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Mestna obcina Kranj stremi k spodbujanju rabe ekoloskih vozil in posledicno vzpostavitvi prometne 

infrastrukture za alternativna goriva, celostno pa tezi k zmanjsanju okoljske obremenitve za izboljsanje 

zdravja in splosno ohranitev okolja. S projektom elektricna mobilnost smo aktivno pristopili k 

uresnicevanju naslednjih ciljev: 

zmanjsanje onesnazevanja zraka, 

povecanje rabe energije iz obnovljivih virov energije, 

razvoj javne infrastrukture za elektricno mobilnost, 

razvoj infrastrukture za proizvodnjo elektricne energije iz obnovljivih virov energije z 

dolgorocnim ciljem lokalne samooskrbe z elektricno energijo, 

promocija elektricne mobilnosti, 

uresnicevanje ciljev in ukrepov iz sprejetega lokalnega energetskega koncepta in stem 

izpolnjevanje obvez drZav clanie Evropske unije 

V mesecu oktobru 2019 je Mestni svet MO Kranj sprejel odlok Odloka 0 javno-zasebnem partnerstvu za 

izvedbo projekta »Elektricna mobilnost v Mestni obcini Kranj«, ki je bil podlaga za objavo razpisa in je bil 

objavljen dne 4.2.2020. Postopek izbora je bil izveden na nacin s konkurencnim dialogom. Do roka za 

oddajo prijav smo prejeli tri prijave: Petrol d.d., Vizij mobilnosti d.o.o. in Elektro Gorenjske d.d .. 

Pogajanja so s kandidati potekala v petih krogih. V postopku pogajanj smo skupaj s kandidati oblikovali 

koncept, ki je bil predmet poziva za oddajo koncne ponudbe. Na razpisu je bilo izbrano podjetje Vizije 

mobilnosti. 

Projekt elektricna mobilnost se sestoji iz 3 stebrov: 

prvi steber: vozni park elektricnih vozil z domicilnimi polnilnieami za polnjenje vozil, 

drugi steber: javna mreza elektricnih polnilnih postaj in 

tretji steber: postavitev soncnih elektrarn z lokalnimi hranilniki elektricne energije. 

V fazi konkurencnega dialoga so se v sodelovanju s kandidati oblikovali posamezni stebri kjer smo dolocili 

stevilo vozil za zamenjavo, lokacije polnilnie, lokacije soncnih elektrarn, sisteme za upravljanje, placilna 

sredstva, parametre vozil in polnilnie ostale elemente projekta. Zasledovali smo cilj inovativnosti, 

pametne resitve, zelimo imeti nadzor nad cenami polnjenja elektricnih vozil, nacrtujemo placevanje z 

obcinsko kartieo in ostalimi oblikami placil, mozna bo nadgradnja dolocenega dela voznega parka v 

sisteme souporabe vozil, nacrtujemo pa tudi optimizacijo voznih parkov. 
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Prvi steber vkljucuje 130 vozil, ki jih uporablja obcinska uprava, javni zavodi in javno podjetje. 

Predvidena je zamenjava obstojecega voznega parka vozil na fosilna goriva za elektricna vozila ter 

vzpostavitev domicilnih polnilnic, ki bode omogocale pocasnejse polnjenje vozil preko noci. Menjava 

vozil je razdeljena v 3 faze: prva faza zajema 12 vozil in se izvede do konca leta 2020, druga faza zajema 

55 vozil in se izvede do konca leta 2021, tretja faza pa zajema 63 vozil stem, da zamenjava ni obvezujoca. 

V tretji fazi so predvsem vozila, katerih menjava z elektricnimi vozili trenutno ni ekonomsko upravicena 

saj je ponudba na trgu trenutno slabsa oziroma so vozila drazja. Gre za vecja vozila za prevoz tovora in 

vozila za prevoz do 80seb. Ocenjujemo, da bomo do konca izvedbe druge faze skupaj s koncesionarjem 

dobro spoznali urnike uporabe posameznih vozil in s pomocjo optimizacije zmanjsevali stevilo sluzbenih 

vozil ob zagotavljanju enake mobilnost, kot jo imamo sedaj. 

Koncesionar bo za zamenjana vozila moral zagotavljati servisiranje, registracijo, tehnicni pregled, 

menjavo pnevmatik, zavarovanje, letno vinjeto, elektricno energijo za polnjenje, domicilno polnilnico, 

sistem upravljanja voznega parka in po potrebi nadomestno vozilo. Vozila mora koncesionar menjavati 

na obdobje 5 let. V kolikor se izkaze, bi se vozila lahko dajala v souporabo, mora koncesionar do konca 

izvedbe druge faze za to zagotoviti vse potrebno. Bo pa to seveda odlocitev koncedenta. 

