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Uvod 
Ta navodila na pregleden način s primeri ponazarjajo, kako najenostavneje izpolniti spletno 
naročilo za izdelavo Energetske Izkaznice stanovanja v večstanovanjski stavbi.  

Morda se vam zdi obrazec na prvi pogleda zakompliciran, a brez strahu. Zagotavljamo vam, da 
boste s pomočjo teh navodil stvar končali 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. 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 stavbi/stanovanju za izdelov 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.  

Katastraska občina: vpišete katastrsko občino, v kateri se nahaja stavba, v kateri je stanovanje 
za izdelavo energetske izkaznice. 

Številka stavbe: vpišete številko stavbe v kateri se nahaja stanovanje za katerega se izdeluje 
energetska izkaznica. 

Parcelna številka: vpišete parcelno številko na kateri se nahaja stavba v kateri je stanovanje za 
katerega se izdeluje energetska izkaznica. 

Številka dela stavbe: vpišete številko stanovanja za katerega se izdeluje energetska izkaznica. 

Število vseh stanovanj v stavbi: vpišete število vseh stanovanj v stavbi.  

Število nadstropij: vpišete število nadstropij v stavbi.  
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V katerem nadstropju se nahaja stanovanje: vpišete številko nadstropja, v katerem se nahaja 
vaše stanovanje. Za pritličje vpišete vrednost 1.  

Višina etaže: enostavno vzamete v roke meter in odmerite višino od tal do stropu stanovanja, za 
katerega želite imeti izdelano energetsko izkaznico.  

Priložite sliko stanovanja: Priložite reprezentativno sliko vašega stanovanja, ki jo bomo priložili 
k energetski izkaznici.  

 

 

 

3. Podatki o ovoju stavbe 
Večino potrebnih podatkov za vnos bomo predstavili na praktičnem primeru večstanovanjskega 
bloka.  
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Slika 11: Primer večstanovanjskega bloka.  

Za primerno ponazoritev pravilnega vnosa podatkov izberemo stanovanje v 1. nadstropju bloka 
(Slika 12).  

Pomembno je, da poznamo tudi pozicijo stanovanja glede na strani neba (na sliki označeno s S, 
J, V, Z.  
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Slika 12: Primer stanovanja v večstanovanjskem bloku.  

  

Slika 13: Primer stanovanja v večstanovanjskem bloku (označen rumeno). Rumena površina predstavlja 
neto tlorisno površino. Na sliki je označena tudi pozicija stanovanja glede na smeri neba.  
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Slika 14: Primer stanovanja v večstanovanjskem bloku. Rumena površina predstavlja neto tlorisno površino. 
Na sliki je označena pozicija stanovanja glede na smeri neba in poimenovanje zunanjih sten.  

Omenimo še, da zunanje stene stanovanja predstavljajo zgolj stene, ki mejijo na zunanjost. V 
primeru, da vaše stanovanje s kakšno steno meji na sosednje stanovanje, te stene ne upoštevate 
(Slika 15).  
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Slika 15: Primer dveh stanovanj, ki mejita na isto steno. Te stene ne upoštevate!  

Če stanovanje s kakšno steno v notranjosti meji na NEOGREVAN hodnik ali kakšen podoben 
prostor (npr. Sušilnica perila, kolesarnica ...), to steno upoštevate pod NOTRANJE STENE, ki jih 
podajate v nadaljevanju.    

V obrazec sedaj vnesemo nadalje podatke na Slika 16. 

 

Slika 16: Podatki o stanovanju.  
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Način prezračevanja prostorov: če stanovanje zračite navadno z odpiranjem oken, kliknite na 
»naravno z odpiranjem oken«. Če imate v stanovanju prezračevalno napravo brez rekuperatorja 
(stara naprava), kliknite »mehansko s prezračevalno napravo«. Če imate v stanovanju 
prezračevalno napravo z rekuperatorjem (novejša naprava), kliknite »mehansko s prezračevalno 
napravo z rekuperatorjem«. 

