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O NAS
Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) od leta 2009 s svojimi storitvami skrbi za
zmanjšanje rabe energije v javnih stavbah in izboljšanje energetske učinkovitosti v
gorenjski regiji. Agencijo je ustanovila Mestna občina Kranj.
Ozaveščamo o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov.
Občinam, podjetjem, šolam, vrtcem, drugim javnim ustanovam in gospodinjstvom
svetujemo pri načrtovanju zmanjšanja porabe energije, povečanju učinkovitosti rabe energije
in uvajanju obnovljivih virov energije.
Skrbimo za manjšo porabo energije in izpustov CO2 v ozračje na območju Gorenjske.
Šolam in vrtcem nudimo strokovno podporo pri izobraževanju otrok o varčni rabi energije,
obnovljivih virih, podnebnih spremembah in zmanjšanju ogljičnega odtisa posameznika.
Zavezani smo k uresničitvi energetskih in okoljskih evropskih in mednarodnih ciljev.
Pridobivamo nepovratna sredstva za občine in podjetja za namen izvajanja energetskih
projektov in sodelujemo kot partner v evropskih projektih.
LEAG je član Konzorcija lokalnih energetskih agencij Slovenije (KLEAS) in član Centra
energetsko učinkovitih rešitev (CER).

NAŠE STORITVE
Trajnostno energetsko - podnebni akcijski načrt za občine (SECAP1) je
ključni dokument za občine, v katerem se opredelijo ukrepi za blažitev
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, s katerimi bo dosegla cilje,
časovne okvire in dodeljene odgovornosti na različnih področjih
(npr. energetika, promet, gozdarstvo, turizma).
Lokalni energetski koncept (LEK) je najpomembnejši dokument pri
načrtovanju strategije energetske politike občine. Na podlagi LEK-a se načrtuje
prostorski in gospodarski razvoj občine. V njem so zajeti načini s katerimi
uresničujemo občini prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju
prijazne energetske storitve.
Energetski menedžment je sklop storitev s katerim upravljamo stavbo oz. več
stavb z namenom učinkovite rabe energije in zniževanja stroškov. To je
sistematičen proces za gospodarno upravljanje z energijo. Pripomore k
trajnemu znižanju stroškov za energijo, vodo in izboljšanju notranjega udobja
v stavbah.
Energetsko knjigovodstvo je sistem spremljanja porabe energije s kazalci
energetske učinkovitosti. Zakon določa obvezno spremljanje rabe energije za
javne stavbe nad 250 m2 uporabne površine.
Energetski pregled stavbe je celotna analiza porabe in stroškov za energijo.
Storitev je primerna za občine in podjetja. Energetski pregledi so nujni za
velike porabnike energije, za manjše stavbe so primerni kadar prihaja do
odstopanj od normalne porabe energije. Pri nas lahko naročite preliminarni
energetski pregled ali razširjeni energetski pregled (REP), ki je nujen pri
energetski obnovi stavb.
Energetska izkaznica stavbe je javna listina, ki podaja najpomembnejše
kazalce o rabi energije v stavbi. Veljavnost izkaznice je 10 let. Izdajamo
računske in merjene energetske izkaznice.
Izobraževanje in promocija o učinkoviti rabi energije (URE) in obnovljivih
virih energije (OVE) - izvajamo delavnice in učne ure za osnovne šole s
področja učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE).
Za učence imamo pripravljene različne sklope aktivnosti.
Nudimo izobraževanja z ogledom kratkih video vsebin in izvajamo tehnične
delavnice. Izobraževanja URE in OVE prilagodimo različnim ciljnim skupinam
(javni sektor, prebivalstvo, gospodarstvo).

SECAP, ang. kratica za Sustainable Energy and Climate Action Plan.
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Priprava razpisne dokumentacije in vodenje projektov s področja energetike
Preden se prijavite na razpis je potrebno pravočasno priskrbeti ustrezno dokumentacijo. Zelo
pogosto se zgodi, da je vaša prijava nepopolna ravno zaradi kakšnega manjkajočega ključnega
dokumenta.
Za vas lahko izdelamo vse oblike investicijske in projektne dokumentacije v skladu z veljavno
zakonodajo.
Izvajamo tudi svetovanje za pridobivanje soﬁnanciranja projektov iz EU in drugih ﬁnančnih
virov. Imamo dolgoletne izkušnje vodenja projektov s področja energetike.
Pridobivanje nepovratnih sredstev in izvajanje evropskih projektov je ena izmed pomembnih
dejavnosti v LEAG-u. Uspešno pridobivamo nepovratna sredstva iz različnih evropskih
programov (Horizon 2020, Interreg Europe, Interreg Slovenija-Italija, Erasmus+) s področja
učinkovite rabe energije, obnovljivih virov, podnebnih sprememb in energetske revščine.

AKTUALNI PRIMERI SODELOVANJA V ZADNJEM OBDOBJU
Sodelovanje v evropskih projektih:

Sodelovanje z občinami:

TRECE – ERASMUS+
LEAG je partner v projektu
Trajanje: 1.10.2019 - 30.9.2021
Tematika: energetska revščina, izobraževanje
odraslih, varčevanje z energijo

Izdelava lokalnih energetskih konceptov,
leto 2020; (MOK, Občina Kamnik, Občina Bled)

SECAP – Interreg V-A Italy-Slovenia
LEAG je partner v projektu
Trajanje: 1.11.2018 - 30.11.2021
Tematika: zmanjšanje emisij ogljika,
podnebne spremembe
INNOVEAS – HORIZON 2020
LEAG je partner v projektu
Trajanje: 1.6.2019 - 31.5.2022
Tematika: energetski pregledi v podjetjih
(MSP), varčevanje z energijo, URE

Celovita energetska sanacija stavb v lasti
Občine Bohinj in Tržič;
LEAG vloga: vodja projekta
Trajanje: 2018 - 2020.
Vrednost investicije: 1.100.000,00 €

Sodelovanje s podjetji:
Celovita energetska sanacija Apartmajev
Brina;
LEAG vloga: vodja projekta
Trajanje: 2018-2019.
Vrednost investicije: 120.000,00 €.

LEAG

Lokalna energetska agencija Gorenjske
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
Več o naših storitvah: www.leag.si
Gorenjske občine in podjetja nam zaupajo in sodelujejo z nami že vrsto let.
SODELUJTE Z NAMI TUDI VI!

