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- Lokalni energetski koncepti občin na Gorenjskem 

 

- Energetski menedžment 

 

- Upravljanje z energijo v občini in sodelujoči partnerji 

 

- Dejavnosti in reference LEAG 
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Večina gorenjskih občin je LEK že pripravila.  
 

Skupna izhodišča: 

  •   priprava in sprejem LEK do konca leta 2011 (zahteva 

države), nekatere občine do 2012, 

 

  •   LEK vsebuje strategijo vsaj za nadaljnjih 10 let,  

 

  •   LEK vzpodbuja trajnostni razvoj, učinkovito rabo  

energije in varovanje okolja.                  
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Lokalni 
energetski 
koncept 

•priprava 

•akcijski načrt 

Energetsko 
knjigovodstvo 

•vse javne 
zgradbe nad   
500 m2  

•energetska 
izkaznica 

•energetski 
pregledi 

Sistemi ciljnega 
spremljanja rabe 
energije 

•merilna oprema 

•nadzor 

•zmanjšanje porabe 
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Javni razpisi 

Solarne 
elektrarne 

Ogrevanja na 
biomaso 

Izobraževanje 
Ravnatelji, 

hišniki 

Osnovne 
šole: učenci, 

učitelji 

Financiranje ESCO EU razpisi Banke 

Ministrstva 

Priprava 
projektov 
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Energetska  

politika 

Izvajanje in 

delovanje 

Korektivni in 

preventivni  

ukrepi 

Vodstveni 

pregled 

Nenehno 

izboljševanje 

Preverjanje 
Nadzorovanje in 

merjenje 
Notranja presoja 

Planiranje 

Model sistema upravljanja z 

energijo v standardu  

SIST EN ISO 50001 
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Predlog organizacijske sheme izvajanja projektov iz  

akcijskih načrtov lokalnih energetskih konceptov 

OBČINA 

 

Koordinator projektov 

izvajanja LEK 

Akcijska  skupina 

za energetiko 

Izvajalec A Izvajalec B Izvajalec C 

Ministrstvo, pristojno za energijo 

Poročanje: objavljanje  

kratkih poročil o 

izvedenih projektih in 

njihovih učinkov v medijih 

javnega obveščanja, 

organizacija delavnic. 

 

 

POROČANJE 

POROČANJE 

Poročanje: objavljanje  

kratkih poročil o 

izvedenih projektih in 

njihovih učinkov v 

medijih javnega 

obveščanja, 

organizacija delavnic. 

LOKALNA 

ENERGETSKA 

AGENCIJA 

  (izvajalec) 
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 energetsko knjigovodstvo 

 analiza podatkov 

 spremljanje stanja na 

področju rabe energije 

 nadzor nad porabo in 

stroški vodi v 

gospodarjenje z energijo 

 zakonska obveza znižanje 

porabe energije najmanj 

1% letno, javni sektor do 

3% letno 
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 Poraba elekrične energije na OŠ Stražišče 



 

 

 

   Zaposleni so ključni člen za    

uspešno gospodarjenje z viri,  

  sama tehnologija ne zadošča! 
                                                        Stane Merše, IJS - CEU 
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Ustanovitev LEAG 

LEAG 

vodenje 

Energetsko načrtovanje Promocija 

Komunikacija z LEA-i (regionalne agencije) 

ministrstva (MG, MzIP, ...) 

OBČINE - župani  

občinski svet, občinska uprava 

PODJETJA 
 

IZVAJANJE PROJEKTOV: LEK-i, energetski memedžment (katerega sestavni del je 

energetsko knjigovodstvo), energetski  pregledi šol, vrtcev in drugih javnih stavb, 

energetskeizkaznice, javna razsvetljava, izobraževanje (seminarji, delavnice), ipd   

 

              AKTIVNOSTI  ŠIRJENJA  INFORMACIJ  IN  DOBRIH PRAKS   

Promocija 



 

 

          

 ◊ Izdelava LEK za občine: 

              - Šenčur,  

   - Medvode,  

       - Žiri,  

          - Jezersko, 

                                - novelacija LEK za MO Kranj 
 

 ◊ Uvajanje energetskega knjigovodstva v občinah in   

 izobraževanja po osnovnih šolah: 

 

              MO Kranj, Bled, Jesenice, Tržič, Žirovnica,  

              Gorenja vas–Poljane, Bohinj, Šenčur, Železniki 
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www.leag.si 
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