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Povzetek
Diplomska naloga obravnava obračun stroškov ogrevanja pri merilnikih toplotne energije.
Sestavljena je iz sedmih delov. V prvem delu so opisani tipi delilnikov, ki se uporabljajo za
delitev toplotne energije. Gre za splošen predstavitveni opis. V drugem delu je opisana delitev
stroškov ogrevanja na stroške, ki nastanejo v proizvodnji toplotne energije v kurilnici deljene
na spremenljive in stalne stroške, vrste obračuna (mesečni obračun, mesečna akontacija po
dejanski porabi in letni obračun, dvanajst mesečna akontacija in letni obračun) ter shematski
prikaz delitve stroškov. Prikazan je tudi shematski prikaz delitve stalnih ter spremenljivih
stroškov. V tretjem delu so predstavljene metode obračuna delitve toplotne energije in sicer so
predstavljene s štirimi različnimi modeli delitve stroškov. V četrtem delu so na kratko opisani
korekcijski faktorji, ki so prav tako pomemben del pri obračunu stroškov ogrevanja. Gre za
pravičnejši način delitve stroškov glede na manj ugodne lege stanovanj. Peti del zajema
pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z
več posameznimi deli.

V šestem delu je predstavljen

dejanski obračun izveden na

stanovanjskem objektu z več stanovanji, zajema pa stroške kurilnice, odčitke delilnikov ter na
koncu še poročilo o stroških za toploto v določenem obdobju. V sedmem delu pa je
predstavljen enostaven obrazec za obračun toplotne energije.
Ključne besede: Obračun stroškov ogrevanja, delilniki toplotne energije, metode delitve,
obrazec obračuna.

viii

Abstract
This thesis deals with the balance sheet for heating cost with thermal energy meters.
It consists of seven parts. The first part describes the types of dividers, which are used for
dividing the thermal energy. It is a general presentational description. The second part
describes the division of the costs of heating, incurred in the production of thermal energy in
boiler room divided into variable and fixed costs, types of accounts ( monthly billing, the
monthly advance payment according to actual consumption and annual accounts, twelve
monthly advance payment and annual accounts) and a schematic view of cost-sharing. There
is also shown a schematic representation of the division of fixed and variable costs. The third
section presents methods of balance shet of the division of thermal energy, namely presented
with four different models of cost division. The fourth section briefly describes the correction
factors, which are also an important part at the balance sheet for heating cost. It is a fairer way
of sharing costs in relation to the less favorable position of apartments. The fifth part includes
rules on the method of distribution and calculation of heating costs in residential and other
buildings with several individual parts. In the sixth part presents an actual balance sheet,
versed on apartment building, including the boiler room costs, divider's results and finally
report on the cost of heat in a given period of time.
In the seventh section there is presented a simple form for the calculation of thermal energy.

