
 

Osnutek za javno obravnavo  – 25. 2. 2016 
 

PREDLOG 

   (EVA 2014-2430-0022) 

Na podlagi drugega odstavka 354. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) 
izdaja minister za infrastrukturo  

 

P R A V I L N I K 

o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda 

 

1. člen 
(vsebina in področje uporabe) 

 
(1) Ta pravilnik določa metodologijo za izdelavo in obvezno vsebino energetskega pregleda, ki 

vključuje pregled stavb, procesov in transporta. 
 

(2) S pravilnikom so določeni tudi pogoji, ki se lahko štejejo za izpolnjevanje določil tega pravilnika za 
velike gospodarske družbe, ki so na podlagi tretjega odstavka 354. člena Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) zavezane za izvedbo energetskega pregleda na vsake štiri leta. 

 
 

2. člen 
(prenos predpisov Evropske unije) 

 
S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva 2012/27/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 
2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 
14. 11. 2012, str. 1). 
 
 

3. člen 
(pomen izrazov) 

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:  

a) »energetski pregled« pomeni sistematični postopek za namene ustrezne seznanitve z 
obstoječim profilom rabe energije stavbe ali skupine stavb, industrijskega ali komercialnega 
procesa ali obrata ali zasebne ali javne storitve ali transporta, s katerim se opredelijo in ocenijo 
stroškovno učinkovite možnosti za prihranek energije ter v okviru katerega se poroča o 
ugotovitvah; 

b) »evropski standard« je standard, ki ga sprejme Evropski odbor za standardizacijo, Evropski 
odbor za elektrotehnično standardizacijo ali Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde; 

c) »mednarodni standard« je pomeni standard, ki ga sprejme Mednarodna organizacija za 
standardizacijo; 

d) »reprezentativen vzorec lokacij«  pomeni, da so lokacije, na katerih bo opravljen energetski 
pregled, geografsko enakomerno porazdeljene in da je poudarek na lokacijah z manjšo energijsko 
učinkovitostjo; 

e) »velika gospodarska družba« je gospodarska družba, ki izpolnjuje določila za veliko 
gospodarsko družbo v skladu z zakonom, ki obravnava gospodarske družbe. 
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4. člen 
(minimalne zahteve energetskega pregleda) 

 
(1) Energetski pregled mora temeljiti na naslednjih izhodiščih:  

a) podlaga za izdelavo energetskega pregleda so izmerjeni in sledljivi obratovalni podatki o 
porabi energije ter profili rabe za električno energijo za preteklo obdobje najmanj 3 let in 
na mesečni ravni;  

b) zajema podroben pregled profila rabe energije za stavbe ali skupine stavb, tehnološke 
procese ali industrijske obrate, vključno s prevozom;  

c) če je le mogoče upošteva analizo stroškov celotnega življenjskega kroga in ne le 
preprostih amortizacijskih dob, tako da se upoštevajo dolgoročni prihranki, preostala 
vrednost dolgoročnih naložb in diskontne stopnje;  

d) zagotoviti mora celoten pregled splošne energijske učinkovitosti in določiti najboljše 
možnosti za izboljšanje.  

 
(2) Energetski pregled omogoča podrobne in potrjene izračune za predlagane ukrepe, tako da se 

zagotovijo jasne informacije o možnih prihrankih.  
 
(3) Zaradi opravljanja analiz za preteklo porabo in spremljanje učinkovitosti mora biti omogočeno 

shranjevanje podatkov, uporabljenih v energetskih pregledih. 
 
 

5. člen 
(metodologija za izdelavo energetskega pregleda) 

 
(1) Energetski pregled mora biti narejen z upoštevanjem enega od navedenih standardov: 

a. ISO 50002 ali 

b. družina standardov SIST EN 16 247 (SIST EN 16 247-1, SIST EN 16 247-2, SIST EN 16 
247-3 in SIST EN 16 247-4). 

(2) Za opravljen energetski pregled se šteje tudi, če se izvaja: 

a.  sistem upravljanja z energijo skladno s standardom SIST EN ISO 50001 ali 

b. sistem upravljanja z okoljem skladno s standardom EN ISO 14001 in narejen minimalni 
pregled v skladu s Prilogo A, točko A.3 standarda ISO 50002. 

