
ZDNP obvešča 5/2015 

20.02.2015 

Spoštovani člani ZDNP!                                                                                    

 

 

 

 

Pošiljamo vam novice ZDNP-Združenja družb za nepremičninsko 

posredovanje pri GZS-ZPN 

 
 

Na Zbornico smo prejeli precej vaših vprašanj v zvezi z energetsko izkaznico. Nekaj odgovorov 

smo pridobili z ministrstva, na nekaj vprašanj pa so odgovorili izdelovalci iizkaznic. 

V nadaljevanju vam pošiljamo vsa vprašanja in odgovore, hkrati pa vas obveščamo, da boste 

odgovore na vsa vprašanja lahko prebirali v rubriki ZDNP odgovarja na  

članskih straneh www.zdnp.si. 

 

1. ali je potrebno pri oglaševanju prodaje nedokončane stavbe ali posameznega dela – 

pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja – navajati kakšne podatke o energetski 

učinkovitosti? 

 

Pri oglaševanju prodaje nedokončane stavbe ali posameznega dela (pred pridobitvijo uporabnega 

dovoljenja) se mora navesti: “Izkaz po projektu”. Dokumentacijo, ki jo posedujete, pa nato 

predate kupcu pred sklenitvijo pogodbe.  

 

2. ali zidanica – stavba za spravilo pridelka, ki ima za ogrevanje samo štedilnik na 

drva, potrebuje energetsko izkaznico pri oglaševanju in prodaji? 

3. ali skladišče brez ogrevanja v poslovni stavbi, kjer so tudi pisarne in lokali, 

potrebuje EI pri oglaševanju in prodaji? 

 

Energetski zakon v 334. členu, 6. točki navaja: Zahteve glede 

energetske izkaznice ter izkaza o energijskih lastnostih stavbe iz 

tega člena se ne nanašajo na:  

-        stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne 

dediščine,  

-        stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske 

dejavnosti,  

-        industrijske stavbe in skladišča,  

-        nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja 

energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,  

-        enostavne in nezahtevne objekte ter  

-        samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, 

manjšo od 50 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

V primeru, da zidanica in skladišče brez ogrevanja izpolnjujeta enega od zgoraj naštetih pogojev, 

izdelava energetske izkaznice ni potrebna 

 

4. za katera skladišča in industrije ni potrebno imeti EI, kajti nekatera so ogrevana nekatera 

pa ne? 

http://www.zdnp.si/
http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/kodeks


ZDNP obvešča 5/2015 

20.02.2015 

5. ali pod industrije sodijo, proizvodnje in tovarne? 

6. kako veš kaj spada pod skladišča in industrije? Ali so to podatki iz gursa oz se nanašajo 

na to, za kaj se dejansko uporablja nepremičnina? 

 

Industrijske stavbe in skladišča imajo začetek oznake standardne klasifikacije vrste objekta 125. 

Za te oznake objektov ni potrebna izdelava energetske izkaznice. Podatke o oznakah standardne 

klasifikacije objekta so zapisane v REN-u.  

 

7. ali je agencija v prekršku, če da v oglas, da je »EI v izdelavi«? 

 

Nepremičninska družba po EZ-1 ni nikoli v prekršku, tudi če oglašuje nepremičnino brez EI. EZ-

1 predvideva globo za lastnika, ki ne zagotovi navajanja kazalnikov v oglasih za nepremičnino, ki 

izkaznico potrebuje in ki kupcu/najemniku izkaznice ne izroči pred sklenitvijo pogodbe. 

Nepremičninska družba je v prekršku, če naročnika ne seznani z obveznostjo in v primeru, če 

navaja napačne in zavajajoče podatke. 

 

8. za katere hiše oz objekte ni potrebna EI in do katere faze pozidanosti? Slišal sem, da dokler 

nima objekt uporabnega dovoljenja. Veliko hiš ga nima, a notri živijo že več let. Kaj v teh 

primerih,ali je potrebno ali ne? 