Key words: balance sheet,

heat cost allocators, methods of balance sheet, form.
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1. Uvod
Plačajte le tisto, kar ste porabili. Že grški modrec »Arhimed« je dejal, da je treba izmeriti vse
kar se da. Od takrat poznamo, da je volumen telesa toliko, kolikor potopljen v vodo izpodrine
tekočine. Zato je potrebno tudi vso porabo toplotne energije za uporabnike izmeriti ter
pravično porazdeliti. V Sloveniji se je do oktobra 2011 uporabljal obračun stroškov po
ogrevalni površini, leta 2011 pa je v veljavo stopil Pravilnik o načinu delitve in obračunu
stroškov za toploto v stanovanjskih stavbah. Ključ delitve naj bi bil tak, da se najbolj približa
dejanskemu strošku. Obračun po dejanski porabi je eden od najučinkovitejših aktivnih metod
za zmanjševanje porabe. Centralno ogrevanje se razdeli na ogrevano površino in porabljeno
vodo glede na število stanovalcev in strošek upravljanja glede na celoten objekt. Tak način
delitve ima vsekakor slabo stran, kajti uporabniki nimajo občutka da vplivajo na skupno
porabo. Z uvedbo delitve in obračuna stroškov po porabi je uporabnikom omogočeno, da
plačajo le tisto kar so dejansko porabili. V takem primeru so uporabniki vsekakor podvrženi
k varčevanju, saj ob učinkovitejši rabi in nespremenjenem bivalnem ugodju zmanjšajo strošek
za toploto in s tem posledično manj obremenjujejo okolje. Energije v prostor ne oddaja samo
radiator. Velik del energije oddajo tudi vertikalni razvodi, ki potekajo iz toplotne postaje npr.
v kleti do stanovanja na vrhu stavbe, te energije delilniki ne zaznavajo, tako so v prednosti
stanovanja v nižjih nadstropjih. Če je v stanovanju nižja temperatura kot v sosednjem
stanovanju toplota prehaja skozi stene in še več iz stanovanja spodaj. Vgrajeni delilniki na
radiatorjih namreč merijo temperaturo radiatorja na vgradnem mestu in temperaturo zraka ob
radiatorju (temperaturo prostora). Kadar je temperatura radiatorja višja od temperature zraka
prostora pomeni, da radiator oddaja toplotno energijo v prostor. Stanovanje na zunanji strani
stavbe ima več toplotnih izgub kot stanovanje na sredin. Vsekakor bi bilo nespodobno da bi se
to zanemarilo. Obračuni morajo biti jasni, vsekakor odvisni od dejanske porabe in dovolj
pogosti enkrat mesečno, da uporabnike motivirajo k učinkovitejši rabi energije. Pravilnika o
delitvi stroškov pa določata, da se za stanovanja z izpostavljeno lego (na vogalu, v zgornjem
nadstropju, nad neogrevano kletjo, na severni ali južni strani, itd.) porabi več toplote za
ogrevanje, s pomočjo korekcijskih faktorjev pa se zmanjšajo. Zaradi raznolikosti stanovanj
pravilnik ne podaja korekcijskih faktorjev. V pravilniku so zato podani samo načini za
določitev korekcijskih faktorjev. Obračun toplote po dejanskih stroških je eden od ukrepov
varčevanja, ki motivira uporabnike, vendar je prevečkrat poudarjena potreba po varčevanju
energije, kot pa kakovost bivanja. Veliko uporabnikov varčuje napačno, zmanjšajo
1

prezračevanje in znižajo temperaturo, namesto da bi izolirali stanovanje. Sledi vlažnost in
plesnivost stanovanj, kot posledica neprezračevanja in varčevanja pri ogrevanju. [1]
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2. Delilniki stroškov ogrevanja
Za merjenje porabe toplotne energije uporabljamo merilnike in indikatorje. Merilniki so
naprave za ugotavljanje velikosti fizikalne veličine, ki jo izmerijo z določeno točnostjo, ki je
predpisana. Overitev novih delilnikov se kontrolira v akreditiranih metroloških laboratorijih.
Rok za redno overitev vseh izvedb merilnikov je 5 let. Pri overitvi merila se ugotavlja
skladnost posameznega merila s predpisi in/ali odobrenim tipom. V okviru overitve se v
laboratoriju na kontrolnih napravah, s pomočjo referenčnih etalonov ugotovi merilni
pogrešek. Če merilnik ustreza meroslovnim predpisom se na merilnik namesti overitvena
oznaka v obliki nalepke ali žiga. Racionalna raba energije ni mogoča brez dovolj točne
meritve. Z overitvijo merilnikov se zagotovi, da je količina izmerjene energije znana s
predpisano točnostjo meritve. Veljavnost oznake prve overitve preneha zadnji dan
koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem so bila merila označena z oznako prve overitve
in/ali je bilo izdano potrdilo o skladnosti s predpisi, razen če je s posebnim predpisom
določeno drugače. Rok veljavnosti prve overitve je enak roku veljavnosti redne overitve za to
vrsto merila. [2, 3]
Delilniki stroškov ogrevanja so naprave, ki delujejo na podlagi:


Hlapenja tekočine – hlapni delilniki



Merjenja razlike temperature ogrevala in prostora - elektronski delilniki



Na osnovi pretočne količine vode in temperaturne razlike med dotokom in odtokom
izračuna količino oddane toplotne energije – toplotni števec

