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ZADEVA:  METODOLOŠKA POJASNILA V ZVEZI Z UKREPOM ENERGETSKIH 

IZKAZNIC 

 

 
Pojasnila se vpisujejo kronološko, zaradi preglednosti za neodvisne strokovnjake, po 

dopolnitvah in bodo kasneje urejena po vsebinskih sklopih. 

 

1. V primeru oglaševanja nedokončane stavbe, se napiše v oglas, da je EI: »Izkaz po 

projektu«. 

 

2. V primeru ugotavljanja, ali imamo primer obstoječe stavbe (eno in dvo stanovanjske), 

upoštevamo datum prijave stalnega ali začasnega bivališča (čeprav stavba sicer nima 

uporabnega dovoljenja). 

 

3. Če se stavba ali njen del prodaja ali oddaja v najem še pred pridobitvijo uporabnega 

dovoljenja, mora investitor kupcu oziroma najemniku predložiti »Izkaz o energijskih 

lastnostih stavbe«, ki je izdelan v skladu s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v 

stavbah (PURES 2010) in je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

 

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja mora investitor kupcu oziroma najemniku predložiti 

energetsko izkaznico. V primeru oglaševanja nedokončane nepremičnine z obvezno 

predložitvijo Izkaza namesto energetske izkaznice, se predloži »Izkaz o energijskih 

lastnostih stavbe«, ki je izdelan v skladu s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v 

stavbah (PURES 2010) in je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, kar 

pomeni predložiti projektno dokumentacijo iz časa njenega nastanka (pred 2010 ali pred 

2002). Dokumentacija pred tem obdobjem lahko vsebuje bistveno manj podatkov o 

energijski učinkovitosti od Izkaza po PURES 2010 ali po PTZURES 2002. 

 

4. Če je stavba nevzdrževana, zapuščena ter dotrajana in se šteje kot neprimerna za uporabo 

ali bivanje, zanjo pa izračun energijskih kazalnikov ni mogoč, se to dejstvo navede na 

energetski izkaznici v rubriki »Komentar in posebni robni pogoji«. Pomeni, da na izkaznici 

ne navajamo kazalnikov. 

 

5. EZ-1 navaja izjemo za »samostojne« stavbe samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno 

površino, manjšo od 50 m
2
. V tem primeru gre za enostanovanjske stavbe skladno z CC-SI. 

 

 



 

6. Izračun dobavljenega hladu pri izdelavi merjene energetske izkaznice se upošteva pri letni 

dovedeni energiji za delovanje stavbe. 

 

7. Povprečna raba energije primerljive stavbe je referenčna vrednost izračunane povprečne 

vrednosti rabe energije na podlagi podatkov iz registra energetskih izkaznic, za stavbe 

zgrajene v zadnjih desetih letih. Podatke za posamezno leto določi ministrstvo, glede na  

EPBD klasifikacijo. Za leto 2015 bo podatek določen, ko bomo pridobili dovolj veliko število 

izdanih izkaznic.  

 

8. V primeru lokalnega ogrevanja na lesno biomaso upoštevamo ogrevanje s kotlom na lesno 

biomaso, radiatorsko ogrevanje, režim 70/90, dolžina razvodnega sistema 1 m, brez 

hranilnika toplote. 

 

9. V primeru lokalnega ogrevanja z električnimi ogrevali upoštevamo ogrevanje s toplotno 

črpalko, COP = 1, radiatorsko ogrevanje, režim 70/90, dolžina razvodnega sistema 1 m, 

brez hranilnika toplote. 

 

10. Na računski energetski izkaznici se na kazalniku za skoraj nič energijsko stavbo v primeru, 

če se CC SI začne z 1110xx ali 1121xx vrednost kazalnika skoraj nič energijske stavbe 

zapiše vrednost 75 kWh/m
2
a, če pa se začne z 1122 in 1130 (večstanovanjske stavbe) je 

pa vrednost 80 kWh/m
2
a in za ostale vrednost 55 kWh/m

2
a. 

 

11. Pri določitvi kurilne vrednosti pri merjeni energetski izkaznici se pri izračunu kazalnikov 

energetske izkaznice uporablja spodnja kurilna vrednost. Podatki so dosegljivi na spletni 

strani SURS na povezavi:  

http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Okolje/18_energetika/04_18180_goriva/04_18180_goriva.asp 

 

12. Če se v skladu z EZ-1 prodaja ali oddaja nedokončana stavba, »Izkaz o energijskih 

lastnostih stavbe« po projektu nadomešča izdajo energetske izkaznice. V primeru, ko 

»Izkaz o energijskih lastnostih stavbe« ne obstaja se predloži razpoložljiva projektna 

dokumentacija o stavbi. 

