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Zadeva: PREDLOG O ENERGETSKI  UČINKOVITOSTI NOVOGRADENJ, KI JIH 
FINANCIRA OBČINA KRŠKO 
 
Spoštovani g. Franc Bogovič 
 
V društvu ugotavljamo, da imajo obstoječi objekti v občinski lasti zelo slabo energetsko bilanco, se 
pravi, da porabijo preveč energije za ogrevanje in hlajenje. Ker je te stare objekte težko energetsko 
sanirati, predlagamo, da se pri novogradnjah v čim večji meri realizirajo možnosti za učinkovito 
rabo energije. S tem ne mislimo samo upoštevanja trenutno veljavnih standardov o energetski 
učinkovitosti stavb, temveč da občina kot financer v tej smeri naredi še več. Danes posedujemo 
znanje o graditvi nizkoenergijskih  in pasivnih objektov, ki so po porabi energije bistveno 
naprednejši od veljavnih predpisov.  
Občina se mora kot dober gospodar zavedati, da bo konvencionalno ogrevanje in hlajenje stavb v 
prihodnosti, zaradi dragih neobnovljivih virov energije, predrago za proračun. Če danes v 
učinkovitost ravnanja z energijo vložimo nekaj več sredstev (pravilno konstruiranje stavb, 
nadstandardna izolacija, obnovljivi viri, toplotne črpalke, izkoriščanje geotermalne energije), se 
nam bo v prihodnosti ta investicija pošteno obrestovala. Merilo ne sme biti najnižja cena, temveč 
višja energetska učinkovitost. Občina mora na tem področju postati zgled privatnemu sektorju in 
občanom. 
V prihodnosti se v Krškem načrtuje kar nekaj novogradenj, pri katerih je treba realizirati znanje o 
energetski varčnosti stavb. Gradili bomo dodatek k fakulteto za energetiko, bazen, knjižnico, 
prizidek OŠ Leskovec, Valvasorjev kompleks, telovadnico OŠ Jurija Dalmatina, večnamenski dom 
Dolenja vas. Skupna vrednost investicij je ocenjena na 25 mio €, zato bi bila škoda da za ta denar 
izgradimo enegijsko potratne, zastarele objekte. 
  
V vse te objekte lahko z malenkost večjo investicijo vgradimo sisteme in elemente za 
učinkovito rabo energije iz obnovljivih virov. Tako bomo kompenzirali preveliko rabo na 
obstoječih objektih, ki jih je težko, predrago sanirati. 
 
Če je Krško znano kot energetsko okolje, bodimo še napredni pri učinkoviti rabi energije, kar se 
nam bo dolgoročno zelo obrestovalo, prav tako s tem prispevamo znaten delež k ohranjanju okolja. 
Za konec naj spomnim da v Krškem že stoji stavba, ki nam je v energetskem in estetskem smislu 
lahko za zgled, to je nova upravna stavba komunalnega podjetja Kostak.  
 
V pričakovanju odgovora vas lepo pozdravljamo! 
 
Krško, 11.02.2008                                                                      Aleš Suša 
 

 


