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Zadeva: Odgovor na vaš dopis »Vprašanja, vezana na pravilnik o prezračevanju in 
klimatizaciji« z oznako 2581/18/IZS-ML, z dne 10. 5. 2018

Spoštovani!

V zvezi z vašim dopisom smo pripravili naslednji odgovor:

Strinjamo se z vami, da je v Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 
42/02 in 105/02; v nadaljevanju: pravilnik o prezračevanju) v petem odstavku 8. člena 
navedeno, da je treba v bivalnih prostorih stanovanjskih stavb zagotoviti prezračevanje v skladu 
z zahtevami standarda SIST DIN 1946-6. Drži tudi vaša navedba, da gre za privzeti nemški 
nacionalni standard DIN 1946-6, ki je veljal v času sprejetja pravilnika o prezračevanju in v letu 
2009 je bila sprejeta novela tega standarda, na Slovenske inštitutu za standardizacijo (v 
nadaljevanju: SIST) pa ni bil izveden postopek privzetja novele tega standarda.

Če v predpisu standard ni datiran oziroma ob standardu ni navedena letnica izdaje, se upošteva 
veljavna verzija standarda. V pravilniku o prezračevanju SIST DIN 1946-6 ni datiran, kar 
pomeni, da sedaj velja verzija SIST DIN 1946-6:2001, kot izhaja iz evidenc SIST.

Seznanjamo vas, da smo na SIST dali pobudo za privzetje novele DIN 1946-6. Vsekakor pa 
lahko na SIST poda pobudo za sprejetje prenovljenih verzij standarda tudi Inženirska zbornica 
Slovenije (v nadaljevanju: IZS), saj gre za organizacijo s številnimi strokovnjaki, ki se 
vsakodnevno ukvarjajo s področjem prezračevanja stavb in poznajo novosti s tega področja.
Navedba v 11. členu Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb 
in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11 in 61/17 – GZ) pa določa, da je treba v stanovanju 
zagotoviti ustrezno prezračevanje s stalno izmenjavo zraka. Pod »ustrezno« je razumeti 
izpolnjevanje zahtev pravilnika o prezračevanju in tudi drugih predpisov s tega področja, ta 
pravilnik pa ne določa dodatnih zahtev.
V letu 2019 je v skladu s programom dela sprememb in dopolnitev predpisov s področja 
graditve objektov načrtovana tudi prenovitev pravilnika o prezračevanju in ob tej priliki bomo 
uskladili tudi zahteve 17. člena pravilnika o prezračevanju, ki se nanašajo na izdelavo »izkaza
energijskih karakteristik prezračevanja stavb«, z zahtevami Pravilnika o energetski učinkovitosti 
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stavb in zahtevami novega Gradbenega zakona. Priporočamo se za vaše predloge sprememb
in dopolnitev pravilnika o prezračevanju, še posebej tistih, ki se nanašajo na strokovne vsebine.  
Ministrstvo za okolje in prostor ne vodi evidenc in zbirk o »izkazih energijskih karakteristik 
prezračevanja stavbe, ki so izdelani na podlagi 17. člena pravilnika o prezračevanju, zato vam 
ne moremo zagotoviti vpogleda v te izkaze, niti posredovati analize narejenih izkazov.
Lep pozdrav!  

Pripravil:
Jože Kaplar

Saša Galonja
Vodja sektorja za graditev
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