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Uvod 
Ta navodila na pregleden način s primeri ponazarjajo, kako najenostavneje izpolniti spletno 

naročilo za izdelavo Energetske Izkaznice poslovnega prostora.  

Morda se vam zdi obrazec na prvi pogleda zakompliciran, a brez strahu. Zagotavljamo vam, da 

boste s pomočjo teh navodil stvar zaključili v najkrajšem možnem času.  

Na Slika 1 prikazujemo primer polja za vnos podatkov.  

Če je polje označeno z zvezdico (*), je vnos podatkov obvezen.  

Ob pomiki s kurzorjem miške na polje za vnos, se vam prikaže dodatno navodilo za vnos 

podatkov.  

 

Slika 1: Primer polja za vnos podatkov.  

V nadaljevanju bomo na praktičnih primerih prikazali navodila za pravilen vnos podatkov.  

V primeru kakršnihkoli vprašanj glede izpolnjevanja obrazca nas kontaktirajte na 

info@energetske-izkaznice.si ali pokličite na 031/865-921.  
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1. Podatki o naročniku energetske 

izkaznice 
Najprej vnesite podatke o naročniku energetske izkaznice – to ste vi oz. podjetje, ki ga zastopate. 

Sklepamo, da podrobnejših navodil o vnašanju vaših podatkov ne potrebujete.  

 

Slika 2: Podatki o naročniku energetske izkaznice 
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2. Podatki o stavbi za izdelavo 

energetske izkaznice 
V tem delu vnesete osnovne podatke o objektu, za katerega želite imeti izdelano 

energetsko izkaznico.  

Večino iskanih podatkov o stavbi lahko dobite na internetni strani Prostorskega portala 

RS – Javni vpogled v nepremičnine. Za dostop do strani vpišite v google.com geslo »e-

prostor« in kliknite »Javni vpogled v podatke«.  

 

Slika 3: Vpišite »e-prostor« v iskalnik Google.com 
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Kratka navodila na strani:  

- Vpišite naslov v splošni iskalnik in pritisnite »Išči« 

 

Slika 4: Splošni iskalnik Prostorskega portala RS 
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- Vpišite kodo na sliki v polje Koda in pritisnite Nadaljuj 

 

Slika 5: Vnos kode v polje Koda  

- kliknite na zeleno puščico ob naslovu iskane nepremičnine 

 

Slika 6: Rezultati iskanja – iz podanega seznama kliknite na zeleno puščico ob iskanem objektu.   
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Prikaže se vam seznam s podatki o stavbi, med njimi je najpomembnejša prva vrstica s podatki o 

katastrski občini in številki stavbe. Če pritisnete z miško na puščico, se vam razpre podrobnejši 

meni, kjer dobite podrobnejša navodila o stavbi. 

 

Slika 7: Rezultati iskanja – podatki o objektu.   
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Iz podrobnejšega menija razberete število etaž v objektu in številko dela stavba (= 

številka vašega stanovanja). Številko stanovanja najlažje ugotovite v podmeniju 

posameznega dela stavbe (pritisnete na puščico).  

 

Slika 8: Rezultati iskanja – podatki o objektu podrobneje.   
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Pri iskanju pravilne številke dela stavbe, ki pripada vašemu stanovanju, si pomagajte s 

podatkom o neto tlorisni površini stavbe (= neto tlorisna površina vašega stanovanja) in 

številko etaže, v katerem se nahaja vaše stanovanje.  

 

Slika 9: Rezultati iskanja – podatki o objektu podrobneje.   

Vse opisane podatke vpišete v obrazec o podatkih o stavbi (Slika 10). 
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Na Slika 10 se nahaja obrazec za vnos osnovnih podatkov o stavbi/stanovanju za 

izdelavo energetske izkaznice.  

 

 

Slika 10: Podatki o poslovnem prostoru za izdelavo energetske izkaznice.  

Naslov stavbe: vpišete naslov, na katerem se stavba nahaja – zgolj ulico in številko. 

Primer: Dunajska cesta 405 

Kraj stavbe: vpišite kraj, kje se stavba nahaja. Npr.: Ljubljana.  

Leto izgradnje stavbe: vpišite leto izgradnje stavbe.  

Katastrska občina: vpišete katastrsko občino, v kateri se nahaja stavba, v kateri je 

poslovni prostor za izdelavo energetske izkaznice. 

Številka dela stavbe (poslovnega prostora): vpišete številko stavbe, v kateri se nahaja 

poslovni prostor za izdelavo energetske izkaznice.  

Neto ogrevana površina poslovnega prostora: predstavlja površino ogrevanega dela 

poslovnega prostora. Neogrevani skladiščni prostori in neogrevani kletni prostori niso 

del ogrevanega dela poslovnega prostora.   

