
 

PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila  

  

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o 

njihovih učinkih   

  

 

Samoupravna lokalna skupnost: MESTNA OBČINA KOPER 

Kontaktna oseba (ime in priimek, telefon, e-naslov): Andreja Poklar, Tel: +386 (0)5 6646-386, 

andreja.poklar@koper.si   

Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta: 2013 

  

Datum poročanja: 31.3.2019 

  

  

1. Mestna občina Koper IMA / NIMA osebo, ki je zadolžena za izvajanje projektov s področja 

energetike.  

  

2. Mestna občina Koper  JE / NI vključena v Lokalno energetsko agencijo.  

 

3. Če JE, v katero? GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica 

 

  

  

  



 

 

4. V preteklem letu so bile izvedene naslednje aktivnosti s področij:   

- učinkovite rabe energije,   

- izrabe obnovljivih virov energije ter  

- oskrbe z energijo: 

 

Izvedena aktivnost  Investicijska 
vrednost oz.  
strošek aktivnosti  

Struktura 
financiranja 
izvedene aktivnosti 
glede na vir 
financiranja  

Učinek 
aktivnosti1 

 
Energetsko učinkovita sanacija Osnovne 
šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Vrtca 
Delfino Blu enota Semedela 

 
214.471,05 € 
 

 
84.471,45 €  
Mestna občina 
Koper 
 
Prispevek 
Italijanske 
skupnosti 
129.999,60 € 
 

 
Učinek aktivnosti  
na letnem nivoju: 
- Letni prihranek 

končne energije 
56.500 kWh, 

- Zmanjšanje CO2 
14.690kg, 

- Zmanjšanje  
stroškov za 
energente  
4.140,00 € 

 

 
Energetsko učinkovita sanacija Osnovne 
šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Vrtca 
Delfino Blu Bertoki ter Vrtca Semedela 
enota Prisoje 
 

 
505.430,05 € 

 
347.748,31 €  
Mestna občina 
Koper 
 
157.681,74  € 
Sofinanciranje v 
okviru Javnega 
razpis za 
sofinanciranje 
energetske 
prenove stavb v 
lasti in rabi občin v 
letih 2017 in 2018 
(JOB_2017) 
 

 
Učinek aktivnosti  
na letnem nivoju: 
- Letni prihranek 

končne energije 
65.190 kWh, 

- Povečanje 
proizvodnje 
energije iz OVE 
22.107 kWh, 

- Zmanjšanje CO2 
27.203 kg, 

- Zmanjšanje 
stroškov za 
energente  
5.450,00 € 
 
 
 
 
 

                                                             
  



Izvedena aktivnost  Investicijska 
vrednost oz.  
strošek aktivnosti  

Struktura 
financiranja 
izvedene aktivnosti 
glede na vir 
financiranja  

Učinek 
aktivnosti1 

Dve polnilnici za električne avtomobile  21.100,00 € 

 
Eko sklad  
do zneska 3.000 € 
na polnilnico. 
 
DDV ni sofinanciran 
 

Učinki na letnem 
nivoju: 
-zmanjšana raba 
energije za  
27.000 kWh  
- zmanjšanje 
emisij CO2 za 
4.800 kg, 
- zmanjšanje 
stroškov za 
energente 3.821 € 
 

 
Priprava tehnične dokumentacije za 
izvajanje energetskih ukrepov na objektih in 
napravah v lasti občine (investicijska in 
projektna dokumentacija ter ostalo  
svetovanje) za namene: 
 

- Energetska sanacija javnih stavb 
- DOLB 
- Javna razsvetljava 
- Trajnostna mobilnost 
- Komunalna infrastruktura 

 
Opomba: Dokumentacija se izdela za 
potrebe prijave na razpise za pridobitev 
namenskih nepovratnih sredstev, ipd. 
oziroma same izvedbe projektov na 
področju učinkovite rabe energije ali 
uvedbe obnovljivih virov energije. 
 
 

 

34.222,62 € 

 
10% Mestna občina 
Koper 
 
90% Tehnična 
pomoč  Evropska 
investicijska bank 
(EIB), Program 
ELENA  
 
V okviru Programa 
ELENA se pridobi 
tehnično pomoč za 
pripravo 
dokumentacije 
projekta v višini 
1/20 predvidene 
investicije (celotno 
obdobje trajanja 
projekta od 
1.10.2016 do 
30.9.2019). 
 

