CELOVITA
ENERGETSKA
PRENOVA
HIŠE

Zakaj energetska prenova?

- Povečate tržno vrednost objekta.
- Zmanjšate obratovalne stroške objekta.
- Znižate stroške ogrevanja za do 50%.5
- Ker želite imeti v objektu zdravo bivalno klimo.
- Ker energetsko učinkovit objekt nudi bistveno boljše bivalne pogoje.
- Ker se zavedate pomena negativnih vplivov energetsko potratnega objekta na okolje.

Koliko znaša strošek energetske prenove in koliko subvencije EKO Sklada mi
pripada?6

Opis situacije:
Hiša v skupni bivalni kvadraturi 145 m2; streha dvokapnica, naklona 40°, višina kolenčnega zidu je 1,2 m, klasična oblika
tlorisa, dim: 11,00 m x 8,00 m; 5cm toplotne izolacije na zunanjih stenah, 14 cm izolacije po strešini (med špirovci), stara
lesena okna Umax: = 2,6 W/(m2K).

Razpisane subvencije Eko slada:7

Okna: 100 €/m2 oz. do max 30m2 skupnih površin oz. max. 25% skupne investicije.
Fasada: 12 €/m2 oz. do max 25% vrednosti investicije oz do max 200m2 fasade.
Streha:10 €/m2 izolacije oz. do max. 150m2 oz. max. 25% investicije.

Informativni izračun pridobljenih subvencij za zgoraj opisan objekt:
Kvadratura

Ocena investicije

EKO subvencija

Skupna površina oken

22,4 m2

8.249,22 €

2.237,05 €

Skupna površina fasade

204 m2

11.261,23 €

2.400,00 €

Skupna površina strehe

140 m2

7.701,85 €

1.400,00 €

27.212,30 €

6.037,05 €

Skupaj:

OPOMBE:
5. Točen podatek o predvidenem znižanju porabe se pridobi na podlagi izračuna toplotne prevodnosti zunanjega ovoja stavbe – izdelamo s
programom Archi MAID.
6. Prikazan primer je zgolj informativne narave, subvencija eko sklada se izračuna za vsak posamičen primer posebej.
7. Skladno z raspisnimi pogoji EKO Sklada, razpis 6SUB-OB11.
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CELOVITA
ENERGETSKA
PRENOVA
HIŠE:

Pod energetsko obnovo stavbe spadajo vsa dela, s katerimi povečamo energetsko učinkovitost vašega
objekta. V grobem jih lahko razdelimo na dva dela in sicer toplotna zaščita zunanjega ovoja stavbe, ter
optimizacija ogrevalnega sklopa in kontroliranega prezračevanja z rekuperacijo odpadne toplote. Pod
celovito energetsko obnovo vašega objekta pa spadajo še vse spremljajoče storitve, s katerimi si na enem
mestu zagotovite celovito storitev, svetovanje, servis in garancijo za dolgoletno kvalitetno bivanje v vašem
energetsko učinkovitem objektu.
Osnovni paket:

Dodatni paket:

-Vgradnja toplotne izolacije na fasadnem ovoju
stavbe
-Menjava stavbnega pohištva – okna in vhodna vrata
-Zamenjava strešne kritine ter toplotne izolacije na
strešini oziroma proti neogrevanemu podstrešju

-Zamenjava starega ogrevalnega sistema
-Vgradnja sistema za rekuperacijo
-Uravnoteženje ogrevalnega sistema
-Namestitev termostatskih ventilov

energetsko neučinkovita hiša

Celovita storitev na enem mestu:

NALOŽBA
V VAŠO
PRIHODNOST
VARČNO IN
KAKOVOSTNO
BIVANJE

TERMOGRAFIJA:

Termografski pregled objekta in analiza stanja pred obnovo ter po obnovi

GRADBENA FIZIKA1:

Osnovni izračun gradbene fizike ter meritve vsebnosti vlage v zunanjih stenah

SVETOVANJE IN
PROJEKTIRANJE:

Strankam svetujemo pri izbiri načina sanacije, strokovno projektiramo celoten
projekt in skrbimo za ekonomičnost odločitev investitorja

DOKUMENTACIJA:

Priprava, izpolnjevanje vse potrebne dokumentacije (vloge Eko sklada, pridobitev
dovoljenj2 za izvedbo)

IZVEDBA IN NADZOR:

Tekom celotne sanacije skrbimo za kvalitetno izvedbo ter stalen nadzor

EKO SKLAD,
FINANCIRANJE:

S pravilnim projektiranjem in izvedbo zagotovimo najvišji možni izkoristek Eko
subvencij, preko izbranih bank pa priskrbimo ugodne »zelene« kredite.

GARANCIJA3, SERVIS:

Po izvedenih delih podelimo garancijske liste ter servisni paket, ki vsebuje ponastavitev stavbnega pohištva ter pregled izvedenih del4 po prvi kurilni sezoni.

OPOMBE:
1. Izračunano s programom Archi MAID.
2. Za manjše posege pridobimo »malo gradbeno dov., oz priglasitev del, za večja dela pridobimo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev
gradbenega dovoljenja – po ZGO-1b.
3. Strankam podelimo 2 letno garancijo na izvedena dela, ter garancijo na materiale skladno s proizvajalčevo garancijo.
4. Pregled vsebuje vizualni pregled kvalitete izvedbe ter termografski pregled objekta.
energetsko učinkovita hiša

