
list 1/6

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena

Dovedena energija

Dovedena električna energija

Primarna energija in Emisije CO

Izdajatelj Izdelovalec

:

17/14

17/14

2015-177-143-25688 23.07.2025 nestanovanjska
Športna dvorana Kodeljevo

katastrska občina 1731
številka stavbe 1680

1265001
1972
Gortanova ulica 21						, Ljubljana

3.151
837/4

UDMAT

ENVIRODUAL, d.o.o. (177) Marko Hočevar (143)
Katarina Pogačnik Marko Hočevar

24.07.2015 24.07.2015

16 kWh/m2a

POVPREČNA RABA ENERGIJE PRIMERLJIVE STAVBE (16 kWh/m2a)

81 kWh/m2a

219 kWh/m2a

46 kg/m2a

Športna dvorana Kodeljevo

katastrska občina 1731
številka stavbe 1680

1265001
1972
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3.151
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UDMAT

ENVIRODUAL, d.o.o. (177) Marko Hočevar (143)
Katarina Pogačnik Marko Hočevar

24.07.2015 24.07.2015
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Energent 
dovedena

Energent 
odvedena
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0 kWh

0 kWh

303.785 kWh
303.785 kWh

0 kWh

0 kWh

100797 , 464251

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.243 49.651 54.616 9.930
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
254.134 254.134 635.335 134.691

303.785 689.951 144.621

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0
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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
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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: Izvedba samostojne kotlovnice ali toplotne postaje - obstoječ sistem priklopa na sosednjo stavbo ima
velike toplotne izgube.

Vgradnja sistema SSE za pripravo tople vode
Vgradnja fotovoltaičnih celic
Ogrevanje na biomaso
Prehod na geotermalne energije
Drugo: Opcija - vgradnja toplotnih črpalk za pripravo sanitarne tople vode.

Ugašanje luči, ko so prostori nezasedeni
Analiza tarifnega sistema
Energetski pregled stavbe
Drugo: Vzpostavitev CNS
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Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena

Splošni opis stavbe

Zunanji ovoj stavbe

Raba energije
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Stavba je na Gortanovi ulici 21, Ljubljana (k.o.: Udmat; parc.št.: 837/4 in 830/2) v športnem parku Kodeljevo. Stari del
stavbe iz leta 1972 je v večji meri namenjen športni dvorani in spremnim prostorom (garderobe, sanitarije, skladišča, …)
novi del stavbe iz leta 2009 pa je namenjen pisarniškim prostorom  in garderobam. Za stari del je značilna gradnja s slabo
(ali brez) toplotno izolacjo. Streha je sestavljena iz pločevine in siporeks plošč, stene so brez toplotne izolacije, tla naj bi bila
izolirana z nekaj cm toplotne izolacije, dvorana ima polno kopeltnih steklenih površin, betonski nosilci strehe predstavljajo
konstrukcijske toplotne mostove…Za novi del stavbe je značilna gradnja po takrat veljavni zakonodaji. Novi del ima
kvaliteten toplotni ovoj (ne ustreza PURESu), izvedeno centralno prezračevanje, delno nizkotemperaturno talno
ogrevanje…Večina toplotne energije se v stavbi porabi za toplozračno ogrevanje dvorane in manjši del za pripravo sanitarne
tople vode. Večina električne energije se porabi za razsvetljavo dvorane, delovanje sistemov ogrevanja (obtočne črpalke,
ventilatorji), pregrevanje sanitarne tople vode,…

Stavba je na Gortanovi ulici 21, Ljubljana (k.o.: Udmat; parc.št.: 837/4 in 830/2) v športnem parku Kodeljevo. Stari del
stavbe iz leta 1972 je v večji meri namenjen športni dvorani in spremnim prostorom (garderobe, sanitarije, skladišča, …)
novi del stavbe iz leta 2009 pa je namenjen pisarniškim prostorom  in garderobam. Za stari del je značilna gradnja s slabo
(ali brez) toplotno izolacjo. Streha je sestavljena iz pločevine in siporeks plošč, stene so brez toplotne izolacije, tla naj bi bila
izolirana z nekaj cm toplotne izolacije, dvorana ima polno kopeltnih steklenih površin, betonski nosilci strehe predstavljajo
konstrukcijske toplotne mostove…Za novi del stavbe je značilna gradnja po takrat veljavni zakonodaji. Novi del ima
kvaliteten toplotni ovoj (ne ustreza PURESu), izvedeno centralno prezračevanje, delno nizkotemperaturno talno
ogrevanje…Večina toplotne energije se v stavbi porabi za toplozračno ogrevanje dvorane in manjši del za pripravo sanitarne
tople vode. Večina električne energije se porabi za razsvetljavo dvorane, delovanje sistemov ogrevanja (obtočne črpalke,
ventilatorji), pregrevanje sanitarne tople vode,…

Zunanje opečne  stene / stene z lesenim opažem  na starem delu imajo ocenjeno toplotno prehodnost 0,7-0,85W/m2K. 
Zunanje stene novega dela imajo ocenjeno toplotno prehodnost 0,35W/m2K .Streha dvorane ima ocenjeno toplotno
prehodnost 1,4 W/m2K in streha novega prizidka ima ocenjeno toplotno prehodnost 0,28 W/m2K..Stena / tla proti terenu v
dvorani  imajo toplotno prehodnost ocenjeno na 0,67-1,27 W/m2K in stene/tla v novem delu imajo toplotno prehodnost
ocenjeno na 0,38 W/m2K.Obstoječa zasteklitev dvoranskega dela (okna in steklene stene) imajo soliden izgled vendar
imajo toplotno prehodnost ocenjeno na do 3,5 W/m2K. Zasteklitev novega prizidka je kvalitetna glede na veljavno
zakonodajo v času gradnje.Obstoječi toplotni ovoj dvorane je netesen – imamo velika puščanja!Pomembnih gradbenih
rekonstrukcij v toplotni ovoj ni bilo.

