
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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2016-71-94-44808 26.11.2026 stanovanjska
Koroška ulica 2A

katastrska občina 2636
številka stavbe 1068
deli stavbe 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

1122102
1932
Koroška ulica 2A, Ljubljana

890
328, 329

BEŽIGRAD

Gradbeni inštitut ZRMK d. o. o. (71) Andraž Rakušček (94)
Igor Janežič Andraž Rakušček

27.11.2016 27.11.2016

Razred E 113 kWh/m2a

25 kWh/m2a
MINIMALNE ZAHTEVE LETO 2016

159 kWh/m2a

215 kWh/m2a
SKORAJ NIČ-ENERGIJSKA STAVBA ( 80 kWh/m2a)

55 kg/m2a
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Podatki o velikosti stavbe

Klimatski podatki

Dovedena energija za delovanje stavbe
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Zemeljski plin - 7120 kWh/a (5%)

Daljinska toplota - 116535 kWh/a (83%)

Elektrika - 17571 kWh/a (12%)
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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: Termostatski ventili

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). 

T 
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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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0,44 W/m2K
25 kWh/m2a
50 kWh/m2a
178 kWh/m2a

0,86 W/m2K
113 kWh/m2a
0 kWh/m2a
215 kWh/m2a

Energetska izkaznica je narejena za del stavbe na naslovu Koroška ulica 2A. Druga dela stavbe sta še 2B in 2C. Vsak del
ima svoj vhod. V delu 2A je 8 stanovanj.
V registru stavb je celotna stavba razdeljena na dve katastrski stavbi: 2A+2B in 2C. Predlagamo, da se ob priliki uredi
katastrski vpis stavbe 2A pod svojo katastrsko številko stavbe.
Toplotni ovoj stavbe je star več kot 50 let in je potreben prenove. Jeseni leta 2016 je bila izvedena prenova fasade za kar so
bila pridobljena sredstva Eko sklada, j.s. V prihodnosti je potrebno toplotno zaščititi še streho stavbe, ter dele stavbe, ki
mejijo na klet.

Nekateri stanovalci nimajo vgrajenih termostatskih ventilov na vseh ogrevalih, zato priporočamo, da jih vgradijo. 

Stavba je pod zaščito ZVKD RS. Nekateri stanovalci so menjali okna. Vir ogrevanja je daljinska toplota. Toplo sanitarno
vodo pripravljajo s pretočnimi plinskimi grelniki ali akumulacijskimi električnimi grelniki.

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


