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1 UVOD 

Lokalni energetski koncept (LEK) občine pomeni dolgoročno načrtovanje razvoja občine na energetskem 
in okoljskem področju, ki je z njim povezano. LEK je osnova za vzpostavitev in izvajanje ustrezne 
energetske ter okoljske politike in pomeni odločilni korak k njeni pripravi. Je dokument, ki občino in njene 
prebivalce usmerja k sistematskemu oblikovanju ter vzdrževanju podatkovnih zbirk o porabnikih in rabi 
energije, uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije (URE), zviševanju energetske učinkovitosti ter 
uvajanju obnovljivih virov energije (OVE). Trajnostna energetska politika predstavlja celovit pristop s 
povezovanjem in usklajeno obravnavo tako energetike, varstva okolja, podnebja, kot tudi gospodarskega 
in regionalnega razvoja. 
 
Pomembno je, da se odgovorni na občini zavedajo, da je dolgoročno načrtovanje energetskega razvoja 
občine ključni element dolgoročnega gospodarskega razvoja nasploh in osnova za zmanjševanje 
energijske odvisnosti ter vplivov na okolje. Pomembni dejavniki so še zniževanje stroškov energije, 
škodljivih emisij, lokalno izboljšanje kakovosti zraka ter upravljanje z lokalnimi obnovljivimi in 
neobnovljivimi viri energije. Tu v prvi vrsti nastopajo župan ter občinska uprava in energetski upravljalec, 
v dejavnosti pa so poleg župana vključeni tudi vsi ostali ključni akterji. To so predvsem vodje oddelkov za 
naložbe, gospodarske in družbene dejavnosti, direktorji javnih zavodov, občinski svetniki, predstavniki 
obrti, podjetij in malih podjetnikov, kmetov ter predstavniki občanov. Vsi deležniki lahko vplivajo na 
vsebino LEK, poleg tega naj bi prispevali tudi k osveščanju svojih sodelavcev in občanov. 
 
Mesta občina Kranj se je odločila za celostni in trajnostni pristop in odločitev podprla s pripravo Strategije 
za trajnostni razvoj občine za obdobje 2014-2023, ki pomeni najvišji strateški dokument občine. LEK je 
skladen s to strategijo in pomeni temeljni planski dokument za uresničevanje njenih ciljev na energetskem 
področju. Prvi LEK MO Kranj je bil za pripravljen leta 2008, v letu 2011 pa je bil noveliran. Pričujoči 
dokument nadaljuje začeto in je nadgradnja obeh. 

1.1 Zakonske osnove 

Izdelava lokalnega energetskega koncepta je opredeljena v več dokumentih Republike Slovenije. 
Obveznost izdelave lokalnega energetskega koncepta za lokalne skupnosti je določena v Resoluciji o 
Nacionalnem energetskem programu (Ur. l. RS 57/2004) v točki 7.2 Mehanizmi za doseganje ciljev 
(energetske politike op. a.) pod točko 7.2.3 Mehanizmi s področja okolja. V poglavju Obvezni lokalni 
energetski koncepti je LEK je določen kot: 
 
»Lokalni energetski koncept je temeljni planski dokument, ki v skladu z nacionalnim energetskim 

programom opredeljuje dolgoročni načrt razvoja energetike v lokalni skupnosti, učinkovito ravnanje z 

energijo in izkoriščanje lokalnih energijskih virov (obnovljivi viri, odpadna toplota iz industrijskih 

procesov, odpadki ipd.), zagotavlja zmanjšanje vplivov na okolje in ne nazadnje zmanjšuje javne izdatke. 

V pripravo in izvajanje lokalnih energetskih konceptov je vključena vrsta akterjev, od lokalnih skupnosti, 

izvajalcev javnih služb, podjetij za oskrbo z energijo do občanov, nevladnih organizacij in drugi. V zvezi z 

izdelavo lokalnih energetskih konceptov bo pripravljen: 

 predpis, ki uvaja obvezno načrtovanje v mestnih občinah in občinah z več kot pet tisoč prebivalci 

in določa postopke in obvezne vsebine lokalnih energetskih konceptov in  

 predpis, ki opredeljuje območja, kjer je obvezna analiza možnosti rabe biomase v sistemih 

daljinskega ogrevanja. Upravljalci vseh novih in tudi obstoječih sistemov daljinskega ogrevanja 

morajo obvezno koristiti OVE, razen če s študijo izvedljivosti utemeljijo ekonomsko in okoljsko 

sprejemljivejši način ogrevanja. Če izkoriščanje biomase ekonomsko ni upravičeno, lahko 

inštalirajo kotel na fosilna goriva, v tem primeru pa morajo s študijo izvedljivosti preveriti možnost 

soproizvodnje.« 
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Na osnovi tega je LEK predpisan in opredeljen v Energetskem zakonu1, v 29. členu: 
 
(1) Lokalna skupnost sprejme lokalni energetski koncept (v nadaljnjem besedilu: LEK) kot program 
ravnanja z energijo v lokalni skupnosti po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za energijo, in ga 
objavi na svojih spletnih straneh. 
(2) Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih 
energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih 
virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti. 
(3) V LEK se opredelijo cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev, ki morajo biti v skladu z EKS in akcijskimi načrti 
iz 26. člena tega zakona in cilji za izboljšanje kakovosti zraka. LEK vključuje posebne cilje in ukrepe za 
prihranek energije in za povečanje energetske učinkovitosti stavb v lasti lokalnih skupnosti in stanovanjskih 
skladov ter lokalne načrte za energetsko učinkovitost, ki upoštevajo dolgoročne strategije za spodbujanje 
naložb prenove stavb in možnost učinkovitega individualnega ogrevanja in hlajenja. 
(4) Minister, pristojen za energijo, predpiše metodologijo priprave, ki vključuje sodelovanje javnosti, ter 
obvezno vsebino LEK. 
(5) Lokalne skupnosti so dolžne uskladiti LEK z novo sprejetim EKS ali akcijskim načrtom v roku enega leta 
od sprejetja EKS ali akcijskega načrta. 
(6) Več lokalnih skupnosti lahko sprejme skupen LEK, iz katerega morajo biti razvidni cilji in ukrepi 
posamezne lokalne skupnosti. 
(7) LEK se sprejme na vsakih deset let oziroma tudi pogosteje, če se z EKS ali akcijskimi načrti spremenijo 
cilji in ukrepi ali če se spremenijo podlage za urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti. 
(8) Lokalna skupnost lahko na podlagi usmeritev iz LEK z upoštevanjem kriterijev okolja ter tehničnih 
karakteristik stavb, z odlokom predpiše prioritetno uporabo energentov za ogrevanje. 
(9) Organi lokalne skupnosti ter izvajalci energetskih dejavnosti na območju, ki ga pokriva LEK, so dolžni 
svoje razvojne dokumente ter delovanje uskladiti s cilji in ukrepi, predvidenimi v LEK. 
(10) LEK predstavlja obvezno strokovno podlago za pripravo prostorskih načrtov lokalnih skupnosti. 
Lokalna skupnost je dolžna svoje prostorske načrte usklajevati z LEK, ki velja na njihovem območju. V 
primeru neskladnosti med LEK in prostorskim načrtom, lokalna skupnost neskladnosti upošteva v postopku 
priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta. Če lokalna skupnost v času sprejema LEK 
ne vodi postopka priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta, začne ta postopek na 
podlagi ugotovljenih neskladnosti v LEK. 
Lokalni energetski koncept je torej dokument, ki opredeljuje razvoj energetike v lokalni skupnosti in je 
najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. Lokalni energetski 
koncept naročnika v grobem seznanja s trenutnim energetskim stanjem občine, predlogih za izboljšanje 
in predvidenem stanju po izvedenih ukrepih. 
 
Obvezno vsebino in metodologijo priprave LEK podrobneje določa Pravilnik o metodologiji in obveznih 
vsebinah lokalnega energetskega koncepta2 (v nadaljevanju Pravilnik), ki ga je na podlagi 29. člena 
Energetskega zakona izdal minister za infrastrukturo. Pri zasnovi ciljev smo upoštevali tudi določila iz 
Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (28.2.2020) in Trajnostni 
energetski načrt Gorenjske (TEN Gorenjske).  

1.2 Ozadje projekta 

LEK je občina pripravila in ga sprejela v obdobju med 2018 - 2020 in pomeni nadgradnjo že sprejetega LEK 
MO Kranj iz leta 2008 ter njegove novelacije iz leta 2011.  

                                                           
1 Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19-UPB2 in 65/20) 
2 Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. l. RS, št. 56/16) 
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1.3 Metoda dela  

LEK Mestne občine Kranj je pripravljen skladno s Pravilnikom o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega 
energetskega koncepta (Ur. l. RS, št. 56/16) in Priročnikom za izdelavo lokalnega energetskega koncepta 
(2016). Občina je oblikovala usmerjevalno skupino za pomoč in spremljanje priprave LEK Mestne občine 
Kranj. Usmerjevalno skupino sestavljajo predstavniki občinske uprave ter drugi deležniki.  
V okviru izdelave LEK se je pregledalo obstoječo literaturo, izvedene programske dokumente in strategije, 
zakonodajo in podobna gradiva na področju URE in OVE. Pri tem smo si pomagali z naslednjimi viri:  
- Podatki pristojnih inštitucij (Elektro Gorenjska d.d., Komunala Kranj d.d., Petrol d.d., Domplan d.d., SURS, 
različna pristojna ministrstva).  
- Podatki o energentih za javne stavbe so pridobljeni na podlagi energetskega knjigovodstva (EK), ki ga 
LEAG vodi za večino javnih stavb v MO Kranj.  
- Podatki o rabi energije stavb so zbrani za obdobje 2017-2018.  
 
Na podlagi zbranih podatkov, ogledov, popisa porabnikov energije in izvedenih analiz so podani bodoči 
koncepti energetske oskrbe s poudarkom na URE v vseh sektorjih (industrija, promet, gospodinjstva, javne 
stavbe). Izdelan je bil akcijski načrt, v katerem so podani različni ukrepi ter njihov vpliv na zmanjšanje 
porabe energije in njihova ekonomska upravičenost.  



Lokalni energetski koncept Mestne občine Kranj - povzetek                                                        

11 
 

2 NAMEN IN CILJI LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA 

Namen lokalnega energetskega koncepta je ugotoviti rabo energije v občini, pregledati oskrbo z energijo, 

ter ugotoviti šibke točke s tega področja. Lokalni energetski koncept občine postavlja smernice za 

energetski razvoj občine. Ob upoštevanju načrtovanega razvoja občine analiza stanja služi kot podlaga za 

pripravo nabora možnih ukrepov ter kot osnova za predlog najučinkovitejših rešitev učinkovitejše rabe 

energije in znižanja škodljivih emisij. LEK podaja oceno tehnične ter ekonomske upravičenosti izvedbe 

posameznih variant oskrbe občine z energijo s ciljem dolgoročne, kakovostne ter okolju prijazne oskrbe z 

energijo. Poudarek je na sistemih z izrabo obnovljivih virov ter ukrepih učinkovite rabe energije. 

Cilji LEK Mestne občine Kranj temeljijo na državnih strateških dokumentih in mednarodnih direktivah. 
Cilji navedeni v nadaljevanju predstavljajo izhodišče za določitev ukrepov in izvajanje aktivnosti: 

 zmanjšanje rabe energije v vseh sektorjih, 

 zmanjšanje vplivov na okolje (zmanjšanje emisij CO2), 

 učinkovita raba energije na vseh področjih, 

 povečanje deleža obnovljivih virov energije za ogrevanje in proizvodnjo električne energije, 

 intenzivnejša raba lokalnih obnovljivih virov energije, 

 spodbujanje uvajanja kogeneracije toplotne in električne energije, 

 zamenjava fosilnih goriv z bolj okolju prijaznimi ali obnovljivimi viri energije, 

 spodbujanje uvajanja sistemov daljinskega ogrevanja, 

 prehod na vire z nizkimi izpusti CO2 (pod 0,2 kg CO2/kWh), 

 zmanjšanje rabe energije in izpustov prometa (električna vozila, kolesarske steze, OVE v javnem 
prometu, itd.), 

 zamenjava fosilnih goriv z bolj okolju prijaznimi ali obnovljivimi viri energije, 

 zmanjšanje porabe energije in stroškov v občinskih javnih stavbah, 

 informiranje občanov o vlogi in pomenu učinkovite rabe energije, 

 spodbujanje energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja. 
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3 ANALIZA SEDANJEGA STANJA RABE ENERGIJE 

Z električno energijo se občina oskrbuje iz javnega električnega omrežja ki ga v občini upravlja Elektro 

Gorenjska. Omrežje je stabilno in zanesljivo deluje. Za ogrevanje objektov se v občini največ koristita 

kurilno olje in lesna biomasa. Oba sta zastopana približno v enakem deležu. Nekaj je tudi toplotnih 

črpalk in ogrevanja z utekočinjenim naftnim plinom. 

Poraba energije zajema rabo toplote in električne energije. Toploto glede na namen uporabe delimo na 

toploto za ogrevanje (in hlajenje) prostorov, toploto za pripravo tople sanitarne vode in toploto za 

tehnološke procese. Praviloma se v stanovanjskih stavbah večji delež porabi za ogrevanje prostorov in 

manjši delež za pripravo tople sanitarne vode. Pri nestanovanjskem odjemu govorimo o porabi toplote 

za tehnološke procese in v manjšem deležu za ogrevanje.  

 

Za lažje razumevanje so v nadaljevanju predstavljene definicije nekaterih pojmov:  

 Primarna energija je energija primarnih nosilcev energije. Pridobljena je z izkoriščanjem naravnih 

energetskih virov in še niso izpostavljeni nobeni tehnični spremembi (premog, les, surova nafta, 

zemeljski plin).  

 Sekundarna energija je energija, ki jo pridobimo s transformacijo primarne energije na mestu 

spremembe (toplota na pragu kotlarne, električna energija na pragu elektrarne).  

 Končna energija je tista, ki je na voljo porabniku na mestu uporabe še pred zadnjo tehnično 

pretvorbo, navadno gre za sekundarno energijo, lahko pa tudi za primarno, na primer premog ali 

zemeljski plin za kurjavo.  

 Koristna energija je tisti del končne energije, ki koristi porabniku in je cilj njegove uporabe 

(ogrevanje prostorov, hlajenje prostorov, kuhanje, priprava sanitarne tople vode). Od končne 

energije je zmanjšana za izkoristek naprave, ki končno energijo pretvarja v koristno. 

 

Analiza rabe energije v Mestni občini Kranj je narejena ločeno za področje ogrevanja in rabo električne 

energije in po naslednjih skupinah porabnikov: 

 stanovanja/gospodinjstva, 

 javne stavbe, 

 industrija, 

 promet. 

3.1 Raba energije v stanovanjih / gospodinjstvih 

3.1.1 Sestava energentov za ogrevanje  

Za ogrevanje stanovanj in sanitarne tople vode se uporabljajo različni energenti. Posamezne deleže 
uporabljenih energentov smo izračunali s pomočjo podatkov EVIDIM, ki predstavljajo največjo bazo 
zbranih podatkov. Ti podatki vseeno ne zajemajo vseh stanovanj v občini Kranj. Upoštevajoč točne 
podatke iz skupnih kotlovnic in daljinskega sistema ogrevanja (podjetje Domplan) smo deleže različnih 
načinov ogrevanja iz EVIDIM razširili na celoten nabor stanovanj (podatek pridobljen iz base SURS). Iz 
rezultatov je razvidno, da je največja raba zemeljskega plina (zemeljski plin iz malih kurilnih naprav in 
daljinskega ogrevanja), sledita lesna biomasa (LB) in ekstra lahko kurilno olje (ELKO). V manjši meri so 
zastopani ostali energenti kot so utekočinjeni naftni plin (UNP) in električna energija, npr. s toplotnimi 
črpalkami (EE TČ).  
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Slika 1: Porazdelitev stanovanj glede na energent za ogrevanje v MOK 
vir: SURS, MOP EVIDIM, DOMPLAN, LEAG 

 Ocena števila stanovanj v MOK glede na energent za ogrevanje v letu 2018 

Energent ELKO LB ZP DO Ostalo  Brez ogrevanja  

št. stanovanj 4355 4566 3773 5147 2865 277 
vir: SURS, MOP EVIDIM, DOMPLAN 

3.1.2 Ogrevana površina stanovanj  

V Mestni občini Kranj je bilo v letu 2018 po podatkih SURS 20.984 stanovanj s povprečno uporabno 
površino 80,3 m2, kar je nekoliko pod slovenskim povprečjem (81,5 m2). Skupna uporabna površina 
stanovanj v mestni občini Kranj je znašala 1.684.715 m2. Če odštejemo stanovanja, kjer ni ogrevanja 
(28.472 m2), prazna stanovanja (150.990 m2), nenaseljena stanovanja (157.631 m2) in stanovanja za 
sezonsko ali sekundarno rabo (6.641 m2) dobimo površino ogrevanja (1.511.136 m2). 
 

3.1.2.1 Rabe energije v stanovanjih v letu 2018 
Raba toplote v stanovanjih v letu 2018 je ocenjena na podlagi podatkov o porabi zemeljskega plina v 
gospodinjstvih, ki jih je posredoval distributer plina Domplan d.d., podatkov o rabi energentov v večjih 
kotlovnicah, podatkov iz energetskih izkaznic stanovanj, in poročanja izvajalcev državne javne 
gospodarske službe dimnikarstva (EVIDIM).  
 
Po podatkih Domplan-a in izdelanih energetskih izkaznic stanovanj je povprečna raba toplote za ogrevanje 
in pripravo STV v večstanovanjskih stavbah znašala 112 kWh/m2. Za enodružinske hiše je manj podatkov, 
zato zanje predpostavimo višjo vrednost. Upoštevamo podatke ZRMK in povprečno vrednost za Slovenijo 
150 kWh/m2. Približno 53 % stanovanj se nahaja v večstanovanjskih stavbah, ostalih 47 % pa v 
enostanovanjskih stavbah. Povprečna poraba toplote za ogrevanje tako znaša približno 130 kWh/m2. Te 
vrednosti smo pomnožili s stanovanjskimi površinami po podatkih SURS in tako dobili oceno porabljene 
toplote za ogrevanje in pripravo STV v stanovanjskem sektorju. Manjša korelacija je bila izvedena pri oceni 
porabe plina. Korelacija je bila izvedena skladno z merjenimi količinami dobavljenega zemeljskega plina 
(podatke priskrbelo podjetje Domplan d.d.). Ocenjena poraba znaša 176,5 GWh na leto, pri čemer se več 
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kot polovica porabi v enodružinskih hišah. Ocena povprečne rabe energije za ogrevanje na prebivalca za 
leto 2018 znaša 3,16 MWh. 
 

 Poraba toplote po posameznih energentih za ogrevanje stanovanj v MO Kranj 

Energent ELKO LB ZP DO Ostalo  Skupaj 

Energija [MWh] 40.775 42.746 37.171 35.185 20.635 176.513 
vir: SURS, MOP EVIDIM, DOMPLAN, LEAG 

 
Porabo električne energije za stanovanjski sektor nam je posredovalo podjetje Elektro Gorenjska d.d. 
Upoštevali smo povprečno rabo električne energije v obdobju od 2011 – 2017, Povprečna poraba 
električne energije v gospodinjstvih znaša 85.975.272 kWh.  

3.1.2.2 Skupne kotlovnice 
Podatke o večjih kotlovnicah, ki oskrbujejo stanovanjske objekte, smo pridobili od upravnikov. Na 

področju mestne občine Kranj opravljajo dejavnost upravljanja trije večji upravljavci in sicer Domplan d.d. 

Kranj, Dom sistemi in Zveza Kranj. Domplan, ki nam je posredoval podatke o rabi energije v posameznih 

kotlovnicah, izvaja tudi dejavnost oskrbe s toploto in zemeljskim plinom. Od skupno 66 kotlovnic, jih 45 s 

toploto oskrbuje 10 ali več odjemalcev. Seznam skupnih kotlovnic je naveden v nadaljevanju.  

3.1.2.3 Daljinsko ogrevanje 
V Mestni občini Kranj so trije sistemi daljinskega ogrevanja. Dva od teh upravlja podjetje Domplan. Na 
daljinska sistema so priključeni stanovanjski in poslovni objekti. Pri tem velja omeniti tudi manjši sistem 
ogrevanja na katerega so priključeni le šolski objekti na Zlatem polju. Tretji sistem daljinskega ogrevanja 
se nahaja v gospodarski coni Iskra na Laborah. Na sistem so priključeni samo poslovni objekti. Podrobneje 
so sistemi obdelani v nadaljevanju. 

3.1.2.4 Ključne ugotovitve 
Glavna energenta za ogrevanje stanovanjskih prostorov sta zemeljski plin in les. Temu sledi raba ELKO. Če 
upoštevamo, da daljinski sistemi ogrevanja uporabljajo zemeljski plin je skoraj polovica toplote za 
ogrevanje stanovanjskih objektov pridobljena iz zemeljskega plina. Pri analizi smo opazili, da je na 
plinificiranem območju občine še vedno močno prisotno kurilno olje.  

 
To potrjuje tudi slika 2, na kateri so vrisani kotli glede na vrsto energenta. Prevladuje rdeča barva, ki 
označuje ogrevanje s kurilnim oljem, precej pa je tudi črnih pik, tudi v samem mestnem središču, ki 
označujejo starejše, oz. kotle z nižjim izkoristkom na les. Rumena barva kaže plinifikacijo, zelena pa 
novejše kotle na lesno biomaso z visokim izkoristkom. 
 