Delilnike stroškov uporabljamo za določanje

deležev posameznih stanovanj v skupnem

strošku za ogrevanje stavbe samo v primeru, ko poteka merjenje celotne porabe toplotne
energije za ogrevanje stavbe z merilnikom toplotne energije brez prekinitev, oziroma če so
znani podatki o rabi goriva. V tem sistemu merjenja morajo biti vsa ogrevala v stavbi
opremljena z delilniki, ki beležijo individualno porabo toplote posameznega ogrevala. Iz
odčitkov nato določimo deleže posameznih ogreval v skupnem strošku. Tu ima, poleg metode
za obračun posebno vlogo skupni dogovorjeni obračunski ključ.
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Parametri, ki so ključni za skupni dogovorjeni ključ:


začetek in trajanje obračunskega obdobja



velikost in delež ogrevanih površin posameznih delov stavbe



način določanja količine toplote za pripravo tople vode



višina korekcijskih faktorjev za izenačitev vpliva lege posameznih enot v stavbi



delež stroškov za ogrevanje oziroma za pripravo tople vode, ki se razdeli na
posamezne enote na osnovi porabniških deležev



ugotovitev o tem, ali se pri delitvi stroškov namesto ogrevane površine
upošteva ogrevana prostornina



obdobje, za katero se izdela letno poročilo o porabi in stroških za toploto posameznih
enot.

Za uveljavitev obračunskega ključa je potrebna skupna odločitev lastnikov stavbe. Lastniki
stavbe morajo o delitvi in obračunu stroškov za toploto za ogrevanje ter pripravo tople vode
sprejeti sporazum. Ta sporazum o skupnem dogovorjenem ključu je ključen za sklenitev
pogodbe za vgradnjo ter izvajanje delitve stroškov. Za uveljavitev tega ključa se mora po
slovenski stanovanjski zakonodaji, z njim strinjati več kot polovica stanovalcev. [2, 4]
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2.1 Hlapni delilnik
Naprava je sestavljena iz kovinskega hrbta in plastičnega ohišja s stekleno cevko (ampulo) s
tekočino. Vgrajujemo jih na grelno telo, skladno z navodili proizvajalca. Ampulo s tekočino
zamenjamo vsako leto ob koncu ogrevalne sezone, zato je mogoč samo letni obračun stroška.
Aluminijasto ohišje, ki je pritrjeno na radiator, prenaša toploto radiatorja na merilno ampulo,
pri čemer se tekočina v ampuli segreje. Del tekočine izpari (odvisno od trajanja ogrevanja in
višine temperature). To izparevanje lahko odčitamo na posebej pritrjeni produktni lestvici, ki
je odvisna od moči in drugih značilnosti radiatorja. Na podlagi te lestvice se zaračuna
toplotno energijo po porabi. [2, 5]

Slika 1: Hlapni Delilnik
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2.2 Elektronski delilniki
Elektronski delilniki stroškov ogrevanja so naprave, ki merijo temperaturo površine ogrevala
in temperaturo zraka v prostoru s pomočjo ustrezne elektronike. Delilnik stroškov ogrevanja,
pritrjen na radiator, s svojim aluminijastim hrbtiščem in vgrajenim tipalom neprestano meri
temperaturo radiatorja. Običajno jih poganja baterija z življenjsko dobo 10 let. Po tem času je
potrebno celotno napravo zamenjati z novo. Elektronski delilniki stroškov omogočajo pod
določenimi pogoji tudi izvajanje mesečnega obračunavanja stroškov. Izmerjeno temperaturo v
enem letu sešteje ter ovrednoti z nazivno močjo radiatorja in drugimi parametri. Zaradi
posebne dinamične regulacije je ta elektronski delilnik sposoben razlikovati med notranjo
toploto ogrevanega radiatorja in ogrevanjem hladnega radiatorja preko zunanjih virov. To
omogoča vgrajeni mikroprocesor, ki na podlagi temperature in časa delovanja radiatorja
izračuna količino oddane toplotne energije v prostor, prav tako z njim preprečimo merjenje
porabe, ko je radiator izključen in ga poleti ogrejejo sončni žarki. [6]
Ker v večini držav zakonodaja uvaja nedotakljivost stanovanja, se pri odčitavanju delilnikov
po ogrevalih pojavi problem vstopa v stanovanje porabnika. Da bi se ta problem rešil, so
proizvajalci razvili rešitev s sistemom elektronskih delilnikov stroškov, kjer je mogoče
odčitavati vrednost z delilnikov in števcev za toploto in hladno vodo s pomočjo radijskih
oddajnikov

kratkega dosega. Ti sistemi so poznani pod imenom »Funk system«. Pri

odčitavanju ni treba vstopati v stanovanje, saj je zbirna enota za shranjevanje podatkov
nameščena na skupnem stopnišču ali hodniku. [2, 5]