Učinek je 
posreden 

 
Projekt CitiEnGov 
(Program Central Europe) 
 
Opomba: 
Občina je v projekt vključena kot pridružen 
partner. 
 
Opis projektnih aktivnosti: 

 
Skupaj 33.283,33 € 
 
l. 2017 -  
9.007,54 € 
 
l. 2018 –  
16.666,67 € 
 
l. 2019 –  
7.609,13 € 

15% Mestna občina 
Koper 
 
85% Program 
Central Europe 

Učinek je 
posreden 



 

 

Izvedena aktivnost  Investicijska 
vrednost oz.  
strošek aktivnosti  

Struktura 
financiranja 
izvedene aktivnosti 
glede na vir 
financiranja  

Učinek 
aktivnosti1 

- Udeležba dveh predstavnikov občinske 
uprave na izobraževalnih sestankih - t.i. 
study visits, 
-nadgradnja orodij za energetski 
monitoring, 
-izdelava akcijskega načrta za trajnostno 
rabo energije (t.i. SEAP - Sustainable 
Energy Action Plan). 
 

 
Energy Care 
 
Opis: 
Projekt ENERGY CARE je del programa 
Interreg Slovenija-Italija. Usmerjen je v 
energetsko učinkovitost javnih stavb in 
trajnostno mobilnost z vključenostjo 
lokalnih skupnosti. 
 
Aktivnosti MOK: 
-investicija: energetska sanacija na šolski 
zgradbi-vrtec Semedela enota Slavnik, 
- investicija: spodbujanje k trajnostni 
mobilnosti v Škofijah-ureditev parkirišč za 
kolesa in posledično izboljšanje pogojev za 
uporabo koles 
- sodelovanje pri dogodkih za javnost. 
 

 
Leto 2018: 
0,00  € 
Opomba: izvedene 
pripravljalne 
aktivnosti 

 
85% Mestna občina 
Koper 
 
15% Prispevek ESSR 
 
Projekt je 
sofinanciran v 
okviru Programa 
sodelovanja 
Interreg V-A Italija-
Slovenija 2014–
2020 iz sredstev 
Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. 
 

  
Učinek je 
posreden 
 

 
Izdelava investicije dokumentacije (IP) za 
projekt postavitev postaj za vzpostavitev 
sistema izposoje koles na območju naselja 
Koper za razpis JR-UTM_1/2017 
 

1.200,00 € 
100% Mestna 
občina Koper 

 
Učinek je 
posreden 
 

 
Izdelava investicije dokumentacije (DIIP) za 
projekt kolesarska in pešpot vzhodna 
Ankaranska vpadnica ter izpolnitev 
prijavnih obrazcev za razpis JR-
UTM_1/2017 
 

3.800,00 € 
100% Mestna 
občina Koper 

 
Učinek je 
posreden 
 

 
Izdelava investicije dokumentacije (DIIP) in 
izpolnitev prijavnih obrazcev za projekt 
predstavitev postaj za vzpostavitev sistema 

3.800,00 € 
100% Mestna 
občina Koper 

 
Učinek je 
posreden 
 



Izvedena aktivnost  Investicijska 
vrednost oz.  
strošek aktivnosti  

Struktura 
financiranja 
izvedene aktivnosti 
glede na vir 
financiranja  

Učinek 
aktivnosti1 

izposoje koles (bike sharing) razpis JR-
UTM_1/2017 
 

 
Izdelava investicije dokumentacije (DIIP) za 
projekt rekonstrukcija avtobusnih 
postajališč ter izpolnitev prijavnih obrazcev 
za razpis JR-UTM_1/2017 
 

3.800,00 € 
100% Mestna 
občina Koper 

 
Učinek je 
posreden 
 

 
Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz 
LEK v letu 2016 ter plan aktivnosti za leto 
2017 za občinski svet (Skladno z 20. členom 
Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini 
lokalnega energetskega koncepta  (Uradni 
list RS, št. 56/2016)). 
 