Glede na podatke o povprečni rabi energije v stanovanjih, na tem področju obstaja velik potencial za 
zmanjšanje rabe energije. Poleg tega pa ključni izzivi na področju ogrevanja stanovanj v MOK ostajajo 
zniževanje deleža kurilnega olja, zamenjava zastarelih, neučinkovitih kotlov s sodobnejšimi; pri lesu so to 
predvsem stari kotli na polena, ki naj jih zamenjajo sodobnejši z večjim izkoristkom. Tovrstni kotli so še 
posebej problematični v mestnem središču, ki pa so, kakor je razvidno s slike 2, še vedno prisotni v 
precejšnjem številu. Pomemben izziv je tudi povečanje deleža daljinskega ogrevanja. 
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Slika 2: Izsek mesta Kranj z označenimi vrstami kotlov  
vir: Mestna občina Kranj, Domplan 

Kot pomoč za doseganje omenjenih ciljev so na voljo tudi državne spodbude, npr. subvencije Eko sklada 
in brezplačne svetovalne pisarne ENSVET.  
 

3.2 Poraba energije v javnem sektorju 

Javne stavbe so v smislu energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije zelo pomembne, saj 

kažejo zgled celotnemu stavbnemu sektorju. Poleg tega imajo, zlasti šole preko otrok, močan 

demonstracijski učinek. Zato je bila temu področju posvečena še posebna pozornost. Za večino občinskih 

stavb LEAG vodi energetsko knjigovodstvo.  

V Mestni občini Kranj je prek 60 javnih stavb, katerih stroške za energijo pokriva občina. V analizo rabe 
energije je zajeto 55 javnih stavb. Ogrevalna površina posameznih obravnavanih javnih stavb v MO Kranj 
znaša 105.233 m2. Podrobnejše informacije so prikazane v preglednici 5. 

3.2.1 Način ogrevanja 

Spodnji diagram (slika 3) prikazuje strukturo ogrevanja javnih stavb v lasti MO Kranj. Razvidno je, da 
prevladuje ogrevanje s kotli na zemeljski plin, sledi daljinsko ogrevanje in manjši del s kotli na kurilno olje 
(ELKO). Uporaba lesne biomase ter soproizvodnje električne energije in toplote je precej manj pogosta.  
 
 

 
 



Lokalni energetski koncept Mestne občine Kranj - povzetek                                                        

16 
 

 

Slika 3: Struktura rabe energije za ogrevanje v javnih stavbah, ki niso v lasti MO Kranj  
vir: LEAG 

 
 
Podobno velja tudi za javne stavbe v MO Kranj, ki so v državni lasti, kot prikazuje spodnja slika. 
 

 

Slika 4: Struktura rabe energije za ogrevanje v javnih stavbah, ki niso v lasti MO Kranj  
vir: LEAG 
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Slika 5: Raba energentov za ogrevanje v javnih stavbah v lasti MO Kranj za leto 2018 (pred izvedenimi 
sanacijami) 

vir: LEAG 

 

 

Slika 6: Raba energentov za ogrevanje v javnih stavbah, ki niso v lasti MO Kranj  
vir: LEAG 
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3.2.2 Letna raba in stroški energentov za ogrevanje 

 

Slika 7: Raba toplote in električne energije v javnih stavbah v lasti MO Kranj za leto 2018 (pred izvedenimi 
sanacijami) 

vir: LEAG 

 

 

Slika 8: Raba toplote in električne energije v osnovnih šolah v MO Kranj za leto 2018 (pred izvedenimi 
sanacijami) 

vir: LEAG 
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Slika 9: Raba toplote in električne energije v vrtcih v MO Kranj  
vir: LEAG 

3.2.3 Energetski kazalniki 

 energijska števila stavb za toploto (kWh/m2a), 

 energijska števila stavb za električno energijo (kWh/m2a) in 

 skupna energijska števila stavb (kWh/m2a) 

Podatki za javne stavbe v MO Kranj so razvidni iz preglednice 5, grafično pa so prikazana na slikah spodaj, 
po skupinah javnih stavb. 
 
Povprečna vrednost energijskih števil znašajo za toploto 112 kWh/m2a, za električno energijo 68 kWh/m2a 
in skupno 180 kWh/m2a.  
 
Da bi dobili vpogled v stanje v drugih javnih stavbah v občini, smo v analizo javnih stavb zajeli tudi 9 stavb 
(od sicer skupno več kot 50), ki niso v lasti občine. Vključene so kranjske srednje šole, Dijaški in študentski 
dom Kranj, Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj ter 
Klinika Golnik in Dom upokojencev Kranj.  
 
Vrednosti energijskih števil so primerljive tistim za občinske stavbe, in sicer znašajo 153 kWh/m2a za 
ogrevanje, 68 kWh/m2a za električno energijo in 221 kWh/m2a za celotno stavbo. 
 
 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Vrtec Mavčiče
Vrtec Čebelica

Vrtec Čenča
VVZ Čira čara

Vrtec Čirče
Vrtec Janina
Vrtec Mojca

Vrtec Najdihojca
Vrtec Ostržek
Vrtec Sonček
Vrtec Živ Žav

Rabe energije [MWh]

Skupna poraba toplote in elektrike

toplota

elektrika



Lokalni energetski koncept Mestne občine Kranj - povzetek                                                        

20 
 

 

Slika 10: Specifična raba energije v javnih stavbah v lasti MO Kranj za leto 2018 (pred izvedenimi 
sanacijami) 

vir: LEAG 

 

 

Slika 11: Specifična raba energije v osnovnih šolah v MO Kranj za leto 2018 (pred izvedenimi sanacijami) 
vir: LEAG 
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Slika 12: Specifična raba energije v vrtcih v MO Kranj za leto 2018 (pred izvedenimi sanacijami) 
vir: LEAG 

 

 

Slika 13: Specifična raba energije v javnih stavbah, ki niso v lasti v MO Kranj  
vir: LEAG 

 

3.2.4 Povzetek  

Skupna poraba po posameznih energentih v javnih stavbah v MOK Kranj je prikazana v preglednici spodaj. 
Iz podatkov je razvidno, da je prevladuje raba ZP in električne energije. Analiza se nanaša na stanje pred 
izvedenimi sanacijami (2018 - 2019).  

 Poraba energentov v javnih stavbah v MOK 
ELKO LB ZP DO Ostalo  Elektrika 

1403,3 411,1 13542,9 5555,8 218,9 11287,6 

4,3% 1,3% 41,8% 17,1% 0,7% 34,8% 
vir: LEAG 
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 Pregled obravnavanih javnih stavb v lasti MO Kranj  

naziv stavbe  

  
način 

ogrevanja 
  

vir toplote 
1  

toplota 
skupaj 
(MWh)  

el. 
energija 
(MWh)  

celotna 
dovedena 
energija 
(MWh) 

kondicionirana 
površina (m2)  

Normirano 
energijsko 

število  
toplota 

Normirano 
energijsko 

število  
elektrika 

Normirano 
energijsko  
število za 

objekt 

stroški 
toplota 

stroški  
elektrika 

(kWh/m2a)  (kWh/m2a)  (kWh/m2a)  (€)  (€)  

Občinska stavba Kranj centralno zem. plin  857,4 451 1.308,8 9.320 98 48 146 37.441 45.103 

Zavod za turizem centralno zem. plin  53,3 12 65,8 369 154 34 188 2.660 1.405 

Prešernovo gledališče 
Kranj 

centralno zem. plin  195,6 53 248,6 1.465 143 36 179 12.636 7.270 

Grad Khislstein centralno zem. plin  335,7 82 417,5 1.626 221 50 271 15.030 4.343 

Mestna knjižnica Kranj centralno zem. plin  433,1 429 861,7 4.665 99 92 191 19.167 37.380 

Glasbena šola Kranj 
Poštna ulica 

centralno ELKO 99,7 22,8 122,4 970 110 23 133 12.693 2.568 

Glasbena šola Kranj 
Trubarjev trg 

centralno ELKO 37,1 10,3 47,4 590 68 17 85 2.579 1.408 

Ljudska univerza Kranj centralno zem. plin  67,1 21,4 88,5 627 115 34 149 3.118 2.303 

OŠ Franceta Prešerna centralno zem. plin  561,4 160,1 721,5 5.747 105 28 133 30.337 17.581 

OŠ Franceta Prešerna - 
Kokrica 

centralno ELKO 115,6 46,4 162,0 1.312 95 35 130 8.308 6.023 

OŠ Helene Puhar centralno zem. plin  200,7 86,7 287,4 2.247 96 39 135 30.637 10.108 

OŠ Jakoba Aljaža daljinsko DO 669,7 222,6 892,3 5.883 122 38 160 45.171 25.974 

OŠ Matije Čopa daljinsko DO 540,7 191,2 731,9 3.718 156 51 207 31.542 25.161 

OŠ Orehek centralno zem. plin  393,9 169,3 563,2 4.449 95 38 133 17.976 18.515 

OŠ Predoslje centralno LB 326,3 145,3 471,6 4.992 70 29 99 15.923 11.267 

OŠ Simona Jenka daljinsko DO 462,8 187,0 649,8 4.323 115 43 158 30.330 22.676 

OŠ Simona Jenka Center centralno ELKO 242,0 36,1 278,0 2.138 121 17 138 17.006 4.041 

OŠ Simona Jenka-Goriče centralno ELKO 136,1 36,1 172,2 1.270 115 28 143 9.331 4.041 

OŠ Simona Jenka-
Primskovo 

centralno ELKO 121,0 61,4 182,4 1.495 87 41 128 
8658,25 

8.679 

OŠ Simona Jenka-
Trstenik 

centralno ELKO 145,2 33,6 178,8 867 179 39 218 9.933 3.953 
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OŠ Staneta Žagarja centralno zem. plin  368,1 66,5 434,6 2.517 157 7 164 29733,15 8.980 

OŠ Mavčiče centralno ELKO 55,5 29,2 84,7 660 89 44 133 4232,31 4.865 

OŠ Stražišče centralno zem. plin  895,4 133,4 1.028,8 4.541 211 29 240 44.904 15.526 

OŠ Stražišče stara šola centralno zem. plin  96,8 13,7 110,4 510 204 27 231 4.852 1.579 

POŠ Stražišče Besnica centralno LB 84,8 59,1 143,9 1.361 67 43 110 2.544 6.625 

POŠ Stražišče Podblica centralno ELKO 12,4 4,7 17,1 126 103 37 140 835 763 

POŠ Stražišče Žabnica centralno zem. plin  127,2 46,0 173,2 1.104 123 42 165 11.231 5.331 

Vrtec Mavčiče centralno ELKO 55,5 29,2 84,7 520 113 56 169 4.232 4.865 

VVZ Čebelica daljinsko DO 98,8 14,9 113,7 648 164 23 187 6580,11 1.861 

VVZ Čenča centralno ELKO 13,3 8,7 22,0 248 56 35 91 897 1.194 

VVZ Čira čara centralno ELKO 66,4 15,2 81,6 383 185 40 225 4.514 1.817 

VVZ Čirče centralno TČ 7,3 10,9 18,1 469 17 23 40 921,67 1.458 

VVZ Janina centralno zem. plin  287,9 84,1 372,0 1.671 184 50 234 13.760 11.680 

VVZ Mojca daljinsko DO 182,2 64,3 246,5 1.537 127 42 169 15.150 8.004 

VVZ Najdihojca daljinsko DO 214,8 165,8 380,7 1.776 130 93 223 19.448 23.463 

VVZ Ostržek daljinsko DO 127,8 23,4 151,2 671 204 35 239 13.977 2.651 

VVZ Sonček centralno ELKO 59,4 14,7 74,1 430 149 34 183 4.160 1.848 

VVZ Živ Žav centralno zem. plin  17,8 25,0 42,8 720 26 35 61 894 4.760 

Ambulanta Stražišče centralno zem. plin  75,4 49,0 124,4 721 112 68 180 3.427 5.459 

ZD Kranj centralno zem. plin  1.563,1 593,2 2.156,3 11.252 149 53 202 59.625 62.669 

Olimpijski bazen centralno zem. plin  716,4 1.707,5 2.423,9 6.345 121 269 390 32.306 132.731 

Dvorana Planina  daljinsko DO 356,5 103,1 459,6 6.103 63 17 80 24.803 9.834 

Centralna čistilna 
naprava 

centralno zem. plin  59,9 1.370,8 1.430,7       0 3.185 88.798 

Komunala Kranj centralno zem. plin  94,1 41,5 135,6 1.266 80 33 113 4.300 4.434 

Objekt na pokopališču 
brez 

ogrevanja 
0 0,0 13,8 13,8       0 0 1.492 

Servisni objekt KK centralno zem. plin  136,9 0 136,9 1.581 93 0 93 6.323 0 

Vir: LEAG 



  

 
 

3.3 Industrijski in drugi večji poslovni objekti  

Po podatkih AJPES je bilo leta 2018 v Mestni občini Kranj registriranih 5.645 podjetij. Od tega je bilo 
registriranih 2.642 samostojnih podjetnikov, 1.915 gospodarskih družb. Ostalo so druge oblike poslovnih 
subjektov (zadruge, nepridobitne organizacije, društva). Večje industrijske energijske porabnike smo 
določili s pomočjo članov usmerjevalne skupine in spiska podjetij s površino večjo od 2.000 m2.  
Na območju MO Kranj se večja industrijska podjetja nahajajo predvsem v Kranju, na območju mestnega 
predela Labore, pa tudi okoli Mestnega Loga ter Planine. Tu se nahajajo Aquasava, Iskra OTC, Iskra 
Vzdrževanje, Iskraemeco, Sava Tires, Savatech, tekstilna tovarna Zvezda, Goodyear Engineered Products 
Europe, Dinos Kranj, in druga podjetja. Večja poslovno storitvena cona (trgovski centri) se nahaja na 
obrobju Kranja na območju mestnega predela Planina. Manjše poslovno proizvodne cone so prisotne tudi 
v drugih delih obrobja Kranja. 
Spodaj navedeni podatki so zbrani preko javno dostopnih virov in s pomočjo vprašalnikov ter dokumentov 
občine. Na vprašalnik so se odzvali v 11ih podjetjih. Podatki o porabi energentov v industriji so pridobljeni 
na Statističnem uradu, ki izvaja letno raziskavo o porabi energije, goriv in izbranih naftnih proizvodov v 
katero so zajeti poslovni subjekti vseh pravnoorganizacijskih oblik, ki imajo 20 in več zaposlenih in so po 
standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) registrirani v dejavnostih B (rudarstvo), C (predelovalne 
dejavnosti) in F (gradbeništvo). 
Predvsem večja podjetja posvečajo veliko pozornosti rabi energije. Večja podjetja imajo običajno 
zadolženo osebo za spremljanje rabe in izvajanje ukrepov za znižanje stroškov. Pomembna je uporaba 
odpadne toplote iz industrijskih procesov. Pri treh podjetjih (Iskra, Sava in IBI), imajo v načrtu postavitev 
soproizvodnje toplote in električne energije na lokacijah svojih podjetij. Nekaj dobrih praks je 
predstavljenih v nadaljevanju. 

3.3.1 Vrsta in poraba energenta – podatki SURS  

V industrijskem sektorju v MO Kranj prevladuje raba električne energije, kateri sledi raba zemeljskega 
plina. V to rabo ni vključeno ogrevanje stavb. Ta dva energenta predstavljata največji delež (83 %) porabe 
energije v sektorju industrije oz. podjetij. Iz podatkov ankete je razvidno, da se uporabljajo tudi drugi 
energenti, kot npr. ELKO in daljinsko ogrevanje. Spodaj navedeni podatki SURS ne zajemajo celotnega 
sektorja podjetij. Podjetje Domplan d.d. nam je priskrbelo podatke o distribuiranih količinah zemeljskega 
plina. Distribuirane količine ne gospodinjskih odjemalcev so v letu 2018 nižje kot količine navedene v 
evidencah SURS. Zato smo porabo zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja v MOK za leto 2018 
korigirali, in upoštevali podatke podjetja Domplan d.d.  

 Poraba energentov v industriji po podatkih SURS v MO Kranj v letih 2016, 2017 in 2018 
Energent 2016 2017 2018 

Električna energija* 151.368 152.986 213.261 

Zemeljski plin* 170.971 204.543 163.831 

Ekstra lahko kurilno olje 1.313 1.702 8.042 

UNP 1.329 zaupno zaupno 

Les in lesni odpadki 2.327 zaupno zaupno 

Toplota (topla voda, para)* 63.034 63.423 56.882 

Skupaj 390.342 422.654 442.015 
*Energenti, ki so bili v nadaljevanju korigirani 

vir: SURS 
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Slika 14: Poraba energentov leta 2016, 2017 in 2018 v industriji v MO Kranj  
vir: SURS 

 

3.3.2 Vrsta in poraba energenta za ogrevanje prostorov – podatki iz anket 

Spisek poslovnih objektov s skupno površino vsaj 2000 m2 je služil kot osnova za določanje večjih podjetij, 
ki pomembno vplivajo na rabo energije v občini. Tem podjetjem smo poslali vprašalnike o rabi energije.  
Na anketo so se odzvali v 11 podjetjih. Rezultati anket so prikazani v nadaljevanju.  

 

Slika 15: Poraba električne energije in energije v anketiranih podjetjih za leto 2017  
vir: Ankete LEAG 
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 Pregled rabe energije v podjetjih 

Podjetje 
Energent za 
ogrevanje 

Letna poraba toplote 
[kWh] 

Letna poraba električne 
energije [kWh] 

Mega Center d.o.o. ZP 480000 227300 

Pošta Slovenije ZP 159572 196800 

Exoterm ZP 369480 1690000 

GGD DO 660884 87976 

Iskraemeco ELKO 3880240 5003960 

JGZ Brdo ZP 3384000 1250000 

GB Kranj ZP 683166 720423 

Arriva Alpetour d.o.o.  ZP 1122873 211376 

Telekom Slovenije d.d. DT 90547 805678 

Dinos d.d. TČ / 61337 

Domplan ZP 160000 140000 
* Telekom navaja skupne podatke za vse njihove objekte v Sloveniji 

vir: TEN 

3.3.3 Povzetek  

Skupna poraba po posameznih industrijskih in drugih večjih poslovnih objektih je prikazana v preglednici 
spodaj. Iz podatkov je razvidno, da prevladuje raba zemeljskega plina in električne energije. Končni 
podatki o rabi energije, so korigirani na podlagi distribuiranih količin zemeljskega plina, daljinskega 
ogrevanja (Domplan) in električne energije (Elektro Gorenjska). 

 Poraba energentov v podjetjih v MOK 

ELKO LB ZP DO Ostalo  Elektrika Dizel Bencin Skupaj  

8.042  0 91.792 6.947 0 233.329 14.078   354.188 

2% 0% 26% 2% 0% 66% 4% 0% 100% 
vir: LEAG 

3.4 Poraba električne energije 

Podatki iz lokalnega energetskega koncepta občine iz leta 2008 kažejo, da je bila raba energije v mestni 

občini Kranj nad slovenskim povprečjem. V Sloveniji je bilo leta 2006 na prebivalca porabljenih 6.615 

kWh električne energije, v MO Kranj pa 6.762 kWh, kar je bilo 2 % več od povprečja. V desetih letih se je 

poraba električne energije v občini na prebivalca znižala na 6.196 kWh, kar je za 6 % nižje od slovenskega 

povprečja, ki za leto 2017 znaša 6.590 kWh. V zadnjih letih se je slika nekoliko popravila: poraba 

električne energije na prebivalca je nižja.  

3.4.1 Poraba električne energije po tarifnih skupinah 

Podatke o porabi električne energije smo pridobili od distributerja električne energije podjetja Elektro 
Gorenjska, iz lastnih evidenc energetskega knjigovodstva za javne stavbe in javno razsvetljavo ter iz drugih 
virov. Uporabljeni so tudi podatki iz predhodnih študij, kot npr. Akcijski trajnostni načrt MO Kranj (SEAP). 
 
Odjemalci električne energije so razporejeni v štiri tarifne skupine:  

 gospodinjski odjem,  

 odjem na NN brez merjenja moči,  

 odjem na NN z merjenjem moči in  

 odjema na 1kV do 35 kV.  
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 Število odjemalcev po tarifnih skupinah v občini Kranj 
Leto  Gospodinjski 

odjem  
Odjem na NN brez 
merjenja moči  

Odjem na NN z 
merjenjem moči  

Odjem na SN od 1 
kV do 35 kV  

Skupna vsota  

2011  20.816  2.623  359  37  23.835  

2012  20.914  2.615  382  39  23.950  

2013  21.017  2.614  408  38  24.077  

2014  21.109  2.601  408  37  24.155  

2015  21.161  2.581  421  37  24.200  

2016  21.226  2.610  431  37  24.304  

2017  21.280  2.614  437  38  24.369  
vir: Elektro Gorenjska d.d. 

Poraba električne energije je prikazana v preglednici 10. Za lažji pregled podatkov je na sliki 16 podana 
letna poraba EE v občini Kranj. Dodatno je na sliki 17 prikazana letna poraba po tarifnih skupinah. Pregled 
podatkov pokaže, da poraba gospodinjskega odjema skozi vsa leta rahlo raste. Nihanja v letni porabi, malo 
gor – malo dol, so posledica vremenskih razmer. Odjem na NN brez merjenja moči skozi leta rahlo pada, 
odjem z merjeno močjo pa raste. Razlog za to je lahko gospodarska rast ter s tem povezana rast in širitev 
malih poslovnih subjektov, ki prehajajo iz ene tarifne skupine v drugo. Odjem na SN nivoju predstavlja 
izključno odjem gospodarskih poslovnih subjektov. Vidimo, da se je trend v letu 2012 obrnil navzgor, od 
tedaj pa vztrajno raste. Skupna poraba EE je tako tipično odvisna od gospodarskih in tudi vremenskih 
razmer. Glede na trenutne evropske energetske politike pa lahko računamo, da bo vpliv vremena na 
porabo vedno večji. 