(3) Energetska izkaznica se ne upošteva kot energetski pregled stavbe po tem pravilniku, lahko pa 
predstavlja izhodišče za izdelavo energetskega pregleda stavbe. 

  

6. člen 
(potek energetskega pregleda) 

 
Energetski pregled je sestavljen iz naslednjih faz: 

a. začetni stik, kjer se dogovori o obsegu energetskega pregleda, časovnem okviru 
izvedbe; 

b. uvodni sestanek, ki je namenjen seznanitvi naročnika energetskega pregleda o ciljih, 
obsegu energetskega pregleda, imenovana je oseba pri naročniku, ki bo sodelovala s 
presojevalcem; 

c. zbiranje podatkov o stavbi, sistemih, procesih, vključno s prometom in opremi, ki rabijo 
energijo, vključno z zgodovinskimi podatki in vsemi podatki, ki bi lahko vplivali na rabo 
energije; 



3 

 

d. delo na terenu: obisk objekta presoje ter izvedba meritev v zvezi s stavbo, procesi ali 
transportom naročnika; 

e. analiza obstoječega stanja energetske učinkovitosti in predlog ukrepov za izboljšanje 
prihrankov energije; 

f. poročilo o ugotovljenih dejstvih in predlog za izboljšanje energijske učinkovitosti skupaj s 
finančno analizo predlaganih izboljšav; 

g. zaključni sestanek s predajo poročila in obrazložitvijo o morebitnih nadaljnjih aktivnostih. 
 

7. člen 
(posebnosti) 

 
(1) Naročnik energetskega pregleda, ki izvaja dejavnost  na več lokacijah, mora na vseh lokacijah 

narediti energetski pregled skladno s tem pravilnikom. Za izvedbo energetskega pregleda na 
posamezni lokaciji se uporabi primerna metoda skladno z minimalnimi zahtevami iz 4. člena tega 
pravilnika. 
 

(2) V kolikor so lokacije, kjer se opravlja dejavnost primerljive, tako kar se tiče stavbe kot tudi vrste 
dejavnosti, ki se opravlja v stavbi, oziroma transporta, se šteje, da je energetski pregled 
opravljen, če je pregledano 50 % vseh lokacij z upoštevanjem reprezentativnega vzorca lokacij. 

 
(3) Energetski pregled ni potreben za posamezen del celote, če ta del za svoje obratovanje 

potrebuje manj kot 10 % celotne rabe energije. 
 

(4) Energetskega pregleda ni potrebno delati za gradbišče. 
 

 
 

8. člen 
(izvajalec energetskega pregleda) 

 
(1) Energetski pregled izvede neodvisna inštitucija usposobljena za izvajanje energetskih pregledov 

ali interni presojevalec, zaposlen pri naročniku, kjer se energetski pregled izvaja. 
 

(2) V kolikor opravi posamezni del energetskega pregleda interni presojevalec mora biti 
zagotovljena nepristranskost tako, da interni presojevalec ne sme biti neposredno vključen v 
pregledovano dejavnost. 
 

 
9. člen 

(obvestilo o opravljenem energetskem pregledu) 
 

(1) Velika gospodarska družba mora najkasneje v roku enega meseca po zaključenem energetskem 
pregledu obvestiti Agencijo za energijo o opravljenem energetskem pregledu. 
 

(2) Obvestilu mora biti priložen tudi povzetek poročila o izvedenem energetskem pregledu. 
 
  

10. člen 
(veljavnost certifikata) 

 
V kolikor veliki gospodarski družbi poteče certifikat akreditirane inštitucije za sistem upravljanja z 
energijo ali okoljem in ga ne obnovi, mora o tem obvestiti Agencijo za energijo, ki izda novo odločbo. 
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11. člen 
(hranjenje dokumentacije) 

 
(1) Izvajalec energetskega pregleda mora hraniti dokumentacijo o opravljenem energetskem 

pregledu v skladu z določbami predpisa, ki ureja hrambo dokumentarnega gradiva. 
 

(2) Dokumentacijo opravljenega energetskega pregleda mora hraniti tudi naročnik energetskega 
pregleda. 

 
 

 
12. člen 

(prehodna določba) 
 

(1) Velike gospodarske družbe morajo opraviti energetski pregled skladno s tem pravilnikom do 
31. 12. 2017. 