800,00 € 
100% Mestna 
občina Koper 

Učinek je 
posreden 

 
Izvedba dveh terenskih ogledov OŠ Antona 
Ukmarja in Vrtca Markovec ter posveta z 
vzdrževalci na temo energetske 
učinkovitosti 
 

500,00 € 
100% Mestna 
občina Koper 

Učinek je 
posreden 

 
Priprava projektnih nalog za prijavo EU in 
drugih projektov 
 

491,80 € 
100% Mestna 
občina Koper 

Učinek je 
posreden 

 
Spremljanje kazalnikov prijavljenih operacij 
na LS-1., LS-2,… ter priprava poročil  (7 
objektov - letno poročanje skladno z 
zahtevami pristojnega ministrstva - prijave 
LS-1 in LS-2). 
 

1.147,54 € 
100% Mestna 
občina Koper 

Učinek je 
posreden 

 
Izvajanje revizije energetskega 
pogodbeništva za Projekt izvedbe del 
energetske obnove, pogodbeno 
zagotavljanje prihrankov rabe energije, 
znižanje stroškov energije, dobava toplote 
in uvedba energetskega upravljanja v 
javnih objektih Mestne občine Koper. 
(21 objektov) 
 

 
2.950,82 € 

 
100% Mestna 
občina Koper 

 
Učinek je 
posreden 



 

 

Izvedena aktivnost  Investicijska 
vrednost oz.  
strošek aktivnosti  

Struktura 
financiranja 
izvedene aktivnosti 
glede na vir 
financiranja  

Učinek 
aktivnosti1 

 
Priprava poročila o izvedbi OVE in URE 
izobraževalnih vsebin v šolah in ostalih 
zavodih vključenih v "Izobraževalni 
program Projekta OVE v primorskih 
občinah" (vključitev OVE in URE aktivnosti 
v vsebine rednega pouka, OVE in URE 
krožki, tehnični dnevi, ekskurzije, ekskurzije 
v Brunarico v Energetskem eko parku 
Cerkno, ostale OVE in URE aktivnosti). 
Opomba: Izvedene investicije na dveh 
objektih. 
 

600,00 € 
100% Mestna 
občina Koper 

Učinek je 
posreden 

 
Priprava poročila z letnimi in sumarnimi 
kazalniki spremljanja učinkov "Projekta 
OVE v primorskih občinah" za sanirane 
objekte in kotlovnice (znižanje količine 
izpustov CO2, znižanje rabe energije, 
znižanje stroškov za energijo, povečanje 
proizvodnje energije iz OVE) za objekte: OŠ 
Dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini in OŠ 
Šmarje pri Kopru. 
 

400,00 € 
100% Mestna 
občina Koper 

Učinek je 
posreden 

 
Izvedba izobraževalne delavnice za učitelje, 
ki izvajajo OVE in URE vsebine v okviru 
pouka, krožkov, tehničnih dni ali ostalih 
izobraževalnih aktivnosti v vrtcih in šolah. 
Opis: Učitelji/vzgojitelji, ki so bili 
predhodno vključeni v izobraževali 
program GOLEA v okviru "Projekta OVE v 
primorskih občinah" in za nove 
učitelje/vzgojitelje (udeleženci iz OŠ 
Antona Ukmarja Koper)  
 
ter izvedba 4 delavnic za izobraževanje 
javnih uslužbencev na temo energetske 
učinkovitosti (OŠ Anton Ukmar, Vrtec 
Koper enota Kekec, Vrtec Semedela enota 
Markovec, Vrtec Semedela enota 
Rozmanova). 
 
 

1.780,00 € 
100% Mestna 
občina Koper 

Učinek je 
posreden 



Izvedena aktivnost  Investicijska 
vrednost oz.  
strošek aktivnosti  

Struktura 
financiranja 
izvedene aktivnosti 
glede na vir 
financiranja  

Učinek 
aktivnosti1 

 
OVE in URE dan. 

 
Opis: 
Dan obnovljivih virov in učinkovite rabe 
energije, poimenovan OVE in URE dan. V 
sklopu tematsko obarvanega dogodka se 
širi zavest in prispeva k dvigu kulture 
trajnostne energetike med otroci. Dogodek 
organizira Golea. 
 

  

/* 

 
/* 

 
Učinek je 
posreden 

 
Projekt informiranja in izobraževanja javnih 
uslužbencev - izvedba izobraževalnih 
seminarjev/konferenc na temo energetike 
 

 

/* 

 
/* 

 
Učinek je 
posreden 

*Opomba: Aktivnost je bila izvedena in financirana iz finančnih virov GOLEA, s pomočjo sponzorjev in 
ostalih mednarodnih projektov v katere je vključen ta zavod. 