 Poraba električne energije po tarifnih skupinah [kWh] 
Leto  Gospodinjski 

odjem  
Odjem na NN brez 
merjenja moči  

Odjem na NN z 
merjenjem moči  

Odjem na SN od 1 
kV do 35 kV  

Skupna vsota  

2011  85.527.920  29.192.012  52.475.740  183.329.830  350.525.502  

2012  84.665.520  28.059.666  51.520.148  162.341.635  326.586.969  

2013  86.786.727  28.021.768  51.124.077  159.595.082  325.527.654  

2014  84.067.982  26.431.479  50.900.615  161.283.933  322.684.009  

2015  85.610.677  27.283.940  53.068.508  166.601.298  332.564.423  

2016  87.182.175  27.731.678  53.521.080  173.993.141  342.428.074  

2017  87.985.903  28.166.689  53.633.220  176.884.768  346.670.580  
vir: Elektro Gorenjska d.d. 

 

 

Slika 16: Letna poraba EE na področju občine Kranj [kWh] 
vir: Elektro Gorenjska d.d. 
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Slika 17: Letna poraba EE po tarifnih skupinah [kWh] 
vir: Elektro Gorenjska d.d. 

 
Pri pregledu podatkov o rabi energije je razvidno, da prevladuje raba električne energije v industriji - 
skupina odjem na 1 kV do 35 kV. Ta skupina v povprečju porabi 50,4 % električne energije v MO Kranj. 
Sledi raba električne energije v gospodinjstvih, kjer se povprečno porabi 25,7 % električne energije. 
Odstotki porabe energije za leto 2017 so prikazani v spodnjem grafikonu. Iz podatkov je razvidno, da javna 
razsvetljava predstavlja manj kot 1 % porabe električne energije.  
 

 
Poraba električne energije po deležih za leto 2017 

vir: Elektro Gorenjska d.d, načrt javne razsvetljave MOK 
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Raba električne energije v MO Kranj je sicer v zadnjih letih pod slovenskim povprečjem. V Sloveniji je bilo 
leta 2017 na prebivalca porabljenih 6.591 kWh električne energije, v MO Kranj pa 6.196 kWh, kar je 6 % 
manj od povprečja.  

3.4.2 Javna razsvetljava 

Javno razsvetljavo ocenjujemo kot najpomembnejši vir svetlobnega onesnaževanja okolja. Slovenija je 
med redkimi državami, ki je pristopila k reševanju problematike svetlobnega onesnaževanja s predpisom 
na državni ravni. Vlada RS je leta 2007 sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, 
namenjeno varstvu narave in bivalnih pogojev ter nenazadnje tudi varčevanju z električno energijo. 
 
Upravitelji razsvetljave (pravne in fizične osebe) imajo z uredbo določen način osvetljevanja ali najvišjo 
vrednost porabe elektrike, ki jo smejo porabiti za osvetljevanje. Za namen varčevanja z energijo je med 
drugim prepovedana razsvetljava javnih površin, fasad, kulturnih spomenikov in objektov za oglaševanje 
(razen LCD in podobnih elektronskih prikazovalnikov) v dnevnem času. 
 
Infrastruktura javne razsvetljave se razteza po celotnem območju MO Kranj. Javna razsvetljava je zgoščena 
okoli osrednjih delov občine. Ne osvetljuje odsekov glavnih cest, lokalnih cest in delov naselij, kjer ni večje 
naseljenosti. 
 
Občina je prvi korak k učinkovitejši rabi energije pri javni razsvetljavi naredila leta 2010, ko je bila 
pripravljena Strategija prilagoditve svetilk javne razsvetljave zahtevam uredbe o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaženja okolja v MO Kranj. Izdelalo jo je podjetje Adesco d. o. o. 
 
V občini so že izvedli prvi projekt prenove javne razsvetljave, ki je zajel približno 1500 svetilk, investicija 
pa je znašala 530.000 evrov. Prenova je bila zaključena do konca avgusta 2012. Občina je načrt javne 
razsvetljave, ki ga prav tako predpisuje uredba, izdelala konec leta 2014, revidiran leta 2018. Pripravilo ga 
je podjetje VIGRED, ELEKTROINŠTALACIJE, d. o. o. 
 
Na področju Mestne občine Kranj je postavljenih 214 prižigališč javne razsvetljave, ki so v funkciji 
regulacije 6536 svetilk. Vse svetilke javne razsvetljave so v funkciji zagotavljanja varnosti prebivalcev 
Mestne občine Kranj. Svetilke so običajno nameščene na samostojnih drogovih; manjši del svetilk pa je 
nameščen na druge načine – na jeklenicah, na stavbah, na betonskih stebrih, ipd.  
 
V Mestni občini Kranj je nameščenih 6.536 svetilk, od tega jih 4.588 ustreza Uredbi, ostale pa so v fazi 
zamenjave (v skladu s finančnim planom). Preostale svetilke so po večini tipa AXIAL 36 W, ki delno 
odstopajo od zahtev uredbe in so predvidene za zamenjavo v daljšem časovnem obdobju, ker 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 so specifične (stara kranjska svetilka, laterne, 
starinske svetilke ter svetilke v garažah), ki za zdaj niso predvidene za zamenjavo. Struktura svetlobnih 
virov se počasi spreminja, vgrajujejo se LED svetlobni viri (trenutno je 6.454 kosov še klasičnih svetilk in 
ostale v LED izvedbi). Skupna električna moč: 528 kW (99 % cestne in javne površine, 1 % kulturni 
spomeniki). 
 
Sistem za merjenje porabe elektrike za razsvetljavo cest in za razsvetljavo javnih površin je urejen preko 
prižigališč javne razsvetljave oz. na odjemnih mestih za prižigališča javne razsvetljave, kjer so nameščeni 
števci električne energije. Poraba električne energije za javno razsvetljavo izhaja iz podatkov energetskega 
knjigovodstva, ki ga za občino vodi LEAG. 
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 Poraba EE javne razsvetljave v letu 2017 
poraba (MWh) strošek (EUR) specifični strošek (EUR/MWh) specifična poraba (kWh/p) 

2.676,6 269.649,40 100,74 47,84 

vir: energetsko knjigovodstvo LEAG 

 

V Mestni občini Kranj so za javno razsvetljavo v letu 2017 porabili cca. 2,7 GWh električne energije. Strošek 
je znašal nekaj manj kot 270.000 €. V povprečju znaša strošek električne energije dobrih 100 €/MWh.  
 
Za primerjavo povejmo, da je bila poraba v letu 2011 približno 3,4 GWh. Doseženo je torej znižanje za 21,5 
% ali 735 MWh manj porabljene električne energije. To pomeni 367,6 t manj emisij CO2. 
 
Povprečna poraba na prebivalca znaša 47,84 kWh na leto, kar je nad največjo vrednostjo, ki jo predpisuje 
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ki znaša 44,5 kWh/p, je pa še vedno previsoka 
in ni v skladu z omenjeno uredbo.  
 
Po podatkih revidiranega načrta (2018) javne razsvetljave MO Kranj, ki ga je pripravilo podjetje VIGRED, 
ELEKTROINŠTALACIJE, d. o. o., je vrednost v skladu z uredbo in znaša 43,39 kWh na prebivalca. Podatek o 
rabi električne energije se nekoliko razlikuje od podatkov iz energetskega knjigovodstva za javno 
razsvetljavo LEAG. Razlika o porabi električne energije znaša 5,1 %. Prav tako se razlikuje tudi podatek o 
številu prebivalstva. V izračunih podjetja VIGRED je predpostavljeno število prebivalcev (58.527) MOK. V 
izračunih uporabljenih zgoraj je uporabljen podatek iz dne 1.1. 2018 (SURS), ki navaja 55.950 prebivalcev.  
Iz navedenega sledi, da je potrebno na področju javne razsvetljave poskrbeti za zmanjšanje rabe energije. 
Potrebno je poskrbeti za primerno regulacijo, hitrejši prehod na LED svetilke in ureditev javne razsvetljave.  

3.5 Poraba energije v prometu 

Prometne razmere v občini so povzete iz strategije trajnostnega razvoja in celostne prometne strategije 
občine. Ravninska lega občine in gosta cestna mreža prispevata k prometno ugodni legi in dobri 
dostopnosti Kranja. Slabša pa je pretočnost prometa in povezanost prometnih sistemov. 
 
Preko občine poteka glavna železniška proga Ljubljana-Jesenice, ki je del X. evropskega železniškega 
koridorja in avtocesta A2, ki omogočata dobre logistične pogoje za delovanje lokalnih podjetij na 
regionalni ravni. V bližini občine je tudi največje slovensko letališče (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana) z 
več kot milijon potniki letno, ki zagotavlja povezavo z mednarodnim okoljem in predstavlja eno glavnih 
prometnih vozlišč. Leži 6 km jugovzhodno od Kranja. Mestno središče je od avtoceste oddaljeno 2 km in z 
njo povezano z dvema priključkoma. Na območju občine je 380 km cest, od tega 44,9 km državnih in 336,1 
km občinskih (od tega 8,5 km javnih kolesarskih poti) ter 15 km železnice. Cestna mreža je nadpovprečno 
gosta: 2,4 km/km2 v MO Kranj, 1,9 km/km2 v Sloveniji.  
 
Stopnja motorizacije v občini za leto 2017 je visoka (533 osebnih vozil na 1000 prebivalcev) vendar 
nekoliko nižja od slovenska povprečja (Slovenija 541). Podatki anketiranja gospodinjstev (PNZ, 2016), 
kažejo, da avtomobil za kateri koli namen, vključno s potmi na delo, uporablja 76 % Kranjčanov, od tega 
67 % kot voznik in 9 % kot sopotnik. Avtomobil torej za večino prebivalcev predstavlja glavni in za nekatere 
edini način opravljanja vsakodnevnih poti. 
 
Zaradi spremenjenih tokov delovne migracije, (zaposlovanje v Ljubljani, na letališču in v poslovnih conah 
v okolici, intenzivne gradnje nakupovalnih središč in stanovanj ter spremenjenih življenjskih navad) se MO 
Kranj v zadnjih letih srečuje z vse večjimi težavami v prometu. V obdobju 2000-2015 se je število delovnih 
migracij občanov močno povečalo. V letu 2000 je na delo znotraj občine odhajalo 66 % prebivalcev v letu 
2015 pa je takšnih bilo že manj kot 50 %. 
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Prebivalci manjših krajev imajo na voljo zelo malo alternativ prevozu z avtomobilom. Avtobusna 
postajališča so ponekod slabo opremljena, pogostost prevozov pa za večino prebivalcev ni zadovoljiva. V 
manjših krajih avtobus uporabljajo predvsem šoloobvezni otroci, preostali ga ne vidijo kot primerno 
alternativo. Na to kaže dejstvo, da vsakodnevno medkrajevni avtobus uporablja zgolj 3 % prebivalcev.  
 

Spodnja preglednica kaže primerjavo števila vozil med občino Kranj in nacionalno ravnjo. 

 Število vozil v Sloveniji in mestni občini Kranj leta 2018  
Slovenija Kranj 

Vozila - SKUPAJ 1568896 38174 

Motorna vozila 1518695 37087 

..kolesa z motorjem 63790 1098 

..motorna kolesa 67145 1520 

..osebni avtomobili in specialni osebni avtomobili 1154027 30425 

....osebni avtomobili 1143150 30064 

....specialni osebni avtomobili 10877 361 

..avtobusi 2834 199 

..tovorna motorna vozila 117735 2778 

....tovornjaki 85247 2005 

....delovna motorna vozila 7357 211 

....vlačilci 15928 406 

....specialni tovornjaki 9203 156 

..traktorji 113164 1067 

Priklopna vozila 50201 1087 

..tovorna priklopna vozila 36011 775 

....priklopniki 24113 464 

....polpriklopniki 11898 311 

..bivalni priklopniki 6183 180 

..traktorski priklopniki 8007 132 
vir: SURS 

Porabo energije v prometu smo izračunali na podlagi javno dostopnih podatkov o številu registriranih 

vozil, številu voznih kilometrov in približku kilometrov prevoženih v mestni občini Kranj (na podlagi 

števcev prometa Direkcije za infrastrukturo).  
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Slika 18: Delež porabe energije v prometu glede na tip vozila 
vir: SURS, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, LEAG 

 

Iz zgornjega grafa je razvidno, da večino energije v prometu porabijo osebni avtomobili, sledijo tovornjaki, 
in nato avtobusi. Železniški promet zaradi kratke proge (cca. 14 km v občini Kranj) ne porabi veliko 
energije.  
 
Rabo energije v prometu lahko glede na vrsto energenta razdelimo v 4 skupine. Delež porabe energije po 
posameznih energentih je prikazan na spodnjem grafu.  
 

 

Slika 19: Delež porabe energije v prometu po energentih 
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vir: SURS, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, LEAG 
 

Iz podatkov je razvidno, da raba energije v prometu še vedno skoraj v celoti temelji na fosilnih gorivih. Od 
tega največji delež predstavlja dizel (77%), sledi bencin (20%), preostalo pa je elektrika in ostala goriva 
(NUP, SZP). 
 

3.5.1 Povzetek  

Skupna poraba po posameznih energentih v prometu je prikazana v preglednici spodaj. Iz podatkov je 
razvidno, da raba energije v prometu še vedno skoraj v celoti temelji na fosilnih gorivih. Od tega največji 
delež predstavlja dizel (77%), sledi bencin (20%). Poraba energije iz ekološko bolj prijaznih virov je zelo 
nizka.  

 Poraba energentov v prometu v MOK v MWh 

Dizel Bencin Ostalo Elektrika Skupaj 

185.393 48.024 3.959 2.016 239.392 

77% 20% 2% 1% 100% 
vir: LEAG 

3.6 Poraba zemeljskega plina 

Poraba zemeljskega plina v MO Kranj v zadnjih letih niha, v splošnem pa rahlo narašča. Predvsem raste 

poraba pri ne-gospodinjskem odjemu, medtem ko je pri gospodinjskem odjemu zaznati stalno upadanje 

od leta 2010 do 2014. Poraba se je začela povečevati leta 2015, in je naraščala vse do leta 2018, ko je spet 

opazen manjši padec.  

 Distribuirane količine ZP v MO Kranj v Sm3 
Leto Gospodinjstva Ne-gospodinjstva Skupaj (Sm3) 

2010 11.491.549 5.192.243 16.683.792 

2011 10.571.813 5.000.386 15.572.199 

2012 8.712.252 8.328.160 17.040.412 

2013 7.200.432 10.861.265 18.061.697 

2014 5.719.731 10.282.232 16.001.963 

2015 6.501.366 10.920.148 17.421.514 

2016 6.678.271 11.244.356 17.922.627 

2017 7.081.593 11.434.991 18.516.584 

2018 6.521.355 11.239.578 17.760.933 
vir: Domplan d. d. 
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3.7 Skupna raba energije v Mestni občini Kranj  

V nadaljevanju so predstavljeni podatki, ki povzemajo rezultate poglavja 3 – Analiza porabe energije in 
energentov po posameznih področjih in prikazujejo celotno rabo energije v Mestni občini Kranj.  

 Skupna poraba energije v MOK v MWh 

Energent ELKO LB ZP DO Ostalo  Elektrika Dizel Bencin Skupaj  Delež 

Stanovanjske stavbe 40.775 42.746 37.171 35.185 20.635 85.975 0 0 262.488 29,5% 

Javne stavbe 1.403 411 13.543 5.556 219 11.288 0 0 32.420 3,6% 

Industrija 8.042 0 91.792 6.947 0 233.329 14.078 0 354.188 39,7% 

Javna razsvetljava 0 0 0 0 0 2.676 0 0 2.676 0,3% 

Promet 0 0 0 0 3.959 2.016 185.393 48.024 239.392 26,9% 

Skupaj 50.220 43.158 142.506 47.688 24.813 335.284 199.471 48.024 891.164 100% 

Delež 5,6% 4,8% 16,0% 5,4% 2,8% 37,6% 22,4% 5,4% 100%  

*Skupna raba električne energije in ZP v MOK je po merjenih podatkih višja od računske. V analizi ni bilo mogoče zajeti vseh porabnikov energij (zlasti v industriji). 
vir: LEAG 

 

V Mestni občini Kranj se je v letu 2018 največ energije porabilo v industriji (39,7 %), sledijo stanovanjske 
stavbe (29,5 %) in promet (26,9 %). Poraba energije v javnih stavbah in javni razsvetljavi predstavlja 3,9 
%. Grafični prikaz rabe energije v Mestni občini Kranj je prikazan na spodnjem grafu.  
 

 

Slika 20: Delež porabe energije v MOK glede na področje porabe 
vir: LEAG 

 
Rabo energije v občini lahko razdelimo tudi glede na energente, ki se uporabljajo za življenje in delo v 
občini. V občini največji delež predstavlja raba elektrike. Sledi raba zemeljskega plina in nato dizla. Skupaj 
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ti energenti predstavljajo 76,0 % porabe energije v občini. Delež energije pridobljen iz fosilnih goriv (brez 
upoštevanja prometa)znaša 27,0 %. Ob upoštevanju prometa se ta odstotek dvigne na 54,7 %. Ob 
upoštevanju, da v Sloveniji cca 1/3 električne energije pridobimo iz fosilnih goriv, je v MO Kranj 67,3 % vse 
energije pridobljene iz fosilnih goriv. Od tod sledi, da je potrebno za izboljšanje življenjskih pogojev v 
občini povečati delež obnovljivih virov energije.  
 

 

Slika 21: Delež porabe energije v MOK po energentih 
vir: LEAG 

 

Celotna raba energije v občini na prebivalca tako znaša 22,2 MWh/leto.  
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4  ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO 

Stavbe v Mestni občini Kranj se ogrevajo bodisi preko skupnih kotlovnic - s centralnim ogrevanjem za 
posamezen objekt oz. daljinskim ogrevanjem za več stavb - bodisi lokalno oz. etažno. Analiza rabe energije 
je predstavljena v prejšnjem poglavju. Pregled oskrbe – kotlovnic in omrežij je predstavljen v nadaljevanju. 

 

4.1 Skupne kotlovnice 

Večino skupnih kotlovnic za stanovanja upravlja podjetje Domplan, d.d. Spisek skupnih kotlovnic (66 
kotlovnic) je podan v preglednici spodaj. Kot energent se v obravnavanih kotlovnicah v pretežni meri 
uporablja zemeljski plin (52 kotlovnic), sledi uporaba EL kurilnega olja (13 kotlovnic), ena kotlovnica pa 
uporablja UNP. Glede na ogrevano površino na zemeljski plin odpade več kot 95%, nekaj manj kot 5 % na 
ELKO, zanemarljiv promil površin pa se ogreva s toploto proizvedeno z UNP. 4 kotlovnice, ki uporabljajo 
zemeljski plin imajo vgrajeno tudi napravo SPTE. 

