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IZJAVA ZA JAVNOST

Gorenjska – energetsko samozadostna regija?
V prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Kranj se je v okviru Foruma Matjaža Rakovca
odvila okrogla miza z naslovom Gorenjska – energetsko samozadostna regija?. Svoje izkušnje in
mnenja so predstavili dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Elektro Gorenjska, mag. Jože Torkar,
direktor energetskih in okoljskih rešitev, Petrol d.d., Smiljana Vončina Slavec, strokovnjakinja za
Pametna mesta in skupnosti ter Staš Kos, inženir strojništva, energetski manager ter svetovalec za
okolje, prostor in energetiko, LEAG. Okrogle mize se je kot gost udeležil tudi predsednik Državnega
zbora RS mag. Dejan Židan.
Rast potreb po energiji in energijska potratnost sta stalnici modernega življenja. Kot odgovor na
reševanje omenjenih izzivov sodobnega časa v relaciji do čistega okolja, obnovljivih virov energije in
energijske vzdržnosti, se je Kranj v zadnjih letih že pravilno razvojno usmeril. Gostje okrogle mize so si
bili enotni, da ima Gorenjska kljub pravilni usmeritvi še veliko prložnosti za napredek in izboljšave. Ena
od možnosti je energetska samooskrba Gorenjske, ki jo že proučujejo v družbi Elektro Gorenjska na
primeru pilotne vasi Suha pri Predosljah. »V tej vasi na hiše nameščamo hranilnike energije, testiramo
napredne tehnologije in napredne načine oskrbe. Na konkretnem primeru se tako učimo, kako bo čez
nekaj let,« je povedal dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Elektro Gorenjska.
Uvajanje obnovljivih virov energij
Mag. Jože Torkar, direktor energetskih in okoljskih rešitev, Petrol d.d., je izpostavil, da je na področju
energetike pomembno tudi, da maksimalno znižamo raven energije. »To je najceneši in najbolj
trajnosten ukrep. Druga stvar, o kateri je potrebno vedno razmišljati, pa je smiselno uvajanje
obnovljivih virov energij, kot so geotermije, lesna biomasa in podobno. V Kranju so bili ti primeri že
narejeni v zadnjih 15 letih. Še vedno pa se da veliko narediti. Premisliti moramo tudi, kako odpadke
pretvoriti v energijo. Danes tehnologije vse to omogočajo.« Torkar je še pojasnil, da je Petrol že leta
2011 prepoznal, da je prava pot transformacija iz naftnega trgovca v ponudnika celovitih energetskih
in okoljskih rešitev.
Izobraževalni visokotehnološki park
Bistvenega pomena za reševanje energetske problematike je primerno izobraževanje in obveščanje.
»Če začnemo izobraževati že pri najmlajših, zagotovo vemo, da bo obrodilo sadove. Zato na lokalni
energetski agenciji veliko izobražujemo predvsem na osnovnih šolah in vrtcih, kjer otroke aktivno
vključujemo, da sodelujejo pri različnih poskusih in preizkušajo sisteme,« je pojasnil Staš Kos, inženir
strojništva, energetski manager ter svetovalec za okolje, prostor in energetiko, LEAG. »Skupina
Elektro Gorenjska ima v načrtu na Savskem otoku postaviti visokotehnološki park, ki bo izobraževalni
park za vse občane in obiskovalce Kranja. Tam bo mogoče videti in preiskusiti vse, od različlnih
tehnologij do ukrepov, ki se jih lahko poslužujemo. Kdor bo prišel, bo vedel, kaj je energija. To bo Kranj
oziroma Gorenjsko popeljalo še korak naprej,« je dodal dr. Ivan Šmon.
