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Dodana vrednost na posekano drevo 



Lesen nizkoenergijski vrtec s kotlarno na lesno 

biomaso, sončno elektrarno in polnilnico za 

električne avtomobile. ZAKAJ? 

• Občina ţeli s tem projektom dokazati, da je resno pristopila k izvajanju vizije 

energetske samooskrbe … 

• Z Izgradnjo lesenega javnega objekta ţelimo dajati vzgled vsem ostalim občanom 

in jih spodbujati k rabi lesa (“nizkooglična gradnja”)… 

• Z izgradnjo kotlarne na lesne sekance, ki bo omogočala tudi toplotno oskrbo 

zahodnega dela Šentruperta ţelimo prebivalstvo pritegniti k odjemu toplote 

proizvedene z domačim obnovljivim virom … 

• Z izgradnjo sončne elektrarne ţelimo prikazati primer tovrstne tehnologije in s 

konkretnim primerom spodbuditi tudi ostale občane k izvedbi takšnih projektov 

(edukacijski učinek)… 

• Z postavitvijo polnilnice za električne avtomobile ţelimo pokazati, da smo 

usmerjeni v prihodnost – prvi električni avtomobil bo imel občinski redar, 

nabavljena pa sta ţe dva električna skuterja za turistične namene. 

• Bivalno ugodje v lesen objektu je prerosto boljše in za naše otroke ţelimo 

najboljše! 

 



TRADICIJA: OPERA VERSAILLES – v celoti zgrajena iz lesa. 



TRADICIJA: Lovrenc na Pohorju – najstarejša lesena hiša 



TRADICIJA: Kozolec na Posestvu Pule 



SEDANJOST: Wellness vrt Posestvo Pule 



SEDANJOST: Kongresna dvorana Posestvo Pule 



Vrtec ČEBELICA Šentrupert uradno odprt 17. 02. 2011 



Tloris kleti 



Tloris pritličja 



Prečni prerez 



Fasade 



Vizualizacija lesenega vrtca v Šentrupertu 



Vizualizacija lesenega vrtca v Šentrupertu 



Vizualizacija lesenega vrtca v Šentrupertu 



Toplotna prehodnost: U=0,115 W/m2K 

Poţarna odpornost: REI=90 minut 

ZUNANJA STENA S FASADO 



ZUNANJA STENA Z LESENO FASADO 

macesnov opaţ 32 mm 

letve in prezračevalni 
prostor 32 mm 

Stamisol folija  

Vodoravni leseni okvir z 
izolacijo 80 mm 

vertikalni leseni okvir z 
izolacijo 80 mm 

cementno iverna plošča 16 mm 

nosilna okvirna konstrukcija 
iz lepljenega lesa z 
izolacijo 140 mm 

cementno iverna plošča 12 mm 

inštalacijska ravnina z 
izolacijo 60 mm 

gips kartonska plošča 18 mm 







Leseno okno z trojno zasteklitvijo 

Jeloterm wood 7800 

 
 
Ug = 0,6 W/m2K 
Uw = 0,83 W/m2K 
 
Trojna zasteklitev : 4-14-4-14-4 
 



PHPP izračun 



S ciljem doseganja ugodnih energijskih karakteristik obratovanja je zunanji termični 
ovoj stavbe dobro toplotno zaščiten. Sodobno zasnovani leseni sklopi imajo toplotno 
prehodnost med 0.11 in 0.12 W/m2K. Masivno grajeni sklopi (tla na terenu/nad 
kletjo, podzidek) pa imajo toplotne prehodnosti med 0.13 in 0.17 W/m2K. 

 

Stavbno pohištvo ima uporabljene trojne zasteklitve s toplotno prehodnostjo 0.64 
W/m2K. Profili stavbnega pohištva so iz lesa in imajo toplotno prehodnost 1.5 
W/m2K. Deleţ teh steklenih površin v skupni površini (nevkopanega) stavbnega 
termičnega ovoja znaša 9%. 

 

Skupna toplotna prehodnost termičnega stavbnega ovoja znaša, z upoštevanimi 
toplotnimi mostovi, 0,183 W/m2K, specifične transmisijske toplotne izgube pa 0,165 
W/m2K. Skozi stavbno pohištvo transmisijsko prehaja 39% toplote, skozi vkopani del 
16%, fasado 24% in skozi streho ca. 21%, toplotni mostovi pa po oceni 1%. 

 

Potrebno je izpostaviti še naslednje ključne segmente, s katerimi se zagotavlja 
nadaljnja energijska učinkovitost in koriščenje obnovljivih virov energije: 

- Vračanje toplote v sistemu prezračevanja, z rekuperacijo v klimatu. 

- Glavnino potreb po generirani toploti zagotavlja kotel na biomaso.  

OPIS TERMIČNEGA OVOJA 



Vizualizacija lesenega vrtca v Šentrupertu Umestitev vrtca v odnosu do naselja 



Vizualizacija lesenega vrtca v Šentrupertu Umestitev vrtca v odnosu do vzgojno izobraţevalnega kompleksa 



Izgradnja 



Izgradnja 



Izgradnja 



Izgradnja 



Izgradnja 



Izgradnja 



Izgradnja 



Izgradnja 



Izgradnja 



Izgradnja 



Izgradnja 



Izgradnja 



Izgradnja 



Izgradnja 



Izgradnja 



Izgradnja 



Dokončanje 



Dokončanje 



Končano 



Končano 



Končano 



Končano 





Sanitarije 



Sanitarije 



Osrednji večnamenski prostor 



Osrednji večnamenski prostor 



Igralnica 



Vizualizacija lesenega vrtca v Šentrupertu 



Prečni prerez 

Sončna 
elektrarna 







Polnilnica za električne avtomobile 



Pozitivni učinki dobro premišljenega 

načrtovanja in realizacije … 

• Priseljevanje mladih druţin z visokim intelektualnim potencialom … 

• Velik doprinos k prepoznavnosti lokalne skupnosti, kot napredne in inovativne … 

• Obiski ţupanov in drugih zainteresiranih skupin za tovrstno gradnjo tudi iz tujine 

– (turizem) … 

• Zanimanje stroke in inštitucij, ki so na drţavnem nivoju zadolţene za področje 

uvajanja OVE  in URE  - primer dobre prakse… 

• Zanimanje specializiranih medijev na področju okolja in energije… 

• Podeljeni dve nagradi:  

• Energetsko učinkovit projekt leta 2010 (Časnik Finance in MG) 

• Najbolj inovativna občina 2011 za projekt vrtca (InLoCom) 

 

• … in ne nazadnje odlični pogoji tako za vzgojiteljski kader kot tud za otroke, 

posledično zadovoljni in srečni starši… 

 



 

 

 

Hvala za pozornost! 
 

Rupert Gole,  
Ţupan občine Šentrupert 

 

 

www.sentrupert.si 

 

rupert@gole.info 

http://www.sentrupert.si/

