
 
 

 

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: 31.3.2017  

  

  

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 (URE),   

‐ izrabe obnovljivih virov energije (OVE) ter  

‐ oskrbe z energijo: 

 

Izvedena aktivnost  Investicijska 
vrednost oz.  
strošek aktivnosti  

Struktura 
financiranja 
izvedene aktivnosti 
glede na vir 
financiranja  

Učinek 
aktivnosti1 

 
Namestitev toplotne črpalke  
v Pretorski Palači in bivšem Koloseju 
(prehod iz ELKO (Ekstra lahko kurilno olje)) 
 

  
100 % Izvajalec 
Petrol d.d. 
 
Izvedba ukrepa v 
okviru  
javno-zasebnega 
partnerstva - 
Pogodbeno 
zagotavljanje 
prihrankov rabe 
energije, znižanju 
stroškov energije in 
uvedbo 
energetskega 
upravljanja v javnih 
stavbah MOK 
 

 
100 % Izvajalec 
Petrol d.d. 
 
Opomba: delitev 
prihrankov 10 % 
zajamčenih 
prihrankov Mestna 
občina Koper, 90 % 
izvajalec, V primeru 
presežnih 
prihrankov gre 
delitev tega dela po 
ključu 60 % Mestna 
občina Koper, 40 % 
izvajalec 

 
Učinki na letnem 
nivoju: 
-zmanjšana raba 
energije 39.023 
kWh, 
- zmanjšanje 
emsij CO2 za 
13.210 kg, 
-prihranek 
stroškov za 
ogrevanje  
10.318,83 € 

 
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, 
-nadgrajena orodij za energetski 
monitoring, 
-izdelava akcijskega načrta za trajnostno 
rabo energije (t.i. SEAP - Sustainable 
Energy Action Plan). 

 
34.183,33 € 
 
(skupen znesek za 
celotno obdobje 
trajanje projekta od 
l. 2019, izvedba. 
Izvedba posameznih 
aktivnosti še ni 
terminsko natančno 
določena. Dogovori s 
projektnimi partnerji 
v teku) 

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 

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 (daljinsko ogrevanje na lesno 

biomaso) 
- 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. 
 
 

 

144.579 € 

 
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 (skupen 
znesek, za celotno 
obdobje trajanja 
projekta od 
1.10.2016 do 
30.9.2019). 
 

 Učinek je 
posreden 

 
Razširjeni energetski pregledi za objekte: 
- OŠ Škofije (novelacija) 

 
Opis: Izdelava razširjenega energetskega 
pregleda stavb skladno:  
-z metodologijo MOP, Ljubljana 2007,  
-z navodili za delo posredniških organov in 
upravičencev pri ukrepu energetske 
prenove stavb javnega sektorja, ki jih je 
izdalo Ministrstvo za infrastrukturo 
(februar, 2016), 
-ostalo veljavno zakonodajo. 

 

2.400,00 € 
100 % Mestna 
občina Koper 

Učinek je 
posreden 

 
Izdelava investicijskega programa 
energetsko učinkovita prenova OŠ Škofije 
 

3.000,00 € 
100 % Mestna 
občina Koper 

Učinek je 
posreden 

 
Ocena možnosti javno-zasebnega 
partnerstva energetsko učinkovita prenova 
OŠ Škofije 

700,00 € 
100 % Mestna 
občina Koper 

Učinek je 
posreden 



 

 

Izvedena aktivnost  Investicijska 
vrednost oz.  
strošek aktivnosti  

Struktura 
financiranja 
izvedene aktivnosti 
glede na vir 
financiranja  

Učinek 
aktivnosti1 

 
Izdelava DIIP energetska sanacija OŠ 
Vergerio Semedela in Vrtca Delfino Blu 
enota Semedela 

 

1.500,00 € 
100 % Mestna 
občina Koper 

Učinek je 
posreden 

 
Izdelava Celostne prometne strategije (v 
nadaljevanju CPS) 
 
Opis: CPS je ključno orodje novega pristopa 
k načrtovanju prometa. Prizadeva si rešiti 
izzive občine, ki so povezani s prometom, s 
čimer ji pomaga uresničiti njene ključne 
razvojne potenciale.  
 
Izdelan omenjeni CPS bo podlaga za 
kandidiranje občina na namenske razpise 
za gradnjo kolesarskih stez v naseljih, 
pločnikov, ureditev mestnih jeder z vidika 
prometne ureditve, postavitev polnilnih 
mest za električna vozila, itd. 
 

