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Lokalna energetska agencija 

Gorenjske - LEAG 

• Področje Gorenjske 18 občin, 

• območje s preko 200.000 prebivalci, 

• ustanovitev  

       LEAG 

    leta 2009 
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Lokalni 
energetski 
koncept in/ali 

SEAP 

• priprava 

• akcijski načrt 

Energetsko 
knjigovodstvo 

• vse javne zgradbe nad  
500 m2/ 250 m2 

• energetska izkaznica 

• energetski pregledi 

Sistemi ciljnega 
spremljanja rabe 
energije 

• merilna oprema 

• nadzor 

• zmanjšanje porabe 



Energetski menedžment in 

energetsko knjigovodstvo 
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Energetski menedžment in 

energetsko knjigovodstvo 
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Konvencija županov v številkah 

Podpisnikov: 

blizu 6.000 občin 

 

Območje zajema 

190.841.059 prebivalcev 

 

Vseh prebivalcev EU je 

507.890.200 

 

37% prebivalstva  EU 
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Konvencija županov - SI 
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Pristop h Konvenciji županov 

• najambicioznejša pobuda Evropske komisije (2008), 

• usmerjena je neposredno na lokalne oblasti in občane, 

• namen je, da prevzamejo vodilno vlogo v boju proti 
klimatskim spremembam, 

• podpisnice Konvencije županov izrazijo zavezanost k 
zmanjšanju emisij CO2. 
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SEAP in trajnostni razvoj občine 

• občina s podpisom postane članica zveze evropskih 

trajnostno najnaprednejših lokalnih skupnosti, 

• svojo zavezo preoblikuje v celovito strategijo s 

konkretnimi ukrepi in projekti, 

• odpre dodatne možnosti financiranja in ukrepov, 

• izdelava prioritet, posodobitev razvojnih programov in 

priprava projektov, da bo lahko uspešno kandidirala na 

razpisih. 
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SEAP 

• leto dni po podpisu Konvencije županov sledi 
predložitev akcijskega načrta za trajnostno 
energijo (SEAP), 

• cilj je vsaj 20 % zmanjšanje emisij CO2 do leta 
2020, 

• najmanj vsako drugo leto se predloži poročilo o 
izvajanju SEAP, 

• organizacija “Energetskih dni” v občini, 

• prisostvovanje na EU konferenci županov, 

• promoviranje občinskih aktivnosti za URE in OVE, 

• aktivno sodelovanje z drugimi občinami, izmenjava 
izkušenj. 
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  SEAP Tržič (v pripravi) 

• Površina:  155 km² 

• Prebivalstvo: 15.151 

• Župan:   mag. Borut Sajovic 
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  SEAP MO Kranj 

• Površina:  148 km² 

• Prebivalstvo: 55.552 

• Župan:   g. Mohor Bogataj 
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Postopek izdelave SEAP v MO Kranj 

• podpis Konvencije županov (22. maj 2013) 

• izdelava izhodiščne evidence emisij BEI - Baseline Emission 
Inventory (leto 2006), 

• določitev sektorjev z največjim potencialom za zmanjševanje 
emisij CO2 (javne stavbe in transport), 

• analiza ukrepov na področju URE in OVE ter ocena 
zmanjšanja emisij CO2, 

• izdelava SEAP – akcijskega načrta za trajnostno energijo v 
občini (februar 2014), 

• sprejem SEAP na občinski ravni (19. april 2014), 

• posredovanje SEAP Uradu Konvencije županov (maj 2014), 

• izvajanje in spremljanje doseženih učinkov na 2 leti. 
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Akcijski načrt za zmanjšanje emisij CO2 

• Ukrepi za občinske stavbe, opremo/zmogljivosti 
– Področje ozaveščanja in svetovanja 

– Področje občinskega planiranja in javne infrastrukture 

– Energetski sistemi 

• Ukrepi za stanovanjske zgradbe 

• Ukrepi za proizvodne dejavnosti 

• Ukrepi za promet 

• Ostali ukrepi 

• Ocena zmanjšanje emisij CO2 za opredeljene ukrepe od 2014 do 
leta 2020 

• Mehanizmi financiranja izvajanja akcijskega načrta  

• Organizacijski vidik izvajanja akcijskega načrta 
– Struktura za izvajanje pobude Konvencije županov 

