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Zadeva: Predlog sklepa 0 potrditvi lokalnega energetskega koneepta Mestne obcine Kranj 

I. Pravni temelj 

Pravna podlaga za sprejem Lokalnega energetskega koneepta (v nadaljevanju: LEK) so: 

29. elen Energetskega zakona (Uradni list RS, st. 60/19-UPB2 in 65/20) 

• 

Pravilnik 0 metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koneepta (Uradni list RS, st. 

56/16 

II. Oeena stanja 

Zakonsko osnovo za izdelavo in sprejem LEK doloeajo razlieni predpisi, ki veljajo na energetskem podroeju, 
predvsem pa Energetski zakon (Uradni list RS, st. 60/19-UPB2 in 65/20), ki lokalnim skupnostim predpisuje 
obvezno izdelavo in sprejem LEK. Energetski zakon doloea, da mora lokalna skupnost najmanj vsakih deset 
let pripraviti in sprejeti lokalni energetski koneept (LEK). Mestna obeina Kranj bo s sprejetjem novega LEK 
nadomestila obstojeeega. 

Lokalna skupnost z LEK doloei naeine oskrbe z energijo, ukrepe za ueinkovito rabo energije in zvisevanje 
energetske ueinkovitosti ter uporabo obnovljivih virov energije. LEK obeine pomeni dolgoroeno 
naertovanje razvoja obeine na energetskem in okoljskem podroeju, ki je z njim povezano in je osnova za 
vzpostavitev in izvajanje ustrezne energetske ter okoljske politike ter pomeni odloeilni korak k njeni 
pripravi. 

Energetski zakon doloea, da morajo izvajalci energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti v svojih razvojnih 
dokumentih nacrtovati obseg porabe in obseg ter nacin oskrbe z energijo in te dokumente usklajevati z 
naeionalnim energetskim programom in energetsko politiko Republike Siovenije. Obcine so dolzne izvajati 
programe ucinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v okviru svojih pristojnosti. 

LEK zajema eelovito oeeno moznosti ter resitev za nacrtovanje obCinske energetske strategije z namenom 
prispevati k dvigu energetske in ekonomske ucinkovitosti vseh subjektov v obcini, kot tudi uvajanju novih 
energetskih resitev. Na osnovi analize so predlagani mozni prihodnji koneepti energetske oskrbe z 
upostevanjem Cim vecje uCinkovitosti rabe energije pri vseh porabnikih (stanovanja, industrija, obrt, javne 
stavbe itd). LEK prispeva k povecevanju osvescenosti in informiranosti porabnikov energije v obcini. 

S sprejetim LEK in potrjenim akcijskim nacrtom predlaganih ukrepov, so dane usmeritve k zmanjsanju 
stroskov oskrbe z energijo v obcini, spodbuja pa se tudi razvoj novih sistemov in tehnologij na podrocju 
ucinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, ki zagotavljajo visji zivljenjski standard. LEK je 
podlaga pri prostorskem nacrtovanju obCine, ki zagotavlja energetsko in distribucijsko ucinkovitost, 
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ucinkovit urban razvoj, kot tudi trajnostno prometno ureditev. Sprejet in potrjen LEK je pogosto tudi 
podlaga in osnovni pogoj za pridobitev sredstev za financiranje razlicnih projektov v obcini. 

III. Razlogi in cilji za sprejem LEK 

Osnovni cilj LEK je oblikovanje temeljnega dokumenta za energetsko strategijo, povezano z okoljsko 
politiko obcine, ki je os nova za delovanje na energetskem podrocju v obcini. 

LEK obsega analizo obstojecega stanja na podrocju energetske rabe in oskrbe z energijo ter analizo in 
ugotavljanje sibkih tock. Na osnovi te analize so predlagani mozni bodoci koncepti energetske oskrbe z 
upostevanjem cim vecje ucinkovitosti rabe energije pri vseh porabnikih (gospodinjstva, industrija, obrt, 
javni sektor, ... ). Glede na obstojece moznosti se poveca izraba lokalnih obnovljivih virov energije, s cimer 
se poveca zanesljivost oskrbe 5 toploto in elektricno energijo v obcini. Predlagani ukrepi socasno 
prispevajo k zmanjsanju emisij toplogrednih plinov in onesnazenosti okolja, kar je se eden od ciljev 
lokalnega energetskega koncepta. LEK zajema akcijski program, kjer so opredeljene aktivnosti z oceno 
stroskov in terminski plan izvedbe ukrepov. Doloceni so potencialni nosilci projektov, zadolzeni za izvedbo 
aktivnosti, kar prinasa vecjo verjetnost izpeljave projektov oz. ukrepov zacrtanih v energetskem konceptu. 

LEK omogoca: 
izbiro in dolocitev ciljev energetskega nacrtovanja v obcini, 
pregled preteklega stanja na podrocju rabe in oskrbe z energijo, vkljucno z oblikovanjem baze 
podatkov, 
pregled ukrepov za ucinkovito izboljsanje energetskega stanja (raba, proizvodnja in distribucija 
energije) in 5 tem tudi stanja okolja (Iokalno in globalno), 
oblikovanje in primerjavo razlicnih alternativ in scenarijev moznega razvoja, 
izdelavo predloga kratkorocne in dolgorocne energetske politike, 
spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje sprememb energetskega in okoljskega stanja. 

