
PLANTA d.o.o. 
 

Če energetska izkaznica za vas ne pomeni le kos papirja temveč realno informacijo o možnostih povečanja 
energetske učinkovitosti stavbe, potrebujete kompetentnega strokovnjaka za izdelavo izkaznice.  

Zato tudi ne potrebujemo drage spletne strani, ker štejejo reference in izkušnje! 
 

Kdo sem? 
 
Mag. Matjaž Zupan, univ.dipl.fiz. (PREVERI) 
Mobitel: 051 397 607 
 
 
 

- Predavatelj na tečajih za pridobitev licence za izdelavo energetskih izkaznic. 
- Licenca neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic št. 97. (PREVERI – zap. št. 37) 
- Planta d.o.o. ima pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic št. 193. (PREVERI – zap. št. 38) 
- 20 let izkušenj na ZRMK in ZAG na področju učinkovite rabe energije, tudi na vodilnih mestih. 
- 10 let izkušenj na področju proizvodnje toplotnih izolacij, na vodilnih mestih. 
- Sodelovanje pri pripravi pravilnikov o učinkoviti rabi energije v stavbah (PTZURES 2003 in PURES 2010). 
- Član strokovnega sveta za učinkovito rabo energije pri Ministrstvu za infrastrukturo. 
- Aktivno sodelovanje pri pripravi standardov s področja učinkovite rabe energije v stavbah na evropskem 

nivoju (CEN/TC 89). 
- Predsednik tehničnega odbora "Toplota" pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo. 

 

Kontakt 
 
Sedež podjetja Planta d.o.o.: 
Kalinova ulica 2, 1292 Ig 
Matjaz.zupan.ig@gmail.com 
 

Kaj delamo? 
 

- Izdelujemo in izdajamo energetske izkaznice. 
- Izdelujemo elaborate gradbene fizike – toplotne zaščite v fazi projekta za gradbeno dovoljenje v skladu s 

Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES). 
- Izdelujemo izkaze toplotnih karakteristik stavbe v fazi projekta izvedeni del. 
- Izdelujemo energetske preglede stavb. 
- Svetujemo na področju uporabe toplotno izolativnih materialov v gradbeništvu. 
- Svetujemo na področju zagotavljanja kakovosti na področju gradbenih materialov. 
- Posredujemo pri izdelavi elaboratov zaščite pred hrupom v stavbah in gradbene akustike. 

 

Reference 
 

- Izdelanih preko 300 elaboratov gradbene fizike – toplotne zaščite po PTZURES (2003) in PURES (2010), 
med drugim za objekte Situla, Ljubljana; Šumi, Ljubljana; Stolpnica R3, Ljubljana; Kristalna palača, BTC, 
Ljubljana; Planinski muzej, Mojstrana;  Aerodrom, Brnik; SPAR Grosuplje; Cerkev Don Bosco, Maribor; 
Varstveni center, Mengeš; Psihiatrična klinika, Ljubljana; Nokturno, Koper; Vesoljski center, Vitanje; Mini 
teater, Ljubljana; Grad Kieselstein, Kranj; Hotel BTC, Ljubljana; Trgovski center Qlandia, Kamnik; 
Predelava Globus, Kranj, v knjižnico; Tehnološki park Brdo, Ljubljana; Apartmajsko naselje OLTRA, 
Ankaran;  EDA, Nova Gorica, … 

- Izdelava preko 60 energetskih izkaznic, 30 jih je v postopku izdelave. 
- Izdelava več kot 10 energetskih pregledov objektov (šole, hoteli, stanovanjska naselja, ...). 
- Glavni avtor računalniškega programa Archimaid za izračun rabe energije za izdelavo elaboratov 

gradbene fizike – toplotne zaščite po PURES in za energetske izkaznice. 

http://www.zfm.si/avtor/matjaz-zupan.html
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/energetske_izkaznice/licence_enizk_27feb_2015.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/energetske_izkaznice/izdajatelji_enizk_27feb_2015.pdf
mailto:Matjaz.zupan.ig@gmail.com

