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Energetska sanacija objekta na Žigrovi ulici 6b za potrebe knjižnice Franca Ksavra 

Meška Ormož 
 
Opis projekta z naborom ključnih ukrepov: 
 
Predmet obravnavane investicije je bila energetska sanacija že dotrajanega in energetsko 
potratnega objekta na Žigrovi ulici 6b (prostori bivšega otroškega vrtca) kar prikazuje spodnja 
slika. 

Fotografija objekta vrtca pred energetsko sanacijo. 

 
Energetska sanacija objekta se je izvedla za potrebe knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož 
in je zajemala izvedbo toplotne izolacije celotnega ovoja objekta z novo fasado, zamenjave 
stavbnega pohištva in strešne kritine tako, da bo energijsko število objekta po sanaciji 
znašalo okrog 72 kWh/m2a. Današnji pogled objekta po energetski sanaciji prikazuje 
fotografija v nadaljevanju. 

Fotografija objekta po energetski sanaciji. 
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V okviru te obravnavane investicije so se obnovili tudi notranji prostori (fotografija), elektro in 
deloma strojne inštalacije, poleg tega pa se je uredila tudi neposredna okolica objekta.  
 

Fotografija obnovljenih notranjih prostorov objekta – podoba današnje Knjižnice Franca Ksavra Meška 
Ormož po energetski sanaciji. 

 
Zaradi te investicije se bodo za polovico zmanjšali izpusti CO2 v ozračje ter za polovico 
zmanjšali na letni ravni tudi stroški za kurjavo. 
 
Vrednostna predstavitev projekta: 
 

Vrsta dela 
Vse R slo Občine skupaj Ormož Sv. Tomaž Središče ob D. 

€ 

Gradbena dela 486.872,84 134.982,09 351.890,75 261.454,83 44.690,12 45.745,80 

Geodetski načrt 951,60 0,00 951,60 707,04 120,85 123,71 

Varstvo pri delu 649,04 0,00 649,04 482,24 82,43 84,38 

Skupaj 488.473,48 134.982,09 353.491,39 262.644,10 44.893,41 45.953,88 

Oprema 96.999,13 0,00 96.999,13 72.070,35 12.318,89 12.609,89 

Vse skupaj 585.472,61 134.982,09 450.490,52 334.714,45 57.503,30 58.272,77 
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Doseganje ciljev projekta: 

 
Temeljni namen investicije je bil zmanjšati stroške ogrevanja obravnavanega objekta, 
posledično temu zmanjšati negativni vpliv na okolje (zmanjšati emisij CO2). Poleg tega pa je 
bil tudi namen obnoviti in pripraviti notranje prostore objekta za odvijanje knjižničnih 
dejavnosti Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož. Za dosego teh dveh namenov namerava 
obravnavana investicija doseči naslednje splošne cilje, in sicer: 

• izvedba energetske sanacije objekta tako, da se bo današnja raba toplotne energije  
174,11 MWh znižala na 53,83 MWh – podatki so povzeti iz Obrazca št. 1 prijavne vloge 
na razpis, ki ga je izdelala Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje. Kot je 
navedeno spodaj, se bo spremljanje začelo z letom 2016, saj je bila investicija 
zaključena septembra 2014, preselitev v objekt pa je bila izvedena februarja 2015, 

• zmanjšati stroške ogrevanja za približno 50 %, 

• obnoviti in preurediti notranje prostore ter okolice objekta za potrebe odvijanja 
knjižničnih dejavnosti. 

 
V okviru izvedene investicije so bili doseženi naslednji materialni cilji: 

• izvedena je bila toplotna izolacija sten in stropov objekta, 

• zamenjano je bilo vse stavbno pohištvo, 

• vgrajeni so bili termostatski ventili radiatorjev, 

• obnovljene so bile vse strojne in elektro inštalacije, 

• obnovljeni so bili sanitarije, podi, stene in stropi, 

• zamenjani so bili napušči in streha, 

• urejena je bila hidroizolacija in drenaža objekta, 

• urejena je bila neposredna okolica objekta. 

 
 


