
Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: računska

Potrebna toplota za ogrevanje

Dovedena energija za delovanje stavbe

Primarna energija in Emisije CO

Izdajatelj Izdelovalec

:
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Stan., Cesta XIV. divizije 37

katastrska občina 1082
številka stavbe 1505
del stavbe 51122102

1850
Cesta XIV. divizije 37, 3220 Štore

52
1164/3

TEHARJE

Rafko Atelšek, s.p. (150) Rafko Atelšek (136)
Rafko Atelšek Rafko Atelšek

31.07.2017 31.07.2017

Razred G 310 kWh/m2a

60 kWh/m2a
MINIMALNE ZAHTEVE LETO 2017

407 kWh/m2a

1.017 kWh/m2aSKORAJ NIČ-ENERGIJSKA STAVBA ( 80 kWh/m2a)

216 kg/m2a
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Podatki o velikosti stavbe

Klimatski podatki

Dovedena energija za delovanje stavbe
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Elektrika - 20994 kWh/a (100%)
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Podatki o stavbi Priporočila za stroškovne učinkovite
izboljšave energetske učinkovitosti

Ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe

Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov KGH

Ukrepi za povečanje izrabe obnovljivih virov energije

Organizacijski ukrepi

Opozorilo
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Toplotna zaščita zunanjih sten
Toplotna zaščita stropa proti podstrešju
Toplotna zaščita strehe-stropa v mansardi
Menjava oken
Menjava zasteklitve
Toplotna zaščita stropa nad kletjo
Odprava transmisijskih toplotnih mostov
Odprava konvekcijskih toplotnih mostov in izboljšanje zrakotesnosti

Toplotna zaščita razvoda v nekondicioniranih prostorih
Vgradnja nadzornega sistema za upravljanje s toplotnimi pritoki
Prilagoditev moči sistema za pripravo toplote dejanskim potrebam po toploti
Vgradnja črpalk z zvezno regulacijo
Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema
Rekuperacija toplote
Prilagoditev kapacitete prezračevalnega sistema dejanskim potrebam
Optimiranje časa obratovanja
Prilagoditev hladilne moči z izgradnjo hladilnika ledu
Priklop na daljinsko ogrevanje ali hlajenje
Optimiranje zagotavljanja dnevne svetlobe
Drugo: Vgradnja energetsko učinkovitega sistema ogrevanja

Vgradnja sistema SSE za pripravo tople vode
Vgradnja fotovoltaičnih celic
Ogrevanje na biomaso
Prehod na geotermalne energije

Ugašanje luči, ko so prostori nezasedeni
Analiza tarifnega sistema
Energetski pregled stavbe



Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES). 
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P

Več informacij lahko pridobite na spletnem naslovu: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/   
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Komentar in posebni robni pogoji
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0,37 W/m2K
60 kWh/m2a
50 kWh/m2a
216 kWh/m2a

1,33 W/m2K
310 kWh/m2a
1 kWh/m2a
1.017 kWh/m2a

"Za zmanjšanje porabe energije je potrebna celovita sanacija objekta. Treba je namestiti toplotno izolacijo na strop proti
strehi in podstrešju ter na zunanje stene objekta. Ker gre za večstanovanjski objekt, je za izvedbo toplotne zaščite zunanjih
sten potrebno soglasje večine lastnikov.
Po sanaciji oboda objekta je treba vgraditi prilagojeni energetsko učinkovit način ogrevanja."

Skladno z Direktivo 2010/31/EU - priloga 1 se stavba razvrsti v kategorijo: Posamezno stanovanje


