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1. Ali poznate novi Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah in pripadajočo tehnično 
smernico TSG-1-004: 2022? 

 

Odgovor Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Da 79 88 % 88%  88% 

Ne 11 12 % 12% 12% 

 
2. Ali se strinjate s predpisano metodo dokazovanja doseganja energijske učinkovitosti 

stavb? 
 

Odgovor Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Da 22 24 % 25 % 25% 

Ne 65 72 % 75 % 100 % 

 
3. Ali menite, da je predpisana metoda v celoti izvedljiva? 

 

Odgovor Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Da 14 16 % 16 % 16% 

Ne 72 80 % 84 % 100 % 

 
4. Ali bi predlagali kakšne spremembe k PURES? 

 
Ogovori: 
 

- Priprava povsem na novo z uporabo od ene od uveljavljenih metod in programsko 
opremo, ki je validirana. 

- Spremembe bi se morale zgoditi na mop.  
- V celoti prenoviti pures 2022. 
- Da. Pures 2022 je narejen popolnoma nerazumljivo. potrebna je poenostavitev.  
- Da.  
- Izdelava verificiranega programa.  
- Izvedba računske aplikacije in poenostavitve metode.  
- Predložite certificiranih orodij za dinamično energijsko modeliranje. 
- Da, polno.  
- Več stroke in manj pravnih členov, nerazumljivih ne pravnikov, poenostavitev. 
- Predvsem poenostavitev dokazovanja ustreznosti stavb. 
- Če država predpiše nek predpis, naj ga predpiše na način, da ga bo mogoče izvesti in 

uporabljati. v danem primeru to pomeni izdelavo ustreznega računarniškega programa.  
- Ponastavljeno metodo za izračun oziroma enostaven program za uporabo in izračun. 
- Poenostavitev na obseg pures 2008. 
- Razveljaviti. do sprejema izvedljivega predpisa naj ostane tako kot je. 



- Gospod Medved s svojim prispevkom se za proizvodnjo električne energije ni ustrezna 
oseba za sodelovanje, saj meša stroko in lastno korist, sicer posredno ampak vemo da to 
ni način, da se meša stroka in lastni apetiti.  

- Hitrejše uvajanje.  
- Predlagam, da nam predstavijo izračune koliko co2, bomo z novim puresom prihranili.  
- Poenostaviti, vpeljati mehanizem preverjanja novo zgrajenih objektov.  
- metoda mora biti prilagojena inženirski praksi in veliko maj \"znanstvena\". 
- Pures nej se preimenuje v peps (pravilnik o energijskih performancah stavb) ali pels 

(pravilnik o energijskih lastnostih stavb). 
- Ponastavitve v dokazovanju. 
- Poenostavitev tehničnih metod dokazovanja energetske učinkovitosti. 
- Ukiniti (zakaj ga Nemčija ni uvedla v pravni red?). 
- To bi bilo prav, da takšne pravilnike, zakonodaje,...pišejo ljudje, ki imajo izkušnje iz 

prakse, ne pa ljudje, ki pridejo iz fakultet, univerz z takšnimi pa drugačnimi diplomami, 
izkušenj pa nobenih. Zelo priporočljivo in na dolgi rok unčikovito! Verjemite! 

- Da, bolj inženirski kot pa pravni pravilnik, ki bo uporaben v praksi in ne da bo sam sebi 
namen. 

- Pores se sklicuje na tsg-1-004-2022, ki govori o le nadlačnih sistemih prezračevanja. To 
je neustrezno, smernica in s tem pures mora omogočiti tudi podtlačne sisteme. 
Omogočiti mora tako centralne kot decentralne sisteme prezračevanja z rekuperacijo 
toplote. Prav tako mora pures veljati tudi za obnovo obstoječih stanovanjskih zgrab, ne 
le za obnovo nestanovanjskih zgradb. 

- Jasnost, nedvoumnost na načelni ravni. Na konkretni ravni pa minimalne tehnične 
karakteristike proizvodov in obvezne koncepte tehničnih sistemov po klasifikaciji stavb. 

- Glede na veliko nejasnosti predlagam da se podaljša prehodno obdobje. Smotrno bi bilo 
da se sočasno spejmne novi pures in pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji. 

- Sprememb je lahko veliko, a je potrebna dobra preučitev robnih pogojev, standardov in 
medsebojnih vplivov, da bodo smiselne, konstruktivne in se vključevale v celoten sistem 
izračuna rabe energije in dokazovanja min. zahtev.. 

 
5. Ali podpirate pobudo, da IZS sestavi delovno skupino strokovnjakov s področja 

strojništva, gradbeništva in elektrotehnike, ki bi pripravila alternativno metodo 
dokazovanja doseganja energijske učinkovitosti stavb po 41. členu GZ-1  in nudila 
tehnično pomoč članom pri njeni uporabi?  

 

Odgovor Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Da 69 77 % 79 % 79 % 

Ne 18 20 % 21 % 100 % 

     