 Večje kotlovnice za oskrbo stanovanjskih stavb v Kranju 
Naziv Vrsta goriva Število 

odjemalcev 
Ogrevana 

površina (m2) 

BLEIWEISOVA 6 EL kurilno olje 69 6.353 

H 8 Zemeljski plin 100 9.799 

VODOVODNI STOLP (DO) Zemeljski plin 817 46.969 

PLANINA (DO) Zemeljski plin 4382 267.463 

MLAKARJEVA 18,20,22,24 Zemeljski plin 72 3.961 

ZLATO POLJE 3 ABCDE, 2AB Zemeljski plin 152 6.867 

GOLNIK EL kurilno olje 70 3.553 

KEBETOVA Zemeljski plin 72 3.417 

ŠC ZLATO POLJE Zemeljski plin 6 
 

REGINČEVA 8 EL kurilno olje 7 193 

ZOISOVA 13 EL kurilno olje 20 1.068 

MAISTROV TRG 12, 13 Zemeljski plin 13 900 

ZLATO POLJE 2D, 2E, ZZZS Zemeljski plin 50 2.188 

TAVČARJEVA 22, POŠTNA 3 EL kurilno olje 20 2.171 

SAVSKA CESTA 2, 8 EL kurilno olje 45 2.382 

OLDHAMSKA 14 EL kurilno olje 6 278 

KIDRIČEVA 47 Zemeljski plin 30 1.586 

KIDRIČEVA 2 + SPTE Zemeljski plin 75 4.703 

BRITOF 94 ni več Zemeljski plin 6 428 

HRASTJE 52 EL kurilno olje 10 464 

KOPALIŠKA 17 EL kurilno olje 5 189 

SMLEDNIŠKA 36 EL kurilno olje 6 360 

BRITOF 32 Zemeljski plin 15 657 

ČIRČE 39 UNP 5 375 

KIDRIČEVA 61,63 Zemeljski plin 20 1.011 

VALJAVČEVA 4 Zemeljski plin 20 1.098 

ZOISOVA 8 Zemeljski plin 20 1.088 
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ZLATO POLJE 3 JGFK Zemeljski plin 32 1.495 

TOMŠIČEVA 9 EL kurilno olje 4 313 

STRUŽEVO 3ADEF Zemeljski plin 59 2.963 

STRUŽEVO 2F Zemeljski plin 22 1.093 

GORENJESAVSKA 13M Zemeljski plin 17 663 

TRUBARJEV TRG 2 Zemeljski plin 5 309 

VALJAVČEVA 10 EL kurilno olje 21 1.085 

PREŠERNOVA 10 - 4620/91 Zemeljski plin 4 337 

PREŠERNOVA 10 - 4620/90 Zemeljski plin 9 655 

SLOVENSKI TRG 3 - 8 Zemeljski plin 24 3.548 

NAZORJEVA 12 Zemeljski plin 20 1.210 

ZOISOVA 11 Zemeljski plin 20 1.159 

JAHAČEV PREHOD 2,3 - STANOVAN. Zemeljski plin 15 875 

JAHAČEV PREHOD 2,3 - POSLOVNI  Zemeljski plin 8 754 

JERNEJEVA 8 Zemeljski plin 6 741 

MATAJČEVA 2 Zemeljski plin 4 467 

MEDETOVA 1 Zemeljski plin 27 1.250 

PARTIZANSKA CESTA 23, 25 Zemeljski plin 12 534 

STANETA ŽAGARJA 30, 30A Zemeljski plin 29 1.525 

ZOISOVA 3 Zemeljski plin 17 1.007 

ZOISOVA 4 Zemeljski plin 20 1.054 

ZOISOVA 5 Zemeljski plin 20 1.180 

ZOISOVA 9 Zemeljski plin 18 890 

MRAKOVA 1 Zemeljski plin 19 965 

ULICA 1. AVGUSTA 9,11 Zemeljski plin 28 1.326 

LEVSTIKOVA 1 Zemeljski plin 14 628 

STRITARJEVA ULICA 2 Zemeljski plin 7 678 

STRITARJEVA ULICA 8 Zemeljski plin 15 984 

ULICA ANGELCE HLEBCE 1D (191) Zemeljski plin 7 501 

ULICA ANGELCE HLEBCE 1D (192) Zemeljski plin 6 342 

ULICA ANGELCE HLEBCE 1C (193) Zemeljski plin 17 842 

ULICA ANGELCE HLEBCE 1C (194) Zemeljski plin 16 875 

ULICA ANGELCE HLEBCE 1B (195) Zemeljski plin 18 880 

ULICA ANGELCE HLEBCE 1B (196) Zemeljski plin 22 741 

ULICA ANGELCE HLEBCE 1A (197) Zemeljski plin 8 549 

ULICA ANGELCE HLEBCE 1A (198) Zemeljski plin 10 588 

SLOVENSKI TRG 2 kotlovnica + SPTE Zemeljski plin 0 0 

KIDRIČEVA 4A kotlovnica + SPTE Zemeljski plin 0 0 

GOLNIK 59,60 EL kurilno olje 9 488 

    

SKUPAJ  6.722,00 405.014 
  *Z rdečo barvo so označene kotlovnice daljinskega ogrevanja 

vir: Domplan d.d., LEAG 
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4.2 Daljinsko ogrevanje 

V MOK so štirje sistemi, ki se lahko štejejo za sisteme daljinskega ogrevanja. Tri od teh upravlja podjetje 
Domplan d. d. Na dva so priključeni stanovanjski in poslovni objekti (DO Planina in Vodni stolp), na enega 
pa šolski objekti na Zlatem polju. Preostali sistem daljinskega ogrevanja upravlja podjejte Iskra, d. d. 
(Gospodarska cona Iskra Labore). Nanj so priključeni samo poslovni objekti. Slednji je hkrati tudi sistem 
daljinskega hlajenja. Agencija za energijo je v letu 2016 kot učinkovitega označila samo sistem DO v 
gospodarski coni Labore.  

 
Začetek daljinskega ogrevanja v Kranju sega v leto 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. 
 

 

Slika 22: Območji daljinskega ogrevanja v Kranju 
vir: odlok PM10 

 

Kotlovnica Planina 
 
Največje območje, ki je oskrbovano s sistemom daljinskega ogrevanja v MO Kranj, je območje Planine. 
Upravlja ga podjetje Domplan d. d. Kotlovnica Planina s toploto oskrbuje 4331 stanovanj s skupno površino 
234.343 m2. Poleg toplote sistem s kogeneracijsko napravo na zemeljski plin proizvaja tudi električno 
energijo.  
 
Sistem daljinskega ogrevanja Planina Kranj je bil zgrajen v letih od 1971 do 1988 za pokrivanje potreb po 
toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode nastajajoče stanovanjske soseske Planine I, II in III. 
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Na omrežje, ki se oskrbuje iz kotlarne Planina, je priključenih 66 toplotnih postaj. Večina jih je bila 
priključena v treh časovnih obdobjih 1973-79, 1981-83 in 1985-88, nekaj pa tudi po letu 2000. Toplotne 
postaje so bile vsa leta dobro vzdrževane, menjalo se je le dotrajano opremo. 
 
Upravljalec sistema, Domplan d. d. Kranj, je bil zaradi dotrajanosti kotlovskega postrojenja in novejše 
okoljske zakonodaje iz leta 2006, ki predpisuje bistveno znižanje dopustne vrednosti emisij v ozračje, 
prisiljen v posodobitev. Prvi koraki so se pričeli konec leta 2006, in končali s celovito prenovo kotlovnice 
Planina v letu 2012. 

 Osnovni podatki DO Planina 

Datum 
začetka 

obratovanja 

Dolžina 
tras 

Vrsta distribucijskega 
sistema – temperaturni 

režim 

Vrsta distribucijskega 
sistema po namenu 

oskrbe 

Vrsta 
distribucijskega 
sistema po tipu 

omrežja 

Velikost 
območja 
oskrbe  
[km2] 

1.7.1972 7.123 
Vročevodni/Toplovodni 

DS 
Ogrevanje prostorov in 

priprava STV 
Dvocevni 0,80 

Vir: Domplan d.d. 

 
Celovita prenova kotlovnice Planina je bila izvedena v dveh fazah. 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 so inštalirani trije kotli in dve napravi za 
soproizvodnjo toplote in električne energije s skupno priključno močjo 37,2 MW:  

 Kotel 1 – toplovodni WV Term Maribor z nazivno močjo 7 MW – 2010,  

 Kotel 2 – toplovodni WV Term Maribor z nazivno močjo 10 MW – 2010,  

 Kotel 3 – vročevodni EMO TW 15000 z nazivno močjo 15 MW – 1990,  

 SPTE 1 – kogeneracijski motor Qth:1,2 MW in Pel: 999 kW – 2010,  

 SPTE 2 – kogeneracijski motor Qth:3-4 MW in Pel: 3-4 MW – 2010.  

 Tehnični podatki DO Planina 

  

Letnik 
Nazivna 

moč  
[MW] 

Poraba 
[Sm3] 

Energent 

Energijska 
vrednost 

porabljenega 
goriva [MWh] 

Letna 
količina 
prodane 
toplote  
[MWh] 

Proizvedena 
električna 
energija 
[MWh] 

EMO TVV 
16000 

1990  17,4 0 
Zemeljski 

plin 
0 0,00 0,00 

WVTerm 
ZV 7000 

2010  7 1452375 
Zemeljski 

plin 
15598,51 13666,93 0,00 

WVTerm 
ZV 10000 

2010  10,5 388067 
Zemeljski 

plin 
4167,84 3731,65 0,00 

Vir: Domplan d.d. 

 
S posodobitvijo toplotnih postaj, optimizacijo toplovodnega omrežja ter z zamenjavo kotlov in izvedbo 
soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) kotlovnica omogoča racionalnejšo proizvodnjo in 
distribucijo toplote. K temu prispeva tudi izboljšano vodenje in upravljanje kotlovnice. Projekt predstavlja 
enega največjih energetskih projektov na Gorenjskem in novo poglavje učinkovite rabe in energetske 
učinkovitosti na Gorenjskem. 
Projekt celovite prenove kotlovnice Planina predstavlja primer dobrega sodelovanja med investitorji, 
upravljalcem, družbo Domplan d. d., civilno iniciativo Ogrevanje za Planino in Mestno občino Kranj. 
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Stanovalcem soseske Planina je naložba omogočila nižje stroške ogrevanja, Mestni občini Kranj pa je 
sodoben način pridobivanja energije prinesel občutno zmanjšanje obremenitve okolja. Vrednost celotne 
naložbe je znašala dobrih 5,8 mio EUR, od tega je bilo 4 mio EUR namenjenih v izgradnjo soproizvodnje. 
 

 

Slika 23: Področje sistema daljinskega ogrevanja Planina v Kranju 
vir: LEK MO Kranj 2008 

 Podatki porabe DO Planina 

Enostanovanjski objekti Večstanovanjski objekti 
Poslovni 

odjemalci 
Poraba 

Št. 
objektov 

Površina 
enostanovanjskih 

Št. 
objektov 

Št. 
odjemalcev 

Površina 
[m2] 

Št. 
objektov 

Ne 
gospodinjski 

odjem  
[MWh] 

Gospodinjstva 
[MWh] 

SUM 
[MWh] 

6 627,8 142 4.331 234343 21 4768,07 30880,05 35648,12 

Vir: Domplan d.d. 
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Kotlovnica S2, Vodovodni stolp 
 
Podobno kot kotlovnica Planina tudi kotlovnica S2 oz. Vodovodni stolp kot energent za pripravo toplote 
uporablja zemeljski plin. Ogreva 820 stanovanj v Šorlijevem naselju s skupno površino 42.683 m2, 

priključena pa sta tudi dva poslovna objekta.  

 Osnovni podatki DO Vodovodni stolp 

Datum 
začetka 

obratovanja 

Dolžina 
tras 

Vrsta distribucijskega 
sistema temperaturni 

režim 

Vrsta 
distribucijskega 

sistema po namenu 
oskrbe 

Vrsta 
distribucijskega 
sistema po tipu 

omrežja 

Velikost 
območja 
oskrbe  
[km2] 

 1.7.1968 1.667 
Vročevodni/Toplovodni 

DS 
Ogrevanje 
prostorov 

Dvocevni 0,12 

Vir: Domplan d.d. 

 
Kotlovnica je bila zaradi dotrajanosti in energetske neučinkovitosti leta 2017 obnovljena. Pri tem je 
svojevrsten izziv predstavljal problem razpršenega lastništva. Lastniki nepremičnin v Šorlijevem naselju so 
namreč hkrati tudi lastniki ogrevalnega sistema in morajo prispevati svoj delež k vzdrževalnim in 
obnovitvenim delom. Projekt so uspešno izvedli. Po besedah predsednika kurilnega odbora, ki govori tudi 
v imenu stanovalcev, gre za vzorčen primer sodelovanja med Domplanom, kot upravnikom zgradb, in 
lastniki stanovanj, brez katerega takega projekta ne bi bilo možno izpeljati. 

 Tehnični podatki DO Vodovodni stolp 

  

Letnik 
Nazivna 

moč  
[MW] 

Poraba 
[Sm3] 

Energent 

Energijska 
vrednost 

porabljenega 
goriva [MWh] 

Letna 
količina 
prodane 
toplote  
[MWh] 

Proizvedena 
električna 
energija 
[MWh] 

BOSCH 
UTL-14-1 

2017 1,4 245472 Zemeljski 
plin 

2636,37 1945,64 0,00 

BOSCH 
UTL-14 

2017 1,4 200913 Zemeljski 
plin 

2157,81 2377,15 0,00 

Vir: Domplan d.d. 

 
Celotna investicija je bila razdeljena v I. in II. fazo. Vrednost I. faze je znašala približno 100.000 € in II. faze 
810.000 €. Prenova kotlovnice je zajemala gradbena, strojna in elektro dela. Zamenjali so toplovod s 
povezavami do toplovodnih postaj, skupno je bilo zamenjanih približno 3,3 km cevovodov. V celoti so 
prenovili objekt kotlovnice ter vse naprave in notranje inštalacije, vključno z zamenjavo dveh toplovodnih 
kotlov s prigrajenim plinskim gorilnikom, vsak z močjo 1,4 MW. S prenovo je celotni ogrevalni sistem prešel 
na zaprt sistem vzdrževanja statičnega tlaka, s prigrajenimi direktnimi črpalkami in odplinjevalno napravo.  
  
Po obnovi ogrevalnega sistema naj bi se variabilni stroški ogrevanja za etažne lastnike znižali za približno 
12 odstotkov, za petino naj bi bili nižji tudi stroški upravljanja kotlovnice.  
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Slika 24:  Področje sistema daljinskega ogrevanja Vodovodni stolp v Kranju 
vir: LEK MO Kranj 2008 

 Podatki porabe DO Vodovodni stolp 

Enostanovanjski objekti Večstanovanjski objekti 
Poslovni 

odjemalci 
Poraba 

Št. 
objektov 

Površina 
enostanovanjskih 

Št. 
objektov 

Št. 
odjemalcev 

Površina 
[m2] 

Št. 
objektov 

Ne 
gospodinjski 

odjem  
[MWh] 

Gospodinj
stva 

[MWh] 

SUM 
[MWh] 

0 0,0 43 816 42683 2 508,6 3389,6 4322,79 

Vir: Domplan d.d. 
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4.3 Oskrba z električno energijo 

4.2.1 Distribucijsko omrežje Elektro Gorenjska 
 
Na distribucijsko omrežje EG je bilo na področju mestne občine Kranj ob koncu leta 2017 priključenih 
24.369 odjemalcev. Distribucija električne energije poteka na štirih napetostnih nivojih: 110 kV, 20 kV, 10 
kV in 0,4 kV. Pri tem je potrebno omeniti, da je 10 kV napetostni nivo prisoten le še znotraj gospodarskega 
kompleksa Sava, kjer pa je za leto 2018 načrtovan prehod na 20 kV.  
 
V nadaljevanju sta nekoliko bolj podrobno opisana VN in SN omrežje. Nizkonapetostno omrežje je po 
dolžini najbolj obsežno, saj povezuje vse odjemalce na napajalne transformatorske postaje. Zaradi 
obsežnosti ga podrobno ne opisujemo. Omenimo le, da so se NN omrežja v preteklosti gradila pretežno v 
nadzemni izvedbi, sodobna NN omrežja pa se gradijo v podzemni kabelski obliki, kar zagotavlja izredno 
zanesljivost napajanja in estetski videz krajine. 
 
VN distribucijsko omrežje in transformacija 110/20 kV 
 
Visokonapetostno distribucijsko omrežje služi kot povezava med prenosnim omrežjem katerega skrbnik 
je sistemski operater prenosnega omrežja (SOPO) ter srednje-napetostnim distribucijskim omrežjem. Za 
območje Kranja z okolico je osnovni napajalni vir RTP 400/110 Okroglo, ki je na 110 kV dobro povezan z 
RTP 220/110 Kleče. V podjetju EG na področju visoke napetosti obratujejo na 110 kV nivoju. To omrežje 
obsega 110 kV daljnovodne povezave ter razdelilne transformatorske postaje (RTP) s transformacijo 
110/20 kV.  
 

SN distribucijsko omrežje in transformacija 20/0,4 kV 
 
Srednje napetostno omrežje služi distribuciji električne energije od RTP do transformatorskih postaj (TP). 
Zaradi obratovalnih karakteristik SN omrežja in okolja se poslužujemo gradnje razdelilnih postaj (RP). 
Razlika med RTP in RP je, da RP-ji nimajo vgrajene transformacije VN/SN, lahko pa imajo vgrajeno 
transformacijo SN/NN za napajanje odjemalcev, ni pa nujno. Trenutno takih postaj na področju občine 
Kranj ni. Napajanje odjemalcev se izvaja preko transformacije 20/0,4 kV v transformatorskih postajah. 
Število TP v občini Kranj je v spodnji preglednici spodaj podano glede na moč vgrajenega TR. Na 
obravnavanem območju obratuje 271 TP. 
 
Povezave med RTP, RP in TP se izvajajo preko štirih tipov SN povezav. Klasični tip povezave so 20 kV DV z 
golimi vodniki (nadzemni goli). Po gozdnatih področjih so bili taki daljnovodi izboljšani s tako imenovanimi 
polizoliranimi vodniki (PIV). Prednost takih vodov je manjša občutljivost na zunanje dejavnike povezane z 
vegetacijo (izpadi zaradi dotikov vej, ipd.). V zadnjih desetih letih EG na teh DV izvaja le najnujnejša 
vzdrževalna dela, v primeru večje rekonstrukcije pa izvede kablenje omrežja. V preteklosti je bilo 
opravljenih nekaj kablenj z univerzalnim 20 kV kablom, ki se namesti na drogove (nadzemni kabelski). Te 
rešitve so še manj občutljive kot rešitev s PIV vodniki a še vedno lahko prihaja do porušitve DV. Zato so se 
v podjetju EG odločili za strateško kablenje omrežja v podzemni kabelski izvedbi. Take kabelske povezave 
so bolj zanesljive, poleg tega pa potrebujejo tudi manj vzdrževanja. V tabeli 23 so podane dolžine vodov. 
Vodi so ločeni glede na tip izvedbe, ter po obratovalnem napetostnem nivoju. Kot je razvidno iz spodnje 
preglednice na področju občine Kranj celotno SN omrežje obratuje na napetostnem nivoju 20 kV. Skupna 
dolžina vseh SN vodov v občini znaša skoraj 243 km. 
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 Dolžine SN vodov v občini Kranj [m] 
 Nadzemni goli Podzemni kabelski Nadzemni polizolirani Skupna vsota 

Napetostni nivo  20 kV 20 kV 20 kV (m) 

Dolžina [m] 68.533 158.585 15.834 242.951 
vir: Elektro Gorenjska, d. d. 

 
V spodnji preglednici so isti podatki prikazani kot deleži dolžine SN vodov. Za področje občine Kranj lahko 
rečemo, da nadzemni goli DV predstavljajo 28,2 % dolžine, DV s PIV vodniki 6,5 %, nadzemni kabelski vodi 
0 % ter podzemni kabelski vodi 65,3 %. Tako velik delež kabelskega omrežja zagotavlja zanesljivo in 
kakovostno dobavo električne energije. 

 Delež SN vodov po občinah [%] 
 Nadzemni goli Podzemni kabelski  Nadzemni polizolirani  Skupna vsota  

Napetostni nivo  20 kV 20 kV 20 kV  

Delež [%] 28,2% 65,3% 6,5% 100,0% 
vir: Elektro Gorenjska, d. d. 

 

4.3.1 Proizvodnja električne energije 

Gorenjska regija spada med energetsko deficitarna območja Slovenije. Električna energija, proizvedena v 

javnih, industrijskih in zasebnih elektrarnah v regiji ne zadošča za pokrivanje potreb po električni energiji. 

Energetska pokritost znaša v povprečju 30 % potreb. Manjkajoči del je potrebno pripeljati iz ljubljanskega 

bazena po 400 kV daljnovodu iz Beričevega v Okroglo in po štirih 110 kV daljnovodih iz Kleč, ki tvorijo 

prenosno omrežje. 

Po podatkih Elektro Gorenjska na področju občine Kranj obratuje 130 razpršenih virov . Glede na primarni 

vir jih lahko razporedimo v naslednje skupine:  

• hidroelektrarne (HE),  
• soproizvodnja toplote in elektrike (SPTE),  
• sončne elektrarne (SFE) in  
• plinske elektrarne (PE)  

 Inštalirana moč RV v občini Kranj [kW] 
LETO / TIP RV  HE PE SFE SPTE Skupna vsota 

2013  3.535 469 6.227 5.998 16.229 

2014  3.535 469 6.403 6.713 17.120 

2015  3.535 469 6.403 6.863 17.270 

2016  3.535 469 6.422 7.063 17.489 

2017  3.535 469 6.544 7.063 17.611 
vir: Elektro Gorenjska, d. d. 
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Slika 25: Priključna moč RV za področje občine Kranj 
vir: Elektro Gorenjska, d. d. 

 Letna proizvodnja EE iz RV v občini Kranj [kWh] 
LETO / TIP RV  HE PE SFE SPTE Skupna vsota 

2011 13.864.479 166.447 1.075.507 118.595 15.225.028 

2012 12.955.079 278.008 3.515.392 15.888.519 32.636.998 

2013 15.898.894 179.910 5.769.927 25.139.876 46.988.607 

2014 15.993.878 46.123 6.100.673 26.509.436 48.650.110 

2015 14.037.495 0 6.569.732 29.105.229 49.712.456 

2016 14.667.937 0 6.253.562 31.526.673 52.448.172 

*2016 (skupaj s HE 
Mavčiče) 

74.700.000 0 6.253.562 31.526.673 112.480.235 

*Ocena proizvedene energije v letu 2016 skupaj s HE Mavčiče. HE Mavčiče je elektrarna, ki je priključena v 110 kV prenosno omrežje. Ker je za prenosno omrežje 
zadolžen Sistemski operater prenosnega omrežja (SOPO) Elektro Gorenjska nima podatkov o proizvedeni EE 

vir: Elektro Gorenjska, d. d. 

 

 

Slika 26: Letna proizvodnja EE iz RV  
vir: Elektro Gorenjska, d. d. 
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Lokacija razpršenih virov v MO Kranj 

Domači razpršeni viri proizvodnje električne energije iz OVE so nazorno predstavljeni na spletnem portalu 
EnGIS in Atlasu trajnostne energije Borzena. Poleg naprav na obnovljive vire energije in SPTE so prikazani 
tudi nekateri ukrepi URE, ki jih je sofinanciral Eko sklad. 
 