Neto uporabna površina stanovanja: predstavlja celotno površino stanovanja. Na Slika 14 
predstavljeno z rumeno barvo. 

Širna stanovanja: vnesite najdaljšo širino stanovanja v metrih.  

Dolžina stanovanja: vnesite najdaljšo dolžino stanovanja v metrih.  

 

Slika 17: Dolžina stanovanja 8,55 m, širina stanovanja 4,91 m. 
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Slika 18: Podatki o zunanjih stenah stanovanja. 

Na Slika 14 je predstavljeno poimenovanje sten glede na smeri neba. Izmerite notranjo 
dimenzijo vseh sten, ki kažejo proti izbrani smeri neba. Dolžine vseh sten za izbrano smer 
neba nato vnesite v polja na Slika 18. Za lažjo predstavo o pravilnem upoštevanju sten 
glede na smeri neba, si oglejte Slika 19. 
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Slika 19: Pravilna določitev sten stanovanja glede na strani neba. 

 

 

 

 



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

 

 

Nadalje potrebujemo tudi podatke o sestavi zunanjih sten na objektu. Stene vsake stavbe so 
navadno sestavljene iz več slojev: nosilne konstrucije (navadno beton, opeka, les ...), toplotne 
izolacije, ometa ...  

Najpomembnejša informacija za izračun energetske izkaznice je podatek o debelini nosilne 
konstrukcije in uporabljenem materialu ter debelina toplotne izolacije stene.  

Če teh podatkov o stavbi nimate, so lahko v veliko pomoč hišniki oz. Vzdrževalci objekta. 
Pogosto pa podatke hrani tudi upravljalec objekta. Če je objekt novejša gradnja in so na voljo 
projekti gradnje, vse te podatke dobite tudi v projektni dokumentaciji.  

Če je nosilna konstrukcija ali toplotna izolacija sestavljena iz več slojev, debeline posameznega 
sloja seštejte (Slika 21).  

 

Slika 20: Obrazec za določitev sestave zunanjih sten.  

Tip nosilne konstrucije: izberite tip stene, iz katere je narejena zunanja stena vašega stanovanja. 
V primeru, da materiala ni na seznamu, izberite »Drugo (napišite v komentar)« in tip nosilne 
konstrukcije vpišite v komentar. V primeru, da so stene sestavljene iz različnih materialov 
nosilnih konstrukcij, izberite material, iz katerega je narejena večina sten. Drugi material vpišite v 
komentar.  

Debelina nosilne konstrucije stene: vpišite debelino nosilne konstrukcije. V primeru, da so 
stene sestavljene iz različnih materialov nosilnih konstrukcij, vpišite debelino izbrane nosilne 
konstrukcije, iz katerega je narejena večina sten. Debelino drugega materiala nosilne konstrucije 
vpišite v komentar. Dimenzije podajte v centimetrih.  

Debelina toplotne izolacije stene: Vpišite debelino toplotne izolacije. V primeru, da so 
debeline toplotnih izolacij različne med stenami, vpišite debelino, ki se pojavlja na večini sten. 
Posebnosti glede debelin toplotne izolacije omenite v komentarju.  
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Komentar: kakršnekoli posebnosti vezane na tip nosilne konstrukcije in debelino nosilne 
konstrucije ter toplotne izolacije navedite v komentarju.  

 

Slika 21: Primer stene z nosilno konstrukcijo iz dveh slojev in vmesno toplotno izolacijo.   

