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Združenje neodvisnih strokovnjakov

PROTI ZLORABAM
ENERGETSKE IZKAZNICE
Matjaž Valenčič, neodvisni energetski strokovnjak
energetskih izkaznic nerodna, nepravilna, prepozna
in neučinkovita, je tudi zlorabljena za prikrivanje
vsebine energetskega zakona. Zakon EZ-1 je obsežen, vsebuje 556 členov in veliko prilog. Ureja konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z
energijo in energetskimi storitvami ob upoštevanju
načel trajnostnega razvoja. Postavlja temelj energetiki za 20 let, zajema deset evropskih direktiv oz. tretji
energetski sveženj, zelo veliko denarja se bo vrtelo.
Poslušamo pa le o par členih EZ-1, čeprav nas bo
EZ-1 po žepu udaril povsod drugod.
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nergetska izkaznica je namenjena kupcu/najemniku nepremičnine. Podatki na izkaznici povedo,
v kakšnem energetskem stanju je stavba (poraba
energije, predvidene sanacije v prihodnjih letih, itd).
S tem dobi bodoči uporabnik nepremičnine preverjene podatke o stroških rabe energije, kar mu pomaga k odločitvi o nakupu ali najemu. Obvezna je tudi
za javne stavbe, tam mora biti javno predstavljena.
Neodvisni strokovnjaki za izdelavo energetske
izkaznice smo v medijih prikazani kot pohlepni lobisti, ki oviramo svobodno gospodarsko pobudo in
ustvarjamo monopol zato, da bomo dosegali bajne
zaslužke. Poimenovali so nas izkazničarji, kar nas
uvršča med kretničarje, avtoličarje, keramičarje in
torbičarje.

Neodvisni strokovnjaki smo žrtve
energetskega zakona
Nič od naštetega nismo, smo neodvisni strokovnjaki, usposobljeni za neodvisno strokovno izdelovanje energetskih izkaznic. Energetskih izkaznic ne
bomo vsiljevali nikomur. Ker nas je veliko, je med
nami tudi konkurenca, trg bo opravil selekcijo. Cena
energetske izkaznice za enostanovanjsko stavbo, ki
zahteva 8 ur strokovnega dela, pa ne more le nekaj deset evrov. Nad neodvisnimi strokovnjaki se že
vsi pritožujejo, tudi upokojenka, ki ima samo 300 €
pokojnine in si drage energetske izkaznice ne more
kupiti, o tem, da je ne potrebuje, pa je niti predstavnik države ne opozori. Pravzaprav smo neodvisni strokovnjaki žrtve energetskega zakona EZ-1, ki
ureja tudi energetske izkaznice. Ne le, da je uvedba

Za ustanovitev združenja neodvisnih
strokovnjakov
Iniciativna skupina za ustanovitev združenja neodvisnih strokovnjakov se je sestala v Ljubljani dne
29.1.2014. Neodvisni strokovnjaki želimo izboljšati
uvedbo energetske izkaznice stavb. Na pomanjkljivosti opozarjamo že dalj časa in pričakujemo, da bo
naš glas sedaj, ko smo enotni in združeni, bolj slišan.
Sestanek je bil odlično obiskan, sklepi pa ustvarjalni. Prišla je skoraj polovica od vseh neodvisnih
strokovnjakov, kar kaže na potrebo po združenju.
Ustanovljene so tri delovne skupine: za ustanovitev
združenje neodvisnih strokovnjakov, za poziv MzIP k
ureditvi stanja na področju EI in za pravno preverjanje možnih zapletov. Vse tri skupine so že pričele
z delom.
Nasprotovanje energetski izkaznici se
stopnjuje
Najostrejšo kritiko je izrazil državni svet z zavrnitvijo EZ-1, predvsem zaradi energetskih izkaznic.
Kritiki se je pridružila tudi ZPS in predlaga populistično peticijo. Čeprav naj bi ZPS ščitila ranljive potrošnike, torej kupce stavb, deluje ravno nasprotno, ZPS
ščiti prodajalce stavb. Ideja, da bi si vsak prodajalec
oz. lastnik sam izdelal EI, je škodljiva za potrošnike. Je
pa koristna za prodajalce energijsko potratnih stavb.
Združenje neodvisnih strokovnjakov
Takoj, ko bo združenje ustanovljeno, bodo povabljeni vsi neodvisni strokovnjaki za izdelavo energetske izkaznice, da se včlanijo. Poudarek združenja bo
na neodvisnem in strokovnem delu. Do takrat pa je
poudarek na ustanovitvi združenja, izboljšanju zakonodaje in promociji energetske izkaznice.

