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): Andrej Hrabar, Tel.: +386 (0)5 6646-513,
andrej.hrabar@koper.si
Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta: 2013

Datum poročanja: 31.3.2022

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
Učinek
financiranja
aktivnosti
izvedene aktivnosti
glede na vir
financiranja

Gasilski dom Babiči – obnova
519.762 €
Opis: Po začetku gradnje se je pokazala
potreba po širitvi garažnega dela izven
projektiranih gabaritov zaradi sprejetja
nove tipizacije za gasilska vozila v Sloveniji,
v kateri so se spremenile dimenzije za
tovrstna vozila.

(od tega 484.260 € v
l.2021
in 35.503 € v l.2021)

100 % Mestna
občina Koper

Javna razsvetljava Turki
(napajanje na sončne celice)
Opis: Projekt je bil izglasovan v okviru
participativnega proračuna. Zaradi
oddaljenosti infrastrukture napajanja javne
razsvetljave je bila sprejeta in dogovorjena
rešitev s postavitvijo svetil z napajanjem na
sončno energijo.

4.410 €

Participativni
proračun MOK

151.098 €

Na podlagi
dogovora o
izvajanju
omilitvenih
ukrepov zaradi
izvajanja
pristaniške
dejavnosti,
zagotavlja družba
Luka Koper d.d.
Mestni občini
Koper namensko
donacijo za
obdobje petih let.

Omilitveni ukrepi za občane
Opis: Občinski svet Mestne občine Koper je
sprejel Odlok o dodeljevanju nepovratnih
sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z
namenom zmanjšanja vplivov emisij iz
pristaniške dejavnosti (Uradni list RS, št.
70/2019, v nadaljevanju Odlok), ki je
podlaga za izvedbo javnega razpisa za
dodelitev nepovratnih sredstev lastnikom
stanovanjskih stavb na območju izvajanja
ukrepov. V okviru omilitvenih ukrepov so
sofinancirane naložbe v zamenjavo
stavbnega pohištva, obnovo fasade,

Gradnja skladno s
pravilnikom o
učinkoviti rabi
energije v stavbah
(Uradni list RS, št.
52/10 in 61/17 –
GZ)

Učinki na letnem
nivoju:
-Proizvodnja in
raba energije iz
OVE 600 kWh

Učinek izven
javnega sektorja
- na stavbah
zasebnega
sektorja

Izvedena aktivnost

Investicijska
vrednost oz.
strošek aktivnosti

Struktura
Učinek
financiranja
aktivnosti
izvedene aktivnosti
glede na vir
financiranja

zamenjavo strehe in nabave toplotnih
črpal, klimatskih ali prezračevalnih naprav.

Poslovni prostori - razne adaptacije
Opis: V začetku proračunskega leta,
februarja 2021, smo zaključili izvedbo
rekonstrukcije kotlovnice ter ureditev
ogrevanja, hlajenja in prezračevanja v
Kavarni Loggia. Spomladi se je v Kavarni
Loggia saniralo tudi sanitarije za goste in
personal ter obnovilo odtočne cevi v
prostorih kuhinje. Iz te postavke smo krili
nakup oljnega kotla in izvedli obnovitvena
dela v arhivu na naslovu Belveder 2,
zamenjavo peči na naslovu Gortanov trg
15, zamenjavo stavbnega pohištva na
naslovu Čevljarska ulica 32 in Pristaniška
ulica 11 ter stroške nujnih sanacijskih del
na naslovih Kettejeva ulica 1, Cesta Zore
Perello Godina 3, Kolarska ulica 10,
Pristaniški ulici 37, Verdijeva ulica 7a in
Prešernov trg 6. Krili smo tudi stroške
adaptacije sanitarij in druga sanacijska dela
v prostorih na Prešernovem trgu 4 ter
ureditve električne napeljave na Kidričevi
ulici 43 in Verdijevi ulici 11. Za izvedbo
vseh posegov je bila izvedena
prerazporeditev dodatnih sredstev.