 
43.000 € 
  
(19.000 €  
v l. 2016 
in  
24.000 €  
v l. 2017) 
 

85 % Kohezijska 
sredstva 
 
15 % Mestna 
občina Koper 

Učinek je 
posreden 

 
Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz 
LEK v letu 2015 ter plan aktivnosti za leto 
2016 za občinski svet (Skladno z 21. členom 
Pravilnika o metodologiji in obveznih 
vsebinah lokalnih energetskih konceptov 
(Ur. List RS, št. 74/2009)). 
 

800,00 € 
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 
zavodov - prijave LS-1 in LS-2). 
 

1.147,54 € 
100 % Mestna 
občina Koper 

Učinek je 
posreden 

 
Iskanje finančnih virov za realizacijo 
ukrepov 
 

245,90 € 
100 % Mestna 
občina Koper 

Učinek je 
posreden 
 
 
 



 
 

Izvedena aktivnost  Investicijska 
vrednost oz.  
strošek aktivnosti  

Struktura 
financiranja 
izvedene aktivnosti 
glede na vir 
financiranja  

Učinek 
aktivnosti1 

 
Svetovanje na področju energetskega 
načrtovanja 
 

245,90 € 
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. 
 

2.950,82 € 
100 % Mestna 
občina Koper 

Učinek je 
posreden 

 
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, 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 

 
Termovizija objektov OŠ Dr. Aleš Bebler-
Primož Hrvatini  
in OŠ Šmarje pri Kopru. Opis: Izvedena je 
bila investicija energetsko učinkovite 
prenove objekta v okviru "Projekta OVE v 
primorskih občinah". 
 
 
 

1.000,00 € 
100 % Mestna 
občina Koper 

Učinek je 
posreden 



 

 

Izvedena aktivnost  Investicijska 
vrednost oz.  
strošek aktivnosti  

Struktura 
financiranja 
izvedene aktivnosti 
glede na vir 
financiranja  

Učinek 
aktivnosti1 

 
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 Dr. Aleš 
Bebler-Primož Hrvatini) 
 

1.500,00 € 
100 % Mestna 
občina Koper 

Učinek je 
posreden 

 
OVE (obnovljivi viri energije)in URE 
(učinkovita raba energije) 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 »Z energetsko obnovo do knjižnice in učilnice«, objavljen v časopisu Primorske 

novice, dne 8.7.2016, 

- oddaja Točka preloma z naslovom »Bo energetska obnova stavb pripomogla k oživitvi 

gradbeništva?«, 6.1.2016 na 3. programu TV Slovenija ob 20.30, 

- članek z naslovom »Bo energetska obnova stavb pripomogla k oživitvi gradbeništva?«, objavljen na 

spletni strani RTV SLO, http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/bo-energetska-obnova-stavb-

pripomogla-k-ozivitvi-gradbenistva/382768, dne 6.1.2016, 

- članek z naslovom »Občine, ki so pohitele, so dobile veliko«, objavljen v časopisu Primorske novice, 

dne 26.4.2016, 

- članek z naslovom »Ni treba kuriti, če »kuri« sonce«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne 

31.5.2016, 

- članek z naslovom »Energijska varčnost prinaša denar«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne 

8.6.2016, 

- prispevek z naslovom »10 let agencije GOLEA«, Radio Robin, dne 27.5.2016, 

- prispevek z naslovom »Elektrika, prostor in e-mobilnost«, RTV4, dne 17.6.2016, objavljen na spletni 

strani RTV SLO: http://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174411698, 

- članek z naslovom »Priložnost za »električno« vožnjo«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne 

15.6.2016, 

- prispevek z naslovom »Energetska sanacija 400 javnih stavb«, Jutranja kronika RTV4, dne 23.8.2016, 

objavljen na spletni strani RTV SLO: http://4d.rtvslo.si/arhiv/jutranja-kronika/174422475, 

- prispevek z naslovom »Primorske občine bodo v prihodnjih treh letih energetsko izboljšale 400 

javnih stavb«, Radio Koper, dne 23.8.2016, objavljen na spletni strani RTV SLO - Radio Koper: 

http://www.rtvslo.si/radiokoper/novice/primorske-obcine-bodo-v-prihodnjih-treh-letih-

energetsko-izboljsale-400-javnih-stavb/400971, 

- prispevek z naslovom »Energetska sanacija 400 javnih stavb«, Slovenska kronika RTV4, dne 

