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NOVI ENERGETSKI ZAKON

Energetska izkaznica:
nujno zlo in nebodigatreba
Če kupujemo hladilnik ali pralni stroj, na nalepki oziroma izkaznici preverimo njegovo energetsko
varčnost. Tako bo odslej tudi pri stanovanjskih in poslovnih objektih. Pri novogradnjah bo
energetska izkaznica obvezna, v drugih primerih pa bo nujna le, ko nepremičnino prodajamo
ali oddajamo za več kot leto dni. Kakšno je mnenje strokovnjakov ob morebitni uvedbi energetske
izkaznice in kaj ta prinaša nepremičninskemu trgu?
Poleg nepremičninskega davka,
za katerega naj bi informativne
izračune dobili v naslednjih
dneh, si je država sedaj zaradi
evropske direktive omislila še
energetske izkaznice in tudi za
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te bo treba seči v žep. Državni
svetniki so sicer minuli teden
izglasovali odložilni veto na
energetski zakon, a to še ne
pomeni, da ta dejansko tudi
ne bo sprejet. Plačati sicer

ne bo treba vsem lastnikom
nepremičnin, ampak le tistim,
kot pojasnjujejo na ministrstvu
za infrastrukturo in prostor,
ki nepremičnino prodajajo ali
oddajajo.

OD 300 DO 400 EVROV
ZA IZKAZNICO
Licenco za izdajo energetske
izkaznice ima sedaj 141 pooblaščencev, usposabljanje, ki ga
izvaja Gradbeni inštitut ZRMK,
kvadrati/510/ponedeljek, 10. februarja 2014

LEVO Večstanovanjski objekt z vsaj štirimi etažnimi enotami, ki je
bil zgrajen pred letom 1980, bo moral pridobiti energetsko izkaznico
najkasneje do leta 2015. SPODAJ Z izkaznico naj bi dobili informacijo,
kaj vse bo na stavbi treba narediti, koliko več sredstev bomo morali
vložiti, da bo bolj energetsko učinkovita (na primer zamenjava oken).
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pa je opravilo nekaj več kot 150
strokovnjakov. Takšna izkaznica
bo javna listina s podatki o energetskih kazalnikih in s priporočili
za povečanje energetske učinkovitosti. Večstanovanjski objekt z
vsaj štirimi etažnimi enotami, ki
je bil zgrajen pred letom 1980,
mora pridobiti energetsko izkaznico najkasneje do leta 2015,
zgrajen po letu 1980 pa jo mora
pridobiti najkasneje do leta
2030. Energetsko izkaznico bo
moral imeti - torej plačati - vsak,
ki hišo ali stanovanje prodaja ali
oddaja.
In koliko vas bo ta energetski certifikat stal? Branko Hrast, eden
izmed pooblaščencev za izdajo
energetskih izkaznic, odgovarja:
"Osnovna izkaznica za stanovanjsko hišo povprečne velikosti
stane od 300 do 400 evrov.
Veljavnost energetske izkaznice
je deset let, razen če na objektu
kvadrati/510/ponedeljek, 10. februarja 2014

Erik Potočar z ministrstva za
infrastrukturo in prostor o pomenu izkaznice pravi: "Tako dobimo
informacijo, kaj vse bo na stavbi
treba narediti, koliko več sredstev
bomo morali vložiti, da bo bolj
energetsko učinkovita."

Mitja Lenassi iz ljubljanskega
podjetja Lenassi inženiring, ki
je v preteklih dneh v javnosti
postal eden najbolj zavzetih
nasprotnikov uvedbe energetskih
izkaznic, denimo razmišlja takole:
"Energetska izkaznica je smiselna
za novogradnje. Tam pa so v
projektni dokumentaciji izdelani
že vsi potrebni izračuni in pri tem
praktično ni nikakršnega dela in
ni stroškov." Kaj pa za obstoječe
objekte? "Zanje je energetska
izkaznica dobrodošla, če se
lastniki zanjo sami odločijo, preden začnejo prenovo objektov.
Ko pa kupujemo hiše, običajno
zahtevamo aktualne račune za
plačano elektriko, za plin ... Tako
si hitro ustvarimo sliko o varčnosti zgradbe, ki jo kupujemo."

SMISELNA SAMO
ZA NOVOGRADNJE
A vsi se z uvedbo energetske
izkaznice vendarle ne strinjajo.

