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 Kaj je zeleno - obnovljivo? 

 Kaj pomeni? 

 Kje so omejitve in kaj so prioritete? 

 Okolje in/ali energetika - kako naprej? 

Vprašanja  



 
 

Kaj je zeleno – kaj vidimo na sliki? 



 
 

 Program varstva okolja MOL za obdobje 2007 – 2013, 

2007 

 Občinski prostorski načrt, 2010 

o Energetski koncept MOL  (2011?) 

Sprejeti zeleni strateški akti MOL 



 

Strateški okoljski cilji: 

 Vzpostaviti sistem trajnostne mobilnosti 

 Zagotoviti energetsko učinkovitost in 

povečati rabo OVE 

 Zagotoviti dolgoročno oskrbo z naravno 

pitno vodo 

 Vzpostaviti varovanje narave in zelenih 

površin 

Program varstva okolja za obdobje 2007-2013 



 
 

Zelene zaveze MOL 

 Dekleracija o podnebnih spremembah, 

Lyon, 27. oktober 2008 

 

  Zaveza županov, 10. februar 2009 



 

Preseči cilje, ki jih je EU določila za leto 

2020 (20/20/20) 

 

Zmanjšati emisije CO2 za najmanj 20 % 

 

Zaveza ali konvencija županov 



 

 Pripraviti in predložiti trajnostno naravnan LEK 

 

 Vsaj vsako drugo leto poročilo o izvajanju LEK 

 

 Organizirati energetske dneve 

 

 Sodelovati na letni konferenci županov EU 

 

 

Obveze, ki izhajajo iz Zaveze 



Osnutek LEK 

 

Analiza obstoječega stanja rabe in oskrbe z energijo za javne 

stavbe v lasti MOL 

  

   

 

Delež posameznih skupin stavb v upravljanju MOL po površini Raba končne energije v javnih stavbah v upravljanju MOL 



Osnutek LEK 

 

Analiza obstoječega stanja rabe energije in oskrbe z energijo 

    

 

Skupni stroški ogrevanja in električne energije 

Stroški oskrbe stavb v lasti MOL z energijo so ocenjeni 

na nekaj več kot 7.000.000,00 EUR.  

Skupna raba električne energije za javno razsvetljavo 



 

 

Trendi rabe energije v javni razsvetljavi 

    

 

Raba električne energije za cestno razsvetljavo občinskih cest v letih 2004-2008 



 

Širitev vročevodnega omrežja 

    

 

Daljinski sistem ogrevanja  
Širjenje vročevodnega omrežja v letih 2004-2009  



 

Širitev plinovodnega omrežja 

    

 

Plinovodno omrežje v MOL  

Širjenje plinovodnega omrežja v letih 2004-2009  



Izdelava LEK – zeleno kot omejitev in prednost 

 

 

 

 

 Šibke točke rabe in oskrbe z energijo 

 Potencial učinkovite rabe energije 

 Potencial obnovljivih virov energije - omejitve glede rabe OVE 

 

 seveda ob izboljšanju energetske učinkovitosti  

    

 



Izdelava LEK  - ocena potencialov OVE za Ljubljano 

 

    

 VRSTA OVE OCENA IZKORISTLJIVEGA 

POTENCIALA (GWh/a) 
VRSTA OCENJENE 

ENERGIJE 

SONČNA ENERGIJA 2.500 (toplotna energija) ali 

830 (električna energija) 
toplotna in električna energija 

VETRNA ENERGIJA 3 električna energija 

HIDROENERGIJA 402 električna energija 

ENERGIJA BIOMASE* 440 toplota 

GEOTERMALNA ENERGIJA 710 toplota 



 

Akcijski načrt lokalnega energetskega koncepta 

    

 UKREP TIP UKREPA TERMINSKI 

PLAN  

STROŠKI 

(€)  

VIRI -  

ODGOVORNOST 

ENERGETSKI UČINKI  

sprem. v l. 2020  

glede na l. 2008 v 

rabi končne energ. 

GWh/a 

EMISIJSKI 

UČINKI 

(sprememba 

emisij CO2 – t/a 

glede na leto 

2008) 

SC1 - 25% delež OVE v rabi končne energije leta 2020 (EU - podnebno energetski paket) 

STAVBE (STANOVANJSKE, JAVNE, POSLOVNE) 

INDUSTRIJA 

PROMET  

OSKRBA 

SKUPAJ 706 GWh/a -242.700 t/a 

SC2 - 20% izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2020 (EU - podnebno energetski paket) 

STAVBE (STANOVANJSKE, JAVNE, POSLOVNE) 

JAVNA RAZSVETLJAVA 

INDUSTRIJA 

PROMET 

OSKRBA 

SKUPAJ -1.309 GWh/a -677.750 t/a 

SC3 – Učinkovito energetsko načrtovanje 

MOL 

Zmanjšanje emisij TGP za 20 % do leta 2020 

Glej ukrepe za dosego ostalih ciljev 



Ozaveščanje in sodelovanje z javnostmi 

 

Evropski teden trajnostne energije 2011 

 

   

 



Ozaveščanje in sodelovanje z javnostmi 

 

"Ljubljana - pametno mesto" 

www.ljubljanapametnomesto.si 

 

   



Osnutek LEK sprejet na 8. seji  MS 

MOL, 4.7.2011 

 

 oktober 2011 je Ministrstvo za 

gospodarstvo potrdilo ustreznot LEK 

 

Jeseni predlog LEK na sejo MS MOL 

 

Izvajanje LEK 

 

Kje smo in kam gremo? 



 

 V MOL bomo vzpostavili moderen trajnostno naravnan 

 energetski sistem na osnovi učinkovite in varne oskrbe,  

 izboljšanja energetske učinkovitosti ter rabe 

 razpoložljivih in okoljsko sprejemljivih obnovljivih virov 

 energije.  

 

 Pri tem pa bomo sledili ciljem, ki izhajajo iz državnih 

 predpisov,  mednarodnih zavez in ne nazadnje 

 Programa varstva okolja. 

 

 Energetski koncept je nastajal vzporedno z Občinskim 

 prostorskim načrtom, zato je osnutek tudi prostorsko 

 usklajen. 

 

 V pripravi je nova prometna strategija. 

 



In kako je Ljubljana zelena? 
   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



 
 

Pomembna je prava izbira  



Hvala za pozornost! 
   