 

Slika 22: Primer različnih pozicij toplotne izolacije (rumena): a – toplotna izolacija na notranji strani zidu, b 
– toplotna izolacija na zunanji strani zidu, c – toplotna izolacija na zunanji in notranji strani zidu.   
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Če stanovanje s kakšno steno v notranjosti meji na NEOGREVAN hodnik ali kakšen podoben 
NEOGREVAN prostor (npr. sušilnica perila, kolesarnica ...), to steno upoštevate pod NOTRANJE 
STENE, ki jih podajate na obrazcu pod »Notranje stene stanovanja« (Slika 23). Sten, ki mejijo na 
sosednja stanovanja, NE UPOŠTEVATE!     

 

 

Slika 23: Polja za vnos podatkov o notranjih stenah.  

Dolžina notranjih sten: izmerite dolžino vseh notranjih sten in navedite seštevek v metrih!  

Tip nosilne konstrucije: izberite tip stene, iz katere je narejena notranja stena vašega 
stanovanja. V primeru, da materiala ni na seznamu, izberite »Drugo (napišite v komentar)« in tip 
nosilne konstrukcije vpišite v komentar. V primeru, da so stene sestavljene iz različnih materialov 
nosilnih konstrukcij, izberite material, iz katerega je narejena večina sten. Drugi material vpišite v 
komentar.  

Debelina nosilne konstrucije stene: vpišite debelino nosilne konstrukcije. V primeru, da so 
stene sestavljene iz različnih materialov nosilnih konstrukcij, vpišite debelino izbrane nosilne 
konstrukcije, iz katerega je narejena večina sten. Debelino drugega materiala nosilne konstrucije 
vpišite v komentar. Dimenzije podajte v centimetrih.  
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Debelina toplotne izolacije stene: Vpišite debelino toplotne izolacije. V primeru, da so 
debeline toplotnih izolacij različne med stenami, vpišite debelino, ki se pojavlja na večini sten. 
Posebnosti glede debelin toplotne izolacije omenite v komentarju. Dimenzije podajte v 
centimetrih.  

Komentar: kakršnekoli posebnosti vezane na tip nosilne konstrukcije in debelino nosilne 
konstrucije ter toplotne izolacije navedite v komentarju.  

Sedaj smo obdelali celoten obod stanovanja, potrebujemo še podatke o stropu in tleh. Najprej 
se lotimo stropu stanovanja.  

Debelino nosilne konstrukcije stropu in toplotne izolacije stropu upoštevate zgolj, če živite v 
najvišjem nadstropju. To pomeni, da nad vami ne živijo nobeni sosedje. Če vaš strop meji na 
sosednje stanovanje, vpišite v polji debelina nosilne konstrukcije in toplotne izolacije vrednost 
»0«. Primer prikazujemo na Slika 24.   

 

 Slika 24: Primer trinadstropne stavbe, v kateri zgolj lastnik zgornjega stanovanja vnese podatke o 
stropu stanovanja v obrazec za izdelavo energetske izkaznice.   

Podatke o stropu vnesete v polja, prikazana na Slika 25. 

 

Lastnik zgornjega stanovanja vnese 
podatke o stropu.  

 

Lastnika stanovanja v pritličju in 
nadstropju vneseta v podatke o 
debelinah nosilne konstrucije in 
toplotne izolacije stropu vrednost 
“0”.  
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Slika 25: Polja za vnos podatkov o stropu stanovanja.   

Strop stanovanja meji na: izberite, na kaj meji vaše stanovanje. V primeru, da možnosti ni na 
seznamu, izberite »Drugo (napišite v komentar)« in vpišite odgovor v komentar. 

Tip nosilne konstrucije: izberite tip nosilne konstrucije, iz katere je narejen strop vašega 
stanovanja. V primeru, da materiala ni na seznamu, izberite »Drugo (napišite v komentar)« in tip 
nosilne konstrukcije vpišite v komentar.  

Debelina nosilne konstrucije stropu: vpišite debelino nosilne konstrukcije. Dimenzije podajte v 
centimetrih.  

Debelina toplotne izolacije stropu: Vpišite debelino toplotne izolacije. Dimenzije podajte v 
centimetrih.  

