
 

SPLOŠNI POGOJI UPORABE, POSLOVANJA IN ZASEBNOSTI  
 

Dragi naročniki energetske izkaznice,  
tako kot vsaka internetna stran, se tudi naša ne more izogniti Splošnim pogojem uporabe in poslovanja. Kot vedno 
smo se potrudili, da bomo vse obravnavane teme predstavili kar se da sproščeno in predvsem razumljivo. Teme smo 
razdelili po sklopih, tako da jih lahko mirno preberete po odsekih, vmes pa si privoščite kakšno sprostitveno masažo, 
kratko kavico ali celo malo zadremate na kavču pred TVjem. V primeru kakršnekoli nejasnosti smo za vsa vprašanja 
na voljo na info@energetske-izkaznice.si. Kadarkoli.   
 

Uporaba spletnega obrazca za naročilo energetske izkaznice. Na naši strani www.energetske-izkaznice.si lahko 
izpolnite spletni obrazec za naročilo energetske izkaznice stanovanja v večstanovanjskem objektu ali poslovnega 
prostora. Naročilo preko spleta je torej možno samo za ta dva tipa. V primeru, da želite imeti izdelano izkaznico za 
kakšen drug tip objekta (npr. stanovanjsko hišo, večstanovanjski blok …) nas kontaktirajte na info@energetske-
izkaznice.si in 031/865-921.  

 
Zavedamo se, da imate v zvezi z izdelavo energetskih izkaznic veliko vprašanj in morebitnih dvomov. Zato kar lepo 
nadaljujte z branjem, saj bomo gotovo odgovorili na večino.   
 

Spletni obrazec za naročilo energetske izkaznice. Ob prihodu na stran http://www.energetske-izkaznice.si/ lahko 
kliknete na obrazec za naročilo energetske izkaznice stanovanja ali poslovnega prostora.  
 
Ob prihodu na stran za vnos podatkov se na vrhu strani nahajajo navodila za izpolnjevanje obrazca. Priporočamo 
vam, da si navodila podrobno preberete, saj vam bodo v pomoč pri vnosu podatkov. V navodilih se nahajajo tudi 
praktični primeri, s pomočjo katerih smo razjasnili tudi marsikatero nejasnost. Tako boste lažje vnesli pravilne 
podatke za vaš primer.  
 
Pri obeh obrazcih najprej vnesete kontaktne podatke o naročniku izkaznice – to ste vi. Nato sledijo podatki o 
stavbi/stanovanju/poslovnem prostoru, za katerega želite imeti izdelano energetsko izkaznico. Trudili smo se vključiti 
kar se da podrobno razlago pri vsaki točki vnosa podatkov. V primeru nejasnosti, nas kontaktirajte na zgoraj 
navedene kontaktne podatke.  
 

Po vnosu vseh potrebnih podatkov o stavbi/stanovanju/poslovnem prostoru, za katerega želite imeti izdelano 
energetsko izkaznico, potrebujemo še vaše potrdilo, da so navedeni podatki resnični. Pravilnost vnesenih podatkov o 
stavbi/stanovanju/poslovnem prostoru je namreč odgovornost naročnika energetske izkaznice.  
 
Prav tako potrebujemo od vas potrditev, da se strinjate s pogoji uporabe in zasebnosti na naši strani.  
 
Pred klikom na gumb »Oddaj« še enkrat preverite vse vnesene podatke. Po oddaji naročila, popravki namreč niso 
več mogoči. Po oddaji podatkov boste prejeli elektronsko sporočilo na navedeni elektronski naslov v obrazcu z 
nadaljnjimi navodili.  
   
Lastnina. Vse spletne strani, podstrani in druge strani vključene sedaj ali kasneje ali so na voljo preko zunanjih 
povezav energetske-izkaznice.si strani so zasebna lastnina. Spletna stran energetske-izkaznice.si vsebuje gradivo, 
ki je zaščiteno z avtorsko pravico kot tudi celotno vsebino te spletne strani v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki 
Sloveniji. Upravljalec je nosilec avtorskih pravic v zvezi s pripravo, izbiro, koordinacijo, postavljanjem in izboljšanjem 



 

takšne vsebine kot tudi pravic v zvezi z izvirno vsebino. Uporabnik se zavezuje, da brez odobritve nosilca pravice na 
spletni strani energetske-izkaznice.si ne bo postavljal, objavljal ali na kakršenkoli način naredil dostopnih materialov, 
ki so predmet avtorskih pravic. Hkrati je uporabnik edini in izključno odgovoren za škodo, ki lahko nastane s kršenjem 
avtorskih pravic, ki nastanejo v zvezi z objavo takšnih materialov.  

 
Zasebnost. Tudi za to smo poskrbeli. In predvsem želimo, da vam je ta del pogojev od vseh najbolj razumljiv. 
Zakonodaja nam določuje, da se moramo mi in tudi vi kot uporabniki naših strani držati določenih predpisanih pravil, 
ki jih lahko zagotavljamo le z nadzorovanjem vsebine. Z vašimi podatki bomo upravljali kot vesten skrbnik, jih ne 
bomo posredovali neupravičenim osebam in jih bomo uporabljali izključno v namen izdelave energetske izkaznice in 
potrebnih postopkov v sklopu izdaje izkaznice.  
 
Za komunikacijo z vami nam bodo prvenstveno služili vaši kontaktni podatki: naročnik izkaznice, naslov naročnika, 
kraj, elektronska pošta in telefonska številka.  
 
V primeru, da boste ob naročilu energetske izkaznice potrdili, da želite prejemati obvestila, vam bomo poslali nekaj 
kratkih obvestil na leto na vneseni elektronski naslov.  
 
Pravica (ne pa tudi obveznost) upravljalca je v vsakem trenutku nadzor vsebine spletne strani energetske-
izkaznice.si, da zagotavlja skladnost in upoštevanje Pogojev uporabe in poslovanja ter vseh drugih pravil predpisanih 
s strani upravljalca in skladnost z vsemi zakoni, predpisi in drugimi akti. Za vsako vsebino, za katero po lastni presoji 
upravljalec ugotovi, da ni v skladu s pravili določenimi tukaj ali se mu zdi kako drugače vprašljiva, si upravljalec 
pridržuje pravico brez omejevanja zgoraj navedenega, da jo odstrani.  
 
Razno. V primeru, da pristojno sodišče ugotovi ničnost kateregakoli odstavka pogojev, takšna ničnost na vpliva na 
veljavnost ostalih določb pogojev. V primeru, da katerakoli stran ne uveljavlja pravic opredeljenih v pogojih, ne 
pomeni, da se jih je odrekla ali jih je izgubila. Sedež upravljalca se nahaja v Ljubljani, v Republiki Sloveniji. Za 
morebitne pravne spore nastale kot posledica uporabe spletne strani je pristojno sodišče v Ljubljani (razen, če je s 
posebno pogodbo določeno drugače) in jih rešuje v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.  
 
Ilkon d.o.o. 