178.517 €

MOK
100 % Mestna
občina Koper

573.706 €
Novogradnja prizidka OŠ Dušana Bordona

OŠ Dekani - obnova kuhinje in povečava
jedilnice
Opis: Obnova kuhinje

(od tega
100 % Mestna
80.304 € v l.2021
občina Koper
in 493.402 € v l.2021)

335.079 €

100 % Mestna
občina Koper

Opombe:
-Ukrepi izvedeni v
okviru
investicijskega
vzdrževanja,
glavnina ukrepov
se nanaša na
izvedbo
adaptacije
objektov

Gradnja skladno s
pravilnikom o
učinkoviti rabi
energije v stavbah
(Uradni list RS, št.
52/10 in 61/17 –
GZ).

Gradnja skladno s
pravilnikom o
učinkoviti rabi
energije v stavbah
(Uradni list RS, št.

Izvedena aktivnost

Investicijska
vrednost oz.
strošek aktivnosti

1.175.538 €
Celovita prenova objekta - Vergerijev trg 3

(od tega 818.169 € v
l. 2021 in
357.369 € v l. 2022)

Struktura
Učinek
financiranja
aktivnosti
izvedene aktivnosti
glede na vir
financiranja
52/10 in 61/17 –
GZ).

Mestna občina
Koper 66 %,
Obalni dom
upokojencev 2 %,
Ministrstvo za delo,
družino in enake
možnosti
32 %

Učinki na letnem
nivoju:
-raba energije iz
OVE 42.000 kWh

Obnova skladišča Libertas
Opis: Vzdrževanje in izdelava projektne
dokumentacije za rekonstrukcijo stavbe

Parkirna hiša P+R Sonce

Vrtec Semedela enota Slavnik - obnova
kuhinje

42.371 €

100 % Mestna
občina Koper

Učinek je
posreden

1.372.625 €

Mestna občina
Koper 58,16 %, CTN
41,84 % (ESRR trajnostna
mobilnost 80 %,
sredstva SLO 20 %)

V okviru parkirne
hiše je načrtovana
postavitev
polnilnic za
električna vozila

10.950 €

100 % Mestna
občina Koper

Opombe:
-Ukrep izveden v
okviru inv.
vzdrževanja

100 % Mestna
občina Koper

Opombe:
-Ukrepi izvedeni v
okviru
investicijskega
vzdrževanja

Vrtec Semedela enota Markovec- obnova
notranjosti objekta - zamenjani radiatorji in 9.750 €
svetilke

63.875,00 €
Projekt SECAP
(Interreg Italia - Slovenija)

(od tega 42.540,75 €
v l. 2020, 12.813,33 €

15 % Mestna
občina Koper

Učinek je
posreden

Izvedena aktivnost

Investicijska
vrednost oz.
strošek aktivnosti

Opis projektnih aktivnosti:
- Osnovna evidenca emisij,
- Analiza ranljivosti okolja,
- Strategija prilagajanja na podnebne
spremembe,
- Podpora občinam za priključitev
Konvenciji županov za podnebne
spremembe in energijo,
- Individualna podpora občinam glede
prilagoditvenih ukrepov,
- Izdelava Energetsko podnebnega
načrta občine.

v l. 2021 in 8.520,92
€ v l. 2022)

Projekt IMPULSE PLUS
Prenos uporabe celovitih upravljavskih
podpornih orodij za energetsko
učinkovitost javnih stavb v Sredozemlju na
nova območja
(Interreg Mediteran)
Opis projektnih aktivnosti::
- Analiza energetske učinkovitosti
javnega stavbnega fonda Mestne
občine Koper,
- Izdelava razširjenih energetskih
pregledov,
- Izdelava investicijske
dokumentacije.

