


























Informacijski sistem eZK
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Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 6.7.2022 - 15:36:30

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2631 1596/1

katastrska občina 2631 PORTOROŽ parcela 1596/1 (ID 4885650)
 

Plombe: 

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 
Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 21864977
vrsta osnovnega položaja: 106 - lastnina na skupnem delu stavbe / pomožni nepremičnini
delež: 1/1
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2631 PORTOROŽ stavba 2118 (ID 5385453)

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov 
pri posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11246723 19.01.2018 15:42:17 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 11246723
čas začetka učinkovanja 09.04.2009 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 2631 PORTOROŽ parcela 1596/1 (ID 4885650)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi služnostne pogodbe-SKK Piran št. 4780-324/2006 z dne  30.8.2007, Ov. z dne 30.8.2007 (v zbirki 
listin pri dn. št. 1398/2009)se vknjiži služnost z naslednjo vsebino:

- graditev, postavitev in obratovanje kabelske kanalizacije v prenosnih in distribucijskih komunikacijskih 
omrežjih in pripadajoče infrastrukture,
- dostop do kabelske kanalizacije v prenosnih in distribucijskih komunikacijskih omrežjih in  pripadajoče 
infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja, vzdrževanja, popravil in nadzora,
- odstranjevanje naravnih ovir pri gradnji, postavitvi, obratovanju in kabelske kanalizacije v prenosnih in 
distribucijskih komunikacijskih omrežjih in pripadajoče infrastrukture.
imetnik:

1. matična številka: 1954598000
firma / naziv: T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.
naslov: Verovškova ulica 064A, 1000 Ljubljana

zveza - ID osnovnega položaja:
21864977 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 6.7.2022 - 15:35:50

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 2631 1596/2

katastrska občina 2631 PORTOROŽ parcela 1596/2 (ID 46761)
 

Plombe: 

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 
Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 10197813
vrsta osnovnega položaja: 106 - lastnina na skupnem delu stavbe / pomožni nepremičnini
delež: 1/1
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2631 PORTOROŽ stavba 2118 (ID 5385453)
omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 6.7.2022 - 15:37:08

Nepremičnina

tip nepremičnine: 3 - posamezni del stavbe
vir ID znaka: 2 - kataster stavb
ID znak: del stavbe 2631-2118-1

katastrska občina 2631 PORTOROŽ stavba 2118 del stavbe 1 (ID 5566033)
vrsta: 6 - glej opis
opis: se vpiše ident.stavbe št. 2631-02118-001, ki stoji na parc.št. 1596/2 te k.o.Na podlagi obvestila 

Območne geodetske uprave Koper št. 02132-00728/2006-2 z dne 26.9.2006 ter križnega šifranta 
oštevilčenja stanovanjske stavbe

naslov: v pritl., v nač. z zeleno barvo   
 

Plombe: 

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 
V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:

1. vrsta pravice: 105 - solastnina na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini
delež: 0/0 
na nepremičnini: katastrska občina 2631 PORTOROŽ stavba 2118 (ID 5385453)
ID pravice 9981156

2. vrsta pravice: 107 - lastnina na posebnem skupnem delu stavbe v etažni lastnini
delež: 1/1 
na nepremičnini: katastrska občina 2631 PORTOROŽ stavba 2118 del stavbe 3 (ID 5566035)
ID pravice 10490798

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 20254161
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. EMŠO: 0604985******
osebno ime: Luca Jereb Premrl
naslov: Cvetna pot 005A, 6320 Portorož - Portorose

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 20254162
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. EMŠO: 0305971******
osebno ime: Aleksander Tomšič
naslov: Mesarska cesta 028, 1000 Ljubljana

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 
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Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 6.7.2022 - 15:38:20

Nepremičnina

tip nepremičnine: 3 - posamezni del stavbe
vir ID znaka: 2 - kataster stavb
ID znak: del stavbe 2631-2118-2

katastrska občina 2631 PORTOROŽ stavba 2118 del stavbe 2 (ID 5566034)
vrsta: 6 - glej opis
opis: se vpiše ident.posameznega dela stavbe št. 2631-02118-002, ki stoji na parc.št. 1596/2 te k.o.Na 

podlagi obvestila Območne geodetske uprave Koper št. 02132-00728/2006-2 z dne 26.9.2006 ter 
križnega šifranta oštevilčenja stanovanjske stavbe

naslov: v I.nad., v nač. z rdečo barvo   
 

Plombe: 

