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Zadeva:   Pripombe na Zakon o učinkoviti rabi energije v javni obravnavi 
 
 
Spoštovani, 
 
v prilogi vam pošiljamo naše pripombe na predlog Zakona o učinkoviti rabi energije v javni obravnavi do 
4.5.2020. 
 
 
 
 
Lep pozdrav, 
 
 
Predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev   Generalna sekretarka IZS 
Mitja Lenassi, lr.       mag. Barbara Škraba Flis 

         
 
 
 
 
 
 
Priloga 1: Pripombe na Zakon o učinkoviti rabi energije v javni obravnavi 
 
 
V vednost: 

− Projektna skupina IZS za zakonodajo 
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PRILOGA 1: Pripombe IZS na predlog Zakona o učinkoviti rabi energije v javni 
razpravi 

 
PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB ZA  

 
Zakon o učinkoviti rabi energije  

 

Predlagatelj in kontaktna oseba: Naslov in telefon: Datum: 
IZS 

Mag. Barbara Škraba Flis / Mitja Lenassi 

Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana 

tel.: 01/ 547 33 40 

3. maj 2020 

 

Št. člena in 

odstavek 
Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev 

NASLOV Zakon o energijski izkoriščenosti 1 UČINKOVITO ni enako IZKORIŠČENO!  

Effectiveness ‡ Efficiency 

Primer: Za pripravo pečenega jajca je mogoče 

uporabiti parni kotel ali štedilnik. V obeh primerih bo 

učinek dosežen, jajce bo pečeno, vendar bo zelo 

različen energijski izkoristek. In v obeh primerih smo 

v namen dosega učinka ravnali »tako kot zamišljeno 

in načrtovano«. Obrazložitev med obema pojmoma je 

v angleščini naslednja: »Being effective is about doing 

the right things, while being efficient is about doing 

things right.« (V prostem prevodu: »Biti učinkovit 

pomeni delati prave stvari, medtem ko biti izkoriščen 

pomeni delati na pravi način«.) 

(Že za sam slovenski jezik) se ne sme dopustiti, da se 

vsi spodaj navedeni z energijo povezani angleški izrazi 

prevajajo kot »učinkovitost«: 

- Efficiency  

- Effectiveness 

- Efficacy 

- Performance 

2 RAZLIKA V POIMENOVANJU DIREKTIV ŽE V 

ANGLEŠKIH IZVIRNIKIH 

- Energy Efficiency Directive (EED) 

- Energy Performance Building Directive (EPBD) 



 

 

 Za izpostavljene izraze je nujno zagotoviti ustrezne 

strokovne prevode! 

2. člen + vse 

naprej 

Smiselna uporaba strokovnih prevodov že izpostavljenih 

izrazov skozi celoten zakon!!! 

Kot to obrazloženo zgoraj 

5. člen (ne 

glede na 

zapisano pri 2. 

členu) 

 

12. »energijska izkaznica stavbe« je javna listina s podatki o 

energijskih lastnostih (ali performancah) stavbe s priporočili za 

njihove izboljšanje; 

14. »energijska izkoriščenost« je razmerje med doseženimi 

lastnostmi (performancami), storitvijo, blagom ali energijo ter 

vloženo energijo; 

15. »energijske lastnosti (performance) stavbe« pomeni 

izračunano ali izmerjeno količino potrebne energije za 

zadovoljevanje potreb po energiji, povezanih z običajno 

uporabo stavbe, ki med drugim vključuje energijo za 

ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, toplo vodo in razsvetljavo; 

20. »izboljšanje energijske izkoriščenosti« pomeni povečanje 

energijske izkoriščenosti zaradi tehnoloških, vedenjskih ali 

gospodarskih sprememb; 

 

 

 

 

 

 

47. »Samodejno krmiljenje in nadziranje« pomeni sistem, ki 

obsega vse proizvode, programsko opremo in inženirske 

storitve, ki lahko podpirajo energijsko izkoriščeno, gospodarno 

in varno delovanje tehničnih sistemov stavbe s pomočjo 

samodejnega vodenja in njihovega lažjega ročnega 

upravljanja. 