 

 



DOKUMENT JE AVTORSKA LAST PODJETJA ILKON D.O.O. VSAKA NEPOOBLAŠČENA 
UPORABA STROGO PREPOVEDANA! 

 

 

3. Podatki o porabi energentov 
Za izdelavo merjene energetske izkaznice poslovnega prostora potrebujemo podatke o skupni 

porabi vseh energentov za ogrevanje in hlajenje prostorov, ogrevanje tople vode in porabo 

elektrike naprav za obdobje zadnjih treh let. V tem obdobju mora biti poslovni prostor 

nespremenjen, t.j. ni prišlo do obnove fasade, menjave oken ali menjave naprav, ki vplivajo na 

porabo energentov.  

Primer: če je prišlo do menjave oken pred tremi leti (t.j. leta 2012), posredujete podatke o 

porabah za leti 2013 in 2014.     

Porabe odčitate iz mesečnih položnic za stroške poslovnega prostora.  

Pri vnosu porab potrebujemo podatke za vsak energent posebej. Podatke vnesete v polja na 

Slika 12.  

Pred vnosom porabe energentov potrdite izjavo na Slika 11.  

 

Slika 11: Potrdite izjavo o nebistvenih spremembah na objektu.  
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Slika 12: Podatki o porabi posameznega energenta za poslovni prostor po letih. 

Vrsta prvega (drugega, tretjega) energenta: izberite energent, za katerega boste vnesli 

porabo po letih. 

Poraba v letu 2014 (2013, 2012): vnesite celotno letno porabo za posamezno leto (2012, 2013, 

2014) v enotah navedenih pri izbiri energenta.  
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4. Opis lastnosti stavbe 
V nadaljevanju podajte še osnovne informacije o ovoju poslovnega prostora. Podatke vnesete v 

polja, prikazana na Slika 13.  

 

Slika 13: Podatki o lastnostih ovoja poslovnega prostora.  

Opis ovoja stavbe (toplotne izolacije): izberite možnost, ki najbolj ustreza opisu vašega 

poslovnega prostora. Vsake dodatne informacije o ovoju bomo veseli, zato v polje Komentar 

podajte tudi kakšen komentar k vaši izbiri 

Opis okenskih okvirjev: izberite možnost, ki najbolj ustreza opisu vašega poslovnega prostora. 

Vsake dodatne informacije o ovoju bomo veseli, zato v polje Komentar podajte tudi kakšen 

komentar k vaši izbiri. 

Opis zasteklitve oken: izberite možnost, ki najbolj ustreza opisu vašega poslovnega prostora. 

Vsake dodatne informacije o ovoju bomo veseli, zato v polje Komentar podajte tudi kakšen 

komentar k vaši izbiri. 
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5. Opis vgrajenih naprav in sistemov 
V nadaljevanju podajte še osnovne informacije o vgrajenih napravah in sistemih. Podatke 

vnesete v polja, prikazana na Slika 14.  

 

Slika 14: Podatki o lastnostih vgrajenih naprav in sistemov.  

Poslovni prostor se ogreva preko: izberite možnost, ki najbolj ustreza opisu vašega 

poslovnega prostora. V primeru, da seznam ne vsebuje ustreznega predloga, izberite možnost 

»Drugo (navedite v komentarju)« in opišite sistem ogrevanja v Komentar.   

Poslovni prostor se prezračuje: izberite možnost, ki najbolj ustreza opisu vašega poslovnega 

prostora. Vsake dodatne informacije o sistemu prezračevanja bomo veseli, zato v polje 

Komentar podajte tudi kakšen komentar k vaši izbiri. 

Hlajenje poslovnega prostora: izberite možnost, ki najbolj ustreza opisu vašega poslovnega 

prostora. V primeru, da seznam ne vsebuje ustreznega predloga, izberite možnost »Drugo 

(navedite v komentarju)« in opišite sistem ogrevanja v Komentar. 

Razsvetljava poslovnega prostora: izberite možnost, ki najbolj ustreza opisu vašega 

poslovnega prostora. V primeru, da seznam ne vsebuje ustreznega predloga, izberite možnost 

»Drugo (navedite v komentarju)« in opišite sistem ogrevanja v Komentar. 
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Čestitamo, zaključili ste z delom! Zgolj potrdite še izjavo o resničnosti podatkov, ki ste jih 

navedeli v obrazcu in pritisnite tipko »Oddaj« (Slika 15).  

 

Slika 15: Potrdite izjavo o pravilnosti podatkov in pritisnite gumb »Oddaj«.  

 