23.8.2016, objavljen na spletni strani RTV SLO: http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-

kronika/174422587, 

- prispevek z naslovom »Evropska Komisija je GOLEI odobrila tehnično pomoč EIB ELENA v višini 

2.025.000 € za pripravo projektov v višini 45 mio € v 23 občinah 

«, Radio Robin - Informativnem program, dne 22.8.2016, objavljen na spletni strani Radio Robin: 

www.robin.si, 

- prispevek z naslovom »Evropska Komisija je GOLEI odobrila tehnično pomoč EIB ELENA v višini 

2.025.000 € za pripravo projektov v višini 45 mio € v 23 občinah 

«, Radio Robin oddaja V sredo v središču, dne 7.9.2016, objavljen na spletni strani Radio Robin: 

www.robin.si, 

- članek z naslovom »V slogi je moč! Tako je 23 občin dobilo denar iz Junckerjevega sklada «, objavljen 

Finance, št. 188, dne 28.9.2016, 

http://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174411698
http://www.robin.si/


 

 

- članek z naslovom »Idealna energetska demokracija za vsakega Zemljana pod soncem«, objavljen v 

časopisu Primorske novice, dne 30.12.2016. 

 

 

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

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

2014), razdeljenih 100 brošur, gradivo razdeljeno na delavnicah/konferencah, ki jih je organizirala 

GOLEA, 

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

gradivo razdeljeno na delavnicah/konferencah, ki jih je organizirala GOLEA. 

 

 

 

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:  

- Delavnica: »EKOMOBILNOST«, dne 25.8.2016, Primorski tehnološki park, Vrtojba, dogodek je 

organizirala GOLEA, število delavnic: 1,  število udeležencev zaposleni občine: 6, 

- Srečanje: »Ustanovna seja v okviru Programa tehnične pomoči EIB ELENA«, dne 26.10.2016, Nova 

Gorica, dogodek je organizirala GOLEA, število delavnic: 1,  število udeležencev zaposleni občine: 1, 

 

  



 
 

Druge morebitne aktivnosti: 

- Izdelane dopolnitve e-gradiva (Golea, 2016), dostopna na spletni strani; 
http://www.golea.si/sl/izobrazevanje, 

- INFO (Golea) informativni list z aktualnimi temami na področju energetike, število: 30, 
- 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 in izvedbe investicijskega vzdrževanja, 
- Dogovori v okviru EU projektov na temo URE in OVE (npr. ELENA) ter sodelovanje pri pripravi novih 

prijav (npr. ENERGY CARE), 
- Izvedba OVE in URE vsebin v rednih učnih vsebinah na OŠ Antona Ukmarja Koper, OŠ Hrvatini, OŠ 

Koper, OŠ Šmarje pri Kopru v šolskem letu 2015/2016, izvedbo organizira GOLEA v sodelovanju z OŠ 

(zagotavljanje trajnosti Projekta OVE v primorskih občinah sofinanciranega s stani Švicarskega 

prispevka), število skupin: 54, število vključenih udeležencev: 1287, skupno št. ur aktivnosti 146, 

- Izvedba krožkov za izobraževanje osnovnošolskih otrok OŠ Šmarje pri Kopru na temo URE in OVE v 
šolskem letu 2015/2016, izvedbo organizira GOLEA v sodelovanju z OŠ (zagotavljanje trajnosti 
Projekta OVE v primorskih občinah sofinanciranega s stani Švicarskega prispevka), število skupin: 2, 
število vključenih udeležencev: 14, skupno št. ur aktivnosti 21, 

- Izvedba tehničnih dni za izobraževanje osnovnošolskih otrok OŠ Antona Ukmarja Koper, OŠ Gračišče, 

OŠ Hrvatini, OŠ Koper, OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, OŠ Šmarje pri Kopru na temo URE in OVE v 

šolskem letu 2015/2016, izvedbo organizira GOLEA v sodelovanju z OŠ (zagotavljanje trajnosti 

Projekta OVE v primorskih občinah sofinanciranega s stani Švicarskega prispevka), število skupin: 38, 

število vključenih udeležencev: 879, skupno št. ur aktivnosti 158, 

- Udeležba učencev OŠ Šmarje pri Kopru in OŠ dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini na natečaju OVE in URE 
v šolskem letu 2015/2016, natečaj organizira GOLEA v sodelovanju z OŠ (zagotavljanje trajnosti 
Projekta OVE v primorskih občinah sofinanciranega s stani Švicarskega prispevka), na natečaju so 
sodelovali z 2 izdelki, 

