
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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17/14

2015-130-144-31309 05.11.2025 stanovanjska
Hiša, Hrastje ob Bistrici 16 a

katastrska občina 1248
številka stavbe 190

1110001
1995
Hrastje ob Bistrici 16 a, 3256 Bistrica ob Sotli

118
1143/2

HRASTJE

Biro Malinger, Tina Malinger s.p. (130) Tina Malinger (144)
Tina Malinger, u.d.i.a. Tina Malinger

06.11.2015 06.11.2015

Razred G 221 kWh/m2a

53 kWh/m2a
MINIMALNE ZAHTEVE LETO 2015

268 kWh/m2a

342 kWh/m2aSKORAJ NIČ-ENERGIJSKA STAVBA ( 75 kWh/m2a)

70 kg/m2a



Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: računska

Podatki o velikosti stavbe

Klimatski podatki

Dovedena energija za delovanje stavbe
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2015-130-144-31309 05.11.2025 stanovanjska

Lesna biomasa - 16352 kWh/a (51%)

Elektrika - 15663 kWh/a (49%)
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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

2015-130-144-31309 05.11.2025

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



Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES). 

T 

 

hlajenje NC

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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2015-130-144-31309 05.11.2025 stanovanjska

0,38 W/m2K
53 kWh/m2a
50 kWh/m2a
208 kWh/m2a

1,05 W/m2K
221 kWh/m2a
1 kWh/m2a
342 kWh/m2a

Hiša je bila zgrajena leta 1995. Objekt ima klet, pritličje in mansardo. Konstrukcija je armiranobetonska z vmesnimi opečnimi
zidovi in lesenim ostrešjem. Opečni zidovi so v mansardi obiti z lesom in delno izolirani. Leseno ostrešje je obito z lesenim
obitjem in izolirano z 12-20 cm izolacije. Stavbno pohištvo je leseno s termopan zasteklitvijo in zunanjimi polkni. 
Klet ni ogrevana. Pritličje s kuhinjo in skupnim prostorom se ogreva s krušno pečjo. V mansardi, kjer so bivalni prostori, so
nameščeni električni radiatorji. Sanitarna topla voda se pripravlja z električnim grelcem.

Če bi se objekt uporabljal skozi celo ogrevalno sezono, se priporočajo sledeči ukrepi:

1.	Izvedba toplotnega ovoja  na fasadi s 14 cm toplotne izolacije, s toplotno prevodnostjo 0,032 W/mK, bi prihranila 34%
energije za ogrevanje. S tem ukrepom bi objekt pridobil energijski razred E.

2.	Izvedba izolacije na stropu kleti s 14 cm toplotne izolacije, s toplotno prevodnostjo 0,032 W/mK, bi prihranila 26%
energije za ogrevanje. S tem in prejšnjim ukrepom bi objekt pridobil energijski razred D.

3.	Zamenjava lesenih sestavljenih oken s toplotno izolativnimi okni s skupno toplotno prevodnostjo  Uw= 1,3  bi prihranila 9
% energije za ogrevanje.  

4.	V primeru uporabe objekta v celotni ogrevalni sezoni, se po izvedbi toplotnega ovoja priporoča izvedba centralnega
ogrevalnega sistema s pečjo na obnovljive vire - peč na biomaso ali toplotna črpalka. Za pripravo sanitarne tople vode se
predlaga izvedba generatorja na obnovljive vire energije – toplotno črpalko ali pa sončne kolektorje.

Priporoča se, da se stavba pri obnovi optimizira skladno s priporočili stroke in v skladu s predpisi ter smernicami države,
katera za energijsko učinkovite ukrepe in ukrepe v rabo obnovljivih virov energije nudi občasno tudi namenska nepovratna
sredstva in ugodne kredite.

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


