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prihranki

več kot 300.000 €/leto

zmanjšanje co2

odtisa za vsaj 485 ton letno

izboljšani pogoji za 
uporabnike stavb in osebje

prihranki več kot 
1.200.000 kWh/leto

financiranje

model energetskega 
pogodbeništva

Občina Brežice: 15 energetsko 
prenovljenih objektov

Povezovanje v partnerstva je lahko odličen 
odgovor na krizna obdobja

Brežice so z javno-zasebnim partnerstvom z družbama Petrol 

in Plistor uspešno izvedle energetsko prenovo 15 objektov v 

občini Brežice. Projekt prenove se je začel v maju 2020 in zaključil 

v decembru istega leta. Občina Brežice bo s tem projektom 

prihranila več kot 300.000 € letno, kar predstavlja več kot 

1.200.000 kWh zajamčenega letnega prihranka toplotne in 

električne energije. Obenem bodo zmanjšali izpuste toplogrednih 

plinov v višini 485 ton CO2 letno, kar je količina, ki jo letno vsrka 

skoraj 25.000 dreves.

Energetska prenova javnih objektov Občine Brežice predstavlja 

enega izmed večjih projektov javno-zasebnega partnerstva na 

področju energetskega pogodbeništva v slovenskih občinah do 

sedaj. Projekt obsega prenovo vrtcev, osnovnih šol, glasbene 

šole, športne dvorane, mladinskega centra, zdravstvenega doma, 

stadiona in drugih javnih objektov. Energetske prenove so bile 

izvedene po modelu energetskega pogodbeništva, s pogodbeno 

dobo 15 let. V tem obdobju bo Petrol zagotovil upravljanje in 

vzdrževanje novo vgrajenih oziroma prenovljenih energetskih naprav 

ter sistemov.

prenova  
15 objektov
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DRUGI O PROJEKTU

»Za energetsko prenovo stavb smo se odločili, ker 
smo želeli v prvi vrsti izboljšati bivalne pogoje za delo in 
učenje. Javno zasebno partnerstvo nam je omogočilo 
izvedbo investicij v enem letu, sami bi za prenovo vseh 
15 stavb potrebovali deset let. Za občino je pomembno, 
da je projekt omogočal tudi pridobitev evropskih 
sredstev in da je bila prenova celovita, ker z njo 
rešujemo tudi energetsko upravljanje. Zasebni partner 
prevzema upravljanje s sodobnimi ogrevalnimi sistemi 
za obdobje 15 let in s tem razbremenjuje upravljalce 
naših javnih stavb, za katere so bili sistemi pogosto 
prezahtevni. Obenem se zavedamo širših koristi in 
učinkov, ki jih prinašajo projekti energetskih prenov, od 
predvidenih prihrankov denarja in energije, do čistejšega 
zraka za vse prebivalce občine Brežice in širše. Ponosni 
smo tudi na to, da nam je s projektom uspelo zmanjšati 
izpuste toplogrednih plinov v višini 485 ton CO2 letno, 
kar je enako količini CO2, ki bi jo letno vsrkalo kar 
25.000 dreves.« 

Ivan Molan,
župan Občine Brežice
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MANJŠE EMISIJE CO2

PRIHRANEK PRI
PORABI ENERGIJE

DOSEGANJE
ZAKONODAJNIH OBVEZ

VEČJE
UDOBJE BIVANJA

PAMETNO IN
UČINKOVITO UPRAVLJANJE

NIŽJI STROŠKI
VZDRŽEVANJA

https://www.petrol.si/poslovne-resitve/energetske-resitve/mesta