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 
V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:

1. vrsta pravice: 105 - solastnina na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini
delež: 0/0 
na nepremičnini: katastrska občina 2631 PORTOROŽ stavba 2118 (ID 5385453)
ID pravice 9981157

2. vrsta pravice: 107 - lastnina na posebnem skupnem delu stavbe v etažni lastnini
delež: 1/1 
na nepremičnini: katastrska občina 2631 PORTOROŽ stavba 2118 del stavbe 3 (ID 5566035)
ID pravice 10490798

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 9565112
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. EMŠO: 0305971******
osebno ime: Aleksander Tomšič
naslov: Mesarska cesta 028, 1000 Ljubljana

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 9565113
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:

1. EMŠO: 0604985******
osebno ime: Luca Jereb Premrl
naslov: Cvetna pot 005A, 6320 Portorož - Portorose

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov 
pri posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 



2/2

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11231245 27.05.2009 14:20:00 410 - vknjižena pravica prepovedi odtujitve  
20171176 01.04.2019 13:35:47 401 - vknjižena hipoteka  

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:

ID pravice / zaznambe 11231245
čas začetka učinkovanja 27.05.2009 14:20:00
vrsta pravice / zaznambe 410 - vknjižena pravica prepovedi odtujitve
glavna nepremičnina: katastrska občina 2631 PORTOROŽ stavba 2118 del stavbe 2 (ID 

5566034)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi darilne pogodbe z dne  26. 5. 2009, Ov. št.  I - 365/09 in izpiska iz matičnega registra o rojstvu z dne 
25. 5. 2009, šifra 542/2009se vknjiži prepoved odtujitve in obremenitve. 
imetnik:

1. EMŠO: 0708959******
osebno ime: Gorazd Jereb
naslov: Krkavče 119, 6274 Šmarje

zveza - ID osnovnega položaja:
9565113 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

ID pravice / zaznambe 20171176
čas začetka učinkovanja 01.04.2019 13:35:47
vrsta pravice / zaznambe 401 - vknjižena hipoteka
glavna nepremičnina: katastrska občina 2631 PORTOROŽ stavba 2118 del stavbe 2 (ID 

5566034)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
terjatev: 55.000,00 EUR 
obresti 1 % + 6 mesečni Euribor
tip dospelosti 1 - določen dan
datum dospelosti 01.01.2030 
dodatni opis:
Na podlagi Posojilne pogodbe z dne 1.4.2019 se vknjiži hipoteka v višini 55.000,00 EUR z dogovorjenimi letnimi 
pogodbenimi obrestmi v višini 1 % + 6-mesečni Euribor, z datumom zapadlosti 1.1.2030.
imetnik:

1. EMŠO: 0305971******
osebno ime: Aleksander Tomšič
naslov: Mesarska cesta 028, 1000 Ljubljana

zveza - ID osnovnega položaja:
9565113 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 
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Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 6.7.2022 - 15:38:43

Nepremičnina

tip nepremičnine: 3 - posamezni del stavbe
vir ID znaka: 2 - kataster stavb
ID znak: del stavbe 2631-2118-3

katastrska občina 2631 PORTOROŽ stavba 2118 del stavbe 3 (ID 5566035)
vrsta: 6 - glej opis
opis: se vpiše ident.posameznega dela stavbe št. 2631-02118-003, ki stoji na parc.št. 1596/2 te k.o.Na 

podlagi obvestila Območne geodetske uprave Koper št. 02132-00728/2006-2 z dne 26.9.2006 ter 
križnega šifranta oštevilčenja stanovanjske stavbe

naslov: v nač. z rumeno barvo   
 

Plombe: 

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 
V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine so vpisane te pravice oziroma pravna dejstva:

1. vrsta pravice: 105 - solastnina na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini
delež: 0/0 
na nepremičnini: katastrska občina 2631 PORTOROŽ stavba 2118 (ID 5385453)
ID pravice 14746682

 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 10490798
vrsta osnovnega položaja: 107 - lastnina na posebnem skupnem delu stavbe v etažni lastnini
delež: 1/1
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2631 PORTOROŽ stavba 2118 del stavbe 2 
(ID 5566034)

2. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2631 PORTOROŽ stavba 2118 del stavbe 1 
(ID 5566033)

