poročilo o izvajanju SEAP 

 predlaga dopolnitev ali spremembe SEAP.. 
 
Člani AS: 

 
Priporočilo za sestavo AS, ki naj šteje do 5 članov in jo imenuje  župan po sprejetju dokumenta LEK (oziroma 
njegove novelacije) na Svetu MO Kranj, je sledeča: 

- podžupan, pristojen za energetiko,   
- vodja notranje organizacijske enote, pristojen za investicije,  
- vodja notranje organizacijske enote, pristojen za energetiko, 
- predstavnik  notranje organizacijske enote, pristojne za finance ali za pravne zadeve, 
- predstavnik LEAG, energetski menedžer.  

 
Člani AS so se dolžni redno udeleževati sej in vsak s svojega strokovnega področja prispevati k optimalnim 
rešitvam za čim bolj uspešno izvajanju projektov. Pri delu AS se po potrebi lahko vključi zunanji član, ki pripravi ali 
pojasnjuje strokovne vsebine.  
 

6.8.2 Dodeljeno osebje za izvajanje SEAP  

 
Ocenjujemo, da bo potrebno delo za izvajanje SEAP opravljala: 

 1 oseba s polnim delovnim časom na LEAG,  (1 človek/leto); 

 1 človek/leto dela bo potrebno na MOK (dela porazdeljena po različnih uradih MOK) 
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6.8.3 Načrtovani ukrepi za spremljanje in sledenje 

 
Sistematično izvajanje SEAP  zahteva spremljanje rezultatov in njihove uspešnosti. Zato MOK potrebuje osnovne 
napotke, kako naj izvaja in nadzira aktivnosti, na primer z uvrščanjem tematike na seje MS, kadar je to potrebno, 
rednim pregledom letnih poročil o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih, spremljanjem objav o učinkih izvedenih 
ukrepov v medijih javnega obveščanja itd. 
 
Za izvajanje SEAP MOK pooblasti energetskega menedžerja, katerega naloge so: 

- izvajanje in pomoč MOK pri izdelavi SEAP oziroma pri pripravi sprememb oziroma novelacij SEAP:  

- izdela načrt izvajanja in pomaga iskati finančne vire ter sodeluje pri iskanju zunanjih izvajalcev, 

- skrbi za izboljševanje energetske učinkovitosti ter pospeševanje uvajanja obnovljivih virov energije v MOK, 

- izvajanje analiz stanja in priprava predlogov rešitev problemov na področju energetike, 

- sodeluje ali pripravlja projekte pri kandidiranju za pridobitev finančnih pomoči iz strukturnih in drugih 

skladov oziroma razpisov, 

- analizira učinke izvedenega/ih ukrepa/ov in širi pozitivne izkušnje ter znanja na področju URE in OVE ter 

promovira dobre prakse, 

- išče skupne racionalne rešitve v širšem prostoru (na primer možnosti DOLB - daljinskega ogrevanja z lesno 

biomaso, ipd), 

- organiziranje izobraževanj in posredovanje informacij, 

- objavljanje rezultatov učinkov ukrepov v sredstvih javnega obveščanja MOK; 

- pripravi zahtevana poročila o izvajanju SEAP (vsako drugo leto predložiti poročilo o izvajanju načrta. Rok 
za oddajo prvega poročila je dve leti po predložitvi akcijskega načrta za trajnostno energijo, ki je 
predstavljen tudi MS; 
 

Velik poudarek je tudi na poročanju o izvajanju in učinkih projektov. Predvidevamo tri ravni poročanja 
(obveščanja): 

- prva raven: energetski menedžer pripravlja poročilo za MS; 

- druga raven: MOK poroča na Skupno raziskovalno središče ; 

- tretja raven: energetski menedžer, preko službe MOK za stike z javnostmi obvešča širšo javnost in medije 

o dosežkih na področju URE in OVE, o organizaciji delavnic za različne ciljne skupine in o dogodkih s 

področja energetike in trajnostnega razvoja, ki so pomembni za MOK in širšo javnost . 

V predlagani organizacijski shemi je tudi koordinator projektov s področja energetike (s tem tudi izvajanja SEAP v 
okviru MOK), ki skrbi za koordinacijo med oddelki in službami uprave MOK za izvajanje neposrednih aktivnosti, ki 
potekajo znotraj uprave MOK. 