Tudi Jožef Murko iz podjetja
za promet z nepremičninami
Dodoma, d.o.o., ne more brez
kritike: "Ne morem se znebiti

naredite bistvene spremembe,
ki vplivajo na porabo energije."
Zakon predvideva tudi kazni 200 evrov globe za lastnika, ki
kupcu ali najemniku ne bo predložil energetske izkaznice, 250
evrov pa, če ne bo zagotovil, da
bodo oglasi opremljeni z energetskimi kazalniki. Ta energetski
certifikat uvajamo zaradi evropske direktive - poslušni smo, ker
nam sicer Evropska unija grozi s
sankcijami.

občutka, da smo tudi tokrat
dobili energetsko izkaznico po
slovensko." Namen je bil dober,
pravi sogovornik, ko pa je šel
skozi labirint različnih interesov,
je končni rezultat tak, kot pač je.
"Če se postavim v vlogo lastnika nepremičnine, žal danes ne
vidim nikakršne potrebe, da bi
si delal stroške s to izkaznico.
Sebe prištevam med odgovorne
lastnike in zato točno vem, koliko
energije na letnem nivoju porabim, in svoje hiše tudi ne mislim
prodati. Če pa bi jo prodajal, bi
vsakemu kupcu povedal, koliko
energije hiša porabi. Sedaj bom
pač moral za to, kar že tako vem,
še plačati."
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IZKAZNICA NI ZAGOTOVILO
ZA ENERGETSKO VARČNE
ZGRADBE
"Smešno je to naše obnašanje,"
nadaljuje Murko. "Najprej se skupina trudi, da bi bila energetska
izkaznica plačljiva, potem pa
druga skupina zavida prvi, ker bo
sedaj ta služila. V naši družbi ni
več 'bogokleten' samo dobiček,
sedaj postaja bogokleten že
prihodek, ki je posledica s strani
države predpisanega dela. Torej
energetske izkaznice imamo,
imamo ljudi, ki bodo to opravljali,
in nekateri tudi od tega živeli.
Obrnimo to raje sebi v prid in ne
v škodo in ne delajmo zdrah po
nepotrebnem."

DOBRO JE VEDETI
Zakonodaja uvaja dve vrsti izkaznic: računsko in merjeno.
Prva je za vse stanovanjske stavbe in novogradnje, druga za
nestanovanjske objekte. Energetska izkaznica obstoječih stavb
bo morala vsebovati kazalnike energijske učinkovitosti stavbe,
referenčne vrednosti iz zakonodaje in priporočila za ukrepe za
povečanje energijske učinkovitosti. Spomnimo, da je energetski
zakon že februarja 2012 določil, da je treba, podobno kot pri
avtomobilih, tudi v oglasih za stavbe navajati energijske kazalnike
iz energetske izkaznice. Energetska izkaznica bo veljavna deset
let, razen če na objektu naredite bistvene spremembe, ki vplivajo
na porabo energije. Zakon predvideva tudi kazni v višini okoli
dvesto evrov, če lastniki ne bodo kupcu ali najemniku predložili
takšne izkaznice. Izkaznico potrebujejo vse javne stavbe - šole,
upravne stavbe, zdravstvene ustanove …
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In kako naprej, nas zanima.
"Sistem moramo razvijati naprej
tako, da bodo lastniki zainteresirani imeti čim manj energijsko
potratne nepremičnine. Samo
izkaznica tega žal ne bo zagotovila. To lahko naredimo po mojem
mnenju le tako, da bi tisti, ki imajo
nepremičnino tipa A ali B ali C,
plačali določen odstotek manj
davka na nepremičnine. S tem bi
spodbudili lastnike nepremičnin k
energetski sanaciji, kar je osnovni
namen energetske izkaznice. Na
primer, če imam diagnozo, da
sem bolan, je sicer dobro, ampak
za ozdravitev je pomembno, da
vzamemo zdravilo ali gremo na
zdravljenje." Murko je prepričan,
da se bo trg nepremičnin zelo
hitro prilagodil novim razmeram.
"Potreba po energetski izkaznici
ob prodaji nepremičnine se bo
enostavno vključila v poslovni
proces, trg pa bo skušal normalno
delovati naprej."
PREDVSEM DODATNI STROŠKI
Tudi Branko Potočnik iz podjetja
Insa nepremičnine in član UO
Zbornice za nepremičnine v GZS je
mnenja, da energetska izkaznica