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 

ID osnovnega položaja: 10840221
vrsta osnovnega položaja: 108 - posebni skupni del stavbe v etažni lastnini
delež: 1/1
imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremičnine: katastrska občina 2631 PORTOROŽ stavba 2118 (ID 5385453)
omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini 

 



Podatki o stavbi

Št. izkaznice: 2018-162-166-65746 Velja do: 10.07.2028

Vrsta izkaznice: računska

Vrsta stavbe: stanovanjska

ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Naziv stavbe: Mirni Kot 9_2631_2118_1

Identifikacijska oznaka stavbe,
posameznega dela ali delov stavbe: katastrska občina 2631

številka stavbe 2118
del stavbe 1

Klasifikacija stavbe: 1121001
Leto izgradnje: 1906
Naslov stavbe: MIRNI KOT 9, 6320 Portorož - Portorose

Kondicionirana površina stavbe Ak(m
2): 50

Katastrska občina: PORTOROŽ
Parcelna št.: 1596/2

Potrebna toplota za ogrevanje

Dovedena energija za delovanje stavbe

Primarna energija in Emisije CO2

Izdajatelj

Diming, d.o.o. (162)

Ime in podpis odgovorne osebe: Uroš Dimnik

Datum izdaje: 10.07.2018

Izdelovalec

Podpisnik: Uros Dimnik +

Izdajatelj: sigen-ca

Serijska št. cert.: 2482517212018

Datum veljavnosti: 15.09.2020

Datum podpisa: 10.07.2018

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.

list 1/ 4Energetska izkaznica stavbe je izdana v skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb in z Energetskim zakonom (Ur.l. RS 17/14)



Podatki o stavbi

Št. izkaznice: 2018-162-166-65746 Velja do: 10.07.2028

Vrsta izkaznice: računska

Vrsta stavbe: stanovanjska

ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Podatki o velikosti stavbe

274Kondicionirana prostornina stavbe Ve (m
3)

247Celotna zunanja površina stavbe A (m2)

0,90Faktor oblike f0=A/Ve (m
-1)

42225, 390416Koordinati stavbe (X,Y)

Klimatski podatki

Povprečna letna temperatura Tpop(°C) 13,3

Dovedena energija za delovanje stavbe

Dovedena energija za
delovanje stavbe

Dovedena energija

kWh/a kWh/m2a

17.303Ogrevanje Qf, h

0Hlajenje Qf, c

0Prezračevanje Qf, V

0Ovlaževanje Qf, st

1.794Priprava tople vode Qf, W

603Razsvetljava Qf, l

334Električna energija Qf, aux

345

0

0

0

36

12

7

20.034 399
Skupaj dovedena energija za
delovanje stavbe

0
Obnovljiva energija
porabljena na stavbi (kWh/a)

50.085
Primarna energija
za delovanje stavbe (kWh/a)

10.618Emisije CO2 (kg/a)

Struktura rabe celotne energije za delovanje stavbe po
virih energije in energentih (kWh/a)

list 2/ 4Energetska izkaznica stavbe je izdana v skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb in z Energetskim zakonom (Ur.l. RS 17/14)



Podatki o stavbi

Št. izkaznice: 2018-162-166-65746 Velja do: 10.07.2028

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 mansardi
Toplotna zaščita stropa proti podstrešju
Toplotna zaščita zunanjih stenX

Odprava konvekcijskih toplotnih mostov in izboljšanje zrakotesnostiX

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 toploteX

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
Zamenjava navadnih sijalk z LED sijalkamiX

Ukrepi za povečanje izrabe obnovljivih virov energije

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

Organizacijski ukrepi

Energetski pregled stavbe
Analiza tarifnega sistemaX

Ugašanje luči, ko so prostori nezasedeniX

Opozorilo

Nasveti so generični, oblikovani na podlagi ogleda stanja, rabe energije in izkušenj iz podobnih stavb.

list 3/ 4Energetska izkaznica stavbe je izdana v skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb in z Energetskim zakonom (Ur.l. RS 17/14)