Vzpostavitev »pametne skupnosti«
Gorenjska in Kranj sta že poznana po novih energijah, še vedno pa tukaj ostaja prostor za t.i. »pametno
skupnost« oziroma okolje, v katerem si prebivalci z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij
zvišajo kakovost življenja, obenem pa dosežejo optimalno porabo energije. »Tehnologija je smiselna
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le takrat, ko pomaga ljudem. Po eni strani županu in upravi, da učinkovito vodijo sistem, po drugi strani
pa ljudem, da zadovoljno živijo v svojem okolju. To je končni cilj,« je povedala Smiljana Vončina Slavec,
strokovnjakinja za Pametna mesta in skupnosti. V Kranju je tako že v teku projekt za vzpostavitev
enotne aplikacije, ki bo zelo učinkovita pri zagotavljanju trajnostne mobilnosti. »Z eno aplikacijo bo
mogoče plačati parkirnino, videti, kje so prosta parkirišča, si izposojati iz knjižnice in tako dalje.
Aplikacija bo združevala vse javne zavode v Kranju in širše. Te rešitve bodo v začetku leta 2019 že
stopile v veljavo in na tem je potrebno delati naprej,« je še pojasnila strokovnjakinja.
Projekt E-Gorenjska: električna kolesa s polnilnicami
Eden najpomembnejših strateških projektov Elektra Gorenjska, ki poteka tudi v sodelovanju z
kandidatom za župana Matjažem Rakovcem, je E-Gorenjska, v okviru katerega načrtujejo postavitev
električnih koles s polnilnicami po celotni Gorenjski. »S tem bomo povezali vso Gorenjsko. Zemjevid
imamo že začrtan. Potrebovali pa bomo podporo lokalnih skupnosti, da se tam, kjer še ni kolesarskih
poti, le-te tudi postavi. Kajti tu ne gre le za kolesa. Vsem bi radi omogočili tudi neko turistično, kulturno
in kulinarično izkušnjo. Sistem bo povsem preprost, vključeval pa bo tudi navigacijo,« je povedal dr.
Šmon. »To bo botrovalo tudi napredku turizma in razvoju malih kmetij. Zasebniki pa bodo lahko
oddajali sobe in postelje. Največ turistov si namreč želi prav izkušnje na terenu. Gre za projekt, s
katerim se bo Gorenjska zagotovo postavila na zemljevid Evrope in morda celo sveta,« je dodal Matjaž
Rakovec.
Kranj mora postati središče Gorenjske
Mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora, ki se je energetskega foruma udeležil kot slušatelj, je
pozdravil vse udeležence in povedal, da iz lastnih izkušenj ve, da je v občinah z dobrim vodstvom
mogoče narediti veliko. »Po štirih letih, odkar imamo v Murski Soboti zdajšnjega župana, vsi vemo, da
smo center regije, obenem pa nas kot primer dobre prakse hodijo gledati iz Avstrije, Madžarske,
Nemčije in Švice,« je pojasnil in dodal: »Ne le, da mora Kranj postati središče Gorenjske. Kranj je lahko
nekaj več. Matjaž Rakovec ima mojo podporo. Kranj ima potencial, da dobi odličnega župana. In to
vam res privoščim!«
Kranj zmore več
»Prepričan sem, da tretja največja slovenska občina zasluži in zmore več. Ljudem je treba dati
priložnost, da lahko prav v Kranju uresničijo svoje načrte in sanje. Obenem pa jim je potrebno
zagotoviti, da živijo v čistem in energetsko čim bolj učinkovitem okolju. Ne morem zagotoviti vsega,
lahko pa kot župan vplivam, da preboj naredimo skupaj. Tu živijo trmasti, ustvarjalni in delavni ljudje
– to je kapital, ki me navdaja s prepričanjem, da nam bo uspelo. Kajti največji potencial Kranja smo
ljudje,« je sklenil Matjaž Rakovec, kandidat za župana Mestne občine Kranj, ki je okroglo mizo
organiziral in povezoval.
Forum Matjaža Rakovca je nastal z namenom pospešiti, premakniti in nadgraditi razvojno vizijo ter
strateške cilje Kranja, ki so predstavljeni tudi v programu kandidata za župana Mestne občine Kranj
Matjaža Rakovca. V okviru Foruma so organizirane okrogle mize na različne tematike. Na njih
sodelujejo uspešni posamezniki, predstavniki podjetij, energetike in športa.
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