– Dodeljeno osebje za izvajanje SEAP 

– Načrtovani ukrepi za spremljanje in sledenje 

– Napotki za pridobivanje finančnih virov za izvajanje ukrepov 

– Vključevanje zainteresiranih strani in občanov 
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Za občinske 
stavbe, 
opremo 
zmogljivosti 

Področje 
ozaveščanja in 
svetovanja 

Načrt sodelovanja za izvajanje obveščevalnih-izobraževalnih aktivnosti 

Izvajanje obveščevalnih-izobraževalnih aktivnosti 

Področje 
občinskega 
planiranja in 
javne 
infrastrukture 

Priprava predpisov za izvajanje energetske strategije MOK 

Energetsko knjigovodstvo za občinske objekte 

Izdelava energetskih izkaznic javnih objektov 

Vzpostavitev standarda SIST EN ISO 50001:2011 kot orodja za izvajanja 
energetskega upravljanja v MOK 

Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih objektov 

Zmanjšanje rabe energije v občinskih objektih 

Energetska sanacija javnih stavb MOK 

Postavitev sistemov na lesno biomaso v javnih objektih 

Spremljanje rabe energije za javno razsvetljavo 

Racionalizacija javne razsvetljave in uskladitev z Uredbo 

Uporaba pametnih svetil JR in uvedba samozadostnih uličnih svetil 

Energetski 
sistemi 

Povečevanje odjema in širitev sistema daljinskega sistema-plinifikacija 

Načrt izrabe OVE 

1.       Vzpostavitev sistemov DOLB (daljinsko ogrevanje na biomaso) 

2.       Vzpostavitev sistemov za izkoriščanje bioplina 

3.       Vzpostavitev sistemov za izkoriščenje geotermalne energije 
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Za stanovanjske zgradbe 

Subvencioniranje razširjenih energetskih pregledov večstanovanjskih 
objektov 

Vključevanje zasebnih investitorjev v izvajanje ukrepov energetskih 
prenov večstanovanjskih zgradb 

Investicijski ukrepi v gospodinjstvih 

Zamenjava gospodinjskih aparatov z energetsko učinkovitimi 

Za proizvodne 
dejavnosti 

Izvajanje aktivnega svetovanja v industriji 

Za promet 

Izdelava strategije za mestni potniški promet in izvedba ukrepov za 
izboljšanje mestnega potniškega prometa 

Izdelava prometne študije in prometnega modela 

Trajnostna parkirna politika 

Izdelava mobilnostih načrtov in promocija trajnostne mobilnosti 

Vzpostavitev kolesarskih stez 

Spodbujanje alternativnih prevoznih sredstev 

Posodobitev občinskega voznega parka 

Optimizacija semaforizacije 

Vzpostavitev P&R sistema in omejitev parkiranja v starem mestnem jedru 

Ostali ukrepi 
Prijave na razpise za naložbe v ukrepe URE in OVE (priprava vlog) 

Center ponovne uporabe 
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   Mestna knjižnica Kranj (MKK)  
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Pot sonca preko celotnega leta MKK 
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Dinamika dobitkov in izgub preko 

celotnega leta MKK 
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Evropski teden trajnostne energije, 

informativna stojnica OVE in URE 
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         SEAP - poročanje 
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            SEAP - poročanje 
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SEAP – poročanje in monitoring 
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SEAP – poročanje in monitoring 
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               Od kod podatki (viri): 
 

- energetsko knjigovodstvo (za gor. občine LEAG), 

- elektro-disribucije distributerji plina ali toplote,  

- Statistični urad RS, 

- uprava občine, 

- drugi javno dostopni dokumenti in podatki. 

  

Te podatke pripravljavec poročila uredi in vnese v 

preglednice, ki so osnova za poročanje in 

monitoring po zahtevah pisarne Konvencije 

županov. 
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Hvala za pozornost! 

www.leag.si 
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