PRILOGA 4: Obrazec »Zahteva za izdelavo energetske izkaznice«
Podatki o naročniku
Naročnik: ……………………………………………………………………………………………….
Naslov: ………………………………………………………………………………………………….
Ulica in h.št.…………………………………………………………………………………………….
Poštna št. in kraj ……………………………………………………………………………………….
Tel.: …………………………
Fax: …………………………
E-pošta: ……………………………
Podatki o stavbi
□
Energetska izkaznica za celotno stavbo:
Identifikacijska oznaka stavbe v katastru stavb: ………………………..
Klasifikacija stavbe po CC-SI1: …………………………………………………………
□
Energetska izkaznica za posamezni del stavbe:
Identifikacijska številka stavbe v katastru stavb: ………………………..
Identifikacijska številka posameznega dela ali delov stavbe:
…………………………………………………………………………………
Klasifikacija posameznega dela stavbe analogno klasifikaciji po CC-SI1:
……………………………………………………………………………………………
Leto izgradnje: ………………………………………………………………
Naslov stavbe: ………………………………………………………………
(ulica in h.š., kraj): ………………………………………………………….
Katastrska občina: ………………………………………………………….
Parcelna št.: ………………………………………………………………...
Koordinati stavbe (X,Y): …………………………………………………...
Fotografija stavbe: DA/NE
Posredovana dokumentacija glede na vrsto energetske izkaznice
Namen izdaje energetske izkaznice:
1-novogradnja

2-nakup/prodaja

3-najem

4-javna predstavitev

5-drugo

Projekt izvedenih del
DA / NE
Elaborat gradbene fizike za področje topl.(po pravilniku PTZURES 2002)
DA / NE
Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe
(po Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji stavb Ur.l RS., št.42/02 in 105/02) DA / NE
Elaborat o energijski učinkovitosti stavbe (po pravilniku PURES 2008)
DA / NE
Izkaz o toplotnih karakteristikah objekta (po pravilniku PURES 2008)
DA / NE
Izkaz energijskih lastnosti stavbe (po pravilniku PURES 2010)
DA / NE
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljena
DA / NE / DELNO
Druge oblike posnetka obstoječega stanja stavbe

DA / NE

Podatki o dejanski porabi energije v stavbah so zbrani

DA / NE

Izdelan je energetski pregled stavbe

DA / NE

Po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC–SI) v skladu Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega
pomena (Uradni list RS, št. 109/11)

Dodatna pojasnila, pomembna za določitev energijskih kazalnikov stavbe

Datum: …………………………………….. Podpis naročnika:…..:…………………………….

Ocena popolnosti posredovane dokumentacije
Posredovani podatki so ustrezni za pristop k izdelavi izkaznice DA / NE
Manjkajoče vsebine:

Neodvisni strokovnjak: …………………………………….. št. licence: ………………………..
Datum:………………………………………………………….

Opomba: Obrazec v tej prilogi navaja minimalen nabor podatkov, ki jih mora naročnik energetske
izkaznice posredovati neodvisnemu strokovnjaku ob naročilu za izdelavo energetske izkaznice.