15 % Mestna
33.600,00 €
občina Koper
(od tega 22.800 € v l.
2021 in 10.800,00 € v 85 % Interreg
l. 2022)
Mediteran

Projekt SOLAR ADRIA
Pospeševanje razvoja sončne energije v
obalnih občinah Jadranske regije
(European Climate Initiative - EUKI)
Opis:
Mestna občina Koper je v ta raziskovalni
projekt vključena preko Biotehniške
fakultete, ki je partner projekta. Izvedeno
je bilo kartiranje sončnega obsevanja,
izdelano orodje za določitev potenciala za
umestitev sončni elektrarn na strehe ter
pripravljena analiza potenciala za izrabo

Struktura
Učinek
financiranja
aktivnosti
izvedene aktivnosti
glede na vir
financiranja
85 % Interreg Italia
- Slovenija

Aktivnost v celoti
financirana s strani
European Climate
Initiative - EUKI)

Učinek je
posreden

0 % Mestna občina
Koper
100 % European
Climate Initiative EUKI)

Učinek je
posreden

Izvedena aktivnost

Investicijska
vrednost oz.
strošek aktivnosti

Struktura
Učinek
financiranja
aktivnosti
izvedene aktivnosti
glede na vir
financiranja

sončene energije na območju Mestne
občine Koper.

ENES-CE projekt - Sodelovanje med javnimi
organi in energetskimi zadrugami
državljanov pri izvajanju lokalnih
energetskih strategij v Srednji Evropi.
Pričakovani rezultati so:
- razvite in izvedene inovativne
energetske strategije,
- državljani, ki sodelujejo v procesu
energetskih strategij in
načrtovanju razvoja
- izboljšani upravljavski sistem
- oblikovan okvir za razvoj naložb
državljanov
- ustvarjene energetske skupine /
zadruge, ki so sposobne podpirati
načrtovanje, izvajanje in tudi
financiranje projektov trajnostne
energije (načrtovana je postavitev
skupnostne sončne elektrarne),
- izvedba posodobitve javne
razsvetljave na lokaciji Slemenska
cesta z nadgradnjo v LED
razsvetljavo (36 svetilk) in uvedbo
daljinskega upravljanja.

Priprava prijave in ostale
dokumentacije na razpis EUROPEAN CITY
FACILITY za pridobitev tehnične pomoči za
pripravo dokumentacije z namenom za
sanacijo objektov na Trgu Brolo 3 in 4.

85 % Program
Interreg CENTRAL
EUROPE
15 % Mestna
občina Koper
111.107,50 €
(od tega 38.726 € v l.
2021)

2.000,00 €

Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz
LEK v letu 2020 ter plan aktivnosti za leto
2021 za občinski svet (Skladno z 20. členom
800,00 €
Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini
lokalnega energetskega koncepta (Uradni
list RS, št. 56/2016)).

Projekt je
sofinanciran v
okviru
transnacionalnega
Programa
čezmejnega
sodelovanja
INTERREG Srednja
Evropa 2014-2020
iz sredstev
Evropskega sklada
za regionalni razvoj.

Učinki na letnem
nivoju za
izvedeno prenovo
javne razsvetljave
na lokaciji
Slemenska cesta:
- zmanjšana raba
energije za 9.876
kWh,
- zmanjšanje
emisij CO2 za
3.486 kg,
- zmanjšanje
stroškov za
energente
1.086,40 €

100 % Mestna
občina Koper

Učinek je
posreden

100 % Mestna
občina Koper

Učinek je
posreden

Izvedena aktivnost

Investicijska
vrednost oz.
strošek aktivnosti

Struktura
Učinek
financiranja
aktivnosti
izvedene aktivnosti
glede na vir
financiranja

Izvajanje upravljanja z energijo:
-Spremljanje kazalnikov prijavljenih
operacij na JOB.
-Priprava poročil (letno poročanje skladno
z zahtevami pristojnega ministrstva 2
objekta (JOB - OŠ Pier Paulo Vergerio in
Vrtec Prisoje)
-Dopolnitve strukture poročevalskih enot v
informatizirani zbirki
energetskega knjigovodstva pristojnega
ministrstva, poročanje glede letne rabe in
strokov za energijo v posameznih javnih
občinskih objektih, vodenje zbirke
podatkov o tehničnih lastnostih stavbe, in
sicer o lastnostih ovoja in tehničnih
sistemov stavbe skladno z zahtevami
pristojnega ministrstva (43 objektov).

