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Izvedeni projekti in njihovi učinki – izbrani 
projekti 

Javni sektor - INVESTICIJE 

• Izvedene energetske sanacije  

– Energetska sanacija v okviru OP ROPI 2007-2013 

• OŠ Ciril Kosmača, vrednost investicije: 1.200.000,00 EUR;  učinek: 
prihranek toplote 349,41 MWh/leto; prihranek električne energije 21,46 
MWh/leto; EŠ 126,70 kwh/m2  po rekonstrukciji 63,93 kwh/m2 

• Vrtec Mornarček, vrednost investicije: 340.000,00 EUR; predviden učinek: 
prihranek toplote: 220,27 MWh/leto 

• Vrtec Sečovlje, vrednost investicije: 300.000,00 EUR  predviden učinek; 
prihranek toplote: 119 MWh/leto 

– Sanacija severnega trakta podružnične POŠ VDDC v Sečovljah, vrednost 
investicije: 127.000,00 EUR; učinek: prihranek toplotne energije 26% oz. 18 
kwh/m2   

 

 



Izvedeni projekti in njihovi učinki – izbrani 
projekti 

Javni sektor - INVESTICIJE 

• Izvedene energetske sanacije  

– Zamenjava oken POŠ in Vrtec Strunjan ; vrednost investicije: 14.000,00 EUR 

– Zamenjava oken in vrat v podružničnem vrtcu Ježek v Luciji; vrednost 
investicije: 16.000,00 EUR ;  

– Montaža termostatskih ventilov in izvedba hidravličnega uravnoteženja v  OŠ 
Sečovlje ter POŠ Sv. Peter.; vrednost investicije:  25.000,00 EUR ;  

– Zamenjava kotlov ELKO z kotli na lesno biomaso v OŠ Sečovlje in POŠ Sveti 
Peter v okviru projekta OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PRIMORSKIH OBČINAH, 
Švicarski prispevek; vrednost investicije: 240.000,00 EUR;  učinek: 30 % 
zmanjšanje stroškov , 102tCO2e 



Izvedeni projekti in njihovi učinki –izbrani 
projekti 

– PTSV s SSE na strehi športni dvorani  Lucija in OŠ Lucija; vrednost investicije: 
22.000,00 EUR; učinek : 5.000 kWh/leto 

– Sanacija javne razsvetljave_Podelitev koncesije za JR; vrednost investicije: 
1.590.880,00 EUR; učinek 754.260 kWh (oz. 56 % prihranek). 

– Postavitev 3 elektrarn: OŠ Lucija in OŠ Sečovlje ter Avditorij_najem streh za 
dobo 15 let 

– Vzpostavitev solarnega hlajenja Vrtec Mornarček (v sklopu projekta 
ADRIACOLD); vrednost projekta: 205.000,00 EUR ; vrednost investicije : 
120.000,00 učinek: ogrevanje TSV 5.000 kWh; manjša poraba toplotne 
energije za 15.000 kWh 

 

 



Izvedeni projekti in njihovi učinki –izbrani 
projekti 

JAVNI SEKTOR - Mehke vsebine 

• Nadgradnja podatkov  energetskega knjigovodstva v 43 javnih objektih (vključeni 
podatki REP opredeljene ciljne vrednosti); 

• Izvedeni REP in EI _18 objektov; 

• Vzpostavljen zeleni kotiček Energetika; 

• Izvedba letnih izobraževanj za zaposlene v javni upravi, učitelje in učence v 
izobraževalnih ustanovah (projekt Moja energija); 

• Izvedena ciljna izobraževanja: npr. na področju projektiranja, vzdrževanja kurilnih 
naprav, po izvedeni energetski sanaciji za uporabnike objektov; 

• Opredelitev obveznosti glede energetsko varčne gradnje v ustreznih občinskih 
aktih. 

 



Izvedeni projekti in njihovi učinki –izbrani 
projekti 

JAVNI SEKTOR - Mehke vsebine 

• Umestitev površin v OPN pod namensko rabo E (energetski namen); 

• Iskanje možnosti OVE za oskrbo z energijo za ogrevanje in hlajenje javnih 
objektov_izdelava pred-investicijske študije za plitko geotermalno energijo 
(vključenost v projekt LEGEND); 

• JZP za 11 javnih objektov (PRED OBJAVO JAVNEGA RAZPISA) 

– Občinska hiša Piran, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, OŠ Vincezo e Diego 
de Castro Piran, POŠ Cirila Kosmača Portorož, Vrtec Mornarček Piran, ZD Piran 
Lucija, Vrtec Morje Lucija, Vrtec Mornarček - enota Barčica Portorož, 
Telovadnica Piran, 

 

 

 

 

 



Izvedeni projekti in njihovi učinki –izbrani 
projekti 

PROMET- Investicije 

•  Vzpostavitev sistema za izposojo koles Piranko (V sklopu izvedbe projekta  Adria. 
MOVE IT!) ; vrednost projekta: 345.508,00 EUR 

– 100 koles s ključavnicami, stojala za kolesa, urejene dve (2) postaji za kolesa 

– Nabava električnega dostavnega vozila za prevoz manjšega tovora – Dostavko 

– Nakup dveh (2) električnih shuttle busov  

• Postavitev dveh napajalnih mest za polnjenje električnih vozil. 

PROMET-Mehke vsebine 

• Načrt razvoja mirujočega prometa na območju Občine Piran  

• Npr.: Na relaciji Piran-Fornače v obstoječem stanju obratuje »gratis« javni prevoz. 
Prevoz na relaciji Piran-Lucija ima simbolično ceno in je tako dostopen vsem (1 
EUR). 

 

 



Solarno hlajene v vrtcu Mornarček Piran 
ADRIACOLD  

• absorpcijsko hlajenje v vrtcu Mornarček Piran, Ulica IX. korpusa 40, 6330 
PIRAN. 

• Izvedeno je hlajenje treh igralnic in hodnika v zahodnem delu vrtca z 
absorpcijskim hladilnim agregatom. 

 

 



Energetska sanacija OŠ Cirila Kosmača 



Izvedba projekta Moja energija 

• inovativni pristop k informiranju in  učiteljev in mladi o dejavnostih povezanih 
lokalnim energetskim upravljanjem občin, in širšemu družbenemu konceptu, ki 
zajema razvoj kritične presoje o vsakodnevnih navadah. 

 



Kazalniki energetske trajnosti_analiza učinka EU 

Merjenje učinkov na podlagi  kazalnikov trajnosti: 

• Okoljski indikatorji – 9; ekonomski indikatorji – 17; Socialni indikatorji  – 5  

Ugotovitve:  

• Ni negativnih učinkov na prepoznane indikatorje,  

• Dosega se 18 od 31 energetsko trajnostnih indikatorjev. 

• Odstopanje indikatorjev na področju:  

– environment indicators : soil quality, solid waste generation and management;  

– economic indicators : overall production, supply efficiency, production, end use (in 
regards to industrial and agricultural energy intensities), prices security, new jobs;  

– social indicators are: equity (accessibility, affordability, disparities), health (safety).  

 



 

 

Hvala za vašo pozornost! 


