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      Sporočilo za javnost – Za takojšnjo objavo 

 

 

Podpis koncesijske pogodbe za izvedbo energetskih obnov javnih objektov  

v lasti Občine Šmarje pri Jelšah 

 

 
V prihodnjih dveh letih bo v občini Šmarje pri Jelšah energetsko obnovljenih osem javnih objektov. 

Vrednost obnove, ki jo bo izvedel izbrani koncesionar Petrol, znaša 1,9 milijona evrov. Za izvedbo 

projekta so pridobljena tudi kohezijska sredstva.  

Župan Stanislav Šket in mag. Janez Grošelj, direktor Energetike in okolja, sta danes podpisala 

koncesijsko pogodbo za izvedbo energetske sanacije osmih objektov v javni lasti Občine Šmarje pri 

Jelšah. Petrol je tako pridobil 15-letno koncesijo, ki natančno opredeljuje projekt energetske obnove. 

Trenutno je obsežen projekt v fazi projektiranja, izvedba je predvidena do ogrevalne sezone 

2019/2020. 

Sedem objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah bo celovito energetsko obnovljenih, in sicer 

podružnične osnovne šole Šentvid, Mestinje, Sveti Štefan in Zibika, stara šola, centralna osnovna šole 

in zdravstveni dom v Šmarju pri Jelšah. Glede na stanje objektov bodo obnovljene fasade, vgrajena 

strešna toplotna izolacija, zamenjano stavbno pohištvo, vgrajena zunanja senčila. Predvidena je 

izboljšava ogrevalnega sistema in menjava energetsko neučinkovite razsvetljave. Vzpostavljeno bo 

energetsko upravljanje, preko katerega bo zagotovljeno doseganje želenih prihrankov energije.  

Za dva objekta je predvidena tehnološka energetska obnova. V objektu knjižnice v Šmarju pri Jelšah 

je predvidena celovita prenova kotlovnice na zemeljski plin, v objektu telovadnice pri centralni 

osnovni šoli bosta obnovljeni toplotna postaja in obstoječa energetsko neučinkovita razsvetljava. 

Zagotovljen pogodbeni prihranek toplote je približno 275.000 kWh in približno 187.000 kWh 

električne energije, skupaj torej 462.000 kWh. Za objekte, kjer se izvaja celovita energetska obnova, 

to pomeni 30 % obstoječe rabe toplote objektov in 50 % obstoječe rabe električne energije objektov. 

Vrednost prihrankov znaša skoraj 130.000 evrov, skupaj z vzdrževanjem za oba segmenta objektov. 

Pomemben je tudi okoljski vidik, saj se bodo po energetski obnovi emisije CO₂ zmanjšale za skoraj sto 

ton, kar pomeni skoraj toliko kot ga na leto vsrka 4500 dreves. 

Naložbena vrednost znaša nekaj več kot 1,9 milijona evrov. Izbrani koncesionar Petrol zagotavlja več 

kot 960.000 evrov, kohezijska sredstva znašajo približno 710.000 evrov, Občina Šmarje pri Jelšah v 

proračunu zagotavlja 244.000 tisoč evrov.  

Projekt je pripravljen in bo izveden v skladu z določili programa Operativnega programa Evropske 

kohezijske politike za obdobje 2014–2020, Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska 

sredstva iz finančne perspektive 2014–2020. Občina Šmarje pri Jelšah se je na razpis prijavila v maju, 

sklep o odobritvi nepovratnih sredstev je Ministrstvo za infrastrukturo izdalo v začetku julija. 

 