6.777,87 €

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
(33 objektov).

3.893,44 €

100 % Mestna
občina Koper

Učinek je
posreden

Sodelovanje pri pripravi projektnih nalog za
163,93 €
prijavo EU in drugih projektov

100 % Mestna
občina Koper

Učinek je
posreden

Iskanje finančnih virov za realizacijo
ukrepov

245,90 €

100 % Mestna
občina Koper

Učinek je
posreden

Svetovanje na področju energetskega
načrtovanja

245,90 €

100 % Mestna
občina Koper

Učinek je
posreden

1.190,00 €

100 % Mestna
občina Koper

Učinek je
posreden

Izdelava merjenih energetskih izkaznic za
občinske javne objekte.
-Osnovna šola Elvire Vatovec Prade Podružnica Sv. Anton,

Izvedena aktivnost

Investicijska
vrednost oz.
strošek aktivnosti

Struktura
Učinek
financiranja
aktivnosti
izvedene aktivnosti
glede na vir
financiranja

-Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il
Vecchio, Hrvatini,
-Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il
Vecchio, Semedela.

OVE in URE dan
Opomba: zaradi ukrepov vezanih na
epidemijo Covid-19 tradicionalni dogodek
ni bil izveden v letu 2021.
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 otroki. Dogodek
organizira Golea.

/*

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

/*

/*

Učinek je
posreden

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.

5. 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 »Začeti moramo takoj! Mudi se!«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne
9.2.2021,
članek z naslovom »Primorski župani za reševanje planeta«, objavljen v časopisu Primorske novice,
dne 4.2.2021,
prispevek z naslovom »Primorske občine – ambasadorke za podnebne spremembe«, Radio Robin https://www.robin.si/index.php/lokalno/novice/item/8910-primorske-obcine-ambasadorkepodnebnih-sprememb, dne 4.2.2021,
prispevek z naslovom »Kako občutimo podnebne spremembe«, Radio Robin https://www.robin.si/index.php/component/k2/item/8912-kako-obcutimo-podnebnespremembe-in-kaj-nas-caka-v-torek-ob-11h, dne 6.2.2021,
članek z naslovom »ZAVEZA PRIMORSKIH ŽUPANOV: emisije ogljikovega dioksida zmanjšati za 40
odstotkov«, Regional Obala - https://regionalobala.si/novica/zaveza-primorskih-zupanov-emisijeogljikovega-dioksida-zelijo-zmanjsati-za-vsaj-40-odstotkov, dne 4.2.2021,
članek z naslovom »Župani v boju s podnebnimi spremembami«, objavljen na Primorskem Valu, dne
4.2.2021,
članek z naslovom »Po Ajdovščini se za skupnostne sončne elektrarne zanimajo tudi v Kopru«,
Energetika.net - https://www.energetika.net/novice/trgovanje/po-ajdovscini-se-za-skupnostnesoncne-elektrarne-zanimajo-tu, dne 4.2.2021,
članek z naslovom »Ob robu parka energetsko igrišče«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne
12.1.2021,
članek z naslovom »Končno kolesarska steza med Olmom in Šalaro«, objavljen v časopisu Primorske
novice, dne 22.2.2021
Oddaja za promocijo projekta SECAP ter izvajanja aktivnosti na območju Primorske in ozaveščanje
javnosti o podnebnih spremembah in pomembnosti ukrepanja na Radio Robin, dne 9.2.2021 z
naslovom: Izvori in vplivi podnebnih sprememb ter prizadevanja lokalnih skupnosti za spopadanje z
njimi.
Prispevek na RTV SLO: https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174833924?s=tv