 

Slika 27: Lokacija sončnih elektrarn v mestni občini Kranj 
vir: EnGIS 

4.4 Oskrba z zemeljskim in utekočinjenim naftnim plinom 

4.4.1 Oskrba z zemeljskim plinom 

Slovenski prenosni plinovodni sistem je sestavni del evropskega prenosnega plinovodnega sistema in je 
povezan s prenosnimi sistemi Italije, Avstrije in Hrvaške. Slovensko prenosno plinovodno omrežje obsega 
1.121 kilometrov plinovodov, kompresorski postaji v Kidričevem in Ajdovščini in 246 merilno-regulacijskih 
oziroma drugih postaj. Preko območja občine Kranj poteka prenosno plinovodno omrežje R29 Vodice – 
Jesenice, ki omogoča oskrbo Gorenjske regije z zemeljskim plinom. 
 
Za prenos zemeljskega plina v Sloveniji skrbi družba za upravljanje prenosnih plinovodov Plinovodi d. o. o., 
dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO) zemeljskega plina v mestni občini Kranj 
pa izvaja podjetje DOMPLAN d. d., ki je tudi vir podatkov o zemeljskem plinu v MO Kranj. 
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Slika 28: Plinovodno omrežje v MOK in okolici 
Vir: GIS-i Občina 

 
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. 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. 
Intenzivnejša plinifikacija v Mestni občini Kranj poteka od leta 1993. To so območja krajevnih skupnosti 
Vodovodni stolp, Zlato polje, Struževo, Planina, Primskovo, Stražišče, Kokrice, Centra (desni breg Kokre in 
velik del mestnega jedra), Orehek, Drulovka, Breg ob Savi, Predoslje ter na območjih Mlake in Rupe. Delno 
pa je plinovodno omrežje zgrajeno tudi na območjih Britofa, Zgornjih Bitenj, Savske loke, Savskega otoka. 
Dolžina plinovodnega omrežja v letu 2018 je znašala 217.091 m. Skupna dolžina novih plinovodov v letu 
2018 je znašala 2.214 m.  

 Osnovni podatki o porabi plina v MO Kranj za leti 2016 in 2018 

 Št. odjemnih mest Distribuiran zemeljski plin za odjemna mesta v Sm3 

Leto  
Gospodinjski 

odjemalci 
Negospodinjski 

odjemalci 
SUM 

Gospodinjski 
odjemalci 

Negospodinjski 
odjemalci 

SUM 

2016 3474 411 3.885 6.678.271 11.244.356 17.922.627 

2018 3393 380 3.773 6.521.355 11.239.578 17.760.933 
Vir: Domplan d.d 
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4.4.2 Oskrba z utekočinjenim naftnim plinom (UNP) 

Utekočinjen naftni plin nastaja kot produkt pri destilaciji nafte v rafinerijah in pri pridobivanju zemeljskega 
plina. Glavni sestavini utekočinjenega naftnega plina sta propan in butan, za razliko od zemeljskega plina, 
katerega glavna sestavina je metan. Pri običajni temperaturi in tlaku je v plinastem stanju. Že z manjšim 
povišanjem tlaka in znižanjem temperature pa se utekočini. 
 
UNP se uporablja za iste namene kot zemeljski plin. Pogosta je njegova raba na območjih, kjer je 
predvidena izgradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina. Po njegovi dograditvi lahko odjemalci 
UNP začnejo uporabljati zemeljski plin, kar pomeni precejšnjo znižanje stroškov zaradi cenejšega 
energenta, in ker za zamenjavo niso potrebni večji investicijski stroški. 
Pri prehodu z UNP na zemeljski plin trošil namreč ni treba zamenjati, ampak jih serviser le prilagodi za 
uporabo drugega goriva. Ob zamenjavi kotla s sodobnim kondenzacijskim so prihranki še večji, ker imajo 
novejši kotli na zemeljski plin še večje izkoristke pri proizvodnji toplote.  
 
Stvar je nekoliko drugačna v primeru uporabe UNP kot pogonskega goriva za vozila. Običajno poimenovan 
kot blagovna znamka avtoplin, ki je precej cenejši od običajnega bencina in dizelskega goriva. Že z manjšo 
predelavo motorja ga je možno uporabljati v običajnih vozilih. 
Na področju MO Kranj so tri črpalke, ki ponujajo tudi možnost polnjenja z avtoplinom. Dve sta Petrolovi 
(Labore, Primskovo), ena pa je nova – podjetje MOL.  

4.5 Oskrba z drugimi tekočimi gorivi 

Oskrba z drugimi tekočimi gorivi, kot sta npr. bencin in dizelsko gorivo poteka nemoteno. Podjetja, ki 
oskrbujejo občino s tekočimi gorivi so: 
 

 Petrol, Slovenska energetska družba, d. d., 
 OMV Slovenija d. o. o., 
 MOL SLOVENIJA, trgovsko podjetje, d. o. o. 

 
Dejanski podatki o prodaji goriv so poslovna skrivnost dobaviteljev, zato niso navedeni.  
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5 ANALIZA EMISIJ 

Kakovost zraka je eden izmed najpomembnejših vidikov stanja okolja. Slaba kakovost zraka pomembno 
vpliva na naše zdravje, blaginjo in okolje. Onesnažen zrak ima neposreden vpliv na zdravje in počutje ljudi. 
Velja za najpomembnejši vzrok zdravstvenih težav, povezanih z onesnaževanjem okolja. 
Zrak je v Sloveniji prekomerno onesnažen predvsem s trdnimi delci (PM, angleško particulate matter) in 
prizemnim ozonom. Narašča tudi onesnaženost zraka z benzo(a)pirenom (BaP). Trdni delci se pojavljajo 
kot aerosoli v obliki vodnih kapljic, v katerih so ujeti trdni ali tekoči delci. V veliki večini delcev je glavna 
komponenta ogljik, na tega pa se lahko vežejo primesi kot so kovine, organska topila ali ozon. Merilo 
onesnaženosti s trdimi delci je količina prašnih delcev v zraku, predvsem velikosti 10 in 2,5 µm (označeni 
kot PM10 in PM2,5), ki so zdravju najbolj škodljivi. Na obremenjenost okolja v občini v največji meri vplivajo 
gospodarstvo, kmetijstvo, promet, nedokončana komunalna infrastruktura in kurišča na trda goriva.  
 
Merilno mesto v podobmočju Kranja šteje v tip mestno ozadje in je postavljeno na vrtu šolskega centra. V 
okolici so stanovanjska naselja in skladišče bivše tovarne. Merilno mesto je reprezentativno za širše 
območje mesta, kjer živi večina prebivalstva.  
 
Trendi so na vseh merilnih mestih v Sloveniji enaki in tudi viri trdnih delcev so podobni kot na ostalih 
lokacijah podobnega tipa. Na povečanje koncentracije delcev PM10 tako vplivajo individualna kurišča v 
času ogrevalne sezone, sekundarni delci in promet. 
Prekomerni promet v mestnem središču Kranja in ob mestnih vpadnicah ter individualna kurišča na 
nečiste energente in posamezni gospodarski objekti povzročajo emisije toplogrednih plinov in, občasno 
v zimskem času, preseženo mejno dnevno koncentracijo prašnih delcev (PM10). Letna mejna 
koncentracija PM10 za varovanje zdravja ljudi, ki znaša 20 µg/m3, v omejenem času meritev ni bila 
presežena.  
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5.1 Evidenca emisij 

Emisije lahko izračunamo za posamezen vir in energent glede na porabo energije. Za različne vrste goriv 
je potrebno določiti emisijske faktorje, ki podajo vsebnost škodljivih snovi v dimnih plinih ob upoštevanju 
pretvorjene količine energije. Z njihovo pomočjo izračunamo količine emisij pri izgorevanju goriv. 
Uporabljeni so podatki iz literature, objavljeni v študiji Joanneum Research Graz „Emissionsfaktoren und 
energietechnische Parameter für die Erstellung von Energie – und Emissionsbilanzen im Bereich 
Raumwärmeversorgung“ ("Emisijski faktorji in energetsko tehnični parametri za izdelavo energetskih in 
emisijskih bilanc na področju toplotne oskrbe"), prilagojeni slovenskim energetskim razmeram. Emisijski 
faktorji za dušikove okside iz termoelektrarn na premog so vzeti iz smernic IPPC »Revised Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories". Emisijski faktorji za SO2 in CO2 so prilagojeni specifikacijam goriv, 
ki se uporabljajo v Sloveniji. Prikazani so v preglednici spodaj. 

5.2 Skupne emisije  

V spodnji tabeli je prikazana ocena skupnih emisij v MO Kranj. 
 

 Skupne emisije zaradi porabe električne energije in toplote v MO Kranj 

 CO2 [kg] SO2 [kg] NOx [kg] CxHy [kg] CO [kg] 
Prah 
[kg] 

Stanovanjske 
stavbe 

76.828.461 268.996 262.933 111.734 945.226 14.861 

Javne stavbe  10.618.641 33.377 31.565 12.959 78.191 1.216 

Industrija  143.632.110 686.583 635.604 262.703 1.527.350 23.918 

Javna razsvetljava 1.338.184 7.765 7.244 3.006 17.466 270 

Promet 63.974.276 106.729 40.495 7.392 51.685 4.419 

Skupaj  296.391.673 1.103.450 977.841 397.794 2.619.917 44.683 
 vir: LEAG 
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6 ŠIBKE TOČKE RABE IN OSKRBE Z ENERGIJO 

Analiza rabe in oskrbe z energijo MO Kranj kaže na več šibkih točk. Določene so na osnovi izračunanih 
kazalnikov, ki kažejo odstopanja od povprečnih vrednosti oz. vrednosti, ki nastopajo v primerih dobre 
prakse. Te točke so predstavljene v nadaljevanju in služijo kot osnova za oblikovanje ciljev, ki jih občina 
želi doseči s svojo energetsko politiko ter za določitev dejavnosti, ki bodo vodile k tem ciljem. Določene 
točke so zaradi manjkajočih podatkov podane zgolj opisno. 

6.1 Stanovanjski sektor  

Po podatkih SURS in Domplan-a ima 73,2 % stanovanj urejeno lokalno, etažno ali centralno ogrevanje,  
24,5 % odpade na daljinsko ogrevanje, približno 1,3 % stanovanj pa je brez ogrevanja. V spodnji tabeli so 
prikazani nekateri bistveni podatki, ki se nanašajo na stanovanjski sektor v MO Kranj. 

 Pregled ključnih šibkih točk za stanovanjski sektor v MO Kranj 

Kurilno olje 21% 

Biomasa 22% 

Zemeljski plin 18% 

Odstotek priključenih na daljinski sistem ogrevanja 25% 

Odstotek aktivnih priključkov zemeljskega plina 55% 

Starost kurilnih naprav (evidim) 17,6 let 

Poraba energije na prebivalca [kWh/osebo] 3629,9 

Poraba energije na m2 ogrevane površine [kWh/m2] 134 
 vir: LEAG 

 
Iz pregleda šibkih točk je razvidno, da je skladno z usmeritvami Slovenije potrebno poskrbeti za zmanjšanje 
uporabe kurilnega olja. Z vidika izboljšave zraka v mestu je potrebno poskrbeti za zamenjavo starih kurilnih 
naprav na lesno biomaso v okolici centra mesta Kranj. Starejši kotli na lesno biomaso imajo nizek izkoristek 
in visoke emisije prašnih delcev. Zato je smiselno spodbujati vgradnjo sodobnih kotlov. Z zemeljskim 
plinom se z upoštevanjem daljinskega sistema ogrevanja (ta za svoje delovanja uporablja zemeljski plin) v 
MO Kranj ogreva 42,5 % stanovanjskega sektorja. Od tega 18 % predstavljajo centralni sistemi ogrevanja 
namenjeni za ogrevanje individualnih ali več stanovanjskih stavb. Na daljinski sistem ogrevanja je 
priključenega 24,5 % stavbnega sektorja, kar je nad slovenskim povprečjem (14 %). Na plinovodnem 
omrežju je tako izkoriščenih (priključenih) 55% priključkov. Ker pri izgorevanju zemeljskega plina nastaja 
relativno malo emisij je njegova uporaba zlasti skupaj s soproizvodnjo električne energije v mestnih 
središčih lahko dobra rešitev. Ker pa gre še vedno za fosilno gorivo, je skladno z usmeritvami EU in 
Slovenije potrebno strmeti k čim večji uporabi obnovljivih virov energije. Na podlagi podatkov MOP 
(evidenca malih kurilnih naprav dimnikarske službe) za MO Kranj smo izračunali povprečno starost kurilnih 
naprav - 17,6 let, kar je nad slovenskim povprečjem, ki po navedbah MOP znaša med 15 in 16 let. Iz tega 
podatka je razvidno, da so kurilne naprave relativno zastarele, s tem pa tudi manj učinkovite. Potrebno je 
poskrbeti za informiranje občanov in spodbuditi zamenjavo. Poraba energije za ogrevanje in pripravo 
tople vode na prebivalca znaša 3521 kWh/osebo na leto, poraba energije na m2 ogrevanega prostora pa 
134 kWh/m2. Primerljivega podatka za celotno Slovenijo nismo našli. Vsekakor pa velja, da je potrebno 
porabljeno energijo za ogrevanje in pripravo tople vode zmanjšati. Potrebno je poskrbeti za energetsko 
sanacijo objektov in aktivno delati na učinkoviti porabi in zmanjšanju rabe energije.  
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Izmed obnovljivih virov energije, ki se uporabljajo za ogrevanje stanovanjskega sektorja, se v največji meri 
uporablja lesna biomasa (21,8%). Žal gre večinoma za starejše naprave, ki so potrebne zamenjave. Sledijo 
toplotne črpalke, za katere pa podatek o njihovem številu ni na voljo.  

 
Glavne šibke točke:  

 Visok delež uporabe fosilnih goriv (ELKO, ZP) 
 Odvisnost od fosilnih goriv (ZP) 
 Starost kurilnih naprav  
 Nizek delež uporabe toplotnih črpalk (pod 10%) 
 Visoka povprečna raba energije za ogrevanje  

6.2 Javni sektor 

Podatki o javnih stavbah se nanašajo zlasti na objekte, v širšem javnem sektorju – objekte, ki spadajo pod 
Mestno občino Kranj. Javne stavbe v Mestni občini Kranj so v relativno dobrem stanju. Spodaj so navedene 
glavne karakteristike in šibke točke na področju javnih stavb.  

 Pregled ključnih šibkih točk za javne stavbe v MO Kranj 

Kurilno olje [% porabe energije za ogrevanje javnih stavb] 4,3 % 

Biomasa [% porabe energije za ogrevanje javnih stavb] 1,3 % 

Zemeljski plin [% porabe energije za ogrevanje javnih stavb] 41,8 % 

Daljinsko ogrevanje [% porabe energije za ogrevanje javnih stavb] 17,1 % 

Energijsko število toplota [kWh/m2a] 131,9 

Energijsko število elektrika [kWh/m2a] 67,8 

Energijsko število za objekt [kWh/m2a] 199,8 

Povprečna starost stavb 1961 
vir: LEAG 

 

Iz podatkov je razvidno, da za ogrevanje prostorov večina objektov uporablja zemeljski plin (individualni 
kotli in daljinsko ogrevanje). Dejanski podatki o rabi energije po zaključku energetskih sanacij (energetska 
sanacija 2018 – 2019) v času izdelave LEK še niso bili na voljo. Zato lahko spremembo dejanskih količin in 
sedanjih količin ogrevanja le ocenimo. Ocenjujemo, da se je delež uporabe kurilnega olja zmanjšal za 1 % 
in delež zemeljskega plina zmanjšal za 3 %. Delež daljinskega ogrevanja in lesne biomase se bo na račun 
zmanjšanja porabe energije verjetno nekoliko povečal. Iz podatkov je razvidno, da velik del energije za 
potrebe javnih stavb pridobimo z uporabo fosilnih goriv. Zaradi zanesljivosti oskrbe in ciljev EU in 
Slovenije, bo potrebno poskrbeti za zmanjšanje odvisnosti od fosinih goriv. Na podlagi rezultatov je 
razvidno, da imajo objekti pred sanacijo relativno visoko energetsko število cca 131,9 kWh/m2a. Tako kot 
za stanovanjske objekte, je tudi v primeru javnih stavb potrebno aktivno zasledovati cilje Akcijskega načrta 
za skoraj nič – energijske stavbe. Ta pravilnik je veljaven tako za nove stavbe, kot tudi za celovite sanacije. 
Tudi energetsko število je navedeno za obdobje pred energetskimi sanacijami v letu 2018/2019. Ocenjeno 
energetsko število za obdobje po sanaciji je 110 kWh/m2a. Cilj MO Kranj je zmanjšati letno porabo energije 
pod 100 kWh/m2. Stavbni sektor objektov MO Kranj je star. Povprečna starost objektov je več kot 58 let. 
Kljub temu da so objekti stari, je bila večina tudi že obnovljena. Skladno s tem večina stavbnega pohištva 
v javnih stavbah ustreza zahtevam PURES. Prav tako ima večina stavb izoliran stavbni ovoj, nameščene 
termostatske ventile in prenovljeno razsvetljavo. Podrobnejši opis objektov je na voljo v poglavju 3. 2.  
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Glavne šibke točke:  
 Visok delež uporabe fosilnih goriv (ZP) 
 Odvisnost od fosilnih goriv (ZP) 
 Starost kurilnih naprav  
 Starost stavb (vprašljiva uporabnost in varnost stavb) 
 Visoka povprečna raba energije za ogrevanje  
 Problematične sanacije (zaščiteni objekti) 
 Nizek delež uporabe OVE 
 Način uporabe (potrebno optimizirati) 

 

6.3 Industrija 

Podatki za industrijo temeljijo na podatkih pridobljenih iz anket, ki smo jih pridobili s strani podjetij in 
podatkih SURS-a. Iz podatkov je razvidno, da je tudi industrija za potrebe obratovanja približno 32 % 
energije pridobi neposredno iz fosilnih goriv. Podjetja so tako močno odvisna od dobave fosilnih goriv. 
Največji delež porabljene energije predstavlja poraba električne energije (66 %). Podatka o deležu, ki ga 
predstavljata zemeljski plin in električna energija, sta navedena v spodnji preglednici.  

 Pregled ključnih šibkih točk za industrijo v MO Kranj 

Poraba plina 26 % 

Poraba električne energije 66 % 
vir: LEAG 

 
Iz podatkov pridobljenih iz anket ugotavljamo, da veliko srednje velikih podjetij ne pozna porabe oziroma 
temu ne posvečajo pozornosti (nimajo energetskega upravljalca). Rabo energije spremljajo predvsem 
preko stroškov in ne glede na dejansko porabo energije. Nekatera večja podjetja (primer Save d. d. in Iskre 
Invest za področje Iskre) pa imajo urejeno energetsko službo. Temu primerno je tudi ravnanje z energijo. 
Del industrije uporablja tudi daljinsko ogrevanje in hlajenje, ki ga upravlja podjejte Iskra, d. d. 
(Gospodarska cona Iskra Labore). Nanj so priključeni samo poslovni objekti.  

6.4 Električna energija 

Omrežje za oskrbo z električno energijo v občini upravlja Elektro Gorenjska. Upravitelj redno vzdržuje 
omrežje, na katerega so priključena gospodinjstva, javne stavbe in podjetja. V preglednici spodaj so 
navedeni kazalniki oz. šibke točke glede porabe električne energije v MOK. Po podatkih Elektra Gorenjska, 
in števila prebivalstva v MOK, je poraba električne energije glede na prebivalca v MOK nižja kot na 
prebivalca Slovenije. Poraba v gospodinjstvih, glede na število prebivalcev, je blizu povprečja Slovenije. 

 Pregled ključnih šibkih točk električne energije v MO Kranj 

 MOK Slovenija 

Poraba na prebivalca [kWh/a] 6196,1 6590,9 

Poraba v gospodinjstvih na prebivalca [kWh/a] 1572,6 1578* 
*Podatek za leto 2016 

vir: LEAG 

Uporabniki električne energije pričakujejo, da je električna energija na voljo takrat, ko jo potrebujejo 
(zanesljivost/stalnost oskrbe, neprekinjenost napajanja, ter da vse naprave delujejo varno in zadovoljivo 
– kakovost električne napetosti). Poleg tega se vsak dan pojavljajo novi odjemalci in vse številčnejši 
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proizvajalci električne energije, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje, ali želijo spremeniti pogoje 
svoje priključitve. Potrebna je vrsta storitev, ki jih moramo izvesti v pričakovanem času in na način, ki ga 
predvideva zakonodaja. Kakovost oskrbe električne energije tako zajema: 
- neprekinjenost napajanja,  
- kakovost napetosti in  
- komercialno kakovost oziroma kakovost storitev, ki jih družba nudi uporabnikom omrežja.  
 
Neprekinjenost napajanja se spremlja po postopku, ki je skladen z zakonodajo. Analiza je pokazala, da so 
kazalniki za MOK v letu 2018 v okviru predpisanih mej. 

6.5 Javna razsvetljava 

Kljub sanaciji javne razsvetljave v letu 2012, je poraba električne energije za javno razsvetljavo v mestni 
občini Kranj na prebivalca višja, kot je dovoljeno v Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). Zato je potrebno pristopiti k izboljšanju stanja (hitrejše 
uvajanje LED svetilk, ustrezno krmiljenje, ali v dogovoru z občani izklapljanje nekaterih merilnih mest – 
območja redkejše poselitve npr. vasi). Na podeželju bi se lahko dogovorili za izklapljanje javne razsvetljave 
v stranskih ulicah (v delu noči npr. med 24:00 – 5:00).  