Zunanje opečne  stene / stene z lesenim opažem  na starem delu imajo ocenjeno toplotno prehodnost 0,7-0,85W/m2K. 
Zunanje stene novega dela imajo ocenjeno toplotno prehodnost 0,35W/m2K .Streha dvorane ima ocenjeno toplotno
prehodnost 1,4 W/m2K in streha novega prizidka ima ocenjeno toplotno prehodnost 0,28 W/m2K..Stena / tla proti terenu v
dvorani  imajo toplotno prehodnost ocenjeno na 0,67-1,27 W/m2K in stene/tla v novem delu imajo toplotno prehodnost
ocenjeno na 0,38 W/m2K.Obstoječa zasteklitev dvoranskega dela (okna in steklene stene) imajo soliden izgled vendar
imajo toplotno prehodnost ocenjeno na do 3,5 W/m2K. Zasteklitev novega prizidka je kvalitetna glede na veljavno
zakonodajo v času gradnje.Obstoječi toplotni ovoj dvorane je netesen – imamo velika puščanja!Pomembnih gradbenih
rekonstrukcij v toplotni ovoj ni bilo.

Stavba dobiva toplote preko sosednje Fakultete za šport kjer so postavljeni trije plinski kotli za ogrevanje obeh stavb.
Dobavitelj energenta (zemeljskega plina) je Energetika Ljubljana d.o.o.. Sklenjena je dolgoletna pogodba o dobavi
energenta. Meritev energenta je v sosednji Fakulteti za šport, merilnik (števec) zemeljskega plina se odčitava
mesečno.Dvorana Kodeljevo nima svojega merilnika toplote – poraba ocenjena!Toplota se v celi stavbi uporablja za
ogrevanje in za pripravo sanitarne tople vode.Stavba dobiva električno energijo preko javnega omrežja. Sklenjena je
dolgoletna pogodba o dobavi električne energije. Meritev je izvedena preko standardnega merilnega mesta na
fasadi.Električna energija se v največji meri uporablja za razsvetljavo, delovanje sistemov ogrevanja in prezračevanja
(obtočne črpalke in klimati).

Stavba dobiva toplote preko sosednje Fakultete za šport kjer so postavljeni trije plinski kotli za ogrevanje obeh stavb.
Dobavitelj energenta (zemeljskega plina) je Energetika Ljubljana d.o.o.. Sklenjena je dolgoletna pogodba o dobavi
energenta. Meritev energenta je v sosednji Fakulteti za šport, merilnik (števec) zemeljskega plina se odčitava
mesečno.Dvorana Kodeljevo nima svojega merilnika toplote – poraba ocenjena!Toplota se v celi stavbi uporablja za
ogrevanje in za pripravo sanitarne tople vode.Stavba dobiva električno energijo preko javnega omrežja. Sklenjena je
dolgoletna pogodba o dobavi električne energije. Meritev je izvedena preko standardnega merilnega mesta na
fasadi.Električna energija se v največji meri uporablja za razsvetljavo, delovanje sistemov ogrevanja in prezračevanja
(obtočne črpalke in klimati).



Težave pri izdelavi merjene energetske izkaznice

Izkušnje uporabnikov stavbe
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Vgrajeni sistemi

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena
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Dobava toplote: preko toplotne postaje priključene na sosednjo Fakulteto za šport. Ogrevanje dvorane: 2x toplozračni klimat
kapacitete 35.000m3/h in radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov.Ogrevanje novega prizidka: radiatorsko in talno
ogrevanjePrezračevanje prizidka preko samostojnega klimata kapacitete cca. 2.000m3/hPriprava sanitarne tople vode:
preko toplotne postaje in preko električnega grelnika.Hlajenje preko cca. 8 split klimatskih naprav.Razsvetljava: dvorana ima
sistem 80 reflektorjev; ostalo FLUO in varčna razsvetljava

Zaposleni se zavedajo in opozarjajo na slabo stanje stavbe in opreme. Glede na možnosti poizkušajo z obstoječo opremo 
delovati čim bolj optimalno.

Toplotna postaja v objektu nima vgrajenega merilnika toplote. Porabljena toplota se lahko le oceni.Toplotna postaja v objektu nima vgrajenega merilnika toplote. Porabljena toplota se lahko le oceni.
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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/   
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Obstoječi ovoj stavbe ima slabo toplotno izolacijo. Strop ni toplotno izoliran, vgrajene so »kopelit« steklene stene, veliko je
konstrukcijskih toplotnih mostov. Vračilne dobe v toplotni ovoj so sorazmerno dolge. Obstoječa toplotna postaja v stavbi je
priključena na sosednjo Fakulteto za šport. Izgube zaradi transporta toplote so ocenjene na 20-25% (npr. če imamo v
sosednji stavbi dovod z 80 °C dobimo v obravnavano stavbo 60-65°C). Zaradi nižjih dovodnih temperatur se sanitarno toplo
vodo dodatno segreva z elektriko. Dvorana ima dva klimata za toplozračno ogrevanje. Oba sta brez rekuperacije.
Elektronska regulacija je obnovljena

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


