
Podatki o stavbi

Št. izkaznice: 2022-552-67-93197 Velja do: 25.01.2032

Vrsta izkaznice: računska

Vrsta stavbe: stanovanjska

ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Naziv stavbe: Dom upokojencev Domžale

Identifikacijska oznaka stavbe,
posameznega dela ali delov katastrska občina 1959

številka stavbe 6532
del stavbe 1

Klasifikacija stavbe: 1130001
Leto izgradnje: 1979
Naslov stavbe: KARANTANSKA CESTA 5, 1230 Domžale

Kondicionirana površina stavbe Ak(m
2): 4.560

Katastrska občina: DOMŽALE
Parcelna št.: 3967/5

Potrebna toplota za ogrevanje

Dovedena energija za delovanje stavbe

Primarna energija in Emisije CO2

Izdajatelj

ENEKOM, d. o. o. (552)

Ime in podpis odgovorne osebe: Gregor Kustec

Datum izdaje: 25.01.2022

Izdelovalec

Podpisnik: Gregor Kustec

Izdajatelj: Halcom CA PO e-signature 1

Serijska št. cert.: 1029D1

Datum veljavnosti: 20.02.2022

Datum podpisa: 25.01.2022

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

12.880Kondicionirana prostornina stavbe Ve (m
3)

9.260Celotna zunanja površina stavbe A (m2)

0,72Faktor oblike f0=A/Ve (m
-1)

110511, 469146Koordinati stavbe (X,Y)

Klimatski podatki

Povprečna letna temperatura Tpop(°C) 9,5

Dovedena energija za delovanje stavbe

Dovedena energija za delovanje
stavbe

Dovedena energija

kWh/a kWh/m2a

367.452Ogrevanje Qf, h

2.221Hlajenje Qf, c

0Prezračevanje Qf, V

0Ovlaževanje Qf, st

252.516Priprava tople vode Qf, W

17.100Razsvetljava Qf, l

4.366Električna energija Qf, aux

81

0

0

0

55

4

1

643.655 141
Skupaj dovedena energija za
delovanje stavbe

0
Obnovljiva energija
porabljena na stavbi (kWh/a)

1.466.650
Primarna energija
za delovanje stavbe (kWh/a)

268.338Emisije 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 oken
Toplotna zaščita strehe-stropa v mansardi
Toplotna zaščita stropa proti podstrešju
Toplotna zaščita zunanjih sten
Odprava konvekcijskih toplotnih mostov in izboljšanje zrakotesnosti
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 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
Izboljšanje regulacije ogrevalnega sistemaX

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

Centralizacija upravljanja energetskega nadzornega sistema in naprav (SCADA)X

Optimizacija dela v kuhinji in pralniciX

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
Dom upokojencev Domžale je javno socialni varstveni zavod, ki ima lokacijo v centru Domžal. V neposredni bližini doma se
nahajajo trgovine, tržnica, avtobusna in železniška postaja, zdravstveni dom, pošta, banka, kulturni dom, športni park in
gostinski lokali.
Dom je bil zgrajen leta 1979 in ima kapaciteto 110 stanovanjskih enot. Obširnejša prenova doma je bila izvedena v letu 2012.
Dodatno so toplotno izolirali zunanje stene stavbe in ravno streho, ter zamenjali vsa okna.

Približno 60 % stavbnega ovoja predstavljajo zastekljene površine. Nova okna imajo troslojno zasteklitev in PVC okvirje.
Večina oken je nameščenih na vzhodno, zahodno in južno stran stavbe. Okna stanovanjskih enot so senčena s fiksnimi
nastreški in betonskimi ograjami, ter s pomičnimi zunanjimi žaluzijami.
Prenovljen stavbni ovoj zunanjih sten ima dodatnih 20 cm toplotne izolacije (kamena volna), ravna streha pa je izolirana z 20
cm XPS toplotne izolacije. Tla na terenu so starejše izvedbe (od začetka izgradnje stavbe) in so slabo toplotno izolirana.

Ob energetski prenovi so nekateri deli stavbe ostali nezadostno toplotno izolirani (zaradi težavnosti izvedbe). Na teh mestih
se tvorijo transmisijski toplotni mostovi. Obsegajo pa vse stike stropov stanovanjskih enot in višje ležečih balkonov (cca 1 m
globine).

Energenta za ogrevanje in delovanje stavbe sta zemeljski plin in električna energija. Dom upokojencev Domžale periodično
izvaja meritve porabe energentov. Slednje potekajo avtomatsko. Podatki se shranjujejo v bazni sistem, kjer se jih lahko
pregleduje in obdeluje.

Za ogrevanje stavbe in sanitarne pitne vode se uporablja zemeljski plin. Imajo standardni kotel za ogrevanje na zemeljski
plin, ter dva plinska kondenzacijska kotla za ogrevanje sanitarne tople vode. V najemu imajo tudi napravo za soproizvodnjo
električne energije, prav tako na zemeljski plin. Za hlajenje uporabljajo klimatske naprave. Imajo približno 10 split sistemov.
Uporabljajo še dva klimatska sistema s prezračevanjem, za jedilnico in pralnico. V vseh ostalih delih stavbe je prezračevanje
naravno. V stavbi so nameščeni radiatorji s termostatskimi ventili.

V skladu z možnostmi izbire v programski opremi se je stavbo umestilo v kategorijo Stanovanjski bloki. Po razčlenjeni
klasifikaciji pa objekt spada v skupino Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (11302).

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

46 kWh/m2a

50 kWh/m2a

0,4 W/m2K

Letna potrebna toplota za ogrevanje - QNH

Letni potrebni hlad za hlajenje - QNC

Letna primarna energija - QP

0,48 W/m2KKoeficient specifičnih toplotnih izgub - H'T

0 kWh/m2a

201 kWh/m2a 322 kWh/m2a

dejanskodovoljeno

80 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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