 Pregled ključnih šibkih točk javne razsvetljave v MO Kranj 

 MOK Zahteve uredbe 

Poraba na prebivalca [kWh/a] 47,8 44,5 

Delež ustreznosti skladno z uredbo Ur. l. RS, št. 81/07 70 % 100 % 
vir: LEAG 

Izboljšanje stanja na področju javne razsvetljave je potrebno tudi iz vidika zmanjšanja svetlobnega 
onesnaženja. Del svetilk javne razsvetljave v Mestni občini Kranj je še vedno neustrezen. Glede na načrt 
javne razsvetljave ima 70 % svetilk ULOR=0. Predvidena je zamenjava tudi ostalih svetilk. Ker imajo 
investicije v javno razsvetljavo zaradi napredka tehnologije (LED svetilke) kratke vračilne dobe, je potrebno 
področje javne razsvetljave obravnavati prednostno.  

 

6.6 Oskrba s toploto iz večjih kotlovnic 

Po podatkih podjetja Domplan d. d. je v MO Kranj 63 skupnih kotlovnic (brez kotlovnic daljinskega 
ogrevanja). Kotlovnice oskrbujejo približno 1500 stanovanj. V spodnji preglednici so navedeni deleži 
stanovanj v odvisnosti od energenta, ki ga uporabljajo v skupni kotlovnici.  

 Pregled ključnih šibkih točk skupnih kotlovnic v MO Kranj 

Število stanovanj ogrevanih iz skupnih kotlovnic >6000 

Delež ZP 80,2% 

Delež ELKO 19,5% 

Delež UNP 0,3% 
vir: Domplan d.d. 

 

Iz rezultatov je razvidno, da se v vseh kotlovnicah uporabljajo fosilna goriva. Od 63 kotlovnic, imajo le 3 
nameščene tudi sisteme soproizvodnje toplote in električne energije. Potrebno je spodbuditi uporabo 
obnovljivih virov energije, zamenjavo energenta za ogrevanje, ali uporabo soproizvodnje toplote in 
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električne energije. Vzdrževanje kotlovnic je redno, zato smatramo, da kotlovnica ne predstavlja večjega 
tveganja za izpad oskrbe, kot je normalno. 

6.7 Daljinsko ogrevanje 

Obravnavali smo štiri sisteme, ki se lahko štejejo za sisteme daljinskega ogrevanja. Tri od teh upravlja 
podjetje Domplan d. d. Na dva so priključeni stanovanjski in poslovni objekti (DO Planina in Vodni stolp), 
na enega pa šolski objekti na Zlatem polju. Trije sistemi za svoje delovanje uporabljajo sistem SPTE.  

 Pregled ključnih šibkih točk daljinskega ogrevanja v MO Kranj 

Število sistemov 3 

Delež sistemov, ki uporablja SPTE 100% 
vir: LEAG 

 
Sistemi daljinskega ogrevanja v upravljanju podjetja Domplan d. d. so v dobrem stanju. DO Planina je bil 
prenovljen, dodatno je bila izvedena tudi soproizvodnja toplote in električne energije, kar izboljšuje 
izkoristek sistema. V letu 2018 je bila prenovljena tudi kotlovnica in toplovod v Šorlijevem naselju. Ne 
prenovljen ostaja le manjši sistem daljinskega ogrevanja šolskih objektov na Zlatem polju. Za obnovo in 
nadgradnjo omenjenega sistema daljinskega ogrevanja (tudi eventualno zamenjavo energenta – npr. 
uporaba biomase), je zainteresirana tudi MO Kranj, ki je že izdelala idejne študije in grobo oceno stroškov 
vzpostavitve sistema DOLB. V kolikor bi prišlo do konsenza za obnovo obstoječega daljinskega sistema 
ogrevanja, bi bilo smiselno razmišljati tudi o priključitvi novih uporabnikov, ki se nahajajo v bližini (ZD 
Kranj, porodnišnica Kranj, OŠ Franceta Prešerna, več stanovanjske stavbe v bližini). Druge širitve sistema 
daljinskega ogrevanja v MO Kranj niso predvidene oziroma načrtovane.  
 
Obveznost uporabe obnovljivih virov energije, soproizvodnje in odvečne toplote v sistemih DO je bila 
uveljavljena z novelo EZ-1 leta 2014. Deleži toplote iz OVE, ki jih morajo dosegati vsi sistemi DO, so 
opredeljeni v 322. členu tega zakona. Distributerji toplote morajo zagotoviti, da je na letni ravni 
zagotovljena toplota iz vsaj enega od naslednjih virov: 

 vsaj 50 % toplote proizvedene iz OVE,  

 vsaj 50 % odvečne toplote,  

 vsaj 75 % toplote iz SPTE z visokim izkoristkom ali  

 vsaj 75 % kombinacije toplote iz prvih treh alinej. 
 
Distributerji morajo to obveznost izpolniti do 31. decembra 2020. 

6.8 Plinovod 

Plinovodno omrežje je v MO Kranj zlasti v samem mestu dobro razvito. Plinovodno omrežje oskrbuje 
stanovanjske stavbe, javne stavbe in industrijo. Kot navedeno v prejšnjih poglavjih, se velik del energije v 
MO Kranj pridobi z izkoriščanjem zemeljskega plina. Zato je ključnega pomena, da je oskrba in doba 
zemeljskega plina zanesljiva in nemotena. V preglednici spodaj so navedeni podatki o izkoriščenosti 
obstoječega plinovodnega omrežja. 

 Pregled ključnih šibkih točk plinovoda v MO Kranj 

Št. vseh odjemnih mest 4750 

Št. aktivnih odjemnih mest 3150 
vir: Domplan d. d. 
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Iz podatkov je razvidno, da je neaktivnih še 1600 priključkov. Izkoriščenost plinovodnega omrežja je v 
primerih, ko je priključek izveden, in se za ogrevanje lahko uporablja drug energent, ki proizvaja več emisij 
prašnih delcev, priporočljivo izboljšati. Izkoriščenost plinovodnega omrežja je priporočljivo izboljšati z 
napravami SPTE ali kondenzacijskimi kotli. Na omrežje je smiselno priključiti čim več objektov, kjer je 
plinovodna mreža že zgrajena, hkrati pa vzpodbuditi uporabo plina tam, kjer so plinski priključki že 
zgrajeni, a niso uporabljeni.  

6.9 Raba OVE 

Pri analizi oskrbe z energijo smo ugotovili, da je delež rabe energije obnovljivih virov pri proizvodnji 
električne energije relativno visok (34 %). Razlog za to je HE Mavčiče, ki proizvede 54 % električne energije 
iz OVE v občini. 28 % je proizvedenih iz sistemov SPTE. 13 % ostale male HE, in 5 % iz sončnih elektrarn. 
Pri tem je potrebno omeniti, da se električna energija proizvedena v HE Mavčiče ne porablja direktno v 
občini Kranj, ampak se distribuira v prenosno omrežje, ki ga opravlja SODO. Na ostalih področjih je delež 
uporabe OVE nižji. Ugotovimo, da obstaja velik potencial za povečanje izrabe OVE v občini. Na področju 
stavbnega sektorja večino OVE predstavlja lesna biomasa. Na področju prometa pa električna vozila. Pri 
obeh sektorjih obstaja velik potencial za povečanje izrabe OVE. Zato je potrebno aktivno pristopiti k 
zmanjšanju rabe energentov iz fosilnih goriv in spodbuditi širšo uporabo obnovljivih virov energije 
(toplotne črpalke, sonči kolektorji, sončne elektrarne, itd.).  

 Pregled ključnih šibkih točk OVE 

O
V

E 

Delež električne energije iz OVE  34% 

Delež OVE za ogrevanje stanovanj 24% 

Delež OVE za ogrevanje javnih stavb 24% 

Delež OVE v industriji  8% 
vir: Elektro Gorenjska, LEAG, Podnebni semafor 
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7 OCENA PRIHODNJE PORABE ENERGIJE  

Če želimo da se poraba energije zmanjša skladno z zahtevami zakonodaje in politike mora občina imeti 
vpliv oziroma glavno vlogo pri načrtovanju in razvoju oskrbe z energijo v občini. Zato mora imeti občina 
razvit koncept oskrbe z energijo. Da bi lahko razvili dober koncept oskrbe z energijo mora občina poznati 
naslednje lastnosti svojega energetskega sistema: 

 poznati možne vire oziroma potenciale obnovljivih virov, 

 imeti popis obstoječih sistemov oskrbe z energijo, 

 poznati porabnike energije, 

 sodelovati pri morebitnih novogradnjah energetskega sistema. 

7.1 Usmeritve za načrtovanje prostorskih načrtov in območij gospodarskega razvoja  

Oskrbo z energijo je potrebno obravnavati celostno že v fazi sprejemanja načrtov za novogradnje. Še 
posebej je to pomembno v primeru načrtovanja večjih sklopov novozgrajenih stavb. Na področju strnjene 
poselitve naj se načrtujejo predvsem centralizirani sistemi ogrevanja oz. skupne kotlovnice, ki naj imajo 
prednost pred številnimi posameznimi kurilnimi napravami, ki so manj sprejemljive tako v okoljskem 
smislu, kot tudi v ekonomskem pogledu.  
Načrti občine (OPN in OPPN) morajo biti skladni z usmeritvami in cilji lokalnega energetskega koncepta. 
Zato je pri sprejemanju teh dokumentov potrebno dobro sodelovanje med energetskim managerjem 
občine in organi občine. Energetskega managerja je potrebno aktivno vključiti v pripravo dokumentov 
OPN in OPPN. 
 
Vse novogradnje v občini je potrebno graditi v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah 
(Ur. l. RS, št. 52/2010). Za pripravo tople sanitarne vode naj se prioritetno nameščajo naprave na 
obnovljive vire. Napotek velja predvsem za objekte izven območja distribucijskih sistemov DO in ZP. 
 
332. člen Energetskega zakona (EZ-1) opredeljuje okvir za pripravo študije izvedljivosti alternativnih 
sistemov za oskrbo z energijo. Pri graditvi nove stavbe in večji prenovi stavbe ali njenega posameznega 
dela, ki po predpisih o graditvi objektov pomeni rekonstrukcijo, je treba izdelati študijo izvedljivosti 
alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, pri čemer se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in 
ekonomska izvedljivost teh sistemov. Za alternativne štejejo naslednji sistemi: 

 decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije; 

 soproizvodnja z visokim izkoristkom; 

 daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo; 

 toplotne črpalke. 
 
V skladu s predpisi o graditvi objektov je ta študija obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (PPGD). Študije ni treba izdelati za stavbe, za katere je način oskrbe z energijo določen v 
lokalnem energetskem konceptu, ali objekte do velikosti 1000 m2, če za območje, na katerem stoji ali bo 
postavljen, obstaja lokalni energetski koncept z opredeljenimi možnosti in zmogljivostmi uporabe 
obnovljivih virov energije. Možnosti in zmogljivosti uporabe obnovljivih virov energije v MO Kranj so 
predstavljene v nadaljevanju.  
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7.2 Predvidena poraba energije  

Ocena predvidene prihodnje porabe energije, ki je potrebna za prihodnjo oskrbo z energijo, je izvedena 
na podlagi pregleda usmeritev MO Kranj. Specifično na podlagi pregleda prostorskih načrtov in občinskih 
prostorskih načrtov. Tako je bila predvidena poraba energije, za novogradnje ocenjena na veljavnih OPPN-
jev in ocene števila novogradenj. Ocena števila novogradenj je bila izvedena na podlagi povprečnega 
števila izdanih gradbenih dovoljenj v MO Kranj. Površina stavb je bila izračunana na podlagi povprečne 
površine pridobljene iz podatkov SURS. Predvidena raba energije je bila povzeta iz Akcijskega načrta za 
skoraj nič – energijske stavbe za obdobje do leta 2020. Izračuni so prikazani v preglednici spodaj.  

 Podatki iz veljavnih prostorskih aktov MO Kranj in ocene povprečne izdaje gradbenih 
dovoljenj  

Prostorski 
načrt 

Namenska raba območja 
Št 

stavb  

Predvidena 
površina 

novogradenj 

Predvideno raba 
energije 

[kWh/m2] 

Predvideno 
povečanje rabe 

energije 
[MWh] 

BI 42 
Stanovanjske površine eno 
in dvostanovanjske stavbe  

12 3000 85 255 

BR 24 
Objekti za kmetijsko 
proizvodnjo  

4 8700 10 87 

BR 6 
Stanovanjske površine eno 
in dvostanovanjske stavbe  55 17750 85 

1509 

KO 20 
Gospodarske cone 
(skladišča, proizvodnja) 

2 4000 
20 

80 

KR Č 14 Nakupovalni centri  4 15000 55 825 

KR J 21 Severna vrata 4 5590 55 307 

KR PL 22 
Stanovanjske površine več 
stanovanjske stavbe  7 21000 85 

1785 

KR ST 22 
Stanovanjske površine eno 
in dvostanovanjske stavbe  38 7600 85 

646 

KR Z 1 
Območja centralnih 
dejavnosti  34 27200 55 

1496 

 Ni v OPPN Stanovanjske stavbe  280 47639 85 4049 

 Ni v OPPN  Druge stavbe  74 23842 55 1311 
 Vsota 514 181321 / 12351 

vir: MO Kranj 

Skupna predvidena raba energije na račun novogradenj v MO Kranj tako znaša 12.351 MWh/leto. Sočasno 
s povečevanjem rabe energije na račun novogradenj je predvidena tudi energetska sanacija obstoječega 
stavbnega sektorja. V skladu z Akcijskim načrtom za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 
(AN sNES) delež prenov smo določili odstotek za prenovo javnih in stanovanjskih stavb. Pri prenovah smo 
predpostavili, da se izvedejo kot celovite prenove stavb v skladu z akcijskim načrtom. V obdobju 10ih let 
se na ta način lahko ob načrtovanih trendih prihrani 13.838 MWh energije. Skupna poraba energije 
(upoštevajoč nove gradnje in sanacije obstoječih stavb) tako ostaja na podobnem nivoju kot v času 
izdelave LEK (predpostavlja se zmanjšanje rabe energije za 0,5 %).   
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8 MOŽNOSTI UČINKOVITE RABE IN OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE  

Ukrepi energetske učinkovitosti in zmanjšanje rabe energije, ob primerljivih stroških v življenjski dobi 
ukrepa, imajo prednost pred zagotavljanjem novih zmogljivosti oskrbe z energijo. Prav tako pa imajo nove 
zmogljivosti za izrabo obnovljivih in nizko-ogljičnih virov energije, pri primerljivih stroških v življenjski dobi 
naprave prednost pred zagotavljanjem novih zmogljivosti oskrbe energije iz drugih virov. Ti temeljni načeli 
sta določeni v 7. členu energetskega zakona (EZ-1, Ur. l. RS, št. 17/2014). 
 
V občini Kranj delujejo v skladu s temi načeli in ukrepe energetske učinkovitosti izvajajo na različnih nivojih 
– od energetske prenove javnih stavb in javne razsvetljave, do izobraževanja svojih zaposlenih in občanov. 
Mestna občina Kranj je celo primer dobre prakse v nacionalnem merilu na tem področju pri izvajanju 
ukrepov s pomočjo kapitala iz zasebnega sektorja in uporabo javno-zasebnega partnerstva. Energetsko 
pogodbeništvo v kombinaciji javno-zasebnega partnerstva je že prineslo konkretne rezultate: prva 
sodelovanja so se iztekla v letu 2017, kmalu za tem pa so se odprla tudi nova (izvedene energetske sanacije 
javnih stavb v letih 2018 in 2019). Občina ima pripravljeno celostno prometno strategijo. Začeli so 
predvsem s kolesarskimi potmi in spodbujanjem kolesarjenja. 

8.1 Analiza možnosti URE 

Povečanje učinkovite rabe energije je prvi in ključni ukrep na poti k nizko-ogljični družbi, zato je treba 
temu področju posvetiti posebno pozornost. Cilji na državnem nivoju so določeni v Akcijskem načrtu za 
energetsko učinkovitost do leta 2020 (ANURE 2020).  
 
V skladu s tem se raba primarne energije v Sloveniji do leta 2020 ne sme povečati za več kot 2 % v 
primerjavi z letom 2012. Uspešnost izvajanja akcijskega načrta je ključnega pomena tudi za doseganje 
ciljev zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP) in doseganja 25-odstotnega deleža obnovljivih virov 
energije (OVE) v bilanci rabe bruto končne energije do leta 2020, saj je energetska učinkovitost med 
stroškovno najbolj učinkovitimi ukrepi za doseganje teh ciljev. Pomembno pa prispeva tudi k ciljem na 
področju kakovosti zraka. 

8.2 Energetsko upravljanje stavb 

Velike prihranke je mogoče doseči že z energetskim upravljanjem stavb. Tudi z zelo preprostimi ukrepi, 
povezanimi s pravilnim upravljanjem tehničnih naprav, kot so: izklapljanje ogrevanja/hlajenja in 
razsvetljave ob koncu tedna in praznikih ter po zaključku delovnega dne. Za enostavne objekte lahko to 
naredi hišnik ali vzdrževalec. Pri kompleksnih objektih je potrebna pomoč specializiranega podjetja. Zato 
je morda potrebno obnoviti ali skleniti novo pogodbo pri pristojnih za vzdrževanje objekta in jo dopolniti 
z ustreznimi zahtevami glede energetske učinkovitosti. Pri tem se je potrebno zavedati, da lahko tako 
pripravljena pogodba zelo vpliva na motivacijo takšnega podjetja, da poišče učinkovite načine za 
zmanjšanje rabe energije. 
 
Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 52/16) določa obveznost vzpostavitve 
sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja, zavezance in minimalne vsebine tega 
sistema, s ciljem povečanja energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v stavbah, ki jih 
uporabljajo osebe javnega sektorja. 
 
Kot navajajo na pristojnem ministrstvu se sistem upravljanja z energijo vzpostavlja v stavbah in 
posameznih delih stavb, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi 
državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih 
skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali samoupravna lokalna 
skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2. Sistem upravljanja z energijo se vzpostavlja 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6635
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tudi v prej omenjenih stavbah, v katerih je vsota uporabne površine večjih posameznih delov stavb v 
posamezni stavbi večja od 250 m2. 
 
Sistem upravljanja z energijo vključuje: 

 energetsko knjigovodstvo; 
to je sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi ali posameznem delu stavbe in se 
vodi kot informatizirana zbirka podatkov na podlagi identifikacijske oznake stavbe ali dela stavbe. 
Informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva vodi ministrstvo, pristojno za energijo. 
 

 določitev in izvajanje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe OVE, kot so: 
- ukrepi za doseganje minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti stavb, določenih s 

predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah; 
- organizacijski ukrepi za učinkovitejšo rabo energije; 
- vzdrževalni ukrepi. 

 

 poročanje odgovorni osebi zavezanca o rabi energije, s tem povezanih stroških in izvajanju 
ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije. 

 
Osnova energetskega upravljanja stavb je energetski monitoring, ki temelji na merilnem sistemu porabe 
različnih energentov. Rezultati merjenj morajo biti točni, ustrezno spremljani v različnih časovnih 
obdobjih, shranjeni, analizirani in prikazani. Na tej osnovi lahko predvidimo tudi dopustno (dovoljeno) 
porabo energentov v nekem časovnem obdobju. Razpisi, ki jih predvideva energetska sanacija javnih stavb 
od porabnikov sredstev zahtevajo tudi striktno izpolnjevanje kazalcev – porabe posamezne vrste 
energenta. S pomočjo energetskega monitoringa se dokazuje ustreznost tehnično organizacijskih 
ukrepov. Vse navedeno je potrebno pri vzdrževanju, energetski sanaciji oz. upravljanju katere koli stavbe 
(tudi industrijskih obratov). 
 
Energetsko učinkovite značilnosti stavbe same po sebi torej še ne zagotavljajo nizke rabe energije. Zato je 
priporočljivo in potrebno vzpostaviti sistem energetskega upravljanja, ki zaznava ključne probleme, 
anomalije in nepotrebne izgube energije, prispeva k informiranju in izobraževanju ter pripomore k 
ustreznemu ravnanju uporabnikov objekta. Bistveno vlogo v vseh teh aktivnostih naj bi pokrival energetski 
upravitelj zgradbe. Njegove poglavitne naloge zajemajo izredno širok spekter znanj s področja energetske 
učinkovitosti, ki zajemajo tako analitični in tehnični kot tudi finančni vidik, v obzir pa je potrebno vzeti tudi 
socialno-ozaveščevalno komponento. 
 

8.3 Stanovanjski sektor 

Ker stanovanjski sektor porabi več kot četrtino vse energije v občini, je pomembno, da se stanje na 
področju URE izboljša. Poskrbeti je potrebno predvsem za dobro promocijo, spodbude in pomoč 
občanom. Pri tem ima pomembno vlogo energetsko svetovalna pisarna EnSVET, ki za občane nudi 
brezplačno svetovanje. Pisarna EnSVET deluje pod okriljem Eko sklada, in je strokovna in neodvisna 
svetovalna služba za svetovanje in pomoč občanom pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije, kar 
pripomore k zmanjšanju stroškov za energijo, izboljšanju bivalnih razmer in varovanju okolja. V mestni 
občini Kranj pisarna deluje enkrat tedensko popoldne v prostorih občine. Občanom pomagajo poiskati 
rešitve in svetujejo glede: izbire načina ogrevanja, informacije o subvencijah, in tehničnih rešitvah 
zamenjave, o smiselnosti različnih ukrepov energetske sanacije stavb (menjava oken, debelina, vrsta 
izolacije, izbira načina prezračevanja, možnosti uporabe obnovljivih virov energije, itd.) in vrsta drugih 
uporabnih nasvetov glede učinkovite rabe energije. Informacije in potenciali izrabe obnovljivih virov 
energije za posamezna območja občine so na voljo v poglavju 8.8.  
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K učinkovitejši rabi energije v stanovanjskem sektorju lahko občina veliko prispeva tudi z informiranjem 
preko medijev (Kranjčanka, Gorenjski glas) ter z osveščanjem in spodbujanjem občanov k energetski 
učinkovitosti in rabi obnovljivih virov energije. Zelo pomembni so tudi zgledi občine na področju javnih 
stavb. Tu so še posebej pomembne šole, saj otroci informacije potem prenašajo tudi staršem. Na tem 
področju je aktivna tudi Lokalna energetska agencija Gorenjske, ki vsako leto skrbi za izvedbo izobraževanj 
v šolah na Gorenjskem.  
Izkušnje kažejo, da je mogoče rabo energije v stavbi že zgolj s pravilnim ravnanjem osveščenih porabnikov 
zmanjšati tudi do 20 %, ne da bi se pri tem bivalno ugodje v stavbi zmanjšalo. To predstavlja velik potencial 
za zmanjšanje rabe energije, zato je temu segmentu potrebno posvetiti dovolj pozornosti in sredstev.  