Drugi steber sestavlja mreza javnih polnilnic za elektricna vozila, ki se v sklopu projekta nacrtujejo 

zgraditi na vee razlicnih lokacijah. Skupaj bo zgrajenih 15 polnilnic oziroma 30 polnilnih mest moci do 22 

kW na polnilno mesto. Nas posameznih lokacijah bo zgrajena taksna kabelska infrastruktura, ki bo v 

nadaljevanju omogocala dodajanje polnilnic brez vecjih investicijskih vlaganj oziroma gradbenih 

posegov. Koncesionar bo po postavitvi polnilno infrastrukturo vzdrzeval, vzpostaviti mora sistem 

upravljanja, ki bo zagotavljal stalno delovanje polnilnic, zagotoviti odpravo napak v dolocenem casu, 

polnilnice v casu koncesije zamenjati, ce bo to potrebno in vzpostaviti sistem polnjenja po ceniku, ki ga 

bo predhodno potrdil mestni svet. V bodoce se nacrtuje zaracunavanje polnjenja elektricnih vozil in s 

tem ustvarjanje prihodka s katerim bomo pokrili stroske upravljanja elektricnih polnilnic. V naslednjem 

letu v proracunu iz tega naslova se ne predvidevamo prihodkov. 

Tretji steber zajema 3 soncne elektrarne, ki bode zgrajene na strehah OS Simon Jenko PS center, 

pokritem olimpijskem bazenu in industrijskem objektu Komunale v Zarici. Proizvedena elektricna 

energija se bo glede na potrebe objektov porabljala v objektih, stem pa se bo znizeval strosek za 

elektricno energijo v teh objektih. Pogoj pri razpisu je bil, da se zgradijo soncne elektrarne najmanj 

taksne moci, da bo v njih proizvedena elektricna energija najmanj v kolicini, kot jo potrebujejo vozila iz 

prvega stebra. Lahko torej recemo, da se bode nova elektricna vozila polnila z elektricno energijo 

proizvedeno iz obnovljivih virov energije. Skupna moe soncnih elektrarn bo znasala najmanj 230 kW 

elektricne moci. Tudi tretji steber mora biti povezan v nadzorni sistem, ki bo zagotavljal optimalno 

delovanje elektrarn. Tretji steber vkljucuje namestitev enega baterijskega sistema v stavbi MO Kranj. Ta 

bo imel funkcijo optimizacije rabe elektricne energije saj je v nasem objektu predvidena menjava skupno 

13 vozil po leg tega je v objektu namescenih vee porabnikov elektricne energije, ki lahko povzrocajo 

konicno rabo elektricne energije, kar pomeni visje stroske elektricne energije. Z baterijskim sistemom 

bo mozna optimizacija rabe elektricne energije v obCinski stavbi. 

Investicijska vrednost izvedbe ukrepov v prvem stebru v treh fazah znasa skupaj 4,44 mio € brez DDV s 

tem, da izvedba tretje faze, ki znasa 1,97 mio € brez DDV, ni obvezna. Investicijska vrednost ukrepov 

drugega stebra znasa po posameznih fazah 296.550 € brez DDV. Investicijska vrednost ukrepov tretjega 

stebra znasa 392.700 € brez DDV. 
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Obveza obcine, zavodov in javnega podjetja je plaCilo stroska elektricne mobilnosti iz prvega stebra, ki 

je dolocen za posamezni razred vozil in stevilo prevozenih kilometrov. Koncesionar bo do pogodbeno 

dolocenih kilometrov pokril stroske polnjenja vozil in vse stroske v zvezi z vozili, ki nastajajo. 

Obcina bo koncesionarju za posamezno polnilnico mesecno placevala strosek upravljanja stem, da mora 

koncesionar izvajati upravljanje, redno in investicijsko vzdrievanje polnilnic, zagotavljati podporo za 

placevanje polnjenja, servis, nadzorni center in ustrezno delovanje polnilnic. 

V preteklosti so posamezne obcine ie izvajale aktivnosti na podrocju elektricne mobilnost a ne na 

nacin kot ga izvaja MO Kranj. Projekt je inovativen saj ne gre za zamenjavo in upravljanje z voznim 

parkom ampak za zagotavljanje jayne mreie elektricnih polnilnic, nad katerimi bo MO Kranj imela 

nadzor (lastnina obcine, dolocitev cene polnjenja), proizvedena elektricna energija v soncnih 

elektrarnah pa bo najmanj enaka kolicini, ki jo bode letno porabila nova elektricna vozila. Projekt 

vkljucuje optimizacijo voznega parka in vzpostavitev pogojev za nadgradnjo v sistem souporabe 

sluibenih vozil. Placevanje polnjenja bo moino z obcinsko kartico in vsemi ostalimi placilnimi sredstvi. 

Glede na to, da se pripravlja locen projekt postavitve elektricnih polnilnic za avtobuse, ki bode 

omogocale hitro polnjenje tudi osebnih vozil, bomo v Kranju v naslednjih letih imeli vzpostavljeno 

dobro elektricno polnilno infrastrukturo. Ocenjujemo, da bode potrebe na tem podrocju v naslednjih 

letih narascale. 

Na predstavitvi projekta bode prisotni pristojni za izvedbo projekta, ki bodo se podrobneje predstavili 

projekt in podali odgovore na zastavljena vprasanja. 

Predlog sklepa: 
SKLEP 

Mestni svet MO Kranj se seznani 5 porocilom 0 projektu elektricna mobilnost 
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