Slika 2: Elektronski delilnik
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2.2.1 Razlaga zaslona delilnika
Na zaslonu delilnikov se prikazujejo različni prikazi, kar je opisano in prikazano na spodnji
shemi:

Slika 3: Razlaga zaslona delilnika

Trenutna vrednost porabe je vrednost, ki se prikazuje na zaslonu v času ogrevalne sezone.
Po koncu ogrevalne sezone se vrednost postavi na 0 in čaka na novo ogrevalno sezono.
Test zaslona je preizkus delovanja zaslonski vrednosti.
Prednastavljen spominski dan je tovarniška nastavitev datuma spominske vrednosti pri
letnem odčitavanju ali zadnji dan v mesecu pri mesečnem odčitavanju.
Spominska vrednost porabe je vrednost porabe pri letnem odčitavanju ali vrednosti porabe
ob koncu meseca pri mesečnem odčitavanju, ki se je porabila v času kurilne sezone/meseca,
nato pa jo naprava shrani v spomin.
Stopnja ovrednotenja je vrednost, ki je odvisna od tipa, dimenzij in moči radiatorja
Izbran spominski dan je nastavljen datum spominske vrednosti. [7]
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2.3 Toplotni števec
Namenjen je natančnim meritvam porabljene toplotne energije v stavbah ali posameznih
stanovanjih. Na osnovi pretočene količine vode in temperaturne razlike med dotokom in
odtokom izračuna količino oddane toplotne energije.

Slika 4: Toplotni števec
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3. Delitev stroškov ogrevanja
Stroški, ki nastanejo ob proizvodnji toplotne energije v skupni kotlovnici ali v podpostaji se
delijo na stalne stroške in spremenljive stroške kot je prikazano na sliki 5.
Stalni stroški so:


Tekoče vzdrževanje naprav



Redno letno vzdrževanje naprav



Stroški kurjača



Amortizacijski stroški



Strošek prispevka za priključno moč

Spremenljivi stroški:


Gorivo ali strošek za energijo po merilniku toplotne energije dobavitelja energije



Elektrika za pogon črpalk, gorilnikov



Voda



Delno tekoče vzdrževanje

Stalne stroške si stanovalci lahko delijo v stalnem znesku skozi celo leto na osnovi priključne
moči ali po skupno določenem odstotku (ogrevana površina, ogrevana prostornina). Ti stroški
namreč niso odvisni od obratovanja kotlovnice ali podpostaje in uporabnik nanje skoraj ne
more vplivati. Na gibljive stroške pa stanovalec lahko močno vpliva s svojim obnašanjem pri
porabi toplotne energije in z rednim vzdrževanjem svojih ogrevalnih naprav. [2]
Poraba toplotne energije za ogrevanje je močno odvisna od:


Oblike prostora (bivalne enote)



Velikosti prostorov



Njihovega položaja glede na stran neba



Položaja prostorov v objektu (pritličje, podstrešje)

Skupni strošek za pripravo tople vode razdelimo med posamezna stanovanja glede na odčitke
posameznih vodnih števcev. Skupni strošek ogrevanja razdelimo na fiksni del stroška
ogrevanja ter gibljiv del. Gibljiv del stroška temelji na dejanski rabi energije, fiksni del (po
navadi 30 % do 50 % celote) pa na: stroških toplotnih izgub razvodov in kotla, stroških
delovanja in vzdrževanja sistema, amortizacije priključne moči. Fiksni del stroška delimo med
stanovanja na osnovi ogrevalne površine stanovanj. Stroške za toplotno energijo pa na osnovi
centralnega merilnika toplotne energije in delilnikov stroškov po posameznih stanovanjih. [2]
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3.1 Vrste obračuna
Mesečni obračun ogrevanja:


Prednosti: ni zalaganja sredstev, takojšen vpliv porabe toplote na stroške.



Slabosti: visoki stroški v mesecu decembru in januarju, problematičen obračun meseca
septembra in maja, obračun fiksnega dela za energent poleti, vsakomesečni strošek
odčitkov, izdelava delitve in obračuna.