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

Letaki #SPREMENINAČIN (Projekt ENERGY CARE), razdeljenih 150 letakov,
Brošure varčevanje z energijo (Projekt ENERGY CARE), razdeljenih 150 brošur,
Letaki Inovativne finančne sheme za občinske stavbe (Projekt SISMA), razdeljenih 20 letakov,
Brošure Trajnostna modra energija v Mediteranu (Projekt Maestrale), razdeljenih 20 brošur,
Katalog Energetsko vzorčnih točk (Projekt Nekteo), razdeljenih 30 katalogov,
Brošure Učinkovita raba energije s Ciljnim spremljanjem rabe energije v pisarni (GOLEA, Vrtojba
2014), razdeljenih 30 brošur, ,
Brošure Učinkovita raba energije v gospodinjstvu (GOLEA, Vrtojba 2014), razdeljenih 30 brošur.

Število organiziranih srečanj za širšo javnost in okvirno število udeležencev ter naslove teh
srečanj:
- Izvedena svetovanja občanom v okviru Energetske svetovalne pisarne ENSVET Koper,
- Izvedba ostalih svetovanj oziroma srečanj za širšo javnost je v domeni Energetske svetovalne pisarne
ENSVET Koper.

Število in naslove delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki so se jih udeležili zaposleni
občine:
- Dogodek: »Izvori in vplivi podnebnih sprememb ter prizadevanja lokalnih skupnosti za spopadanje z
njimi«, dne 3.2.2021, preko ZOOM spletne platforme, sofinanciranje izvedbe v okviru projekta SECAP
s stani programa Interreg Italija-Slovenija, število dogodkov: 1, število udeležencev zaposleni občine:
3,
- Delavnica izvedena v okviru projekta SOLAR ADRIA v prostorih MO Koper, dne 21.12.2021
sofinanciranje izvedbe v okviru European Climate Initiative – EUKI, število dogodkov: 1, število
udeležencev zaposleni občine: 6.

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 strani 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 strani
programa Interreg Slovenija – Avstrija,
- INFO (Golea) informativni list z aktualnimi temami na področju energetike, število: 24,
- Dogovori za sodelovanje pri projektu Upravljanja z energijo v javnih stavbah,
- 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,
- Občina je partner projektov ENES-CE,
- Dogovori in sestanki v okviru EU projektov na temo URE in OVE (ENES-CE, SECAP, SOLAR ADRIA,
IMPULSE PLUS) ter sodelovanje pri pripravi novih prijav (npr. EUCF, TCEI - Thriving Communities
Energy Incubator (LIFE Program), COOL CE projekt (Program Srednja Evropa), ICEICE projekt
(Program Srednja Evropa) ipd.),
- Delavnice izvedene v okviru projekta ENES-CE z namenom animiranja deležnikov na temo
skupnostnih projektov, dne: 24.8.2021, 2.9.2021 in 30.9.2021, Lokacija: prostori Uprave MO Koper
in Krajevne skupnosti Sveti Anton, sofinanciranje izvedbe v okviru Programa Interreg CENTRAL
EUROPE, število dogodkov: 3, število udeležencev: 65,
- Izvedba OVE in URE krožkov na OŠ Šmarje pri Kopru v šolskem letu 2020/2021, (nadaljevanje
zastavljenega programa v okviru Projekta OVE v primorskih občinah),
- Izvedba OVE in URE vsebin v rednih učnih vsebinah na OŠ Šmarje pri Kopru v šolskem letu 2020/2021,
(nadaljevanje zastavljenega programa v okviru Projekta OVE v primorskih občinah),

