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 NAROČILNICA ZA IZDELAVO ENERGETSKE IZKAZNICE 

PODATKI O NAROČNIKU 
Ime in priimek / naziv 
družbe 

Naslov stalnega 
prebivališča / sedež družbe 

Davčna številka Telefonska številka 

E-mail

Član kluba Zvestoba ogreva da ne 

PODATKI O STAVBI / STANOVANJU ZA KATERO SE NAROČA IZDELAVA ENERGETSKE IZKAZNICE 

Naslov stavbe 

Parcelna številka Kat. občina 
(št. in ime k. o.) 

Id. oznaka stavbe/stanovanja v 
katastru stavb (številka GURS)  

Leto izgradnje 

ENERGETSKO IZKAZNICO NAROČAM ZA: Cenik je dostopen na spletni strani Energetike Ljubljana.  

Stanovanjske hiše: 

hišo z največ tremi (3) stanovanjskimi enotami 

Večstanovanjske stavbe: 

- celo stavbo (število vseh
etažnih enot):

4 - 8 21 – 50 

9 – 20 > 51

- posamezno stanovanje v večstanovanjski stavbi (etažna lastnina je vpisana v register GURS) 
Cena energetske izkaznice je za hišo kot celoto, za vsa stanovanja skupaj. Za posamezno stanovanje v taki hiši se uporablja cena za 
posamezno etažno enoto v večstanovanjski stavbi. Cenik za izdelavo energetskih izkaznic velja za stavbe na geografskem območju Mestne 
občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica, 
Občine Log -  Dragomer in Občine Grosuplje. Za stavbe, ki se nahajajo izven navedenega območja, izdelava energetskih izkaznic ni mogoča. 

NAMEN IZDAJE ENERGETSKE IZKAZNICE 

prodaja oddaja novogradnja javna predstavitev drugo 

OPOMBE 

Kraj in datum Podpis naročnika 

ENERGETIKA LJUBLJANA osebne podatke obdeluje skladno z veljavnimi predpisi. Način obdelave osebnih podatkov in pravice kupcev v 
zvezi s tem so določeni v Politiki varstva osebnih podatkov, ki je dostopna na http://www.energetika.si/energetika-ljubljana/o-
druzbi/varstvo-osebnih-podatkov. 
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