prodajalcem in najemodajalcem
prinaša predvsem dodatne stroške, ki nastanejo tako pri prodaji
kot pri oddaji nepremičnine, saj so
prodajalci ob prodaji zavezani izročiti energetsko izkaznico kupcu,
najemodajalci pa najemniku pred
sklenitvijo najemne pogodbe.
"Pri prodaji nepremičnine bo
omenjena obveza za prodajalca pomenila dodaten strošek,
kupcu pa ne bo prinesla zadostne
informacije. Iz izkaznic namreč ni
razvidno, koliko je treba plačati za
porabljene vire elektrike, plina,"
opozarja sogovornik. "Predvidena
poraba energentov je v izkaznici
izražena v kWh/m2a, to pa za večino ljudi ni ustrezna informacija,
ki bi jo znali pretvoriti v denarna
sredstva. Kupca ne zanima, ali je
omenjena stavba ali del stavbe v
energetskem razredu C, D ali E.
Zanima jih, koliko je treba (letno
ali mesečno) odšteti za porabljeno energijo."
Prav tako Potočnik pričakuje, da
bo v začetku precej težav pri izdelavi izkaznice. "V praksi je ogromno najrazličnejših nepremičnin
in tehničnih ter drugih okoliščin,
ki še niso dorečene."
NI KAPRICA, AMPAK NUJNOST
Vseeno pa je treba povedati,
še dodaja Branko Potočnik, da
uveljavitev izkaznice "ni kaprica
naše zakonodajne oblasti, temveč
Slovenija z energetskim zakonom
sledi EU in njenim direktivam.
Sosedje Hrvati so obvezo energetske izkaznice uvedli praktično čez
noč in s tem povzročili ogromno
zmede in nejevolje. Skladno z
določili energetskega zakona bo
treba že v oglaševanju (spletni
portali, časopisni in drugi oglasi)
navesti kazalnike iz energetske
izkaznice. Za kršitev tega določila
in določila o izročitvi energetkvadrati/510/ponedeljek, 10. februarja 2014

BIKA ZGRABI ZA ROGE

ske izkaznice pred podpisom
pogodbe (najemne, prodajne)
je za lastnika nepremičnine
predvidena globa." Potočnik še
sklene, da bodo nepremičninske
družbe strankam (prodajalcem,
najemodajalcem) v sodelovanju
z izbranimi neodvisnimi strokovnjaki pomagale, da bodo zadostili
vsem zakonskim normativom ob
najnižjih možnih stroških.
V NEMČIJI DO IZKAZNICE
PREK SPLETA
Daniel Angel Sauli iz Atrium
nepremičnin uvedbo energetskih
izkaznic podpira. "Kupcem bo
omogočeno da sprejmejo odločitev za nakup tudi na podlagi
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LEVO Energetsko izkaznico
bo moral imeti - torej plačati
- vsak, ki hišo ali stanovanje
prodaja ali oddaja.
DESNO Energetska izkaznica
je smiselna za novogradnje,
pravijo nasprotniki uvedbe
energetskih izkaznic.

energetskega razreda. Škoda, da
uvedbo izkaznic toliko prestavljamo, saj jo je zakon predvidel že
leta 2006. Težave so v podrobnostih. Pa tudi to, da bodo energetske izkaznice dražje kot denimo v
Nemčiji. Tam lahko izdelavo izkaznice naročite kar preko spleta in
stane zgolj 70 evrov. Z enostavnimi postopki bi dosegli tudi pri nas
cenovno dostopnost. Druga teža-

va so večstanovanjske zgradbe:
zanje je predvideno, da se izdela
izkaznica za celotno stavbo. Kako
pa bo lastnik oz. upravnik dosegel
plačilo v primeru, ko se prodaja
zgolj eno stanovanje, ostalim
je izdelava izkaznice v danem
trenutku nepotreben strošek.
Smiselno bi bilo, da se sredstva za
to pri večstanovanjskih stavbah
črpajo iz sredstev rezervnega

sklada." Po besedah sogovornika
bi bilo bolje posnemati Nemčijo,
"kjer je zadeva toliko enostavna
in poceni, da jo je trg sprejel, ne
pa da se pri nas tako komplicira
in posledično dodajamo vedno
nova prehodna obdobja. Medtem
pa zgubljajo kupci in prodajalci
nepremičnin dragocen čas."

SANJA VEROVNIK
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