(2) V kolikor ima velika gospodarska družba že vpeljan sistem upravljanja z energijo, mora do 1. 1. 
2017 pri Agenciji za energijo pridobiti odločbo o oprostitvi dolžnosti izvedbe energetskega 
pregleda.   

(3) V kolikor gospodarska družba postane velika gospodarska družba, mora izvesti energetski 
pregled v roku enega koledarskega leta po uvrstitvi med velike gospodarske družbe. 

 
13. člen 

 (začetek veljavnosti) 
 

 Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 
 
 
Št. 007-16/2015 
Ljubljana, dne 25. februar 2016 
EVA  2014-2430-0023 
    
  
 dr. Peter Gašperšič 

 MINISTER ZA INFRASTRUKTURO 
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O B R A Z L O Ž I T E V: 

Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskih pregledov 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem novega pravilnika 
Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski 
učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 
2006/32/ES je delno prenesena v slovenski pravni red z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 
17/14 in 81/15), delno pa se prenaša tudi s podzakonskimi akti. 

Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskih pregledov prenaša v slovenski pravni red 8. 
člen in Prilogo VI Direktive 2012/27/EU, ki določata obvezo velikih gospodarskih družb po opravljanju 
energetskih pregledov na vsaka 4 leta in opredeljujeta minimalna merila za energetski pregled.    

Podlaga za sprejem pravilnika je drugi odstavek 354. člena Energetskega zakona. 

2.  Cilji 
Ta pravilnik predpisuje metodologijo in vsebino energetskih pregledov, določa pa tudi obvezo za velike 
gospodarske družbe o izvedbi energetskega pregleda na vsake 4 leta. Z optimiranjem rabe energije 
pri velikih gospodarskih družbah se lahko doseže velike prihranke pri rabi energije.  

3. Načela 

Z izvedenimi energetskimi pregledi in upoštevanjem ugotovljenih ukrepov za izboljšanje energijske 
učinkovitosti stavbe, procesa ali transporta, se lahko prihrani veliko energije in s tem poveča 
učinkovita raba energije. Upoštevanje predlaganih ukrepov, ugotovljenih po opravljenem energetskem 
pregledu, pa so v korist tako naročniku energetskega pregleda, saj si zniža stroške za energijo, kot 
tudi zmanjševanju obremenjevanja okolja. 

4. Poglavitne rešitve 

S pravilnikom se določa vsebino energetskega pregleda. Energetski pregled mora biti narejen na 
podlagi evropskih ali mednarodnih standardov, npr. SIST EN 16247-1 (Energetski pregledi) ali ISO 
50002 (Energetski pregledi) oziroma SIST EN ISO 50001 (Sistemi upravljanja z energijo) ali – kadar 
zajemajo energetski pregled – EN ISO 14000 (sistemi upravljanja z okoljem). Z uporabo navedenih 
standardov se zagotavlja izpolnjevanje minimalnih zahtev iz Priloge VI Direktive 2012/27/EU. 

Agencija za energijo je s petim odstavkom 354. člena Energetskega zakona pristojna za ugotavljanje, 
ali ima velika gospodarska družba opravljen energetski pregled skladno z določili Energetskega 
zakona in tega pravilnika. 

V pravilniku je nadalje opredeljen rok za izvedbo prvega energetskega pregleda pri velikih 
gospodarskih družbah, ki morajo o opravljenem energetskem pregledu obvestiti Agencijo za energijo. 
Agencijo za energijo je potrebno obvestiti tudi v primeru poteka certifikata akreditirane inštitucije za 
sistem upravljanja z energijo ali okoljem, v kolikor ga gospodarska družba ne obnovi. 

Predpisano je tudi, kdo lahko izvaja energetske preglede. Kadar energetske preglede izvajajo notranji 
strokovnjaki, ti zaradi zagotavljanja nepristranskosti presojevalca, ne smejo biti neposredno vključeni v 
pregledovano dejavnost. 

Zaradi obsežnosti izvedbe energetskega pregleda je s pravilnikom tudi določen rok, do katerega 
morajo velike gospodarske družbe opraviti prvi energetski pregled, in sicer je to 31. 12. 2017. 

 