Mesečna akontacija po dejanski porabi in letni obračun:


Prednosti: minimalni letni proračun do nekaj %, mesečni vpliv na stroške.



Slabosti: visoki računi v zimskih mesecih (december, januar, februar), neplačniki,
odlog plačila, vsakomesečni stroški odčitkov, izdelava delitve in obračuna.

Dvanajst mesečna akontacija in letni obračun:


Prednosti: stroški enakomerno porazdeljeni na 12 mesecev, enkrat letni strošek
odčitkov, izdelava delitve in obračuna.



Slabosti: možen velik proračun v pozitivno ali negativno stanje (odlog plačil, obresti),
zakasnjen vpliv porabe toplote na stroške.
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3.2 Shematski prikaz delitve stroškov
Delitev stroškov se začne že pri kotlovnici. Delimo jo na odvisne ter na neodvisne stroške
uporabe. Odvisni stroški so spremenljivi ter zajemajo stroške energenta, elektrike, delimo jih
še na dva dela in sicer na fiksne (20 % do 40 %) ter variabilne (60 % do 80 %). Neodvisni
stroški pa zajemajo upravljanje kotlovnice, razne investicije, tekoča vzdrževanja; delimo jih
po priključni moči kotlovnice ter po ogrevalni površini stanovanja.

Slika 5: Shematski prikaz stroškov kotlovnice
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4. Metode obračuna in delitve stroškov za toplotno energijo
Za delitev stroškov se uporablja več različnih metod delitve stroškov za toploto:


Delitve stroškov po ogrevalni površini posamezne odjemalne enote.



Delitev stroškov na osnovi dejansko odčitanih vrednosti z delilnikov z upoštevanjem
deleža ogrevalne površine kot korekcijskega faktorja.



Delitev stroškov na osnovi odčitanih vrednosti z delilnikov z upoštevanjem načela
enakih deležev stroška za toploto za doseganje enakih temperatur zraka pri enakih
površinah odjemalne enote.

Izbira načina delitve stroškov za toploto za ogrevanje stanovanj po dejanski porabi je ob
nasvetih strokovnjakov prepuščena lastnikom oziroma uporabnikom stanovanj. Ti nato
sklenejo Sporazum o načinu delitve stroškov, ki ga predvideva pravilnik. Pojasnjevanje
posameznih metod običajno opravi upravnik ali ponudnik za izdelavo obračunov, ki
predlaga tudi vgradnjo ustreznih naprav za merjenje. Pri tem mora sistem ogrevanja
zagotavljati vsakemu stanovanju potrebno količino energije za ogrevanje in omogočiti
prilagajanje potrebam uporabnikov. Zato je potrebno sistem hidravlično uravnotežiti in
radiatorje opremiti s termostatskimi ventili.
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Metode delitev, ki so omenjene zgoraj prikažemo v ustreznih nomogramih, ki za posamezno
odjemno enoto predstavlja relativni delež stroška kot linearne funkcije relativne porabe
toplote zato velja da je:
𝑅𝑑𝑠 = 𝑅𝑝
Kar pomeni:
𝑞𝑠

𝑅𝑝 = 𝑞𝑜

relativna poraba toplote

𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑑𝑠 = 𝑑𝑜𝑝

relativni delež odvisnega stroška

𝐴𝑠

𝑑𝑜𝑝 = 𝐴𝑜𝑠
𝑄𝑠

𝑞𝑠 = 𝐴𝑠

𝑄𝑜

𝑞𝑜 = 𝐴𝑜𝑠

delež ogrevane površine
specifična poraba toplote za ogrevanje enote
specifična poraba toplote za ogrevanje stavbe

4.1 Metoda delitve stroškov za toploto po ogrevani površini odjemne enote
Gre za najbolj razširjeno metodo obračuna v Sloveniji. Količina prevzete toplote se
ugotavlja na centralnem merilniku toplotne energije in z ustreznim tarifnim sistemom
določi stroške za prevzeto toploto. Celoten strošek delimo z ogrevalno površino celotne
stavbe in dobimo ceno kvadratnega metra. S to ceno pomnožimo ogrevalno površino
odjemne enote in tako dobimo strošek, ki ga mora poravnati uporabnik odjemne enote. [8]
𝑅𝑑𝑠 =