49. »skoraj nič-energijska stavba« pomeni stavbo z 

izboljšanimi (ali visokimi) energijskimi lastnostmi (ali 

performancami), pri čemer je skoraj nična ali zelo majhna 

količina potrebne energije za delovanje v veliki meri 

proizvedena iz obnovljivih virov, vključno s tistimi, 

proizvedenimi na kraju samem ali v bližini; 

52. »stroškovno optimalna raven« pomeni raven energijskih 

lastnosti (ali performanc), ki vodijo v najnižje stroške… 

54. »izkoriščeno individualno ogrevanje in hlajenje« pomeni 

Splošno glede izrazov »energetski« in »energijski«: 

Ob priliki je bilo s strani takratne predstavnice 

Direktorata za energijo neuradno razloženo, da se (v 

slovenščini) uporablja izraz »energetski« vedno, ko je 

energija povezana s stroški, »energijski«, kadar to ni.  

• Ali EI res pretežno obravnava stroške, 

povezane z energijo, da se zato imenuje 

»energetska«, pri čemer so vsi kazalniki 

izraženi v kWh/m2? 

• Ali sNES res tako malo odvisna od stroškov, 

povezanih z energijo, da se imenuje 

»energijska«, čeprav naj bi njena opredelitev 

izhajala ravno iz ugotovljene »stroškovne 

optimalnosti«? 

Opomba: V predlogu zakona se pojavlja v 5. 

odstavku 35. člena izraz »energetski«, v 8. pa 

»energijski«, obakrat v besedni zvezi »izkaz 

energijskih / energetskih lastnosti«. Osnutek 

zakona tako že napoveduje o potrebnosti še 

nekega dodatnega izkaza poleg same EI! Zakaj? 

47. Tako je napisano v smiselnem prevodu revidirane 

EPBD.  

 

 

 

 

49. V angleškem izvirniku sNES ni omejena sam na 

OVE, pridobljene na kraju samem ali v bližini, ampak 

te tudi vključuje! 

 

 

 

 

 

 



sistem dobave za individualno ogrevanje in hlajenje, ki v 

primerjavi z izkoriščenim daljinskim ogrevanjem in hlajenjem… 

55. »izkoriščeno ogrevanje in hlajenje« pomeni sistem 

ogrevanja in hlajenja, ki v primerjavi z izhodiščnim scenarijem 

za nespremenjeno stanje znatno in glede na oceno iz analize 

stroškov in koristi stroškovno učinkovito zmanjša… 

59. »večja prenova« je rekonstrukcija ali vzdrževanje stavbe, 

pri kateri skupni stroški obnove v zvezi z ovojem stavbe ali 

tehničnimi stavbnimi sistemi so višji od 25% vrednosti stavbe, 

brez vrednosti zemljišča, na katerem se stavba nahaja; 

 

 

 

Dodatno: 

XX. »Tehnični sistem stavbe« pomeni tehnično opremo za 

ogrevanje prostorov, hlajenje prostorov, prezračevanje, 

pripravo porabne tople vode, vgrajeno razsvetljavo, 

samodejno krmiljenje in nadziranje stavbe, proizvodnjo 

električne energije na kraju samem ali njihovo kombinacijo, 

vključno s tistimi sistemi, ki uporabljajo energijo iz obnovljivih 

virov, na nivoju stavbe ali stavbne enote; 

 

 

55. Pri stroških gre dejansko za učinkovitost (»cost 

effectiveness«), pri energiji za izkoriščenost.   

 

 

59. Glede na to, da prenovljeni direktivi izpostavljata 

pripravljenost na »pametne stavbe« in »pametna 

omrežja«, pri katerih je odzivanje tehničnih sistemov 

na spremembe ključnega pomena, zato je bolj 

smiselno uporabiti možnost a) točke 10 EPBD. 
Prenavljanje samo ovoja stavbe, brez sočasne 

ureditve sistema prezračevanja, ne prinese 

ustreznega rezultata. 