- Izvedba OVE in URE vsebin v rednih učnih vsebinah na OŠ Antona Ukmarja Koper na temo URE in OVE
v šolskem letu 2020/2021, (nadaljevanje zastavljenega programa v okviru Projekta OVE v primorskih
občinah),
- Izvedba tehničnih dni za izobraževanje osnovnošolskih otrok OŠ Antona Ukmarja Koper na temo URE
in OVE v šolskem letu 2020/2021, (nadaljevanje zastavljenega programa v okviru Projekta OVE v
primorskih občinah),
- Izvedba tehničnih dni za izobraževanje osnovnošolskih otrok OŠ Istrskega odreda Gračišče na temo
URE in OVE v šolskem letu 2020/2021, (nadaljevanje zastavljenega programa v okviru Projekta OVE v
primorskih občinah),
- Izvedba tehničnih dni za izobraževanje osnovnošolskih otrok OŠ Šmarje pri Kopru na temo URE in
OVE v šolskem letu 2020/2021, (nadaljevanje zastavljenega programa v okviru Projekta OVE v
primorskih občinah).

6. Za leto 2022 načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:
Predvidena aktivnost

Gasilski dom Babiči – obnova
Opomba: Po začetku gradnje se je pokazala
potreba po širitvi garažnega dela izven
projektiranih gabaritov zaradi sprejetja nove
tipizacije za gasilska vozila v Sloveniji, v kateri so se
spremenile dimenzije za tovrstna vozila.

Predvidena
investicijska vrednost
oz. strošek aktivnosti

519.762 €
(od tega 484.260 € v
l.2021
in 35.503 € v l.2021)

Poslovni prostor Beblerjeva ulica 22 in objekt na
Ulici pri Velikih vratih 12 v Kopru
Opis: Pristopili smo k celoviti prenovi strehe s
toplotno izolacijo na večstanovanjskem objektu
Beblerjeva ulica 22 v Kopru v deležu etažne
lastnine Mestne občine in k celoviti prenovi strehe
na objektu Ulica pri Velikih vratih 12 v Kopru.

Predvidena struktura
financiranja aktivnosti
glede na vir financiranja

15.405 €

100 % Mestna občina
Koper

100 % Mestna občina
Koper - rezervni sklad
večstanovanjskega
objekta

Ambulanta Škofije - ureditvi koncesijske
ambulante
Opis: V teku je nabava opreme za ambulanto in
izbira koncesionarja. Med ukrepe energetske
učinkovitosti spada zamenjava stavbnega pohištva
- okna in vrata.

103.421 €

100 % Mestna občina
Koper

29.525 €

100 % Mestna občina
Koper

Osrednja knjižnica srečka Vilharja
Opis: sanacija strehe in dela dotrajanega
stavbnega pohištva

ENES-CE - Energetska sanacija del javne
razsvetljave na Slemenski cesti

85 % Program Interreg
CENTRAL EUROPE
24.998 €
15 % Mestna občina
Koper

Predvidena aktivnost

Predvidena
investicijska vrednost
oz. strošek aktivnosti

Predvidena struktura
financiranja aktivnosti
glede na vir financiranja

573.706 €
Novogradnja prizidka OŠ Dušana Bordona

(od tega
80.304 € v l.2021
in 493.402 € v l.2021)

KS Bertoki - dokumentacija

10.000 €

100 % Mestna občina
Koper

100 % Mestna občina
Koper

Mestna občina Koper
66 %
1.175.538 €
Celovita prenova objekta - Vergerijev trg 3

Obnova skladišča Libertas

(od tega 818.169 € v l.
2021 in
357.369 € v l. 2022)

Ministrstvo za delo,
družino in enake
možnosti 32 %

20.000 €

100 % Mestna občina
Koper

1.579.718 €

Mestna občina Koper
58,16 %,
CTN 41,84 % (ESRR trajnostna mobilnost
80 %, sredstva SLO 20 %)