Komentar: kakršnekoli posebnosti vezane na tip nosilne konstrukcije in debelino nosilne 
konstrucije ter toplotne izolacije navedite v komentarju.  

Sedaj potrebujemo še podatke o tleh. Podatke o tleh vnesete v polja, predstavljena na Slika 26. 
Postopek vnosa podatkov je popolnoma enak kot pri stropu. Podobno kot v primeru stropu 
vnesete v polji Debelina nosilne konstrukcije tal in Debelina toplotne izolacije tal vrednost »0«, 
če stanovanje s tlemi mejijo na sosednje stanovanje v spodnjem nadstropju.  
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Slika 26: Polja za vnos podatkov o tleh stanovanja.   

Tla stanovanja mejijo na: izberite, na kaj mejijo tla vašega stanovanje. V primeru, da možnosti 
ni na seznamu, izberite »Drugo (napišite v komentar)« in vpišite odgovor v komentar. 

Tip nosilne konstrucije: izberite tip nosilne konstrucije, iz katere so narejena tla vašega 
stanovanja. V primeru, da materiala ni na seznamu, izberite »Drugo (napišite v komentar)« in tip 
nosilne konstrukcije vpišite v komentar.  

Debelina nosilne konstrucije stropu: vpišite debelino nosilne konstrukcije. Dimenzije podajte v 
centimetrih.  

Debelina toplotne izolacije stropu: Vpišite debelino toplotne izolacije. Dimenzije podajte v 
centimetrih.  

Komentar: kakršnekoli posebnosti vezane na tip nosilne konstrukcije in debelino nosilne 
konstrucije ter toplotne izolacije navedite v komentarju.  

 

Kar se tiče ovoja stavbe, potrebujemo zgolj še informacije o odprtinah, to so oknih in vratih. 
Najprej se osredotočite na okna. Postopek vnosa podatkov o oknih je popolnoma podoben 
postopku vnosa zunanjih sten.  

Na vsaki zunanji steni (glede na smer neba) seštejte površine vseh oken in jih vnesite v ustrezno 
polje. Primer: seštejte površine vseh oken na zunanji steni SEVER in vnesite njihovo površino (v 
m2) v polje »Okna SEVER« (Slika 27). Podobno nadaljujete postopek za vsako zunanjo steno.  

POMEMBNO! V primeru, da kakšno okno po svoji sestavi odstopa od ostalih (npr. pri zamenjavi 
starejših oken z novimi kakšnega niso zamenjali), navedite to okno s površino in stranjo neba v 
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komentar. Pri tem površine tega okna ne upoštevajte pri navajanju površin oken v polju za 
posamezno stran neba.  

  

Slika 27: Okna na posamezni zunanji steni. Kot je razvidno iz slike, na zunanji steni JUG ne upoštevamo 
vrat. Na zunanji steni ZAHOD in VZHOD ni oken.  
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Slika 28: Polja za vnos podatkov o oknih v stanovanju.   

Okna SEVER: navedite površino oken (v m2), ki se nahajajo na zunanji steni Sever. Če na zunanji 
steni Sever ni oken, vpišite »0«.  

Okna JUG: navedite površino oken (v m2), ki se nahajajo na zunanji steni JUG. Če na zunanji 
steni JUG ni oken, vpišite »0«.  

Okna VZHOD: navedite površino oken (v m2), ki se nahajajo na zunanji steni VZHOD. Če na 
zunanji steni VZHOD ni oken, vpišite »0«.  

Okna ZAHOD: navedite površino oken (v m2), ki se nahajajo na zunanji steni ZAHOD. Če na 
zunanji steni ZAHOD ni oken, vpišite »0«.  
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Izberite tip oken: izberite tip oken. V primeru, da tipa oken ni na seznamu, izberite »Drugo 
(napišite v komentar)« in tip okna vpišite v komentar. V primeru, da so v stanovanju različna 
okna, izberite tip, ki se najbolj pogosto pojavlja. Ostale vpišite v komentar - navedite okno s 
površino, stranjo neba in tip okna.  

