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Računska energetska 
izkaznica Stanovanjska stavba Nestanovanjska stavba 

 Enostanovanjska 
stavba Minimalna 
cena 400 Točk 
Maksimalna cena 
1000 Točk 

Večstanovanjska stavba 
Minimalna cena 600 Točk 
Maksimalna cena 5000 
Točk 

 

Novogradnja 
Popolna dokumentacija (PGD 
oz. PID in Elaborat o 
energetski učinkovitosti stavb) 

♦ do uporabne površine 200m2 -  400 
točk 

♦ uporabna površina od 200m2 do 
1000m2 - 1 točka/m2 

♦ nad 1000  - 1000 točk 

♦ do uporabne površine 
200m2  600 točk 

♦ od 200m2 do 400m2   
1000 točk 

♦ nad 400m2 do 
1000m2 dodatek 2 
točki/m2 

♦ nad  1000  m2    
dodatek  0,5 
točke/m2 

Dodatek za nepopolno 
projektno dokumentacijo 
glede na dejansko izvedeno 
stanje 

♦ Manjša nepopolnost: faktor 1,10 
Dokumentacija (ni celotne 
dokumentacije na osnovi katere je 
možno narediti izkaz energetskih 
lastnosti stavbe, geometrija stavbe ni 
skladna s predloženo dokumentacijo, 
na stavbi je bila narejena večinska 
prenova stavbnega pohištva-ogrevalni 
in hladilni sistem je enak) 

♦ Večja nepopolnost: faktor 1,30 
(dokumentacija ne obstaja na osnovi 
katere je možno narediti ustrezen 
izkaz energetskih lastnosti stavbe, 
geometrija stavbe ne obstaja, stavba 
je bila popolnoma prenovljena tudi 
glede ogrevalnega in hladilnega 
sistema) - (dokumentacija, ki je 
nepopolna v bistvenih elementih, kot 
so sestave sten, naprave se šteje kot 
neuporabna podlaga) 

 
Kot levo 
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Dodatek za kompleksnost 
stavbe 

  
♦ Enostavna geometrija in osnovni 

elementi faktor 1,0 
♦ Zahtevnejša razčlenjena geometrija 

stavbe,  kleti, … in osnovni sistemi 
faktor 1,10, (potrebno upoštevati več  
kot tri konidcionirane cone in več kot 
dva sistema ogrevanja in hlajenja) 

♦ Zahtevna geometrija stavbe in 
kompleksnejši vgrajeni elementi, 
več con faktor 1,2, 
(potrebno upoštevati več kot štiri 
konidcionirane cone in več 
kot tri sisteme ogrevanja in hlajenja) 

 
Kot levo 

Merjena energetska izkaznica   

obstoječa stavba Ni predvideno ♦ Do uporabne 
površine 500m2 
600točk 

♦ do uporabne površine 
od 500m2 do 1000 
m2   1000 točk; 

♦ nad 1000 m2  
dodatek 100 točk na 
vsakih nadaljnjih 

  
 
 

Dodatek za potrebne analize 
zaradi neskladnosti števcev za 
porabljeno energijo s 
certificirano stavbo 

 ♦ 1,20 
 

Dodatek za velikost stavbe 
kompleksnost stavbe 

  
♦ Povečana 

kompleksnost 1,10 
♦ Zelo povečana 

kompleksnost 1,20 

 