 

Revidirana EPBD pojem izrecno na novo 

opredeljuje, zato ne more in ne sme manjkati! 

31. člen 

 

(3) Za alternativne sisteme za oskrbo z energijo štejejo 

naslednji sistemi: 

- decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov 

energije; 

- soproizvodnja z visokim izkoristkom; 

- daljinsko ali skupinsko (ali področno) ogrevanje ali 

hlajenje, zlasti kadar temelji v celoti ali delno na 

energiji iz obnovljivih virov; 

- toplotne črpalke. 

Nujno dodati poudarjen tekst, ker tako narekuje že 

sama EPBD, in tudi sicer za doseganja cilja sNES 

predstavljajo OVE ključni in absolutno prednostni 

dejavnik.  

32. člen 

 

(5) Strokovno oceno izdela pooblaščen inženir s področja 

na katerega se posamezen tehnični sistem nanaša 

neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic in jo 

izroči investitorju.   

Izdelovalec EI ni usposobljen podajati strokovne 

ocene tehničnih sistemov, kot so ti opredeljeni v 

revidirani EPBD! Če bi temu bilo tako, potem ne bi bili 

IZRECNO predvideni še pregledniki ogrevalnih in 

klimatskih sistemov.  

34. člen 

 

(2) Energijska izkaznica stavbe mora vsebovati referenčne 

vrednosti, ki omogočajo primerjavo in oceno energijskih 

Opredelitev v EPBD narekuje vključitve stroškovne 

optimalnosti ali stroškovne učinkovitosti. Enako ali 



lastnosti (ali performanc) stavbe. Sestavni del energijske 

izkaznice so priporočila za stroškovno optimalne ali stroškovno 

učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti, razen pri novih 

stavbah in pri najemu.  

(8) Računska energijska izkaznica za nestanovanjsko stavbo z 

nazivno močjo ogrevalnega sistema, klimatskega sistema, 

sistem za kombinirano ogrevanje in prezračevanje ali sistem 

za kombinirano klimatizacijo in prezračevanje z nazivno 

izhodno močjo nad 90 kW ali električno močjo sistema 

ventilatorjev nad 7,5 kW, se izdela na podlagi rezultatov 

energijskega modela stavbe, katerega je izdelal pooblaščen 

inženir s programsko opremo v skladu s predpisom, ki ureja 

energijske lastnosti (ali performance) stavb. 

drugo, prednostno pa se strmi za optimalnostjo. 

 

 

 

Za računsko EI vseh zahtevnejših stavb je priprava 

energijskega modela in uporaba zmogljive ter 

validirane programske opreme nujna. 

41. člen 

 
(X) Vse nove stanovanjske stavbe, ki imajo projektiran 

ogrevalni sistem, klimatski sistem, sistem za kombinirano 

ogrevanje in prezračevanje ali sistem za kombinirano 

klimatizacijo in prezračevanje z nazivno izhodno močjo nad 90 

kW ali električno močjo sistema ventilatorjev nad 7,5 kW, 

morajo imeti ob tem projektiran tudi sistem za avtomatizacijo 

in nadzor (v predlogu 47. točke 5. člena imenovan sistema za 

»Samodejno krmiljenje in nadziranje«) 

S ciljem po prehodu k sNES je potrebno takoj 

zahtevati tovrstne projektne rešitve! 

44. člen 

 

(1) Licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih 

izkaznic lahko dobi… 

• je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za 

izdajo licence uspešno opravil usposabljanje za 

neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih 

izkaznic skladno s tem zakonom ali opravlja 

poklicne naloge pooblaščenega inženirja po 

ZAID s področja gradbeništva, elektrotehnike 

ali strojništva. 

(2) Licenco neodvisnega strokovnjaka za preglede klimatskih 

sistemov lahko dobi… 

• je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za 

izdajo licence uspešno opravil usposabljanje po 

programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake 

za pregled klimatskih sistemov ali opravlja 

poklicne naloge pooblaščenega inženirja po 

ZAID s področja strojništva. 

