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Potrebna toplota za ogrevanje

Dovedena energija za delovanje stavbe

Primarna energija in Emisije CO

Izdajatelj Izdelovalec

:
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2017-429-332-49376 13.05.2027 stanovanjska
959-1063-7

katastrska občina 959
številka stavbe 1063
del stavbe 71122102

1954
Metleče 24, Šoštanj

62
98

ŠOŠTANJ

ENEGO d.o.o. (429) Damir Kulanić (332)
Damir Kulanić Damir Kulanić

14.05.2017 14.05.2017

Razred F 151 kWh/m2a

49 kWh/m2a
MINIMALNE ZAHTEVE LETO 2017

271 kWh/m2a

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

91 kg/m2a
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Podatki o velikosti stavbe

Klimatski podatki

Dovedena energija za delovanje stavbe
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Daljinska toplota - 16216 kWh/a (97%)

Elektrika - 563 kWh/a (3%)
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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

17/14

2017-429-332-49376 13.05.2027

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

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
Drugo: Racionalno naravno prezračevanje z okni
Drugo: Ozaveščanje etažnih lastnikov v stavbi s smernicami za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske
učinkovitosti v stavbah



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/   

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: računska

Komentar in posebni robni pogoji
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0,40 W/m2K
49 kWh/m2a
50 kWh/m2a
205 kWh/m2a

0,96 W/m2K
151 kWh/m2a
2 kWh/m2a
285 kWh/m2a

Računska energetska izkaznica je izdelana za posamezni del stavbe v večstanovanjski stavbi, zgrajeni leta 1954, ki se
nahaja na naslovu Metleče 24, Šoštanj, za stanovanje z identifikacijsko številko 959-1063-7. Stanovanje se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe. Na območju zunanjih sten in etažne plošče (stropa) stanovanja, ki meji na ogrevane prostore
(stanovanja) in na območju zunanjih sten, ki mejijo na zaprto stopnišče so bile upoštevane adiabatne razmere. 

Zunanji ovoj stanovanja predstavljajo zunanje stene iz EFE zidakov ometane z debeloslojnim fasadnim ometom
»terranova«. Tla nad neogrevano kletjo predstavlja plošča iz armiranega betona, z zgoraj izvedeno toplotno-izolacijsko
oblogo iz ekstrudiranega polistirena, debeline 4 cm, cementnim estrihom in zaključno oblogo iz laminata. Stavbno pohištvo
predstavlja PVC stavbno pohištvo z dvoslojno zasteklitvijo, s plinskim polnilom v vmesnem medstekelnem prostoru.

Stanovanje je priklopljeno na sistem daljinskega ogrevanja Šaleške doline, preko katerega se vrši ogrevanje prostorov in
priprava tople sanitarne vode. Iz dovodnega voda je izveden dvocevni razvod ogrevalnega sistema do posameznih
radiatorjev v stanovanjskih enotah. Za lažjo regulacijo temperature v notranjih prostorih so na radiatorjih vgrajeni
termostatski ventili. Stanovanje se prezračuje z naravnim prezračevanjem. Razsvetljava je izvedena z uporabo stenskih in
stropnih sijalk. 

Za izboljšanje bivalnega udobja v stavbi priporočamo izvedbo dodatne toplotne izolacije zunanjih sten stanovanja, ki zaradi
svoje zasnove in visoke toplotne prehodnosti vplivajo na prekomerno rabo energije za ogrevanje in posledično slabšo
energetsko bilanco objekta. Velik vpliv na prekomerno potrebno toploto za ogrevanje predstavljajo tudi toplotne izgube skozi
tla proti neogrevani kleti, zato priporočamo izvedbo dodatne toplotne izolacije na strop neogrevane kleti. Za zmanjšanje
toplotnih izgub v zimskih časih in pritoka toplote v notranje prostore v poletnih časih priporočamo racionalno naravno
prezračevanje z okni. V času zadostne dnevne svetlobe in v času, ko so prostori nezasedeni priporočamo ugašanje luči.
Priporočamo organizacijske ukrepe v stavbi, kot je ozaveščanje etažnih lastnikov v stavbi s smernicami za izvajanje ukrepov
izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah.

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