Parkirna hiša P+R Sonce
Opomba: V okviru parkirne hiše je načrtovana
postavitev polnilnic za električna vozila

Obalni dom upokojencev
2%

100 % Mestna občina
Koper

Prenova objekta Trg Brolo 3 in 4
-Izdelava PGD, PZI

10.000 €

Energetska sanacija »Collegio dei nobili« - objekt
osnovne šole in gimnazije z italijanskim učnim
jezikom

668.852 €

Mestna občina Koper,
MIZŠ

OŠ Prade - izolacija telovadnice

53.197 €

Mestna občina Koper

Predvidena aktivnost

Predvidena
investicijska vrednost
oz. strošek aktivnosti

Predvidena struktura
financiranja aktivnosti
glede na vir financiranja

85,25 % Mestna občina
Koper

Novogradnja OŠ Oskarja Kovačiča Škofije
(fazna izvedba do leta 2023)

6.728.984 €

Opomba: Gradnja skladno s pravilnikom o
učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS,
št. 52/10 in 61/17 – GZ).

(od tega
4.953.758 € v l. 2021 in
1.775.226 € v l. 2022)

Lokalni energetski koncept Mestne občine Koper
(2. del).

4.183,30 €

14,75 % Javni razpis za
sofinanciranje investicij v
vrtcih in osnovnem
šolstvu v Republiki
Sloveniji v proračunskem
obdobju 2021 – 2024,

100 % Mestna občina
Koper

Projekt SECAP
(Interreg Italia - Slovenija)
Opis projektnih aktivnosti:
- Osnovna evidenca emisij,
- Analiza ranljivosti okolja,
- Strategija prilagajanja na podnebne
spremembe,
- Podpora občinam za priključitev Konvenciji
županov za podnebne spremembe in energijo,
- Individualna podpora občinam glede
prilagoditvenih ukrepov,
- Izdelava Energetsko podnebnega načrta
občine.

Projekt IMPULSE PLUS
Prenos uporabe celovitih upravljavskih podpornih
orodij za energetsko učinkovitost javnih stavb v
Sredozemlju na nova območja
(Interreg Mediteran)
Opis projektnih aktivnosti::
- Analiza energetske učinkovitosti javnega
stavbnega fonda Mestne občine Koper,
- Izdelava razširjenih energetskih pregledov,
- Izdelava investicijske dokumentacije.

63.875,00 €
(od tega 42.540,75 € v
l. 2020, 12.813,33 € v l.
2021 in 8.520,92 € v l.
2022)

33.600,00 €
(od tega 22.800 € v l.
2021 in 10.800,00 € v l.
2022)

15 % Mestna občina
Koper
85 % Interreg Italia Slovenija

15 % Mestna občina
Koper
85 % Interreg Mediteran

Predvidena aktivnost

Predvidena
investicijska vrednost
oz. strošek aktivnosti

Predvidena struktura
financiranja aktivnosti
glede na vir financiranja

Aktivnost v celoti
financirana s strani
European Climate
Initiative - EUKI)

0 % Mestna občina Koper

Projekt SOLAR ADRIA
Pospeševanje razvoja sončne energije v obalnih
občinah Jadranske regije
(European Climate Initiative - EUKI)
Opis:
Mestna občina Koper je v ta raziskovalni projekt
vključena preko Biotehniške fakultete, ki je partner
projekta. Izvedeno je bilo kartiranje sončnega
obsevanja, izdelano orodje za določitev potenciala
za umestitev sončni elektrarn na strehe ter
pripravljena analiza potenciala za izrabo sončene
energije na območju Mestne občine Koper.

