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Lokalna energetska agencija 
Gorenjske - LEAG

Lokalna energetska agencija Gorenjske 
(LEAG) je bila leta 2009 ustanovljena kot 
javni zavod. Ustanoviteljica agencije je Mestna 
občina Kranj in agencija je tri leta 
sofinancirana iz programa Intelligent Energy 
Europe (2010 - 2012).

LEAG svetuje občinam ter majhnim in 
srednjim podjetjem pri pripravi energetskih 
zasnov, strategij učinkovite rabe energije 
(URE), uporabi obnovljivih virov energije 
(OVE) ter pri pripravi strateških dokumentov 
s področja energetike, ki jih določa slovenska 
zakonodaja. Agencija nudi pomoč pri 
zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje 
energetskih projektov v obliki subvencij in 
nepovratnih sredstev ter posreduje za 
pridobitev ugodnih kreditov.

LEAG deluje v skladu s cilji, zapisanimi v 
občinskih in državnih dokumentih na 
področjih URE in OVE. Agencija promovira 
učinkovitejšo rabo energije in tako skrbi za 
izboljšanje energetskega stanja gorenjske 
regije.

LEAG pomaga predvsem občinam pri 
načr tovanju  zmanjšan ja  porabe in  
optimiziranju učinkovitejše rabe energije. 
Aktivnosti so usmerjene v ozaveščanje 
uporabnikov, da preidejo s fosilnih goriv na 
trajnostne oziroma obnovljive vire energije, 
kot so biomasa, bioplin ter geotermalna, 
sončna in vodna energija. 



Agencija s seminarji, delavnicami, intervjuji in 
informacijami na spletni strani LEAG 
pomaga k odstranitvi ali vsaj zmanjšanju 
lokalnih ovir za uvajanje URE in OVE. 
Izobraževalnim institucijam agencija nudi 
strokovno podporo pri vzgoji otrok za 
varčevanje z energijo.
 
LEAG skrbi za razvoj novih pristopov in 
dobrih praks pri varčevanju z energijo v 
podjetjih in v javnih stavbah. Agencija se je 
zavezala k uresničevanju energetskih in 
okoljskih regijskih, državnih, evropskih in 
mednarodnih ciljev. 

LEAG izvaja

1. Energetski menedžment

LEAG izvaja aktivnosti za občine, zapisane v 
lokalnih energetskih konceptih (LEK).

Agencija nudi strokovno pomoč pri vodenju 
in izvajanju LEK ali sodeluje v usmerjevalnih 
skupinah v občinah za uresničevanje akcijskih 
načrtov.

LEAG nudi pomoč pri načrtovanju in izvedbi 
investicijskih programov ter pri pripravi 
projektov v okvirih evropskih pobud in 
projektov. 



2. Energetsko knjigovodstvo

Energetsko knjigovodstvo spremlja porabo 
energije in je učinkovito orodje za 
zmanjševanje stroškov za energijo. Ciljno 
spremljanje energije je med ekonomsko 
najučinkovitejšimi ukrepi za URE. Velikokrat 
zmanjka sredstev za večje investicije, prav 
tako so vračilne dobe investicij ponavadi 
daljše od 10 let. Uvedba energetskega 
knjigovodstva ob pravilnem nadzoru sistema 
lahko zmanjša porabo energije od 10 do 15 % 
in doseže vračilno dobo med 3 do 5 let.

3. Druge dejavnosti LEAG

ź

ź priprava dokumentacije za razpise s 
področja energetike

ź energetski pregledi stavb vključno s 
termovizijo stavb

ź energetsko svetovanje za občine in 
majhna podjetja

ź izvajanje aktivnost v okviru 
mednarodnih projektov

ź izdelava študij (možnosti namestitev 
sončnih elektrarn na strehe objektov)

ź obveščanje o razpisih Eko sklada in o 
mednarodnih razpisih

ź izvajanje izobraževanja in promocijskih 
aktivnosti o URE in OVE 

 izdelava lokalnih energetskih konceptov
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Zaveza SLOVENIJE

Slovenija se je obvezala, da bo do leta 2020 
znižala emisije toplogrednih plinov (CO ) 2

in porabo energije za 20% ter za 20% 
povečala delež obnovljivih virov v 
proizvodnji energije.

LEAG sodeluje z vsemi 18 
gorenjskimi občinami
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Sedež:
Slovenski trg 1
SI-4000 Kranj
 
Poslovni prostori:
Stara cesta 5
SI-4000 Kranj

Telefon:     + 386 (0)59 92 49 74
Faks:     + 386 (0)59 92 49 87
E-naslov:     info@leag.si
Spletna stran:   www.leag.si