8.4 Javni sektor 

Iz analize javnih stavb je razvidno, da je bilo že marsikaj narejenega, da pa je potencial za večjo energetsko 
učinkovitost še vedno velik. S povprečno vrednostjo energijskega števila za ogrevanje stavb v lasti MOK 
120 kWh/m2 v stavbah, ki so v lasti občine, je napredek glede na vrednost 165 kWh/m2 iz prvega 
energetskega koncepta iz leta 2008, znaten in sledi ciljem URE, ki si jih je zadala Slovenija v akcijskem 
načrtu za učinkovito rabo energije. Energetsko število občinskih javnih stavb bo zaradi sanacij, ki v 
izračunih še niso bile upoštevane (sanacije zaključene leta 2019) še nižje. Glede na zagotovljene prihranke 
bo energetsko število javnih stavb med 95 – 105 kWh/m2. Cilji Evrope, države in tudi občine so povečanje 
števila skoraj nič energijskih stavb (65 kWh/m2 primarne energije na vzdrževano površino v primeru 
prenov javnih stavb) in s tem zmanjšanje rabe energije v javnih stavbah. Ker vseh stavb ne bo mogoče 
sanirati, je smiselno strmeti k nekoliko bolj realnemu cilju – 80 kWh/m2.  
 
MO Kranj nadaljuje delo, ki ga je zastavila leta 2001 s pilotnim projektom pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov energije (in zagotavljanja energije), in nato še junija 2018, ko so v MO Kranj podpisali novo 
pogodbo s konzorcijem podjetij v okviru javno-zasebnega partnerstva za energetsko prenovo javnih stavb. 
MO Kranj je v fazi priprave novega sklopa energetskih sanacij še preostalih javnih stavb.  
 
Za učinkovito rabo energije v stavbah v lasti občine skrbi Lokalna energetska agencija Gorenjske, ki poleg 
tega izvaja še energetski management in energetsko knjigovodstvo, skrbi za reševanje težav, in 
izobraževanje uporabnikov stavb in hišnikov. 
 
Pregled stanja in podoben opis izvedenih ukrepov je podan v poglavju 3.  

8.5 Javna razsvetljava 

Na področju javne razsvetljave v Mestni občini Kranj obstaja relativno velik potencial za zmanjšanje rabe 
energije. Kot je bilo ugotovljeno v poglavju 3 je bila javna razsvetljava deležna večje prenove v letu 2012. 
Takrat se je izvedla menjava v skladu z uredbo – tako je sedaj delež svetilk, ki ne ustreza uredbi občutno 
nižji (manj kot 30%). Kljub temu pa se pojavlja problem prekomerne rabe energije na prebivalca (47,8 
kWh/leto namesto 44,5 kWh/leto). NA področju javne razsvetljave je v zadnjem desetletju prišlo do 
velikega tehnološkega napredka. Uveljavila so se LED svetila, ki sedaj predstavljajo najboljšo rešitev za 
osvetlitev javnih površin. Odpravilo se je začetne težave (življenjska doba, nezanesljivost, dostopnost – 
cena). Tako sedaj na trgu najdemo veliko število ponudnikov LED svetilk za javno razsvetljavo. V primeru 
sanacije javne razsvetljave je potrebno biti pazljiv in poskrbeti, da nas tehnološki napredek svetilk ne 
zavede. Pogosto se zgodi, da se celotna raba energije (kljub tehnološkemu napredku) zaradi širše uporabe 
celo poveča (Jevonsov paradoks). Poskrbeti je potrebno za izboljšanje javne razsvetljave v smislu 
izboljšanja v vseh pogledih (zmanjšanje rabe energije, večja varnost, nižji stroški vzdrževanja, večja 
prijaznost za ljudi, živali in okolje). K procesu sanacije javne razsvetljave lahko v primeru pomanjkanja 
sredstev pristopimo tudi s pomočjo zasebnega partnerja. Javno-zasebna partnerstva na področju javne 
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razsvetljave so pogosto bolj uspešna kot v primeru stavb (lažje in bolj točno definirani robni pogoji in s 
tem tudi pogodbene obveznosti). Strmeti je potrebno k racionalni rabi energije – osvetli naj se le tisto kar 
je zares potrebno za nemoteno življenje ljudi. Večja osvetljenost ne pomeni nujno tudi večje varnosti. Tam 
kjer pa je nameščena javna razsvetljava, je potrebno zagotoviti primerne tehnične rešitve (barva svetlobe, 
primerna optika svetilk, fotobiološka varnost) in predvsem dobro regulacijo. Svetilkam se lahko tekom 
noči zmanjša svetlobni tok (npr. od 21.30 - 23.30 = 50%, od 23.30 - 2.30 = 30% , od 02.30 - 05.00 = 50%, 
od 05.00 = 100 %). V nekaterih primerih (manj obremenjene stranske ulice na podeželju pa bi lahko s 
konsenzom občanov javno razsvetlitev v delu noči povsem izključili (npr. od 0:00 – 4:00). 

8.6 Podjetja 

Tudi podjetniški sektor ima v MO Kranj velik vpliv na porabo energije. V občini Kranj je veliko malih in 
srednje velikih podjetij, ter nekaj velikih podjetij. V vseh obstaja velik potencial za zmanjšanje rabe 
energije in optimizacijo procesov. Veliko priložnosti se skriva v uporabi odpadne toplote in optimizaciji 
delovnih procesov. Tega se zavedajo tudi v zakonodaji, zato so za velika podjetja obvezne izvedbe 
energetskih pregledov podjetij. Za mala in srednja velika podjetja pa so za izvedbo energetskih pregledov 
na voljo sredstva za izvedbo energetskih pregledov. Prav tako se podjetja lahko prijavijo na različne razpise 
in zaprosijo za dodelitev sredstev za določene ukrepe preko Eko sklada.  
Zato je potrebno poskrbeti predvsem za dobro informiranje in obveščanje lokalnih podjetij o možnostih 
učinkovite izrabe energije. Možnost informiranja in izobraževanja o varčevanju z energijo v podjetjih bo 
potekala tudi v okviru predavanj in seminarjev pod okriljem projekta INNOVEAS (Horizon Europe), ki ga 
izvaja Lokalna energetska agencija Gorenjske. 
Ker je stanje na trgu izredno kompetitivno, so podjetja primorana v dvig konkurenčnosti ter nenehno rast 
in razvoj. Posledično izvedeni ukrepi za zmanjšanje rabe energije, povečajo denarne prihranke sredstev. 
Ta so potem porabljena za rast in razvoj podjetja in obsega proizvodnje/dejavnosti. Tak mehanizem 
gledano v celoti ne prinaša prihrankov energije, a s pravimi ukrepi lahko pripomore k zmanjšanju emisij 
CO2 in ostalih škodljivih emisij.  
 

8.6.1 Polnilnice za električna vozila 

Električna vozila se počasi, a nezadržno širijo. Številu avtomobilov bolj ali manj sledijo tudi polnilna mesta. 

Po podatkih Chargemap-a je bilo pri nas aprila 2018 295 polnilnic za električna vozila, s 758 priključki. 

Načeloma naj bi bile polnilnice za električne avtomobile enakomerno razporejene po vsej državi. Na 

avtocestnem križu velja, da so idealno razporejene na približno 50 kilometrov. Po tem merilu sodi 

Slovenija med najbolje opremljene države v EU. Ocena je, da je gostota polnilne infrastrukture zadovoljiva, 

dokler je na en priključek v povprečju manj kot deset električnih avtomobilov. Pri tem smo v Sloveniji 

dobro opremljeni. Vse več je polnilnic v nakupovalnih središčih, torej tam, kjer se ljudje dlje zadržijo, kar 

uporabi električnih avtomobilov daje dodatno primerjalno prednost v primerjavi z drugimi vozili. 

 
Poleti leta 2018 je bilo v MO Kranj pet polnilnic za električna vozila. Prvi dve sta bili postavljeni pri Iskratelu 

na Laborah in pri Merkurju na Primskovem. Njihovo postavitev in ureditev je izvedlo podjetje Gorenjske 

elektrarne. Sledile so še polnilnice pred stavbo mestne občine, na Mestnem trgu 1, ob Zdravstvenem 

domu Kranj, na Gosposvetski ulici 10, in pri Čebelici, na Cesti 1. maja 1a. 

V sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske BSC je podjetje Gorenjske elektrarne konec leta 

2016 uspešno kandidiralo v EU projektu E-trail, katerega cilj je vzpostavitev enotne platforme storitev 

polnjenja, kjer koli v Sloveniji, z možnostjo integracije v evropsko platformo v obliki e-roaminga. Za 

podjetje projekt predstavlja osnovo za nadaljnji razvoj na tem področju, pri čemer so GE eden od nosilcev 

tega razvoja na Gorenjskem.  
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8.7 Analiza potencialov OVE 

8.7.1 Potencial izrabe lesne biomase 

Glavni obnovljivi vir energije je v občini lesna biomasa. Je lokalno prisotna. Lesno biomaso vidimo kot 

glavni vir, ki lahko nadomesti kurilno olje v občini. Naslednji obnovljivi vir je sončna energija. Služila bi 

lahko kot sekundarni vir za ogrevanje tople sanitarne vode. Med pomembnejše vire štejemo tudi 

geotermalno energijo zraka. Potencial je mogoče izkoriščati s toplotnimi črpalkami tako v stanovanjskih 

objektih kot tudi v javnih objektih. Teoretični potencial lesne biomase zajema celotno lesno biomaso 

gozdov. Seveda je dejanski oziroma realen potencial zaradi potrebe po upoštevanju vrste faktorjev 

(sposobnost letnega poseka, cene lesne biomase, zaščitenosti gozdov, lege gozdov, lastniške strukture, 

načel gospodarjenja z lesom, itd.) veliko manjši. V spodnji preglednici so predstavljene karakteristike 

gozdov v MO Kranj in ocena potenciala izrabe iz 4-ih bistvenih kazalnikov. Ocena 1 predstavlja najnižjo 

stopnjo, 5 pa najboljšo. 

 
 Osnovne karakteristike in njihov potencial 

Površina gozdov: 8.060 ha 

Delež gozda: 53,4 % 

Površina gozda na prebivalca: 0,14 ha/prebivalca 

Delež zasebnega gozda: 87,1 % 

Delež manj odprtih in težje dostopnih gozdov: 23,6 % 

Demografski kazalci: 1 

Socialno-ekonomski kazalci: 3 

Gozdnogospodarski kazalci: 4 

Sinteza kazalcev: 2 
Vir: Zavod za gozdove Slovenije 

 
V preglednici spodaj so navedeni podatki o lesni zalogi, prirastku in možnem poseku. 
  

 Gozdni fondi za MO Kranj  
  Kat. Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 

  gozd. ha m3/ha m3/ha 
% od lesne 

zaloge 
% 
na 

      igl list sk igl list sk igl list sk PR 

LOGI (Ag) 00011 1 14,71 68,9 190 259   4,7 7 8,5 6,9 7,3 27,6 

HRASTOVO GABROVJE (QC) 1 775,5 184 138 323 6 2,9 9 17 12 15 51,7 

PODGORSKO BUKOVJE (HF) 1 1.063,97 151 149 301 4 3,8 7 14 12 13 54,5 

VISOKOGORSKO IN ALPSKO 
BUKOVJE 

1 280,57 143 204 348 3 5,5 8 9,9 8,2 8,9 36,5 

KISLOLJUBNO BUKOVJE (BF) 1 3.013,62 172 134 307 4 3,6 8 12 12 12 46,9 

JELOVO BUKOVJE NA KARBONATIH 1 324,01 269 110 378 5 2,4 7 18 16 18 92 

14.0 KISLOLJUBNO BOROVJE (VP) 1 1.248,99 177 60,6 237 4 1,4 5 15 10 14 62,3 

24.1 GOZDOVI S POSEBNIM 
NAMENOM 

2 1.142,60 158 90 248 4 2,2 6 15 9,4 13 52,6 

VAROVALNI GOZDOVI 4 568,3 89,3 153 243 2 3,8 6 5,8 6 5,9 26,2 

vir: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Kranj (2011 – 2020) 
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Kot na splošno v Sloveniji tudi za MO Kranj velja, da je glavni energent za ogrevanje v malih kurilnih 
napravah v gospodinjstvih les. Po pridobljenih podatkih (EVIDIM, SURS, Domplan) približno 24% stanovanj 
za ogrevanje uporablja les. Pri tem velika večina še vedno uporablja stare kotle na drva. Ker taki kotli 
povzročajo veliko emisij prašnih delcev, in imajo relativno slab izkoristek, je potrebno na tem področju 
stanje nujno izboljšati.  
 
V MO Kranj je postavljena največja kogeneracija na Gorenjskem. Po navedbah članka (Gorenjski glas, 4.4 
2016) je družinsko podjetje Gaj les iz Tržiča leta 2015 na Savski cesti v Kranju odprlo Biomasni center 
Gorenjske. V njem skladiščijo in sušijo lesne sekance ter izvajajo kogeneracijo iz lesnega plina. Vgrajenih 
je pet naprav za soproizvodnjo toplote in elektrike (SPTE). S proizvedeno toploto sušijo lesne sekance ter 
ogrevajo objekt Eurocom in tamkajšnji vrtec. S kogeneracijo letno proizvedejo približno 1,5 GWh 
električne energije, ki jo vso oddajo v javno omrežje oz. prodajo slovenskemu elektro distributerju. »V eni 
uri proizvedemo toliko električne energije, kot jo povprečno gospodinjstvo porabi v enem letu« pravi 
lastnik podjetja. Na Savski cesti sedaj odkupijo in posušijo za približno 50 tisoč nasutih metrov sekancev, 
ki jih prodajo na domačem trgu.  
 
Podoben, nekoliko manjši center s tremi kogeneracijskimi napravami - skupno 150 kW električne in 300 
kW toplotne moči - je v uporabi tudi v poslovni coni IBI. 
 

8.7.2 Bioplin 

Slovenija z znatnim deležem podeželskega okolja nudi izvrstne možnosti za projekte izgradnje mikro in 
malih bioplinskih naprav nazivnih moči do 250 kW. Kljub naklonjenosti Evropske politike in nacionalnega 
akcijskega načrta do konkretne realizacije projektov takšnih nazivnih moči (še) ni prišlo. Razlog tiči 
predvsem v ekonomiki takih naprav, nepoznavanju in negativni publiciteti, ki so jo nekateri bioplinski 
projekti v Sloveniji vzbudili. 
 
V Sloveniji smo se osredotočili predvsem na večje bioplinarne (v rangu MW). To je neposredna posledica 
oblikovanja spodbud države z odkupnimi cenami za električno energijo proizvedeno iz OVE, ki je 
favorizirala večje bioplinarne, manjših, na nivoju kmetij, velikosti električne moči 150 do 250 kW pa ni 
spodbujala v dovoljšni meri. Posledično takih ni bilo. Tovrstne bioplinarne so npr. v Nemčiji, kot najbolj 
razviti državi na področju bioplina, najpogostejše. 
 
Poleg težav pri zagotavljanju finančnih sredstev in številni zadržki pred bioplinskimi napravami zaradi 
preslabe informiranosti in nepoznavanja tehnologije, je na to vplivala tudi negativna publiciteta nekaterih 
večjih bioplinarn zaradi težav z onesnaževanjem v lokalnem okolju in nasedlimi investicijami.  
 
V MO Kranj prevladuje govedoreja. Po podatkih KGZ območne enote Kranj za leto 2017, sta v občini 302 
živinorejski kmetiji s skupno 11.700 glav živine ali 8118 GVŽ. Pri čemer se kot potencialno primerni lokaciji 
za postavitev kmetijske bioplinarne kažeta dve območji večje koncentracije govedoreje: območje v okolici 
vasi Goriče in območje v okolici vasi Žabnica. 
 
Na prvem območju je 29 (večjih) kmetij z rejo goveda, s skupnim staležem 1092 GVŽ. V Žabnici in Bitnjah 
je 47 kmetij, število GVŽ pa znaša 1391. Skupaj nekaj manj kot 2500 GVŽ goveda. Na Sorškem polju je novo 
farmo načrtoval tudi KŽK Kranj. Zgraditi želijo sodobni hlev za štiristo molznic. Kar bi pomenil še dodaten 
potencial za bioplin. 
 
V prvem primeru pomeni to potencial približno 1400 m3 bioplina dnevno oz. dobrih 500.000 m3 letno. V 
drugem primeru pa 1800 m3 bioplina na dan in 650.000 m3 na leto. Energetska vrednost bioplina znaša v 
povprečju 6,25 kWh/m3 bioplina. Te količine bioplina pomenijo torej približno 3125 MWh bruto energije 
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v prvem oz. 4060 MWh v drugem primeru. Če to prevedemo to v bioplinarno s SPTE, to pomeni električno 
moč okoli 150 kW oz. 200 kW v drugem primeru. To je groba ocena, ki temelji na osnovi gnojevke goveda. 
Možno bi bilo uporabiti tudi še manjše količine drugih substratov.  
 
Prvi primer bi bilo možno uporabiti tudi zgolj za proizvodnjo plina in tega voditi bodisi do SPTE naprave v 
bližnji kliniki Golnik (oz. v njeni bližini), kjer je velik odjem toplote.  
 
Druga možnost je prečiščenje bioplina v biometan in ga neposredno dovajati v omrežje zemeljskega plina. 
Zadnja opcija se vse bolj vidi kot prihodnost rabe bioplina, saj omogoča rabo tudi kot pogonsko gorivo. 
Trenutno pa so postopki še dokaj dragi in pretvorba ekonomsko zaenkrat ni smotrna. Omenjena količina 
bioplina je verjetno premajhna za tovrstne naprave. 
 

8.7.3 Sončna energija 

V Mestni občini Kranj je bil na vseh občinskih stavbah ter stavbah krajevnih skupnostih opravljen ogled 
objektov ter ocenjen potencial solarnih elektrarn glede na možne tehnične parametre. Analiza je 
podrobno predstavljena v študiji z naslovom Študija možnosti postavitve fotovoltaičnih elektrarn na 
strehe javnih objektov v lasti MO Kranj, v nadaljevanju pa navajamo le kratek povzetek le-te. 
 
V analizi je bilo obravnavanih 24 objektov v lasti Mestne občine Kranj. Za 16 objektov je bilo ugotovljeno, 
da imajo primerne strehe za postavitev sončne elektrarne. 8 objektov je pogojno primernih zaradi varstva 
kulturne dediščine ali ostalih vzrokov. Preostali objekti imajo strehe neprimerne zaradi orientacije in 
tehničnih ovir. 
 
Mestna občina Kranj lahko izkoristi potencial kot investitor z lastnimi sredstvi ali še bolje preko oddaje 
streh s služnostno pravico. Z razpisom je možno poiskati investitorje, ki bi na primerne objekte lahko 
postavili sončno elektrarno. Občina tako pridobi sredstva od najemnine in si zmanjša stroške vzdrževanja 
strehe za določeno obdobje. Običajno se pogodbe sklene za obdobje 15 do 25 let.  
 
Možnost postavitve elektrarn na obnovljive vire energije je na strehah javnih in zasebnih objektov. 

Ustreznost strehe (orientacija, nosilnost, kritina, itd.) je potrebno obravnavati individualno. Potencial 

sončne energije v občini je velik, zato je smiselno povečati izrabo sončne energije. Za to so potrebne 

investicije v izgradnjo sončnih elektrarn na javnih, stanovanjskih in industrijskih objektih.  
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Slika 29: Povprečna trajanje sončnega obsevanja v MO Kranj  
vir: ARSO, kartografija LEAG 

 

Ocenjeno letno sočno obsevanje (horizontalno) v Mestni občini Kranj v povprečju znaša 1.200 kWh/m2. 

 Število in lastnosti sončnih elektrarn v MO Kranj 

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Število sončnih elektrarn v 
podpornih shemi 

17 34 62 73 76 77 77 75 74 

Skupna moč sončnih elektrarn v 
podpornih shemi [MW] 

0,37 1,02 4,61 6,14 6,24 6,34 6,34 6,29 6,28 

Skupna proizvodnja sončnih 
elektrarn v podpornih shemi 
[MW/leto] 

292 1.006 2.083 5.439 6.128 6.699 6.277 6.630 6.120 

Vir: Lokalni semafor podnebnih aktivnosti  

8.7.4 Vodna energija 

Vodna energija je ena pomembnejših oblik obnovljivih virov energije v občini. Lokacija hidroelektrarn v 
MOK je predstavljena na sliki spodaj. V Mestni občini Kranj je od leta 2013 8 malih in 1 večja HE (HE 
Mavčiče).  
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Slika 30: Lokacije HE in malih HE v Mestni občini Kranj 
vir: http://www.engis.si 

 
Potencial vodne energije še ni v popolnosti izkoriščen. Načrtuje se povečanje moči na HE Sava v Kranju iz 
trenutne 1,7 MW inštalirane moči na 3,9 MW. V načrtih je HE Besnica moči 3 MW, manjša HE okroglo.  
 