(3) Licenco neodvisnega strokovnjaka za preglede ogrevalnih 

Sedmi odstavek 4. člena ZAID, pravi da med poklicne 

naloge pooblaščenega inženirja sodijo tudi nadzor nad 

gradnjo, izdelava izvedenskih mnenj, elaboratov in 

študij s strokovnega področja, za katerega so 

pooblaščeni, kot tudi svetovanje in zastopanje 

naročnika ter vodenje investicije. Nepredstavljivo je, 

da bi smel PI izvajati študije in elaborate, tudi v zvezi 

energijo stavb, brez vsakršnih omejitev, te tudi 

projektirati, pri čemer MORA izpolniti vse bistvene 

zahteve, ne bi bil pa pri tem usposobljen za izdelavo 

EI. Enako velja tudi za pregledovanje klimatskih in 

ogrevalnih sistemov. 



sistemov lahko dobi… 

• je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za 

izdajo licence uspešno opravil usposabljanje po 

programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake 

za pregled ogrevalnih sistemov ali opravlja 

poklicne naloge pooblaščenega inženirja po 

ZAID s področja strojništva. 

50. člen (3)  Strokovni nadzor nad energetskimi izkaznicami obsega 

preverjanje (samo za računske EI dodati dve alineji): 

• primernosti uporabljene programske opreme za 

simuliranje načrtovanih ali vgrajenih tehničnih 

sistemov stavbe. 

• pravilnosti priprave energijskega modela stavbe 

Brez preverjanja pravilnosti priprave energijskega 

modela (ločitev na toplotna območja, porabniki na 

vtičnicah, urniki zasedenosti…), kot tudi primernosti 

(zmogljivosti) uporabljene programske opreme, 

nadzor ni smiseln. 

54. člen (1) Izkoriščeno daljinsko ogrevanje in hlajenje je tisto, ki 

uporablja na letni ravni: 

• vsaj 50 % obnovljive energije, 

• vsaj 50 % odvečne toplote, 

• vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje ali 

• vsaj 50 % kombinacije takšne energije in toplote. 

(3) Se črta. 

Črtati je potrebno »na letni ravni«, ker v EED ni 

tako zapisano, torej ni tako mišljeno. Pomeni, ves čas 

mora biti v omrežju takšno stanje, kot navajajo 

alineje, sicer omrežje ni izkoriščeno. 

 

 

Takšna »povezava« izkoriščenih in neizkoriščenih 

daljinskih sistemov nima osnove v EED. 

63. člen (1) Dejavnost informiranja in svetovanja iz prejšnjega člena 

opravljajo neodvisni strokovnjaki posamezniki, ki 

• so opravili usposabljanje za neodvisne strokovnjake 

za izdelavo energetskih izkaznic pri organizaciji iz 

48. člena tega zakona ali opravljajo poklicne 

naloge pooblaščenega inženirja po ZAID s 

področja gradbeništva, elektrotehnike ali 

strojništva. 

Obrazložitev enaka, kot pri 44. členu. 

79. člen (1) Prvi odstavek 29. člena tega zakona se začne uporabljati 

za nove stavbe, za katere bodo zahteve za izdajo gradbenega 

dovoljenja vložene po 31. decembra 2020.  
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se prvi odstavek 29. člena 

tega zakona za nove stavbe, ki so v lasti Republike Slovenije 

ali samoupravnih lokalnih skupnosti in jih uporabljajo osebe 

javnega sektorja, že uporablja že od uveljavitve tega zakona 

dalje od 31. decembra 2018. 

Že sedaj veljavni EZ-1 v 542. členu zahteva, da se po 

31. decembru 2020 vse nove stavbe samo še sNES. 

Tako zahteva tudi EPBD, zato se s tem ne sme 

odlašati. 

Ne od uveljavitve tega zakona, ampak je to po EZ-1 

že v veljavi. 

 


