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Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena

Dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto

Dovedena električna energija

Primarna energija in Emisije CO

Izdajatelj Izdelovalec

2014-11-17-24 08.06.2024 nestanovanjska

katastrska občina 1725
številka stavbe 346

1220301
1963
Dalmatinova ulica 2, Ljubljana

AJDOVŠČINA
2535

101201,462066

Energetska izkaznica d.o.o. (11) Robert Grošeta (17)
Robert Grošeta Robert Grošeta

09.06.2014 09.06.2014

103 kWh/m2a

64 kWh/m2a

285 kWh/m2a

68 kg/m2a

katastrska občina 1725
številka stavbe 346

1220301
1963
Dalmatinova ulica 2, Ljubljana

AJDOVŠČINA
2535

101201,462066

Energetska izkaznica d.o.o. (11) Robert Grošeta (17)
Robert Grošeta Robert Grošeta

09.06.2014 09.06.2014
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:

UNP kg

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena

Podatki o velikosti stavbe

2014-11-17-24 08.06.2024 nestanovanjska

0 kWh/a

0 kWh/a

1.525.383 kWh/a
1.525.383 kWh/a

0 kWh/a

0 kWh/a

9.101

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
940.253 940.253 1.128.304 310.283
0 0 0 0
0 0 0 0
585.130 585.130 1.462.825 310.119

1.525.383 2.591.129 620.402
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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

2014-11-17-24 08.06.2024

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: Celostna prenova toplotne postaje skladno s Tehničnimi zahtevami Energetika Ljubljana d.o.o.

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
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Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena

Splošni opis stavbe

Zunanji ovoj stavbe

Raba energije

2014-11-17-24 08.06.2024 nestanovanjska

Trgovsko-poslovna stavba METALKA je bila zgrajena leta 1963. Locirana je v strogem centru Ljubljane. Stolpnica obsega
21 etaž od katerih so 3 kletne, 1 pritlična, 1 medetaža, 1 inštalacijska etaža in 15 nadstropij s poslovnimi prostori. Objekt je
preproste pravokotne oblike, tlorisnih dimenzij 36,20 x 16,20 m in skupne višine 68,58 m. Zgradba je v svoji zasnovi
armirano-betonski skelet. Merjena energetska izkaznica je izdelana za celotno stavbo. Glavna področja rabe energije so
ogrevanje, hlajenje, razsvetljava, pogon dvigal.

Trgovsko-poslovna stavba METALKA je bila zgrajena leta 1963. Locirana je v strogem centru Ljubljane. Stolpnica obsega
21 etaž od katerih so 3 kletne, 1 pritlična, 1 medetaža, 1 inštalacijska etaža in 15 nadstropij s poslovnimi prostori. Objekt je
preproste pravokotne oblike, tlorisnih dimenzij 36,20 x 16,20 m in skupne višine 68,58 m. Zgradba je v svoji zasnovi
armirano-betonski skelet. Merjena energetska izkaznica je izdelana za celotno stavbo. Glavna področja rabe energije so
ogrevanje, hlajenje, razsvetljava, pogon dvigal.

Kletni zidovi in strop kleti so armirano-betonske izvedbe in neizolirani. Fasada ima v pritličju in medetaži zastekljene zunanje
stene. Višje pa je slednja zasnovana kot gladka montažna fasada iz aluminjastih prešanih elementov in okni z dvoslojno
zasteklitvijo. Streha je zaključena z bakreno pločevino in izolirana z mineralno volno debeline 10 cm. Edini večji sanacijski
ukrep na toplotnem ovoju stavbe je bil izveden leta 2004, ko so bila zamenjana okna. Slednja so v aluminjasti izvedbi, z
dvoslojno zasteklitvijo ter senčili oz. notranjimi žaluzijami v območju distančega profila med obema zastekljenima
površinama okna.

Kletni zidovi in strop kleti so armirano-betonske izvedbe in neizolirani. Fasada ima v pritličju in medetaži zastekljene zunanje
stene. Višje pa je slednja zasnovana kot gladka montažna fasada iz aluminjastih prešanih elementov in okni z dvoslojno
zasteklitvijo. Streha je zaključena z bakreno pločevino in izolirana z mineralno volno debeline 10 cm. Edini večji sanacijski
ukrep na toplotnem ovoju stavbe je bil izveden leta 2004, ko so bila zamenjana okna. Slednja so v aluminjasti izvedbi, z
dvoslojno zasteklitvijo ter senčili oz. notranjimi žaluzijami v območju distančega profila med obema zastekljenima
površinama okna.

Glavni vir energije, ki pokriva skoraj vse potrebe po ogrevanju zagotavlja dobavitelj daljinske toplote JAVNO PODJETJE
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Odjem elektirčne energije je zagotovljen s strani dobavitelja Iskra Sistemi d.d.
Glavni vir energije, ki pokriva skoraj vse potrebe po ogrevanju zagotavlja dobavitelj daljinske toplote JAVNO PODJETJE
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Odjem elektirčne energije je zagotovljen s strani dobavitelja Iskra Sistemi d.d.



Težave pri izdelavi merjene energetske izkaznice

Izkušnje uporabnikov stavbe
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Vgrajeni sistemi

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena
2014-11-17-24 08.06.2024 nestanovanjska

V kleti objekta se nahaja toplotna postaja, ki zagotavlja vse potrebe po ogrevanju, delno preko klasičnih radiatorjev delno pa
preko konvektorjev. Konvektorji zagotavljajo delno tudi hlajenje stavbe in sicer v povezavi s sedmimi klimati lociranimi v
posameznih etažah. Ponekod so vgrajene tudi klimatske naprave (po sistemu split), ki se koristijo tako za hlajenje kot za
ogrevanje v prehodnih obdobjih. V kleti objekta je tudi dizelski agregat namenjen predvsem uporabi štirih dvigal v primeru
izpada električne energije. Električna energija se med drugim uporablja tudi za ogrevanje sanitarne vode preko bojlerjev v
sanitarijah in čajnih kuhinjah. Leta 2011 sta bila v smislu vzdrževalnih del toplotne postaje zamenjana ploščna izmenjevalca
toplote.

Obravnavan objekt nima vgrajenih naprav za pridobivenje energije iz obnovljivih virov energije.
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Podatki o stavbi

Komentar in posebni robni pogoji

Vrsta izkaznice: merjena

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

2014-11-17-24 08.06.2024 nestanovanjska

Ukrepi, ki bi na navedenem objektu bistveno pripomogli k učinkovitejši rabi energije se v glavnem dotikajo celotnega
toplotnega ovoja stavbe. Slednji je namreč zastarel in je potreben temeljite prenove. V svoji življenski dobi je toplotni ovoj bil
saniran samo en krat in sicer pred desetimi leti. Zamenjana so bila okna, ki bi tako v prvi fazi sanacije ovoja stavbe še bila
izvzeta. Celostna sanacija toplotnega ovoja stavbe (toplotna zaščita streha, zamenjava oken, toplotna zaščita stropa nad
kletjo) ter posledično tudi odprava konvekcijskih toplotnih mostov bi bistveno pripomogli k zmanjšanju potrebne toplote za
ogrevanje. 

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