   



 

 

 
 

6. V okviru projekta »Osveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih na Mestni 
občini Koper na temi učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije« smo 
v preteklem letu izvedli naslednje aktivnosti (navedite):   

  

Okvirno število objavljenih člankov v medijih, drugih prispevkov: 

- članek z naslovom »Obalna cesta za ljudi od ljudi«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne 

8.3.2018, 

- članek z naslovom »Še dolga pot do e-avtobusov?«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne 

8.3.2018, 

- članek z naslovom »Vse več električnih polnilnic«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne 

5.1.2018, 

- članek z naslovom »Do ljudi se bodo pripeljali brez emisij«, objavljen v časopisu Primorske novice, 

dne 13.4.2018, 

- članek z naslovom »E-mobilnost je za Slovenijo lepa priložnost«, objavljen v časopisu Primorske 

novice, dne 9.6.2018, 

- prispevek z naslovom« Energično za trajno energijo«, objavljen na spletni strani RTV, 

http://www.rtvslo.si/lokalne-novice/energicno-za-trajno-energijo/458068, dne 14.6.2018, 

- članek z naslovom »Občine med zelenimi ukrepi in rdečim pregrevanjem«, objavljen v časopisu 

Primorske novice, dne 19.10.2018. 

 

Število izdelanih in razdeljenih letakov, brošur, drugega promocijskega materiala:   

- Letaki Inovativne finančne sheme za občinske stavbe (Projekt SISMA), razdeljenih 20 letakov, gradivo 

razdeljeno na delavnicah/konferencah GOLEA, 

- Brošure Trajnostna modra energija v Mediteranu (Projekt Maestrale), razdeljenih 10 brošur, gradivo 

razdeljeno na delavnicah/konferencah GOLEA, 

- Katalog Energetsko vzorčnih točk (Projekt Nekteo), razdeljenih 10 katalogov, gradivo razdeljeno na 

delavnicah/konferencah GOLEA, 

- Brošure Učinkovita raba energije s Ciljnim spremljanjem rabe energije v pisarni (GOLEA, Vrtojba 

2014), razdeljenih 100 brošur, gradivo razdeljeno na delavnicah za izobraževanje javnih uslužbencev 

na temo energetske učinkovitosti, 

- Brošure Učinkovita raba energije v gospodinjstvu (GOLEA, Vrtojba 2014), razdeljenih 100 brošur, 

gradivo razdeljeno na delavnicah za izobraževanje javnih uslužbencev na temo energetske 

učinkovitosti. 

 

  



Število organiziranih srečanj za širšo javnost in okvirno število udeležencev ter naslove teh 

srečanj:  

- Izvedena svetovanja občanom v okviru Energetske svetovalne pisarne ENSVET, 

- Izvedba ostalih svetovanj oziroma srečanj za širšo javnost je v domeni Energetske svetovalne pisarne 

ENSVET. 

 

Število in naslove delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki so se jih udeležili zaposleni 

občine:  

- delavnic: 1,  število udeležencev zaposleni občine: 1, 

- Delavnica Odgovorno ravnanje z vodo, dne 24.08.2018, Vrtojba, dogodek je organizirala GOLEA, 

število dogodkov: 1,  število udeležencev zaposleni občine: 2, 

 

Druge morebitne aktivnosti: 

- Nasveti o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih, spletna gradiva dostopna na 
https://nasveti.golea.si/, sofinanciranje izdelave v okviru projekta NEKTEO s stani programa Interreg 
Slovenija – Avstrija, 
- Nasveti pri varčevanju z energijo v pisarni, spletna gradiva dostopna na 
https://saveenergy.nekteo.eu/sl/domo, sofinanciranje izdelave v okviru projekta NEKTEO s stani 
programa Interreg Slovenija – Avstrija, 
- INFO (Golea) informativni list z aktualnimi temami na področju energetike, število: 24, 
- Dogovori za sodelovanje pri projektu Ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE), 
- Dogovori glede saniranja javne razsvetljave, 
- Izvedba aktivnosti v okviru EU tedna mobilnosti ter ostalih aktivnosti na področju načrtovanja 

trajnostne mobilnosti, 
- Dogovori za izvedbo prenove posameznih javnih objektov ter kotlovnic in izvedbe investicijskega 

vzdrževanja, 
- Izvajanje aktivnosti v okviru projekta ENERGY CARE, 
- Dogovori v okviru EU projektov na temo URE in OVE ter sodelovanje pri pripravi novih prijav (npr. 