𝑑𝑜𝑠
=1
𝑑𝑜𝑝

Kar pomeni, da je dos=dop in je delež odvisnega stroška enak deležu ogrevalne površine
odjemne enote.
Metoda delitve stroškov za toploto po ogrevalni površini ima tako prednosti kot tudi
slabosti. [8]
Prednosti:
Zelo enostavna za izvajanje, upravnik stavbe dobi račun, ki določa strošek za prevzeto
toploto, od distributerja toplote, ki ga potem na enostaven način razdeli med uporabnike
odjemnih enot. Določitev ogrevalnih površin nam lahko predstavlja edino prepreko, kajti
ne vemo ali je v prostoru vgrajeno ogrevalo ali ne.
Največkrat upoštevamo kar uporabno površino odjemne enote.
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Slabosti:
Metoda kot sama iz vidika varčevanja s toploto je dokaj nespodbudna, saj uporabnik
odjemne enote nima neposrednega vpliva na porabo toplote na način, da bi to svoje
ravnanje občutil pri plačevanju stroška. Zato se v takih objektih uporabniki ne ukvarjajo s
problemom učinkovite rabe energije za ogrevanje. Iz nomograma pa je razvidno, da je za
enako veliko stanovanje pri 30 % večji porabi ali pa pri 30 % manjši porabi enak relativni
del stroška. [8]

Slika 6: Delitev po ogrevalni površini
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4.2 Metoda delitve stroška na osnovi odčitanih vrednosti z delilnikov, ki so
sorazmerni s porabo toplote za ogrevanje
Stroški se delijo na osnovi dejanskih odčitkov z delilnikov, ki kažejo sorazmerno porabo
toplote za ogrevanje, kjer je delež odvisnega stroška enak deležu porabe toplote.
𝑑𝑜𝑠 = 𝑑𝑝𝑜𝑟
Tak obračun je možen samo v stavbah, kjer ima posamezno stanovanje merilnike porabljene
toplote. V metodo so običajno vgrajeni računalniški modeli za ugotavljanje pravilnosti
delovanja delilnikov, ki je pri tej metodi izredno pomembna. Skupni strošek za toploto z
računa distributerja deli s količino odčitkov, rezultat pa je vrednost odčitka. Ugotovljene
odčitke posamezne odjemne enote pomnožimo s to vrednostjo in dobimo strošek za toploto za
vsako stanovanje posebej. [8]
Prednosti:
Uporabnik plača samo delež odvisnega stroška v višini, ki odgovarja odčitku na delilniku
stroška za toploto. S tem lahko neposredno kontrolira in uravnava porabo toplote v odjemni
enoti in bo zaradi varčevanja dobil tudi manjši račun za ogrevanje. [8]
Slabosti:
Uporabnik plača delež v odvisnem strošku brez upoštevanja povečanih toplotnih izgub zaradi
izpostavljene lege na zunanji strani stavbe, podstrešju ali pritličju in v orientaciji odjemne
enote (sever, jug). Pri tem plačajo ti uporabniki višji delež v primerjavi z odjemnimi enotami
v zaščitenem položaju (v sredini). [8]
Metoda zahteva:


Vgradnjo natančnih naprav za ugotavljanje deležev, ki imajo sorazmerno malo možnih
napak pri odčitavanju.



Obvezna vključitev kontrolnih računskih modelov za stalno ugotavljanje pravilnosti
delovanja delilnikov. [8]
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Slika 7: Delitev po dejanski porabi toplot na osnovi odčitkov

4.3 Odčitek delilnika s korekcijo
Ta metoda delno izenači stanovalce v stanovanjih z zaščiteno lego in tiste v stanovanjih, ki so
bolj izpostavljena. Temelji na predpostavki, da se stanovalci stanovanj v zaščitenem položaju
ogrevajo tudi na račun sosedov. Pravilnik v svojem 13. členu zato predvideva način delitve
tako, da se delež odvisnega stroška razdeli na del po ogrevani površini in na del po dejansko
odčitanih vrednostih delilnika stroškov. Pri tem je upoštevano povprečje porabe toplote stavbe
in v določenem razmerju upoštevano ob obračunu za stanovanja, ki porabijo manj in tistih, ki
zaradi neugodne lege porabijo več, kot znaša povprečje. [8]
𝑑𝑜𝑠 = 𝑟 ∗ 𝑑𝑜𝑝 + (1 − 𝑟) ∗ 𝑑𝑜𝑝𝑟
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Slika 8 Delitev po dejanski porabi na osnovi odčitkov ter upoštevanjem korekcijskega faktorja