 Izberite tip zasteklitve oken: za izbrani tip oken izberite še tip zasteklitve oken.  

Pripni sliko okna (neobvezno): pri izdelavi energetske izkaznice nam zelo koristijo tudi 
fotografije fasade objekta. Na ta način lažje ugotovimo, če ste vnesli pravilen tip oken.  

Nadalje vnesite še podatek o vhodnih vratih. Potrebujemo zgolj podatek o tem, na kaj mejijo 
vhodna vrata in kateri tip vhodnih vrat je v stanovanju. Podatke vnesete v polja na Slika 29.  
Izberite položaj vhodnih vrat: Izberite ustrezen položaj vhodnih vrat.  

Izberite tip vhodnih vrat: Izberite ustrezen tip vhodnih vrat.  

 
Slika 29: Polja za vnos podatkov o vhodnih vratih.   

 
Bravo! Zaključili ste z vnosom podatkov o ovoju stanovanja. Sedaj potrebujemo zgolj še nekaj 
malega podatkov o tipu ogrevanja v stanovanju, napravah za ogrevanje tople vode in 
morebitnem sistemu za hlajenje stanovanja. Ostaja vam manj kot 5 minut dela, tako da hitro 
opravite še teh nekaj klikov.  
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4. Podatki o vgrajenih sistemih in 
napravah za ogrevanje in hlajenje 

 

Najprej vnesite podatke o napravah za ogrevanje stanovanja. Vnesite podatke v polja na Slika 30.  

 
Slika 30: Polja za vnos podatkov o napravah za ogrevanje stanovanja.   

Ogrevanje stanovanja je preko: izberite ustrezen tip ogrevanja. V primeru, da izbranega načina 
ogrevanja ni na seznamu, izberite »Drugo (navedite v komentarju)« in navedite tip ogrevanja v 
komentarju.  
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Moč grelne naprave: vnesite moč grelne naprave v kW. Podatek lahko dobite pri vzdrževalcu ali 
upravniku objekta oz. na napisnih tablici na napravi. V primeru, da se stanovanje ogreva preko 
skupnega centralnega ogrevanja stavbe, navedite celotno priključno moč objekta oz. moč 
naprave. Zelo nam koristi tudi fotografija grelne naprave, ki jo lahko pripnete spodaj. Najbolje je 
slikati nalepko z lastnostmi grelne naprave.  

Označite grelno napravo, ki skrbi za ogrevanje: izberite tip grelne naprave, ki skrbi za 
ogrevanje stanovanja.  

Tip grelnih teles v stanovanju: izberite tip grelnih teles v stanovanju. V primeru, da izbranega 
tipa ni na seznamu, izberite »Drugo (navedite v komentarju)« in vpišite podatke v komentar.  

Zgolj dva klika vas še ločita od oddaje zahtevka za izdelavo energetske izkaznice stanovanja.  

Naprave za ogrevanje tople vode: izberite način ogrevanja tople vode. Če izbranega načina ni 
na seznamu, izberite »Drugo (navedite v komentarju)« in vpišite način ogrevanja tople vode v 
komentar. 

Sistem za hlajenje stanovanja: izberete ustrezno zgolj v primeru, da imate v stanovanju 
naprave za hlajenje. V nasprotnem primeru ste končali z delom.  

 

Slika 31: Polja za vnos podatkov o napravah za ogrevanje tople vode in hlajenje.  

 

Čestitamo, zaključili ste z delom! Zgolj potrdite še izjavo o resničnosti podatkov, ki ste jih 
navedeli v obrazcu in pritisnite tipko »Oddaj« (Slika 32).  
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Slika 32: Potrdite izjavo o pravilnosti podatkov in pritisnite gumb »Oddaj«.  

 