ELENA promet, ipd.), 
- Izvedba OVE in URE vsebin v rednih učnih vsebinah na OŠ Antona Ukmarja Koper v šolskem letu 

2017/2018, izvedbo organizira GOLEA v sodelovanju z OŠ (zagotavljanje trajnosti Projekta OVE v 

primorskih občinah), število skupin: 37, število vključenih udeležencev: 931, skupno št. ur aktivnosti 

148, 

- Izvedba krožkov za izobraževanje osnovnošolskih otrok OŠ Antona Ukmarja Koper na temo URE in 
OVE v šolskem letu 2017/2018, izvedbo organizira GOLEA v sodelovanju z OŠ (zagotavljanje trajnosti 
Projekta OVE v primorskih občinah), število skupin: 2, število vključenih udeležencev: 17, skupno št. 
ur aktivnosti 35, 

- Izvedba tehničnih dni za izobraževanje osnovnošolskih otrok OŠ Antona Ukmarja na temo URE in OVE 
v šolskem letu 2017/2018, izvedbo organizira GOLEA v sodelovanju z OŠ (zagotavljanje trajnosti 
Projekta OVE v primorskih občinah), število skupin: 13, število vključenih udeležencev: 335, skupno 
št. ur aktivnosti 65, 

- Udeležba OŠ Antona Ukmarja na: »Izobraževalni ekskurziji na temo URE in OVE«, Število dogodkov: 
1, udeležencev 50, 

- Izvedba OVE in URE vsebin v rednih učnih vsebinah na OŠ Gračišče v šolskem letu 2017/2018, izvedbo 

organizira GOLEA v sodelovanju z OŠ (zagotavljanje trajnosti Projekta OVE v primorskih občinah), 

število skupin: 1, število vključenih udeležencev: 10, skupno št. ur aktivnosti 3, 



 

 

- Izvedba tehničnih dni za izobraževanje osnovnošolskih otrok OŠ Gračišče na temo URE in OVE v 
šolskem letu 2017/2018, izvedbo organizira GOLEA v sodelovanju z OŠ (zagotavljanje trajnosti 
Projekta OVE v primorskih občinah), število skupin: 1, število vključenih udeležencev: 10, skupno št. 
ur aktivnosti 5, 

- Udeležba otrok/učencev/dijakov/ostalih udeležencev na prireditvi: »Dan OVE in URE«,  dne 
14.6.2018, Nova Gorica, dogodek organizira GOLEA (zagotavljanje trajnosti Projekta OVE v primorskih 
občinah), sofinanciranje izvedbe v okviru projekta NEKTEO s stani programa Interreg Slovenija – 
Avstrija, Število dogodkov: 1, vseh otrok/učencev/dijakov/ostalih udeležencev na dogodku: 195 (od 
tega (OŠ Hrvatini 26 in OŠ Šmarje pri Kopru 8). 

  

  



7. Za leto 2019 načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:  

  

Predvidena aktivnost  Predvidena 
investicijska vrednost 
oz. strošek aktivnosti  

Predvidena struktura 
financiranja aktivnosti 
glede na vir financiranja  

 
Projekt ureditve dvosmernega kolesarskega pasu 
in pešpoti 
 
Opis: Lokacija izgradnje dvosmernega kolesarskega 
pasu in pešpoti ob cesti G1-11/1475 (vzhodna 
vpadnica), med krožiščem pri Luki Koper ter 
krožiščem pri Autocommercu. Oziroma od 
prehoda na Ferrarski cesti pa do prehoda na G1-
11/1475, mimo ceste JP 680 890. In sicer na desni 
strani med cesto in parkirišči. 
 

 
99.835,26  € 

 
Lastna proračunska 
sredstva  
37,28% 
 
Sredstva državnega 
proračuna  
62,72%  
(razpis UTM_1/2017) 
 

 
Vzpostavitev sistema izposoje javnih koles 
 
Opis: Vzpostavitev 17 javnih postajališč, 102 koles. 
 

