
OBRAZLOŽITEV PROJEKTA ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA OSNOVNA ŠOLA KOBILJE  

(osnovna šola, telovadnica in vrtec) 

 

Gre za spodbudo Ministrstva za infrastrukturo in Evropske kohezijske politike za naložbe Povečanje 
učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju. Po izvajanju ukrepov se znižajo stroški energije in drugi 
obratovalni stroški, kot so stroški vzdrževanja in upravljanja objekta, ohranja se vrednost objekta, 
zagotavlja učinkovito in zanesljivo obratovanje energetskih sistemov ter zagotavlja ugodnejšo delovno 
in bivalno okolje za uporabnike objekta.  

Občina Kobilje se je tako odločila za energetsko sanacijo Osnovne šole Kobilje s telovadnico in vrtcem. 
Ukrepi, ki se bodo na objektu izvajali, so: 

1. Sanacija zunanjih zidov 
2. Sanacija stropov proti neogrevanim podstrešjem 
3. Sanacija stavbnega pohištva 
4. Vgradnja solarnega sistema za pripravo tople vode 
5. Vgradnja termostatskih ventilov in obtočnih črpalk s frekvenčno regulacijo 
6. CNS (centralni nadzorni sistem in sistem za spremljanje porabe energije) 
7. Priklop na sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomso 
8. Varčna razsvetljava 
9. Organizacijski ukrepi. 

Primarni cilj, doseženi po sanaciji, je zmanjšanje stroškov energije v objektu: 

- celovita energetska prenova objekta (zamenjava stavbnega pohištva, toplotna izolacija 
zunanjih sten, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava primarnega energetskega sistema in 
energenta), 

- zmanjšanje toplotnih izgub objektov in zmanjšanje porabe primarne energije, 
- nižji stroški rabe energije, 
- izboljšanje zanesljivosti energetskega sistema, 
- izboljšanje delovnih pogojev z vidika mikroklimatskih pogojev.  

Skupna investicijska vrednost projekta za Občino Kobilje znaša 294.952 EUR brez DDV oz. 351.133 EUR 
z DDV.  

V projekt se vključujeta tudi Občina Veržej (Osnovna šola Veržej 361.687 EUR in Vzgojni dom Veržej 
111.912 EUR, oboje brez DDV) ter Občina Radenci (Športna dvorana Radenci 177.000 EUR brez DDV).  

Občine so izvedle skupni javni razpis »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega 
pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje 
in Športne dvorane Radenci«, v okviru katerega sta se pravilno prijavila dva ponudnika:  

- ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d. Velenje in 

- PETROL, Slovenska energetska družba, d.d. Ljubljana. 

Tretji ponudnik Synco, podjetje za energetske storitve d.o.o., Ljubljana, ni oddal popolne ponudbe. 

 