6.8.4 Napotki za pridobivanje finančnih virov za izvajanje ukrepov 

 
Za izvajanje LEK in AN je potrebno opredeliti različne možnosti pridobivanja finančnih virov za izvedbo ukrepov, 
navedenih v SEAP. Za vsak projekt je pred izvajanjem treba pregledati možnosti za pridobitev nepovratnih 
sredstev preko različnih razpisov v Republiki Sloveniji, možnosti črpanja sredstev iz evropskih skladov, ugodnega 
kreditiranja ter ostalih potencialnih virov financiranja (ESCO model pogodbeništva,  javno-zasebno partnerstvo, 
ipd). Predvideni izvajalec projekta (običajno je izbran na razpisu) lahko predlaga naročniku projekta konkretne 
dodatne ugodne možnosti financiranja. V letnem načrtu izvajanja SEAP je za izvajanje  izbranih projektov 
potrebno navesti predvideno finančno (so)udeležbo MOK ter opredeliti druge možne zunanjih virov financiranja. 

6.8.5 Vključevanje zainteresiranih strani in občanov 

 
Za odgovorno, pregledno in odprto izvajanje SEAP je potrebno vzpostaviti sistem za informiranje in vključevanje 
javnosti v postopke odločanja in izvajanja. 
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Za zagotovitev seznanjanja javnosti bo izdelan Načrt sodelovanja z javnostjo, ki med drugim vključuje vzpostavitev 
sistema za obveščanje, zbiranje pripomb in predlogov, vzpostavitev sistema povratnih informacij ter stalno 
spremljanje in vrednotenje postopka programa z vključitvijo novitet. K vključevanju javnosti v postopke odločanja 
občine zavezujejo tudi Zakon o dostopu informacij javnega značaja in Aarhuška konvencija, s katerimi je 
zagotovljena pregledna in pravična udeležba javnosti pri pripravi tovrstnih programov. 
 
Sistem aktivnega vključevanja in sodelovanja javnosti za celotno obdobje trajanja programa je oblikovan tako, da 
bi se izvajale aktivnosti vključevanja javnosti vezane tako na izvajanje celotnega programa kot tudi aktivnosti 
vključevanja javnosti za izvajanje posameznega projekta. Slednje bi bile oblikovane na podlagi značilnosti 
posameznega projekta.  
 
Sistem aktivnega vključevanja in sodelovanja javnosti bo vzpostavljen v fazah, ki so opisane v nadaljevanju. 
 
Izvajanje vključevanja zainteresiranih strani in občanov je v pristojnosti LEAG in MOK. 
 
Namen: 

 imeti celoten pregled nad izvajanjem sodelovanja in vključevanja javnosti, 

 izmenjava informacij, 

 učenje vseh sodelujočih in občanov, 

 vzpostavitev sistema povratnega  informiranja, 

 izboljšanje (optimizacija) izvajanja SEAP. 
 
Izvedbena struktura sestavljena iz:  

 predstavnika za obveščanje o SEAP 
 
Predstavnik za obveščanje o SEAP je lahko predstavnik za stike z javnostjo MOK ali LEAG, katerega naloga je:  

 priprava in realizacija načrta sodelovanja javnosti za posamezen projekt za celotno obdobje izvajanja 
programa, ki zajema kratkoročne in dolgoročne cilje, vezane na zadolžitve.  

 
Načrt sodelovanja z javnostjo naj bi vseboval:  

 možnosti sodelovanja javnosti v posameznem projektu; 

 izbiranje aktivnosti in metod za vključitev javnosti na projekte programa; 

 vzpostavitev sistema obveščanja o projektu zainteresiranim skupinam in širši javnosti; 

 vzpostavitev sistema povratnih informacij; 

 spremljanje in vrednotenje procesa vključevanja in sodelovanja javnosti,  ki omogoča sprotno preverjanje, 
izboljšave in predlaganje rešitev in novosti; 

 poročanje in usklajevanje. 
 
Redno se bo preverjala uspešnost zastavljenih aktivnosti znotraj Načrta sodelovanja z javnostjo: 

 predstavitev izvedenih aktivnosti za obveščanje, 

 predstavitev problemov pri izvedbi aktivnosti, 

 predstavitev uspešnih izvedb aktivnosti ali primerov dobre prakse, 

 predstavitev ciljev, 

 vrednotenje načrta sodelovanja javnosti, 

 predstavitev mnenj in predlogov, pridobljenih med izvajanjem aktivnosti, 

 izmenjava mnenj, predlogov, izkušenj predstavnikov za obveščanje, pridobljenih med izvajanjem aktivnosti in 
iskanje novih predlogov za boljše vključevanje in sodelovanje javnosti (»learning by doing«). 

 
Energetski upravljavec organizira eno srečanje za strokovno in laično javnost na leto. Na srečanjih naj se preučijo 
tudi možnosti za sodelovanje na področju energetskih projektov, prometa, ravnanja z odpadki,… 
 