 
792.126,49 € 

 
Lastna proračunska 
sredstva  
60,11% 
 
Sredstva državnega 
proračuna  
39,89% 
(razpis UTM_1/2017) 
 

 
Rekonstrukcija avtobusnih postajališč 
 
Opis: ureditev dveh avtobusnih postajališč in s tem 
izboljšati pretočnost prometa, povečati prometno 
varnost, funkcionalnost postajališč ter zadostiti 
pogojem iz Pravilnika o avtobusnih postajališčih. 
 

 
58.153,48  € 

 
Lastna proračunska 
sredstva  
36,77% 
 
Sredstva državnega 
proračuna  
63,23% 
(razpis UTM_1/2017) 
 

 
Priprava tehnične dokumentacije za izvajanje 
energetskih ukrepov na objektih in napravah v lasti 
občine (investicijska in projektna dokumentacija ter 
ostalo  svetovanje) za namene: 
 

- Energetska sanacija javnih stavb 
- DOLB 
- Javna razsvetljava 
- Trajnostna mobilnost 
- Komunalna infrastruktura 

 

 

8.196,72 € 

 
10% Mestna občina 
Koper 
 
90% Tehnična pomoč  
Evropska investicijska 
bank (EIB), Program 
ELENA  
 
V okviru Programa ELENA 
se pridobi tehnično 
pomoč za pripravo 



 

 

Predvidena aktivnost  Predvidena 
investicijska vrednost 
oz. strošek aktivnosti  

Predvidena struktura 
financiranja aktivnosti 
glede na vir financiranja  

Opomba: Dokumentacija se izdela za potrebe 
prijave na razpise za pridobitev namenskih 
nepovratnih sredstev, ipd. oziroma same izvedbe 
projektov na področju učinkovite rabe energije ali 
uvedbe obnovljivih virov energije. 
 
 

dokumentacije projekta v 
višini 1/20 predvidene 
investicije (celotno 
obdobje trajanja projekta 
od 1.10.2016 do 
30.9.2019). 
 

 
Načrt nizkoogljičnega prevoza na destinacijah za 
križarjenje – Koper 
 

23.690,00 € 

 
100% projekt LOCATIONS 
 
Opomba: Študijo izdeluje 
Golea v okvir projekta 
Locations program 
Interreg Mediteran 
 

 
Projekt CitiEnGov 
(Program Central Europe) 
 
Opomba: 
Občina je v projekt vključena kot pridružen 
partner. 
 
Opis projektnih aktivnosti: 
- Udeležba dveh predstavnikov občinske uprave na 
izobraževalnih sestankih - t.i. study visits, 
-nadgradnja orodij za energetski monitoring, 
-izdelava akcijskega načrta za trajnostno rabo 
energije (t.i. SEAP - Sustainable Energy Action 
Plan). 
 

 
Skupaj 33.283,33 € 
 
l. 2017 -  
9.007,54 € 
 
l. 2018 –  
16.666,67 € 
 
l. 2019 –  
7.609,13 € 

15% Mestna občina 
Koper 
 
85% Program Central 
Europe 

 
Energy Care 
 
Opis: 
-Investicija: energetska sanacija na šolski zgradbi-
vrtec Semedela enota Slavnik 1. faza  
 
- Ureditev parkirišč za kolesa ob OŠ Škofije in 
posledično izboljšanje pogojev za uporabo koles  
 

Energetska sanacija na 
šolski zgradbi-vrtec 
Semedela enota 
Slavnik 1. faza: 
595.489,71 € 
 
Ureditev parkirišč za 
kolesa ob OŠ Škofije in 
posledično izboljšanje 
pogojev za uporabo 
koles: 
10.000,00 € 
 

 
331.431,46 € 
Mestna občina Koper 
 
264.058,25 € 
Prispevek ESSR 
-Projekt je sofinanciran v 
okviru Programa 
sodelovanja Interreg 
Italija-Slovenija 2014–
2020 iz sredstev 
Evropskega sklada za 
regionalni razvoj 
 



Predvidena aktivnost  Predvidena 
investicijska vrednost 
oz. strošek aktivnosti  

Predvidena struktura 
financiranja aktivnosti 
glede na vir financiranja  

 
Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK v 
letu 2018 ter plan aktivnosti za leto 2019 za 
občinski svet (Skladno z 20. členom Pravilnika o 
metodologiji in obvezni vsebini lokalnega 
energetskega koncepta  (Uradni list RS, št. 
56/2016)). 
 

