
Podatki o stavbi

Št. izkaznice: 2022-806-343-100094 Velja do: 29.09.2032

Vrsta izkaznice: računska

Vrsta stavbe: stanovanjska

ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Naziv stavbe: Hiša Pivka, Trnje 68

Identifikacijska oznaka stavbe,
posameznega dela ali delov katastrska občina 2507

številka stavbe 69
Klasifikacija stavbe: 1110001
Leto izgradnje: 1928
Naslov stavbe: Trnje 68, 6257 Pivka

Kondicionirana površina stavbe Ak(m
2): 58

Katastrska občina: TRNJE
Parcelna št.: 1702/5

Potrebna toplota za ogrevanje

Dovedena energija za delovanje stavbe

Primarna energija in Emisije CO2

Izdajatelj

Aleš Kelhar s.p. (806)

Ime in podpis odgovorne osebe: Aleš Kelhar

Datum izdaje: 29.09.2022

Izdelovalec

Podpisnik: ALES KELHAR

Izdajatelj: ACNLB SubCA

Serijska št. cert.: 55215e5e00000000594163fb

Datum veljavnosti: 24.03.2025

Datum podpisa: 29.09.2022

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.
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Podatki o velikosti stavbe

220Kondicionirana prostornina stavbe Ve (m
3)

179Celotna zunanja površina stavbe A (m2)

0,82Faktor oblike f0=A/Ve (m
-1)

60667, 439904Koordinati stavbe (X,Y)

Klimatski podatki

Povprečna letna temperatura Tpop(°C) 8,9

Dovedena energija za delovanje stavbe

Dovedena energija za delovanje
stavbe

Dovedena energija

kWh/a kWh/m2a

35.136Ogrevanje Qf, h

0Hlajenje Qf, c

0Prezračevanje Qf, V

0Ovlaževanje Qf, st

1.830Priprava tople vode Qf, W

875Razsvetljava Qf, l

2.804Električna energija Qf, aux

603

0

0

0

31

15

48

40.644 697
Skupaj dovedena energija za
delovanje stavbe

30.889
Obnovljiva energija
porabljena na stavbi (kWh/a)

12.268
Primarna energija
za delovanje stavbe (kWh/a)

1.949Emisije 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 kletjo
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 mostov
Toplotna zaščita temeljnih talX

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 toplote
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
Vzpostavitev centralnega ogrevalnega sistemaX

Vgradnja energetsko učinkovitega vira ogrevanjaX

Vgradnja LED svetilX

Ukrepi za povečanje izrabe obnovljivih virov energije

Vgradnja fotovoltaičnih panelovX

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

Organizacijski ukrepi

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

Ustrezno zračenjeX

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
Stanovanjska hiša za katero je izdelana energetska izkaznica je pritličen objekt. Objekt se nahaja na naslovu Trnje 68, Pivka.
Računska izkaznica je narejena za stavbo številka 2507-69. Objekt je bil po podatkih GURS zgrajen leta 1928 ter je grajen v
skladu s takrat veljavnimi standardi. Kondicionirana površina upoštevana pri izračunih znaša 58,3 m2.

Zunanji zidovi so iz kamna ter niso dodatno toplotno izolirani. Strešna konstrukcija je lesena dvokapnica in ni ustrezno
toplotno izolirana. Na objektu so vgrajena starejša lesena okna in vhodna vrata, katerih toplotna prehodnost ne ustreza
zahtevam pravilnika PURES o energetski učinkovitosti.

Objekt trenutno nima vzpostavljenega centralnega ogrevalnega sistema in se ogreva lokalno s pečjo na drva. Za razsvetljavo
se uporablja navadne žarnice na žarilno nitko. Prezračevanje objekta je naravno.

Ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe: Priporočljiva minimalna skupna debelina toplotne izolacije zunanjih sten je 16
cm EPS ali ekvivalent. Pred sanacijo fasade priporočam menjavo lesenih oken z novejšimi energetsko učinkovitejšimi
(troslojna zasteklitev). V kolikor je prostorsko izvedljivo, priporočam tudi dodatno toplotno izolacijo temeljnih tal. Minimalna
priporočljiva debelina toplotne izolacije podstrehe je 20-30 cm kamene volne ali ekvivalent. Zgornji ukrepi bi zmanjšali
potrebno letno toploto za ogrevanje objekta oziroma izboljšali energetski razred. Pri sanaciji je potrebno biti pazljiv tudi na
odpravo toplotnih mostov.

Ukrepi za izboljšanje KGH sistemov: Za razsvetljavo priporočam vgradnjo LED svetil. Za ogrevanje in pripravo TSV
priporočam vzpostavitev centralnega ogrevalnega sistema ter vgradnjo energetsko učinkovitejšega vira ogrevanja, kot npr.
TČ zrak-voda v kombinaciji s sončno elektrarno.

Organizacijski ukrepi: Predlagam redno kratkotrajno in intenzivno zračenje prostorov z odpiranjem oken. V enakomernih
časovnih intervalih na vsakih nekaj ur uporabe prostorov naj se odprejo okna na stežaj za 5 minut. V primeru, da se odpre
več oken in se s tem ustvari vlek zraka, se lahko čas skrajša na zgolj par minut. Z odpiranjem oken na kip se zrak zamenja v
30-60 minutah. Energijo se lahko privarčuje tudi z ugašanjem električnih uporabnikov, ko niso v uporabi.

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

55 kWh/m2a

50 kWh/m2a

1,37 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

211 kWh/m2a 210 kWh/m2a

dejanskodovoljeno

389 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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