 

13. Izdajatelji lahko izdane energetske izkaznice za vpis v začasni register na MZI pošljejo tudi 

preko spletne pošte: gp.mzi@gov.si. Postopek pošiljanja je: podpisano in žigosano 

energetsko izkaznico skenirate ter jo pošljete na zgornji elektronski naslov. Natisnjeno EI 

pošljete naročniku. 

 

14. Skladno s klasifikacijo Direktive EPBD dodatno označujemo stanovanja s številko 10. EPBD 

klasifikacija je imela do sedaj le 9 vrst stavb, zaradi dodatne metodologije možnosti izdelave 

EI za posamezno stanovanje pa je dodana številka 10. 

 

15. Za vsako stavbo ali del stavbe, za katero se izdela in izda energetska izkaznica, mora biti 

obvezno urejena identifikacijska oznaka, drugače je ni mogoče vpisati v uradni register. V 

primeru, da te oznake še ni določene, se lahko zaprosi na GURS-u za minimalni vpis s 

spodnjim zahtevkom: 

 Minimalni vpis stavbe ter minimalni vpis delov stavbe 

 

16. Stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, na katere se 

nanaša 334. člen Energetskega zakona v točki 6, so le tiste stavbe, ki imajo pod tip kulturne 

dediščine navedeno profana ali sakralna stavbna dediščina. To je razvidno iz uradnega 

registra nepremičnin kulturne dediščine, ki je uradna zbirka podatkov o nepremični kulturni 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Okolje/18_energetika/04_18180_goriva/04_18180_goriva.asp
mailto:gp.mzi@gov.si
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/energetske_izkaznice/obrazec_EI_id_st.doc


 

dediščini na območju Republike Slovenije. Z vpisom v register dobi vsaka enota evidenčno 

številko dediščine (EŠD), ki se uporablja v vseh postopkih varovanja kulturne dediščine. 

Uradni register kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo, je dosegljiv na spletni 

strani: www.rkd.situla.org (informacija o tipu kulturne dediščine je navedena pod Tip enote). 

 

17. V primeru, da je bila pri že izdani energetski izkaznici (EI je bila že posredovana za vpis v 

začasni register na MZI) naknadno odkrita napaka, se izda nova energetska izkaznica s 

pravilnimi podatki. Pri pošiljanju za vpis v začasni register na MZI je potrebno jasno navesti 

popravek ter številko že izdane EI, na katero se novo izdana izkaznica nanaša. 

 

18. Pri izdelavi energetske izkaznice je potrebno na prvi strani pod oznako Klasifikacija stavbe 

navesti ustrezno popolno klasifikacijo stavbe, ki obsega 7 numeričnih znakov. Geodetska 

uprava RS je 26. 3. 2007 objavila dokument: Razvrstitev vrste prostorov glede na namen 

uporabe, ki ga najdete tukaj. 

 

19. Na zadnji strani energetske izkaznice, v rubriki Komentarji in posebni robni pogoji, je 

potrebno navesti,  za katero vrsto stavbe po EPBD klasifikaciji je izdelana energetska 

izkaznica. EPBD klasifikacija vsebuje naslednje vrste stavb: Enodružinske hiše raznih vrst, 

Stanovanjski bloki, Pisarne, Stavbe namenjene izobraževanju, Bolnišnice, Hoteli in 

restavracije, Športni objekti, Stavbe za veleprodajo in maloprodajo, Druge vrste stavb, ki so 

porabniki energije, Stanovanje.  

 

Stavek pod navedenimi komentarji naj ima izgled: Skladno z Direktivo 2010/31/EU – priloga 

1 se stavba razvrsti v kategorijo: navedene eno izmed zgoraj navedenih vrst stavb. 

 

20. Pri navajanju številk delov stavbe je potrebno navesti vse dele stavbe, za katere se izdeluje 

energetska izkaznica. V javnem vpogledu ni mogoče prikazati energetske izkaznice pri delih 

stav, ki niso bili navedeni. 

 

21. Številka energetske izkaznice je v skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaje 

energetskih izkaznic stavb sestavljena iz naslednjih oznak: letnica izdaje – številka 

pooblastila izdajatelja – številka licence neodvisnega strokovnjaka – zaporedna številka. 

 

22. Pri določitvi energijskih kazalnikov za primer posameznega stanovanja z lastnim ogrevalnim 

sistemov se nekondicionirani prostori stavbe upoštevajo v skladu s Prilogo 5, Pravilnika o 

metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 92/2014) 
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