Potencial za izrabo ima načeloma tudi reka Kokra, vendar ta zaradi svojega hudourniškega značaja ni prav 
velik. V njenem zgornjem toku do Preddvora deluje več manjših hidroelektrarn.  
Na odseku od Preddvora do Kranja je lociranih 7 manjših hidroelektrarn, ki lokalno odvzemajo vodo iz 
struge (derivacije nekaj 10 do 100 m). Ekološki minimum je določen na 1 m3/s, vendar v poletnih mesecih 
ni dosežen. 
 

8.7.5 Vetrna energija 

Potencial vetrne energije lahko ocenimo s pomočjo modelov povprečne hitrosti vetra na višinah 10 in 50 
m. Slika spodaj prikazuje povprečno hitrost vetra v MO Kranj. Kot je razvidno, je potencial nizek, zato v 
večini primerov izraba vetrne energije ni smiselna. Na posameznih mikro lokacijah se lahko z dodatnimi 
meritvami in točnejšimi podatki dokaže smiselnost naložbe v izrabo vetrne energije.  

http://www.engis.si/
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Slika 31: Povprečna hitrost vetra 50 m nad tlemi  
vir: http://www.engis.si 

8.7.6 Geotermalna energija 

Geotermalna energija je produkt vroče zemeljske notranjosti. Geotermalni viri se nahajajo na različnih 
globinah, od nekaj metrov pod površino, do več kilometrov globoko, v obliki hranilnikov tople vode in 
pare, ki se lahko privedejo na površino in uporabijo za ogrevanje ali proizvodnjo električne energije. V 
naravi se geotermalna energija največkrat pojavi kot izvir tople vode ali gejzir. 
 
Geotermalna energija lahko kot povsod prisotna trajnostna in obnovljiva energija nadomešča druge oblike 
energijske rabe, posebej fosilna goriva, ki so ekološko gledano najbolj problematična, a prispevajo v 
svetovni preskrbi s primarno energijo več kot 80 %. V prihodnosti predstavlja geotermija prav gotovo eno 
od najbolj perspektivnih virov energije. 
 
Najbolj razširjena uporaba geotermalne energije za ogrevanje oz. za ogrevanje in hlajenje je z uporabo 
toplotne črpalke. Po podatkih Geološkega zavoda Slovenije v energetski bilanci Slovenije približno 
polovico geotermalne energije prispeva raba termalne vode, polovico pa geotermalne toplotne črpalke. 
podatek velja za leto 2014. Po tipu rabe še vedno prevladuje individualno ogrevanje prostorov in sanitarne 
vode (294,9 TJ), sledita ogrevanje rastlinjakov (164,3 TJ) ter kopanje in balneologija (135,7 TJ), ostali tipi 
rabe pa so skorajda zanemarljivi, npr. daljinsko ogrevanje (23,2 TJ), klimatizacija (18,0 TJ) in taljenje snega 
(1,4 TJ). 
Kot še ugotavljajo na zavodu, bo za dosego energetskih ciljev Slovenije v obdobju 2014–2020 potreben 
velik napor pri spodbujanju in promociji rabe geotermalne energije. Za načrtovano in z ukrepi, tudi 
finančnimi, podprto večjo rabo geotermalne energije, bi bilo potrebno izdelati ustrezno strategijo rabe in 
jo tudi izvajati. Slovenija je na tem področju nekoliko zaspala, čeprav ima geotermija pri nas sorazmerno 
dolgo tradicijo, vendar podatki pridobljeni z globokimi vrtinami niso javno dostopni in država z njimi ne 
razpolaga. Visokotemperaturni geotermalni viri v relativno plitvi globini in primerni za proizvodnjo 
geotermalne elektrike še niso bili odkriti, geotermalne in hidrogeološke značilnosti, predvsem 
severovzhodnega dela Slovenije, pa kažejo na možen obstoj potencialno primernih virov. 
 
Vendar pa Geološki zavod Slovenije na osnovi razpoložljivih podatkov ocenjuje, da je v Sloveniji nerealno 
pričakovati proizvodnjo električne energije iz geotermalne toplote do leta 2020. Uvajanje sistemov 
izkoriščanja geotermije je potrebno urediti tudi na zakonodajni ravni. Aktivnosti v zvezi s spodbujanjem 
uporabe geotermalne energije se sicer izvajajo prek različnih projektov in deležnikov, med 

http://www.engis.si/
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pomembnejšimi je Geološki zavod Slovenije, ki skrbi za pripravo kart in zemljevidov s potenciali 
geotermalne energije. Ena od aktivnosti je tudi priprava karte plitve geotermije, ki bo dostopna širši 
javnosti.  
 
V poštev pride torej predvsem plitka geotermalna energija. Energija za ogrevanje in hlajenje z zemljino 
toploto z uporabo toplotnih črpalk ali tudi neposredno brez njih je bogat, obnovljiv in najširše dostopen 
vir energije. Toplotne črpalke izkoriščajo toploto zraka, podtalne in površinske vode, toploto akumulirano 
v zemlji in kamnitih masivih, lahko pa izkoriščajo tudi odpadno toploto, ki se sprošča pri različnih 
tehnoloških procesih. Toplotne črpalke snovem iz okolice odvzemajo toploto na nižjem temperaturnem 
nivoju ter jo oddajajo v ogrevalni sistem na višjem temperaturnem nivoju. Da je to mogoče, je potrebno v 
takšen krožni proces dovesti dodatno pogonsko energijo. 
 
Vseeno pa obstajajo omejitve in področja, kjer raba te energije ni dovoljena oz. je omejena. Taka področja 
so npr. vodovarstvena območja. Posebna pozornost je potrebna pri rabi plitve geotermije na plazovitih 
območjih, v bližini zajetij vodnih virov, ki sicer niso varovani z vodovarstvenimi območji, območjih 
močnejše zakraselosti, itd. 
 
Poleg tega je uporaba smiselna, kjer je tudi potreben odjem toplote večji, npr. na področjih gostejše 
poselitve. Geološki zavod Slovenije je v ta namen pripravil t. i. toplotno karto Slovenije, kjer je po eni strani 
razviden potencial plitve geotermije, po drugi strani pa tudi potrebe po toploti. Razen tega pa so podane 
tudi možnosti za širitev in omejitve. Karta je odlična podlaga za načrtovanje rabe na nivoju občin, mest. 
 
Grobo razdelitev primernosti tal za izrabo plitve geotermije prikazuje spodnja slika spodaj. 
 
 

 

Slika 32: Potencial in primernost za uporabo geotermalnih toplotnih črpalk v MO Kranj  
vir: Atlas trajnostne energije, Borzen 
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8.8 Cilji Mestne občine Kranj  

Cilji v občini so določeni tako, da jih je mogoče vrednotiti. Če pa to ni mogoče pa le opisno oz. z opisom 
ciljnega učinka. Cilji so določeni v obliki projektov v akcijskem načrtu, ki je del tega koncepta na koncu 
poročila. Za vsak cilj so podani kazalniki, ki omogočajo spremljanje uresničevanja ciljev in njihovo 
vrednotenje. Vse to z namenom, da se spremlja učinkovitost izvajanja ciljev zastavljenih z lokalnim 
energetskim konceptom. Opredeljeni cilji v konceptu pa niso nujno dokončni. V kolikor se v obdobju 
veljavnosti LEK pojavijo nove priložnosti in aktivnosti, jih je smiselno vključiti v cilje. 
 
Namen postavljenih ciljev je povečevati energetsko neodvisnost občine, zmanjševanje emisij občine, 
učinkovitejšo izrabo virov, povečano uporabo obnovljivih virov energije v občini, izboljšanje zraka in drugih 
pogojev za delo in življenje v občini. Vsi ti cilji so tudi zaveza nacionalnega energetskega koncepta. Cilji so 
postavljeni na podlagi: 
 

 analize stanja rabe energije v občini; 

 analize oskrbe s energijo v občini; 

 analize potencialnih obnovljivih virov v občini; 

 analize in pregleda že izdelanih študij, usmeritev in načrtov.  

 Nabor energetskih ciljev v MO Kranj 

Cilji Področje  Opis cilja 

1 URE Zmanjšanje porabe energije za ogrevanje v javnih stavbah pod 80 kWh/m2 

2 URE Zmanjšanje skupne porabe energije v gospodinjstvih za 30 % do leta 2028 

3 URE Zmanjšanje skupne porabe energije v podjetjih za 15 % do leta 2028 

4 
URE 

Zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo. Pod 40 
kWh/prebivalca 

5 OVE Zagotoviti 30% delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2028 

6 OVE Povečati delež rabe OVE v stavbah na 67 % 

7 OVE Povečanje izrabe lokalnih OVE (zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv) 

8 EMISIJE Zmanjšanje izpustov emisij TGP za 15 % do leta 2028 

9 EMISIJE Zmanjšanje emisij CO2 za 40 % do leta 2030 glede na leto 2005 

10 PROMET Zagotoviti 20 % delež OVE v prometu do leta 2028 

11 PROMET Znižanje emisij CO2 v prometu za 20 % 

12 OSTALO Boj proti energetski revščini 
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9 MOŽNI UKREPI ZA DOSEGANJE CILJEV ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA 

Za doseganje načrtovanih ciljev na področju URE in OVE je na voljo več ukrepov. Ti so lahko investicijski 
ali ne-investicijski, in imajo vpliv na izboljšanje energetskega sistema in zanesljivost oskrbe z energijo ali 
pa zmanjšujejo rabo energije.  

• Oskrba z energijo. 
• Učinkovita raba energije. 
• Raba obnovljivih virov energije. 
• Zniževanje porabe goriv in emisij v prometu. 
• Ozaveščanje, izobraževanje, informiranje. 
 

V nadaljevanju so predstavljeni tudi ukrepi po posameznih sektorjih (promet, industrija, javne stavbe, 
itd.), ki so priporočljivi/potrebni za dosego ambicioznih ciljev občine.  

9.1 Ukrepi na področju oskrbe z energijo 

Ukrepi vključujejo predvsem tri glavne segmente: to je povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo 
in zagotavljanje njene kakovosti in stabilnosti, povečanje učinkovitosti distribucijskih sistemov ter 
povišanje učinkovitosti skupnih centralnih kotlovnic. 
 

9.1.1 Povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in zagotavljanje njene kakovosti v 

okviru predpisov in standardov. 

Z distribucijskim elektro energetskim omrežjem v Mestni občini Kranj upravlja Elektro Gorenjska. V Mestni 
občini Kranj je tudi prenosno električno omrežje, za katerega skrbi ELES. Omrežje deluje stabilno, sama 
oskrba je tako kot povsod v Sloveniji dovolj zanesljiva in zadovoljiva. Območje občine je pokrito v celoti in 
tako imajo vsi porabniki na voljo dovolj električne energije. Elektro Gorenjska tudi aktivno dela na 
stabilnosti distribucijskega sistema (več kot 70% distribucijskega omrežja poteka pod zemljo) zato je 
sistem zanesljiv. V primeru izpadov pa podjetje skrbi za čim hitrejšo odpravo napak. V primerjavi z ostalimi 
distribucijskimi podjetji je najuspešnejša. Od leta 2016 naprej skrbijo za konstantno zmanjševanje izgub v 
omrežju.  
 

9.1.2 Povečanje učinkovitosti distribucijskih sistemov 

V občini ni predvidenih večjih posegov v že obstoječa distribucijska omrežja. Zadnja večja sanacija 
toplovodnega omrežja je bila izvedena v letu 2018 (Šorlijevo naselje Kranj).  
 

9.1.3 Povečanje učinkovitosti skupnih kotlovnic 

V Mestni občini Kranj aktivno skrbijo za povečevanje učinkovitosti skupnih kotlovnic. Kotlovnice 
daljinskega ogrevanja v opravljanju podjetja Domplan d. d. sta bili sanirani (Kotlovnica Planina 2011, 
kotlovnica Vodovodni stolp pa leta 2018). Mestna občina si prizadeva tudi za sanacijo kotlovnice, ki skrbi 
za ogrevanje izobraževalnih objektov na Zlatem polju, vendar se pri tem pojavljajo težave pri sodelovanju 
z državo, ki je lastnik kotlovnice. Manjše skupne kotlovnice pa se po svojih zmožnostih počasi renovirajo. 
Podjetje Domplan d. d. je v letu 2019 pripravilo akcijski paket zamenjave obstoječe kurilne naprave s 
plinsko kondenzacijsko napravo. V okviru paketa se poskrbi za: izdelavo tehnične dokumentacije za 
plinifikacijo objekta, vgradnjo nove kotlovske opreme in izdelavo plinske in dimovodne napeljave 
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povezave na obstoječ sistem ogrevanja ter priprave tople sanitarne vode, pridobitev dimnikarskega 
soglasja, zagon in nastavitve kurilne naprav. Pri tem je možno pridobiti tudi subvencije Eko sklada in 
obročno plačevanje.  

 
 

  



  

 
 

10 FINANČNE OBVEZNOSTI ZA LOKALNO SKUPNOST 

Predvidene finančne obveznosti lokalne skupnosti za obdobje izvajanja LEKa znašajo 6.613.150EUR. 

Finančni načrt oziroma njegova realizacija je v veliki meri odvisna od uspešnosti pri pridobivanju 

zasebnih partnerjev, subvencij države in uspešnosti na različnih razpisih.  

Finančni načrt je narejen na podlagi ocen trenutnih vrednosti storitev in materiala na trgu. Vključuje DDV. 
Za ukrepa pod točko 17 in 20 (energetska sanacija javnih stavb in sanacija javne razsvetljave) ocena ni 
zajeta v načrtu, ker je nemogoče predvideti investicijo v obseg sanacije dokler niso definirani ukrepi in 
pripravljeni načrti. Kjer je predvideno financiranje iz razpisov in subvencij, tudi ni mogoče predvideti koliko 
razpisov bo na voljo. Vzeta je ocena glede na trenutno stanje. Morebitne subvencije EKO sklada tudi niso 
zajete, ker je povpraševanje nemogoče predvideti.  

 



  

 
 

 

LETO/Ukrep 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
SKUPAJ VREDNOST 

UKREPA (EUR) 

STROŠEK 
OBČINE 
(EUR) 

OSTALI 
VIRI 

(EUR) 
DELEŽ 

1 Izdelava in sprejetje LEK MOK            21.000 3.150 17.850 0,15 
2 Izvajanje energetskega 

menedžmenta 
          Vključeno v delo 

energetskega menedžerja 
  1 

3 Prijave na razpise za naložbe v 
ukrepe URE in OVE 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 50.000 0 1 

4 Priprava letnega načrta 
izvajanja LEK 

          Vključeno v delo 
energetskega menedžerja 

  1 

5 Poročanje o aktivnostih in 
doseženih rezultatih izvajanja 
AN LEK 

          Vključeno v delo 
energetskega menedžerja 

  1 

6 Priprava letnega načrta in 
izvajanje Konvencije županov 
(ogljični odtis MOK, SECAP) 

          Vključeno v delo 
energetskega menedžerja 

  1 

7 Poročanje o izvajanju 
trajnostnega energetskega 
akcijskega načrta občine 
(SECAP) 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 100.000 0 1 

8 Poročanje v skladu z Uredbo o 
upravljanju z energijo v javnih 
stavbah 

          Vključeno v delo 
energetskega menedžerja 

  1 

9 Informativne dejavnosti za 
URE in OVE 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 0 1 

10 Motiviranje občanov za URE           Vključeno v delo 
energetskega menedžerja 

   

11 Energetsko knjigovodstvo za 
stavbe v lasti in upravljanju 
MOK 

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 150.000 0 1 

12 Energetski monitoring za 
občinske stavbe 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 100.000 0 1 

13 Energetske izkaznice javnih 
stavb  

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 30.000 0 1 

14 Razširjeni energetski pregledi 
občinskih stavb 

          Po ponudbi  0 1 

15 Študije vezane na energetsko 
učinkovitost stavb 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 50.000 0 1 

16 Zmanjševanje rabe energije v 
občinskih stavbah 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 200.000 0 1 

17 Energetska sanacija javnih 
stavb MOK 

          8.000.000 800.000 7.200.000 0,1 
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18 Spremljanje in optimiranje 
rabe energije za javno 
razsvetljavo (JR) 

          5.000 5.000 0 1 

19 Strategija razvoja JR  8.000         8.000 8.000 0 1 
20 Sanacija javne razsvetljave           4.000.000 2.000.000 2.000.000 0,5 

21 Ugotavljanje možnosti izrabe 
OVE 

          20.000 20.000 0 1 

22 Promocija uporabe OVE 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5.000 5.000 0 1 

23 Spremljanje izvajanja 
strategije mestnega 
potniškega prometa 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 50.000 0 1 

24 Širitev mreže kolesarskih poti           3.000.000 600.000 2.400.000 0,2 

25 Varna parkirna mesta za 
kolesa na avtobusnih in 
železniških postajališčih ter 
večjih parkiriščih 

          360.000 72.000 288.000 0,2 

26 Širitev mreže kolesarske 
izposoje KRsKOLESOM 

          1.000.000 200.000 800.000 0,2 

27 Trajnostna parkirna politika in 
spodbujanje vzpostavitve 
sistemov 'parkiraj in se pelji' 
(P&R) 

          1.500.000 1.500.000 0 1 

28 Obnova voznega parka 
občinskih in komunalnih služb, 
koncesionarjev in javnih 
zavodov 

          2.400.000 480.000 1.920.000 0,2 

29 Postavitev polnilne 
infrastrukture za električna 
vozila 

          500.000 100.000 400.000 0,2 

30 Postavitev polnilne 
infrastrukture za vozila na 
stisnjen zemeljski plin (CNG) 

          400.000 80.000 320.000 0,2 

 
SKUPAJ LETO 74.500 82.500 74.500 74.500 74.500 74.500 74.500 74.500 74.500 74.500 21.959.000 6.613.150 15.345.850  

    
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

SKUPAJ VREDNOST 
UKREPA (EUR) 

STROŠEK 
OBČINE 
(EUR) 

OSTALI 
VIRI (EUR) 
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10.1 Časovni načrt 

 

Leto 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 

UKREPI/AKTIVNOSTI    Kvartal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ukrepi URE in podporne naloge MOK                                                                                 

1 Izdelava in sprejetje LEK MOK                                                                                  

2 Izvajanje energetskega menedžmenta                                                                                 

3 
Prijave na razpise za naložbe v ukrepe 

URE in OVE                                                                                 

4 Priprava letnega načrta izvajanja LEK                                                                                 

5 
Poročanje o aktivnostih in doseženih 

rezultatih izvajanja AN LEK                                                                                 

6 

Priprava letnega načrta za izvajanje 

Konvencije županov (ogljični odtis 

MOK, SECAP)                                                                                 

7 

Poročanje o izvajanju trajnostnega 

energetskega akcijskega načrta občine 

(SECAP)                                         

8 
Poročanje v skladu z Uredbo o 

upravljanju z energijo v javnih stavbah                                         

9 Informativne dejavnosti za URE in OVE                                         

10 Motiviranje občanov za URE                                         
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Stavbe                                                                                 

11 
Energetsko knjigovodstvo za stavbe v 

lasti in upravljanju MOK                                                                                 

12 
Energetski monitoring za občinske 

stavbe                                                                                 

13 Energetske izkaznice javnih stavb                                                                                  

14 
Razširjeni energetski pregledi 

občinskih stavb                                         

15 
Študije vezane na energetsko 

učinkovitost stavb                                         

16 
Zmanjševanje rabe energije v 

občinskih stavbah                                         

17 Energetska sanacija javnih stavb MOK                                         

Javna razsvetljava                                                                                 

18 
Spremljanje rabe energije za javno 

razsvetljavo (JR)                                                                                 

19 Strategija razvoja JR                                         

20 Sanacija javne razsvetljave                                         

Potenciali obnovljivih virov energije (OVE)                                                                                 

21 Ugotavljanje možnosti izrabe OVE                                                                                 
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22 Promocija uporabe OVE                                         

 

Promet                                         

23 
Spremljanje izvajanja strategije 

mestnega potniškega prometa                                         

24 Širitev mreže kolesarskih poti                                         

25 

Varna parkirna mesta za kolesa na 

avtobusnih in železniških postajališčih 

ter večjih parkiriščih                                         

26 
Širitev mreže kolesarske izposoje 

KRsKOLESOM                                                                                 

27 

Trajnostna parkirna politika in 

spodbujanje vzpostavitve sistemov 

'parkiraj in se pelji' (P&R)                                                                                 

28 

Obnova voznega parka občinskih in 

komunalnih služb, koncesionarjev in 

javnih zavodov                                                                                 

35 
Postavitev polnilne infrastrukture za 

električna vozila                                                                                 

36 
Postavitev polnilne infrastrukture za 

vozila na stisnjen zemeljski plin (CNG)                                                                                 

 

 

 



  

 
 

10.2 Prikaz območja oskrbe z sistemi daljinskega ogrevanja in plina 

10.2.1 Plinovodno omrežje 

 

Slika 33: Situacija distribucijskega plinovodnega omrežja v Mestni Občini Kranj 
vir: Domplan d. d. 
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10.2.2 Toplovodno omrežje 

 

Slika 34: Situacija toplovodnega omrežja v Mestni Občini Kranj 
vir: Domplan d. d., Gis - Iobčina 
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