100 % European Climate
Initiative - EUKI)

ENES-CE projekt - Sodelovanje med javnimi organi
in energetskimi zadrugami državljanov pri
izvajanju lokalnih energetskih strategij v Srednji
Evropi.
Pričakovani rezultati so:
- razvite in izvedene inovativne energetske
strategije,
- državljani, ki sodelujejo v procesu
energetskih strategij in načrtovanju
razvoja
- izboljšani upravljavski sistem
- oblikovan okvir za razvoj naložb
državljanov
- ustvarjene energetske skupine / zadruge,
ki so sposobne podpirati načrtovanje,
izvajanje in tudi financiranje projektov
trajnostne energije (načrtovana je
postavitev skupnostne sončne elektrarne),
- izvedba posodobitve javne razsvetljave na
lokaciji Slemenska cesta z nadgradnjo v
LED razsvetljavo (36 svetilk) in uvedbo
daljinskega upravljanja.

Lokalni energetski koncept Mestne občine Koper
(2. del).

85 % Program Interreg
CENTRAL EUROPE
15 % Mestna občina
Koper
111.107,50 €
(3.500 € v l. 2022)

4.183,30 €

Projekt je sofinanciran v
okviru transnacionalnega
Programa čezmejnega
sodelovanja INTERREG
Srednja Evropa 20142020 iz sredstev
Evropskega sklada za
regionalni razvoj.

100 % Mestna občina
Koper

Predvidena aktivnost

Predvidena
investicijska vrednost
oz. strošek aktivnosti

Predvidena struktura
financiranja aktivnosti
glede na vir financiranja

Investicijska dokumentacija za postavitev sončnih
elektrarn na strehe izbranih javnih objektov glede
na predhodno opravljene analize

3.000,00 €

100 % Mestna občina
Koper

Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK v
letu 2021 ter plan aktivnosti za leto 2022 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

163,93 €

100 % Mestna občina
Koper

Spremljanje kazalnikov prijavljenih operacij na
JOB.
-Priprava poročil (letno poročanje skladno z
zahtevami pristojnega ministrstva 2 objekta (JOB OŠ Pier Paulo Vergerio in Vrtec Prisoje)
-Dopolnitve strukture poročevalskih enot v
informatizirani zbirki
energetskega knjigovodstva pristojnega
ministrstva, poročanje glede letne rabe in strokov
za energijo v posameznih javnih
občinskih objektih, vodenje zbirke podatkov o
tehničnih lastnostih stavbe, in sicer o lastnostih
ovoja in tehničnih sistemov stavbe skladno z
zahtevami pristojnega ministrstva (43 objektov).

6.777,87 €

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

3.893,44 €

100 % Mestna občina
Koper

Sodelovanje pri pripravi projektnih nalog za prijavo
EU in drugih projektov.

Izvajanje revizije energetskega pogodbeništva za
Projekt izvedbe del energetske obnove,
pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe
energije, znižanje stroškov energije, dobava

Predvidena aktivnost

Predvidena
investicijska vrednost
oz. strošek aktivnosti

Predvidena struktura
financiranja aktivnosti
glede na vir financiranja

1.180,00 €

100 % Mestna občina
Koper

Izvedba izobraževanj za učitelje, ki izvajajo OVE in
URE vsebine v okviru pouka, krožkov, tehničnih dni
ali ostalih izobraževalnih aktivnosti v vrtcih in šolah
(OŠ Antona Ukmarja Koper, OŠ Istrskega odreda
1.500,00 €
Gračišče, OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, OŠ in Vrtec
Šmarje pri Kopru, OŠ Koper, OŠ Ivana Babiča Jagra
Marezige).

100 % Mestna občina
Koper

toplote in uvedba energetskega upravljanja v
javnih objektih Mestne občine Koper.

Izdelava merjenih energetskih izkaznic za občinske
javne objekte.
Izkaznica se izdela za objekte:
-Osrednja knjižnica S. Vilharja, oddelek za mlade
bralce (Verdijeva 2)
-Prektorska palača
Izdelava računske energetske izkaznice za občinske
javne objekte.
Izkaznica se izdela za objekte:
-Trg Brolo 3,4.

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.

