
Podatki o stavbi

�t.!izkaznice:!2020-701-250-81134 Velja do: 16.07.2030

Vrsta izkaznice: računska

Vrsta stavbe: stanovanjska

ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Naziv stavbe: 1589-16 Borovec 5

Identifikacijska!oznaka!stavbe,
posameznega!dela!ali!delov!stavbe: katastrska občina 1589

številka stavbe 16
Klasifikacija!stavbe:!1121001
Leto!izgradnje:!1936
Naslov stavbe: Borovec pri Kočevski Reki 5, 1338 Kočevska
Reka

Kondicionirana!povr�ina!stavbe!Ak(m
2):!123

Katastrska občina: BOROVEC
Parcelna št.: 2613

Potrebna toplota za ogrevanje

Dovedena energija za delovanje stavbe

Primarna energija in Emisije CO
2

Izdajatelj

MOST INŽENIRING d.o.o. (701)

Ime in podpis odgovorne osebe: Miran Osterman

Datum izdaje: 16.07.2020

Izdelovalec

Podpisnik: MIRAN OSTERMAN

Izdajatelj: sigen-ca

Serijska št. cert.: 2482606016018

Datum veljavnosti: 02.10.2020

Datum podpisa: 16.07.2020

Izdelovalec te energetske izkaznice s podpisom potrjujem, da ne obstaja katera od okoliščin iz Energetskega zakona (Ur.l. RS 17/14), ki bi mi preprečevala izdelavo energetske izkaznice.

list 1/ 4Energetska izkaznica stavbe je izdana v skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb in z Energetskim zakonom (Ur.l. RS 17/14)



Podatki o stavbi

�t.!izkaznice:!2020-701-250-81134 Velja do: 16.07.2030

Vrsta izkaznice: računska

Vrsta stavbe: stanovanjska

ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Podatki o velikosti stavbe

450Kondicionirana prostornina stavbe Ve (m
3)

387Celotna zunanja površina stavbe A (m2)

0,86Faktor oblike f0=A/Ve (m
-1)

44641, 483505Koordinati stavbe (X,Y)

Klimatski podatki

Povprečna letna temperatura Tpop(°C) 7,7

Dovedena energija za delovanje stavbe

Dovedena energija za
delovanje stavbe

Dovedena energija

kWh/a kWh/m2a

86.758Ogrevanje Qf, h

0Hlajenje Qf, c

0Prezračevanje Qf, V

0Ovlaževanje Qf, st

5.410Priprava tople vode Qf, W

461Razsvetljava Qf, l

374Električna energija Qf, aux

705

0

0

0

44

4

3

93.003 756
Skupaj dovedena energija za
delovanje stavbe

92.073
Obnovljiva energija
porabljena na stavbi (kWh/a)

11.306
Primarna energija
za delovanje stavbe (kWh/a)

443Emisije CO2 (kg/a)

Struktura rabe celotne energije za delovanje stavbe po
virih energije in energentih (kWh/a)
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Priporočila za stroškovno učinkovite
izboljšave energetske učinkovitosti

ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe

Toplotna zaščita stropa nad kletjoX

Menjava zasteklitve
Menjava okenX

Toplotna zaščita strehe-stropa v mansardiX

Toplotna zaščita stropa proti podstrešju
Toplotna zaščita zunanjih stenX

Odprava konvekcijskih toplotnih mostov in izboljšanje zrakotesnostiX

Odprava transmisijskih toplotnih mostovX

Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov KGH

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 toploteX

Toplotna zaščita razvoda v nekondicioniranih prostorih
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

Ukrepi za povečanje izrabe obnovljivih virov energije

Vgradnja fotovoltaičnih panelov
Ogrevanje na biomaso
Prehod na geotermalne energije
Vgradnja sistema SSE za pripravo tople vodeX

Organizacijski ukrepi

Energetski pregled stavbeX

Analiza tarifnega sistemaX

Ugašanje luči, ko so prostori nezasedeniX

Opozorilo

Nasveti so generični, oblikovani na podlagi ogleda stanja, rabe energije in izkušenj iz podobnih stavb.
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Komentar in posebni robni pogoji

Računska energetska izkaznica (EI) je izdana za dvostanovanjsko stavbo, ki se nahaja na naslovu Borovec 5 pri
Kočevski reki. Za obravnavano stavbo ni bilo na voljo projektne dokumentacije, tako da sem podatke za izdelavo
energetske izkaznice pridobil na objektu samem. Sestava gradbenih konstrukcij je bila smiselno določena glede
na izmerjeno debelino gradbenih elementov in gradbeno prakso, ki je bila značilna za obdobje v katerem je
objekt nastal. Objekt ima klet, ki je nekondicionirana, pritličje in mansardo v katerih so stanovanjski prostori.
Izbor robnih pogojev: Toplotni ovoj obravnavanega dela stavbe predstavljajo stene proti zunanjosti , vgrajeno
stavbno pohištvo, strop - streha, strop nad neogrevano kletjo. Stanovanjski objekt se ogreva s centralnim
radiatorskim ogrevanjem s kotlom na drva. STV se pripravlja s kotlom centralnega ogrevanja.
Možni ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti:
• Izvedba toplotno izolacijske fasade, mineralna vola debeline min. 15 cm
• Izvedbe toplotne izolacije v strop mansarde, debelina steklene volne naj bo cca. 30 cm
• Izvedbe toplotne izolacije na strop kleti, debelina steklene volne naj bo cca. 10 cm
• Menjava lesenih škatlastih oken v mansardi z energetsko učinkovitimi
• Izvedba sistema ogrevanja STV z sončnimi paneli na strehi.
•  Za dodatno zmanjšanje porabe toplotne energije ter uravnavanje mikroklime v prostorih, se predlaga
vgradnja prezračevalnega sistema z visoko stopnjo rekuperacije toplote iz odpadnega zraka. Ukrep ima sicer
srednjo do dolgo povračilno dobo, vendar so prihranki toplotne energije visoki ob zagotavljanju kontrolirane
kvalitete zraka v prostorih.
• Poleg omenjenih investicijskih ukrepov so pomembni tudi organizacijski ukrepi kot so: redno ugašanje
luči in njihovo zaporedno prižiganje glede na potrebe skupaj z optimiziranjem dnevne svetlobe, dosledno
zapiranje vode, ugašanje električnih in elektronskih naprav ki niso v uporabi... Ti ukrepi zmanjšajo porabo
energije v posamezni stavbi, obenem pa ne povzročajo dodatnih stroškov.

Skladno z Direktivo 2010/31/EU - priloga 1 se stavba razvrsti v kategorijo: Enodružinske hiše raznih vrst

63 kWh/m2a

50 kWh/m2a

1,76 W/m2K

Letna potrebna toplota za ogrevanje - QNH

Letni potrebni hlad za hlajenje - QNC

Letna primarna energija - QP

0,37 W/m2KKoeficient specifičnih toplotnih izgub - H'T

0 kWh/m2a

219 kWh/m2a 92 kWh/m2a

dejanskodovoljeno

502 kWh/m2a

Več informacij lahko pridobite na spletnem naslovu: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES).
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