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 in je 

sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja 

mora investitor kupcu oziroma najemniku predložiti energetsko izkaznico.  

EI je obvezna za novozgrajene in obstoječe stavbe in dele stavb. Torej tiste, ki so že dolgo 

poseljene in nimajo uporabnega dovoljenja, EI potrebujejo iz »naslova obstoječih stavb« 

 

9. Ali je možno izdelati EI za posamezni del (stanovanje) v objektu, kjer še ni urejena etažna 

lastnina (je v ZK vpisana solastnina)? 

Energetska izkaznica za dele stavb, v katerih še ni urejena etažna lastnina, se lahko naredi 

izključno za celotno stavbo. Za posamezen del v tem primeru ni možno izdelati EI. 

Izkaznice ni možno izdelati dokler posamezni del (enako velja tudi za celotne stavbe) nima 

svojega samostojnega identifikatorja v GURS-u ! 

 

10. Energetska izkaznica je javna listina, kje pa jo je možno videti? 

V kratkem bo na portalu E-prostor (GURS) pripeto okno, v katerega bodo prenesene EI, če so že 

bile izdelane za konkretne stavbe. 

 

 

11. Ali stavba, ki »ni primerna za bivanje« potrebuje EI? 

Pri stavbah, ki so dotrajane in v njih ni možno bivati, se mora EI izdelati, vanjo pa se razen 

podatkov o stavbi ne vpiše nič, razen v komentar se vpišejo razlogi, zaradi katerih izdelava EI ni 

bila možna.  
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12. kako to, da se referenčni podatki na izkaznicah razlikujejo? 

Referenčni podatek za potrebno toploto za ogrevanje in primarno energijo (bela kazalnika na 

barvnih trakovih) velja za lokacijo stavbe in nista enaka povsod po Sloveniji. 

 

13. kaj moramo navajati v oglasu za prodajo poslovnega prostora, kjer je izdelana merjena 

izkaznica in na njej ni razredov? 

Pri merjeni energetski izkaznici se v oglasu navede podatek o vrednosti rabe primarne energije po 

m2a. To je podatek na tretjem barvnem traku zgornji del. 

 

14. ali je pri stavbah zaščitenih s kulturno dediščino dovolj, če napišemo, da EI ni 

potrebna? 

Če je stavba zaščitena po predpisih o varstvu kulturne dediščine, se v oglasu navede EŠD številka 

iz portala http://giskd6s.situla.org/giskd/ 

 

Če imate v zvezi z energetskimi izkaznicami še kakršnakoli vprašanja, nam jih pošljite, mi pa 

vam bomo skušali poiskati čim bolj kompetentne odgovore. 

 

 
Do prihodnjič lepo pozdravljamo! 

in ne pozabite – združeni smo boljši in močnejši! 
 

 

 

 

V kolikor želite aktivno sodelovati pri nalogah, ki se jih trudimo uspešno lotevati v okviru ZDNP, imate 
ideje, voljo ali vprašanja, se lahko vedno obrnete na kogar koli iz vašega Upravnega odbora ZDNP. 
 

Za vas pripravila Strokovna skupina ZDNP za odnose z javnostmi, 
uredila Vesna Levstek 
 
 
Obvestilo ZDNP ste prejeli, ker ste član ZDNP pri GZS-ZPN. 

Ce E-novic ZDNP  ne želite več prejemati pošljite elektronsko sporočilo z naslovom »ODJAVA« na zpn@gzs.si   

Imate vprašanje ali opombe? Pošljite nam e-pošto na naslov zpn@gzs.si  ali pokličite 01/58-98-240. 

Kontakt: GZS-ZPN, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01/58 98 240, E-naslov: zpn@gzs.si  

 

http://giskd6s.situla.org/giskd/
http://zdnp.gzs.si/vsebina/O-nas/Upravni-odbor-ZDNP
mailto:zpn@gzs.si
mailto:zpn@gzs.si
mailto:zpn@gzs.si

