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Izhodišče
Od leta 2005 ustanovljenih 6 (lokalnih)
energetskih agencij v Sloveniji
ob podpori Programa Inteligentna energija
Evrope (IEE),
lokalnih skupnosti in
Ministrstva za okolje in prostor.
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Izhodišča za konzorcij LEAS
Vizija in poslanstvo energetskih agencij;
Neprepoznavnost LEAS;
Pozicioniranje celostne podobe na nacionalnem in
evropskem nivoju;
Kompatibilno delovanje in skupni program;
Določena območja delovanja;
Pospeševanje poslanstva in vizije LEAS;
Pospeševanje aktivnosti pri doseganju nacionalnih
in evropskih ciljev.

Ustanovitelji
 Lokalna energetska agencija za Pomurje
 Energetska agencija za Podravje
 Goriška lokalna energetska agencija
 Zavod energetska agencija za Savinjsko,
Šaleško in Koroško
 Lokalna energetska agencije Dolenjska,
Posavje in Bela Krajina
 Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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Namen

Vzpostavitev skupnih okvirjev
sodelovanja in uresničevanja
zastavljenih prioritet, ki temeljijo
na treh programskih stebrih.
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Vzpostavitev skupnih okvirjev
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zastavljenih prioritet, ki temeljijo
na treh programskih stebrih.
Energetski managment

Energetska baza podatkov

Informiranje, promocija in diseminacija rezultatov
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Energetski managment

 promocija, priprava podlag in nudenje podpore ter izvedba
zelenih javnih naročil za ciljne skupine,
 organizacija in implementacija akcijskega programa
energetskih zasnov,
 priprava pravnih okvirjev in podlag za področje izdajanja
mnenj in soglasij k investicijam javnega sektorja na lokalnem
nivoju, ki imajo energetski učinek,
 sodelovanje in podpora pri izdajanju energetskih izkaznic
javnih in zasebnih stavb.

Energetska baza podatkov

 priprava podlag in zbiranje podatkov s področja
oskrbe in rabe energije ter evidentiranje potencialov
s področja URE in OVE,
 koordinacija zbiranja, zbiranje, analiziranje
podatkov in vodenje ter ažuriranje evidence baze
podatkov na nacionalnem nivoju.
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Informiranje, promocija in diseminacija rezultatov
 kreiranje skupne podobe in skupnega delovanja na
nacionalni ravni med posameznimi energetskimi agencijami;
 promocija OVE in URE v okviru nacionalno zastavljene
strategije promocije;
 prenos informacij, ki izvirajo iz pravnih aktov iz evropske in
nacionalne zakonodaje na področje lokalnih skupnosti,
pravnih oseb in občanov, ki bo temeljilo na medsebojnem
sodelovanju med člani in prenosu dobrih praks,
 informiranje in ozaveščanje ciljnih skupin o aktualnih
dogodkih s področja energetike.

Zastopanje konzorcija
Vodenje in zastopstvo konzorcija
prevzame energetska agencija,
Koordinator konzorcija – direktor
agencije,
6 mesečni mandat posameznega
zastopnika,
Menjava – energetske agencije –
priključevanje.
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Geografsko področje delovanja
energetskih agencij
LEA Pomurje –
27 občin

EnergaP –
18 občin
KSSENA –
42 občin

SPA – 22
občin

GOLEA –
14 občin

LEAD – 21
občin

Program delovanja konzorcija
Nacionalni konzorcij energetskih agencij LEAS

Energetski menedžment Energetska baza podatkov

Ministrstvo za okolje in prostor

Informiranje, promocija in
diseminacija rezultatov

Lokalne skupnosti
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Prihodnost………..

Razvoj in vzpostavitev energetskih
agencij je in bo temelj doseganja
strateških ciljev v Sloveniji!
Hvala za pozornost!
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