Podatki o stavbi

Št. izkaznice: 2018-162-166-65746 Velja do: 10.07.2028

Vrsta izkaznice: računska

Vrsta stavbe: stanovanjska

ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Komentar in posebni robni pogoji
KOMENTAR:
Energetska izkaznica je izdelana samo za del stavbe s številko 2631-2118-1 na naslovu Mirni kot 9 v Portorožu. Po
pridobljenih podatkih iz ogleda so zunanje stene grajene iz polne opeke in ometane iz obeh strani, brez toplotno izolacijskega
sloja. Tla na terenu so sestavljene iz betonske plošče, hidroizolacije, cementnega estriha in finalne talno obloge. Konstrukcije
proti neogrevanim tesnim prostorom (neogrevan hodnik) so bile upoštevane kot zunanje konstrukcije s fiktivno toplotno
izolacijo debeline 5cm po metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, priloga 5.
Stavbno pohištvo je starejše izdelave iz lesenih okvirjev in termopan zasteklitve.
Ogrevanje stanovanjske enote je urejeno preko lokalne električne naprave za katero smo v izračunu upoštevali ogrevanje s
toplotno črpalko, COP = 1, radiatorsko ogrevanje, režim 70/90, dolžina razvodnega sistema 1 m, brez hranilnika toplote.
Prezračevanje stanovanja poteka naravno z odpiranjem oken.

UKREPI:
Ob prvi sanaciji fasade bi bilo po dogovoru skupaj z ostalimi lastniki stanovanj smiselno dodati toplotno izolacijo na zunanjih
stenah. Priporočljivo je zamenjati stavbno pohištvo z novejšim, energetsko učinkovitejšim.
Pri tem je potrebno posvetiti pozornost odpravi transmisijskih in konvekcijskih toplotnih mostov. Prezračevanje stanovanja bi
se lahko izvedlo z lokalnim mehanskim prezračevanjem z vračanjem toplote (rekuperacija). Ukrep je smiseln le v primeru
sanacije celotnega zunanjega ovoja stavbe.
Za potrebe po ogrevanju stanovanja se priporoča vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla in priklop na zemeljski plin
(pred vgradnjo je potrebno preveriti možnost priklopa na zemeljski plin).
Uporabnikom prostorov se priporoča upoštevati ukrepe, ki so brezplačni, njihov učinek pa hitro pripomore k zmanjšanju
porabe energije za delovanje stavbe. Analiza tarifnega sistema je brezplačna in uporabniku prikaže pot do možnih prihrankov
pri porabi energije (npr.: pralni stroj, pomivalni stroj in podobne naprave se uporablja v času nižje tarife elektrike). Relativno
enostaven ukrep bi bil zamenjava svetilk z LED svetili.

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

40 kWh/m2a

50 kWh/m2a

0,95 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

2 kWh/m2a

195 kWh/m2a 998 kWh/m2a

dejanskodovoljeno

282 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).

list 4/ 4Energetska izkaznica stavbe je izdana v skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb in z Energetskim zakonom (Ur.l. RS 17/14)



Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: računska

Potrebna toplota za ogrevanje

Dovedena energija za delovanje stavbe

Primarna energija in Emisije CO

Izdajatelj Izdelovalec

:

17/14

17/14

2015-204-206-5143 20.01.2025 stanovanjska
Mirni kot 9

katastrska občina 2631
številka stavbe 2118
del stavbe 21121001

1920
Mirni kot 9, Portorož

57
1596/2

PORTOROŽ

III, d.o.o., Koper (204) Dušan Kanduč (206)
Dušan Kanduč Dušan Kanduč

21.01.2015 21.01.2015

Razred G 271 kWh/m2a

49 kWh/m2a
MINIMALNE ZAHTEVE LETO 2015

479 kWh/m2a

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

64 kg/m2a



Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: računska

Podatki o velikosti stavbe

Klimatski podatki

Dovedena energija za delovanje stavbe

17/14

2015-204-206-5143 20.01.2025 stanovanjska

Elektrika - 6923 kWh/a (25%)

Toplota okolja - 20491 kWh/a (75%)

302
311
1,03
42225 , 390414

13,3

20.491
0
0
0
0
215
6.708

358
0
0
0
0
4
117

27.414 479

20.492

17.307
3.669



list 3/4

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

2015-204-206-5143 20.01.2025

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

17/14

2015-204-206-5143 20.01.2025 stanovanjska

0,37 W/m2K
49 kWh/m2a
50 kWh/m2a
204 kWh/m2a

1,12 W/m2K
271 kWh/m2a
1 kWh/m2a
302 kWh/m2a

Kamnita stavba je bila zgrajena leta 1920 in je brez toplotne izolacije. Vgrajena so nova PVC okna z dvoslojno zasteklitvijo s
plinskim polnjenjem. Vračilno dobo priporočenih ukrepov ocenjujem na več kot 15 let.

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