- Udeležba učencev in ostalih udeležencev na prireditvi: »Dan OVE in URE-kviz«,  dne 27.5.2016, Nova 
Gorica, dogodek organizira GOLEA (zagotavljanje trajnosti Projekta OVE v primorskih občinah 
sofinanciranega s stani Švicarskega prispevka), Število dogodkov: 1, št. vseh učencev in ostalih 
udeležencev na dogodku: 216 (od tega skupno 42 iz OŠ Šmarje pri Kopru in OŠ dr. Aleš Bebler-Primož 
Hrvatini), 

-  Izvedba 1 ekskurzije OŠ Antona Ukmarja Koper na temo OVE in URE, število skupin: 2, število 
vključenih udeležencev: 61, skupno št. ur aktivnosti 4. 

 
  



 

 

7. Za leto 2017 načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:  

 

  

Predvidena aktivnost  Predvidena 
investicijska vrednost 
oz. strošek aktivnosti  

Predvidena struktura 
financiranja aktivnosti 
glede na vir financiranja  

 
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, 
-nadgrajena orodij za energetski monitoring, 
-izdelava akcijskega načrta za trajnostno rabo 
energije (t.i. SEAP - Sustainable Energy Action 
Plan). 
 
 
 
 

 
34.183,33 € 
 
(skupen znesek za 
celotno obdobje 
trajanje projekta od l. 
2019, izvedba. Izvedba 
posameznih aktivnosti 
še ni terminsko 
natančno določena. 
Dogovori s dogovori s 
projektnimi partnerji v 
teku) 

15 % Mestna občina 
Koper 
 
85 % Program Central 
Europe 

 
 
 
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. 
 
 
 

 

144.579 € 

 
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 (skupen 
znesek, za celotno 
obdobje trajanja projekta 
od 1.10.2016 do 
30.9.2019). 
 



 
 

Predvidena aktivnost  Predvidena 
investicijska vrednost 
oz. strošek aktivnosti  

Predvidena struktura 
financiranja aktivnosti 
glede na vir financiranja  

 
Izdelava Celostne prometne strategije (v 
nadaljevanju CPS) 
 
Opis: CPS je ključno orodje novega pristopa k 
načrtovanju prometa. Prizadeva si rešiti izzive 
občine, ki so povezani s prometom, s čimer ji 
pomaga uresničiti njene ključne razvojne 
potenciale.  
 
Izdelan omenjeni CPS bo podlaga za kandidiranje 
občina na namenske razpise za gradnjo kolesarskih 
stez v naseljih, pločnikov, ureditev mestnih jeder z 
vidika prometne ureditve, postavitev polnilnih 
mest za električna vozila, itd. 
 

 
43.000 € 
  
(19.000 €  
v l. 2016 
in  
24.000 €  
v l. 2017) 
 

85 % Kohezijska sredstva 
 
15 % Mestna občina 
Koper 

 
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 

 
Izvedba delavnic za izobraževanje javnih 
uslužbencev na temo energetske učinkovitosti - 
Izobraževanje za hišnike oziroma vzdrževalce stavb 
(4 udeleženci, nadaljevalno izobraževanje) 
 

1.000,00 € 
100 % Mestna občina 
Koper 

 
Priprava projektnih nalog za prijavo EU in drugih 
projektov  
 

491,80 € 
100 % Mestna občina 
Koper 

 
Spremljanje kazalnikov prijavljenih operacij na LS-
1., LS-2,… ter priprava poročil (7 zavodov - prijave 
LS-1 in LS-2). 
 

1.147,54 € 
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 



 

 

Predvidena aktivnost  Predvidena 
investicijska vrednost 
oz. strošek aktivnosti  

Predvidena struktura 
financiranja aktivnosti 
glede na vir financiranja  

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

600,00 € 
100 % Mestna občina 
Koper 

 
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 Dr. Aleš Bebler-
Primož Hrvatini) 
 
 
 
 

1.500,00 € 
100 % Mestna občina 
Koper 



 
 

Predvidena aktivnost  Predvidena 
investicijska vrednost 
oz. strošek aktivnosti  

Predvidena struktura 
financiranja aktivnosti 
glede na vir financiranja  

 
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.  

  

 

  

  