Cilje izdelave in izvedbe LEK Mestne obcine Kranj lahko strnemo v naslednje alineje: 
Zmanjsanje porabe energije za ogrevanje v javnih stavbah pod 80 kWh/m2 
Zmanjsanje skupne porabe energije v gospodinjstvih za 30 % do leta 2028 
Zmanjsanje skupne porabe energije v podjetjih za 15 % do leta 2028 
Zmanjsanje porabe elektricne energije za javno razsvetljavo. Pod 40 kWh/prebivalca 
Zagotoviti 30% delez obnovljivih virov energije v koncni rabi energije do leta 2028 
Povecati delez rabe OVE v stavbah na 67 % 
Povecanje izrabe lokalnih OVE (zmanjsanje odvisnosti od fosilnih goriv) 
Zmanjsanje izpustov emisij TGP za 15 % do leta 2028 
Zmanjsanje emisij C02 za 40 % do leta 2030 glede na leta 2005 
Zagotoviti 20 % delez OVE v prometu do leta 2028 
Znizanje emisij C02 v prometu za 20 % 
Boj proti energetski revscini 

Namen postavljenih ciljev je povecevati energetsko neodvisnost obcine, zmanjsevanje emisij obcine, 
ucinkovitejso izrabovirov, povecano uporabo obnovljivih virov energije v obcini, izboljsanje zraka in 
drugih pogojev za dele in zivljenje v obCini: Vsi ti cilji so tudi zaveza nacionalnega energetskega koncepta. 
Cilji so postavljeni na podlagi: . 

nacionalnih usmeritev in" ciljev, 
analize stanja rabe energije v obcini, 
analize oskrbe s energijo v obcini, 
analize potencialnih obnovljivih virov v obcini. 

IV. Izdelava LEK in oeena financnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem lokalnega 
energetskega koneepta na proracun: 
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LEK Mestne obcine Kranj je izdelala Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) v sodelovanju z upravo 
MO Kranj. LEK je bil, z namenom zbiranja predlogov in pripomb, v mesecu septembru objavljen na spletni 
strani Mestne obcine Kranj. Po zakljucku jayne obravnave je bil LEK, skladno z 29. clenom Energetskega 
zakona (Uradni list RS, st. 60/19-UPB2 in 65/20) in 12. clenom Pravilnika 0 metodologiji in obvezni vsebini 
lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, st. 56/16), posredovan v potrditev Ministrstvu za 
infrastrukturo, ki je 14. oktobra 2020 izdalo pozitivno soglasje. 

Sprejem LEK pomeni potrditev usmeritve razvoja na podrocju energetike in kot tak dokument nima 
neposrednih financnih posledic. Ukrepe akcijskega nacrta ko bodo v sklopu vsakokratnega proracuna 
uvrsceni v nacrt razvojnih programov bodo imeli financne posledice za prihodnje proracune Mestne 
obcine Kranj. V akcijskem programu, ki je sestavni del LEK, so opredeljene aktivnosti, ki jih bo treba izvesti, 
okvirno trajanje aktivnosti, ocenjena je viSina financnih sredstev. Te aktivnosti bodo vkljucene v prihodnje 
proracune, v kolikor bo Mestni svet 5 tem soglasal. Ob sprejemanju prihodnjih proracunov bo razvidno, 
kaksne financne posledice ima posamezna aktivnost. 

Stevilnih aktivnosti v tem trenutku se ni mozno financno opredeliti - niti z vidika celotnih potrebnih 
financnih sredstev niti z vidika virov in nacinov financiranja. Posamezne izvedene analize in izdelane 
studije, bodo dale napotke za izvajanje ukrepov. Sele na podlagi tega bo mogoce financno opredeliti 
nekatere nadaljnje investicijske aktivnosti. 

Za izvedbo ukrepov bomo zasledovali cilj pridobitve nepovratnih financnih sredstev, kar smo v preteklosti 
ze uspesno izvajali. Cilj a je, da se za aktivnosti zagotovi cim bolj optimalno financno konstrukcijo. 
Izvajanje aktivnosti bomo zato prilagajali moznostim pridobivanja financnih sredstev iz razlicnih 
nepovratnih virov. Zaradi obseznosti gradiva posredujemobliznjico da celotnega dokumenta, gradivu pa 
prilagamo povzetek dokumenta. 

Predlog sklepa: 
SKLEP 

Sprejme se Lokalni energetski koncept Mestne obcine Kranj 

Pripravili: 
mag. Anton Pogacnik in Jure Erzen - LEAG 

mag. Marko Hocevar J 
mag. Marko Cehovin-
Vodja urada za gospodarstvo in GOj arsp 
Priloge: 

Soglasje 0 skladnosti predloga lokalnega energetskega koncepta Mestne obcine Kranj 
Povzetek Lokalnega energetskega koncepta MOK 

Lokalni energetski koncept (bliznjica do dokumenta): 

https:ljdrive.google.comlfile/ d/ 1ZYzUISP8Igh8MABOvUe6mShbmOaYidBl/view?usp=sharing 
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