800,00 € 
100% Mestna občina 
Koper 

 
Izvedba dveh delavnic (posvet) za izobraževanje 
javnih uslužbencev na temo energetske 
učinkovitosti (2 x 305,00 €) 
 

500,00 € 
100% Mestna občina 
Koper 

 
Sodelovanje pri pripravi projektnih nalog za prijavo 
EU in drugih projektov  
 

163,93 € 
100% Mestna občina 
Koper 

 
Spremljanje kazalnikov prijavljenih operacij na LS-
1., LS-2, in JOB… ter priprava poročil  (7 objektov - 
letno poročanje skladno z zahtevami pristojnega 
ministrstva - prijave LS-1 in LS-2 in 2 objekta  - 
letno poročanje skladno z zahtevami pristojnega 
ministrstva). 
 

1.475,41 € 
100% Mestna občina 
Koper 

 
Iskanje finančnih virov za realizacijo ukrepov 
 

245,90 € 
100% Mestna občina 
Koper 

 
Svetovanje na področju energetskega načrtovanja 
 

245,90 € 
100% Mestna občina 
Koper 

 
Izvajanje revizije energetskega pogodbeništva za 
Projekt izvedbe del energetske obnove, 
pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe 
energije, znižanje stroškov energije, dobava 
toplote in uvedba energetskega upravljanja v 
javnih objektih Mestne občine Koper. 
 

2.950,82 € 
100% Mestna občina 
Koper 

 
Priprava poročila o izvedbi OVE in URE 
izobraževalnih vsebin v šolah in ostalih zavodih 
vključenih v "Izobraževalni program Projekta OVE v 
primorskih občinah" (vključitev OVE in URE 
aktivnosti v vsebine rednega pouka, OVE in URE 
krožki, tehnični dnevi, ekskurzije, ekskurzije v 

600,00 € 
100% Mestna občina 
Koper 



 

 

Predvidena aktivnost  Predvidena 
investicijska vrednost 
oz. strošek aktivnosti  

Predvidena struktura 
financiranja aktivnosti 
glede na vir financiranja  

Brunarico v Energetskem eko parku Cerkno, ostale 
OVE in URE aktivnosti). Opomba: Izvedene 
investicije na dveh objektih. 
 

 
Priprava poročila z letnimi in sumarnimi kazalniki 
spremljanja učinkov "Projekta OVE v primorskih 
občinah" za sanirane objekte in kotlovnice 
(znižanje količine izpustov CO2, znižanje rabe 
energije, znižanje stroškov za energijo, povečanje 
proizvodnje energije iz OVE) za objekte: OŠ Dr. 
Aleš Bebler-Primož Hrvatini in OŠ Šmarje pri 
Kopru. 
 

400,00 € 
100% Mestna občina 
Koper 

 
Izvedba izobraževalne delavnice za učitelje, ki 
izvajajo OVE in URE vsebine v okviru pouka, 
krožkov, tehničnih dni ali ostalih izobraževalnih 
aktivnosti v vrtcih in šolah. Opis: Učitelji/vzgojitelji, 
ki so bili predhodno vključeni v izobraževali 
program GOLEA v okviru "Projekta OVE v 
primorskih občinah" in za nove učitelje/vzgojitelje 
(OŠ Antona Ukmarja Koper, OŠ Istrskega odreda 
Gračišče, OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, OŠ in Vrtec 
Šmarje pri Kopru, OŠ Koper, OŠ Ivana Babiča Jagra 
Marezige) 
 

1.500,00 € 
100% Mestna občina 
Koper 

 
OVE in URE dan. 

 
Opis: 
Dan obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, 
poimenovan OVE in URE dan. V sklopu tematsko 
obarvanega dogodka se širi zavest in prispeva k 
dvigu kulture trajnostne energetike med otroci. 
Dogodek organizira Golea. 
 

  

/* 

 
/* 

 
Projekt informiranja in izobraževanja javnih 
uslužbencev - izvedba izobraževalnih 
seminarjev/konferenc na temo energetike 
 

 

/* 

 
/* 

*Opomba: Aktivnost bo izvedena in financirana iz finančnih virov GOLEA, s pomočjo sponzorjev in 
ostalih mednarodnih projektov v katere je vključen ta zavod. 

  



  

Priloge:  

- Akcijski plan iz Lokalnega energetskega koncepta (samo pri prvem poročanju).  

- Ostale morebitne priloge.   
  

  

  


