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ZAPISNIK

15. seje Sveta Lokalne energetske agencije Gorenjske,

kije bila v detrtek, 02. decembra 202L, ob 13.00 uri v sejni sobi LEAG, Stara cesta 5, 4000 Kranj

Prisotni: lztok Jenko, Peter Krelj, Luka Sink, Uro5 Habjan, Rok Pre5ern, Anton Pogadnik, e rtomir Kurnik, Marko
Hodevar
Opravideno odsotni: Samo Cotelj, Janez Jereb in StaS Kos

Sejo je vodil predsednik sveta LEAG in predlagal naslednji dnevni red

1.. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Sveta LEAG;

2. Porodilo direktorja LEAG o izvedbi sklepov in aktivnostih LEAG od 14. seje dalje;

3. Novi direktor LEAG (drtomir Kurnik) se predstavi in poda vizijo dela LEAG za naslednje 4-letno obdobje;
4. Seznanitev z novo sestavo dlanov Sveta LEAG v prihajajodem 5tiriletnem mandatu, nastop mandata se

pridne s 1.8.12.2021.;

5. Razno.

Na predlaganidnevni red ni bilo pripomb.

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje

elani Sveta LEAG so pregledali zapisnik in sklepe prej5nje seje.

Sklep 1 : Svet LEAG potrjuje zapisnik 14. sefe in ugotavlja, da so sklepi izvedeni.

Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Porotilo direktorja LEAG o izvedbi sklepov in aktivnostih LEAG med sejama

Porodilo je bilo v pisni obliki priloieno k vabilu

Direktor Anton Pogadnik je predstavil aktivnosti LEAG med zadnjima sejama sveta LEAG in sicer od 7. oktobra
2021 dalje. Pojasnilje izvajanje nalog projektov lnterreg V-A ltalija-Slovenija z nazivom SECAP, projekt Horizon
2020 INNOVEAS, projekt TRECE (Training for Energy Consumers Empowerment), in projekt TRIO

(Three4Climate), ter projekt EduFootprint Plus. lzvajanje strokovnega nadzora nad energetsko sanacijo Gradu
Neuhaus in TrZi5kega muzeja, potrjen je bil projekt prijave LoSkega Gradu za celovito energetsko sanacijo.
Konzorcij LEA Slovenije (KLEAS) se bo predvidoma sestal 7. 12. v Kranju na povabilo LEAG, obravnavali bodo
predlog sofinanciranje delovanje LEA in o nadaljnjem sodelovanju z Mzl in energetskimiagencijami. V LEAGU

poteka revizija Skupne sluibe za notranji nadzor Kranj (prvisestanek 24.1,L.2027), zakljudek je predviden v
prvem kvartalu 2022. Naslednja revizija Skupne revizijske sluibe pa bo predvidoma v letu 2025. Pri kadrovskih
zadevah pa

potede pogodba za doloden das ga. Suzani Krmelj in se i5dejo nadaljnje reSitve.
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Gospod Jenko je pohvalil ekipo LEAG in njihove aktivnosti, zanima ga tudi glede kadrovskih reSitev, kakSne so

predvsem moZnostiza podaljSanje pogodbe ga. Suzani Krmelj.

3. Novidirektor LEAG (ertomir Kurnik) se predstavi in poda vizijo dela LEAG za naslednje 4-letno

obdobje

elanom Sveta je bila posredovana predstavitev in program dela g. ertomirja Kurnika. Predstavil je svojo vizijo

LEAG- a, kak$ne so moinosti za izvajanje novih evropskih projektov in kje so trine priloinosti, in predvsem je

poudaril, da se okrepitrZnidel LEAG-a.

elani Sveta LEAG so razpravljali o financiranju LEAG-a, o nadaljnjih moinostih, da bi LEAG 5e naprej bil

poslovno uspeSen.

Gospod Jenko predlaga novemu direktorju pripravo Poslovnega nadrta za Stiriletno obdobje in Program dela za

leto2022 in leto 2023,ter da se poveZe in 5e naprej sodeluje z obdinami na Gorenjskem.

Gospod 5ink predlaga nove ideje za trine moZnosti s povezovanjem z ministrstvi pri raznih prijavah in s tem

drpanjem sredstev.

Sklep 3. 1. : Svet LEAG se je seznanil zuiziia dela LEAG g. ertomirja Kurnika za naslednje Stiriletno obdobje.
4- 

3 je sklenil, da g. irtomir Kurnik pripravi do naslednje seje Poslovni na6rt za StiriletnoSklep 3.1'. : Svet LEA(

obdobje in Program dela za let'o2A22 in leto 2023.

Sklepa sta bila sprejeta soglasno.

4. Seznanitev z novo sestavo Elanov Sveta LEAG v prihajajoiem Stiriletnem mandatu, nastop

mandata se priine s L8.12.2021

Svet LEAG se je seznanilz novo sestavo dlanov Sveta LEAG v prihajajodem Stiriletnem mandatu, kise zadne z

18.!2.2021: g. lztok Jenko kot predsednik Sveta LEAG, ki ga imenuje MS MO Kranj, g. Luka Sink kot dlan

podjetja s podrodja URE/OVE na Gorenjsk€flr, B. Uro5 Habjan kot dlan iz ministrstva pristojnega za energijo, g.

Rok Pre5ern kot dlan iz obdine Bled s katero ima LEAG podpisano pogodbo o izvajanju EM, g. Stai Kos kot dlan,

kije predstavnik zaposlenih LEAG, g. Marko Hodevar kot dlan iz uprave z Mestne obdine Kranj, g. Klemen Srna

kot dlan iz obdine Triid s katero ima LEAG podpisano pogodbo o izvajanju EM.

Svet LEAG se je seznanilz novo sestavo dlanovStrokovnega sveta LEAG: mag. Blaia Pospi5 Perparkot
predsednica, ostali kot dlani, in sicer: dr. Miha Praznik, mag. Uroi Brankovid, prof. dr. Vincenc Butala, mag.
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Sklep 2 : Svet LEAG se je seznani! s porotilom direktorja o delu LEAG od 14. seje dalje.

Sklep je bil sprejet soglasno.
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Bojko Jerman, Bojan Mehle, Damijan Peric, mag. Marko Hodevar, MatjaZ ErZen, Anton Pogadnik in Peter Krelj
Skrbnik ostaja Anton Marc.

Sklep 4. 1. : Svet LEAG se je seznanil z novo sestavo tlanov Sveta LEAG v prihajajoiem Stiriletnem mandatu,
ki se zaEne zL8.L2.2O2L.

Sklep 4. 2. Svet LEAG se je seznanil z novo sestavo ilanov Strokovnega sveta LEAG v prihajajoiem 5tiriletnem
mandatu, ki se zaine z 19 1t 

'na1

Sklepa sta bila sprejeta soglasno.

5. Razno

Gospod direktor seznani dlane Sveta LEAG, da bo naslednja seja v mesecu januarju, kjer se sprejema finandni

nadrt LEAG zaleto2022.

Gospod Jenko pohvali direktorja za vso prizadevnost in odlidno opravljeno delo v vseh teh letih na LEAG-u

Direktor se zahvali vsem dlanom Sveta LEAG in celotni ekipi zaposlenih na LEAG-u.

Seja sveta je bila zakljudena ob l-4:15 uri

Zapisala: Tadeja Vodnik k

nko
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