
 

REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE IN OGREVALNEGA 
SISTEMA GASILSKEGA DOMA SELNICA OB DRAVI 

Prijavitelj operacije: Las DRAVA 

Partnerji: Prostovoljno gasilsko društvo Selnica Ob Dravi, Občina Selnica ob 
Dravi 

Vrednost operacije: 42.334,00 € z DDV 

Vrednost sofinanciranja (ESRR): 26.800,00 € 

Izvedba operacije: februar 2017– avgust 2018 

Ozadje operacije 

Zaradi varstva okolja so v SLR izpostavljeni operativni cilji za zmanjševanje 
izpustov toplogrednih plinov in prenova degradiranih zgradb. V ta namen LAS 
podpira projekte, ki prispevajo k energetski učinkovitosti zgradb in uresničevanju 
energetskih konceptov v podporo varovanju okolja. S predlaganim projektom 
REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE IN OGREVALNEGA SISTEMA GASILSKEGA 
DOMA SELNICA OB DRAVI je prijavitelj rekonstruiral sistem ogrevanja in zamenjal 
kotlovnico, kar bo imelo vpliv na zmanjšanje toplogrednih izpustov, ob uporabi 
obnovljivih virov energije za ogrevanje pa povečanje energetske učinkovitosti 
zgradbe. S temi ukrepi prijavitelj sledi operativnim ciljem SLR LAS DRAVA. 
 
Projekt se je izvedel v objektu, ki služi za delovanje Prostovoljnega gasilska 
društva Selnica ob Dravi, ki je bilo ustanovljeno leta 1903. Zgradba je bila zgrajena 
leta 1979 in že več desetletij dobro služi svojemu namenu. Ob garažnih prostorih je 
v objektu stanovanje, dvorana, sejna soba, pisarne, sanitarije in ostale 
komunikacijske površine. V kletnih prostorih se nahaja kotlovnica in shramba. 
Obstoječi objekt je energetsko potraten. Potrebna je dodatna toplotna izolacija 
stavbe, sanacija ostrešja in zamenjava stavbnega pohištva. Razen tega je 24 let 
stara kurilna naprava na kurilno olje dotrajana in je potrebna zamenjave. Kot gorivo 
se uporablja kurilno olje, ki pa je drag energent. Stroški ogrevanja in vzdrževanja 
so visoki. 
 
Zato se je prijavitelj odločil, da bo pristopil k energetski prenovi stavbe in kot prvo 
fazo izvedel zamenjavo kotla na kurilno olje s toplotno črpalko zrak–voda. 
 

Cilji operacije 

 
Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Težnja k vzpostavljanju nizkoogljične 
skupnosti na območju, zmanjšanim izpustom CO2 v zrak.  
 
S projektom rekonstrukcije ogrevanja je dosežen cilj o prenovi degradirane stavbe 
v središču naselja Selnica ob Dravi in tako sledenje operativnim ciljem SLR C2. 
 
Pri izvajanju projekta so bili vključeni mlajši in starejši gasilci/gasilke, člani 



 
prostovoljnega gasilskega društva. Tako sledimo sodobnemu trendu sobivanja in 
sodelovanja mladih in starejših populacij, kar prav tako spodbuja LAS, ki podpira 
ukrepe takih partnerstev. 
 
Investicija je bila usklajena tudi s ciljem občine, ki je omenjen v njeni viziji, ki 
izpostavlja skrb za aktiviranje vseh razpoložljivih potencialov ob upoštevanju 
kakovosti življenja ljudi in okolja ter družbeni odgovornosti dosedanjih in prihodnih 
rodov. Učinkovita raba energije za ogrevanje bo omogočila več razpoložljivih 
sredstev za delovanje prostovoljnega gasilskega društva, kjer so člani tudi starejši 
ljudje, ki tako aktivno delujejo tudi v tretjem življenjskem obdobju. 
 

Aktivnosti operacije 

 
- Izdelava in sprejetje dokumenta identifikacije in investicije projekta. 
- Demontaža obstoječega ogrevalnega sistema. 
- Nabava in vgradnja novega sistema za ogrevanje. 
- Analiza delovanja sistema. 

 

Rezultati operacije 

 
- Energetsko učinkovit sistem ogrevanja. 
- Zmanjšanje škodljivih emisij v okolje. 
- Nižji stroški ogrevanja. 
- Izkoriščenje obnovljivih virov energije za ogrevanje. 
- Sodelovanje različnih starostnih skupin na projektu. 

 

 

 



 

 



 

 

 