4.3.1 Primer izračuna
Za r = 0,35 kar pomeni, da se pri delitvi stroška upošteva 35 % glede na delež ogrevalne
površine in na 65 % glede na delež porabe:
1. Za porabo toplote pod povprečjem stavbe:
Rp = 0,70
dpor = 0,70
𝑑𝑜𝑠 = 𝑟 ∗ 𝑑𝑜𝑝 + (1 − 𝑟) ∗ 𝑑𝑝𝑜𝑟 = 0,35 ∗ 1 + (1 − 0,35) ∗ 0,70 = 0,805
To pomeni, da je porabniški delež višji od deleža porabe za:
0,805 − 0,7
∗ 100 = +15 %
0,7
2. Za porabo toplote nad povprečjem stavbe:
Rp = 1,30
dpor = 1,30
𝑑𝑜𝑠 = 𝑟 ∗ 𝑑𝑜𝑝 + (1 − 𝑟) ∗ 𝑑𝑝𝑜𝑟 = 0,35 ∗ 1 + (1 − 0,35) ∗ 1,30 = 1,195

17

To pomeni, da je porabniški delež nižji od deleža porabe za:
1,195 − 1,3
∗ 100 = −8 %
1,3
Če pri delitvi stroškov upoštevamo faktor (r = 0.35) to pomeni, da pri delitvi stroškov
upoštevamo 35 % delež glede na ogrevano površino in 65 % glede na delež porabe. Pri tem
stanovalci zaščitenih stanovanj plačajo +15 % delež, nezaščitenih pa -8 % delež. [8]
Prednosti:
Gre za bolj pošteno delitev stroškov saj morajo uporabniki kljub ogrevanju na račun soseda
plačati relativni delež stroškov, stanovalci v zaščitenih stanovanjih prevzamejo del stroška
ogrevanja bolj izpostavljenih stanovanj. [8]
Slabosti:
Metoda uporabniku, ki varčuje z energijo povečuje delež odčitan z delilnika v primerjavi z
metodo direktne delitve na osnovi odčitkov v konkretnem računskem primeru za 15 %,
uporabniku, ki ima povprečno porabo toplote, pa strošek zmanjšuje za 8 %. Ta metoda je
primerna za uporabo delilnikov, ki imajo sorazmerno veliko ne točnost odčitavanja in se je
uveljavila v Nemčiji ob uporabi izhlapilnih delilnikov, kjer je bila natančnost odčitavanja
slaba. Pri taki metodi obračuna in delitve stroškov ni smiselno vgrajevati kot indikatorje
porabe toplote zelo točne merilne naprave z ugotavljanje deleža v razredu točnosti
zakonskega merilnika (Pravilnik o metroloških pogojih za merilnike toplotne energij), kot so
centralni (hišni), merilniki toplotne energije, pri katerih je razred točnosti ± 5 %. [8]

4.4

Metoda delitve stroška na osnovi odčitanih vrednosti delilnikov z

upoštevanjem minimalne porabe toplote kot korekcijski faktor
Metoda temelji na tem, da je potrebno preprečiti uporabnikom izključevanje iz ogrevanja
oziroma se ogrevati na račun soseda. To dosežemo tako, da uporabimo načelo obvezne
minimalne porabe toplote za ogrevanje, ki izhaja iz pasivnega ogrevanja odjemne enote. Če se
odjemna enota popolnoma izklopi iz ogrevanja se temperatura v odjemni enoti v praksi ne
zniža pod 12 °C, kar pomeni za prvo klimatsko cono 30 % ter za drugo klimatsko cono 50
% nazivne porabe toplote za ogrevanje (relativna poraba je 0,30 oziroma 0,50) na račun
soseda. To pomeni da mora sosed za doseganje enakih temperaturnih pogojev v odjemni enoti
kot bi jih dosegal, če se sosed nebi izklopil, porabiti toliko več toplote za ogrevanje. [8]
Po statističnih podatkih pri spremljanju distribucije porabe toplote v stavbi se 50 % porabe
toplote ogrevanja nanaša na manj kot 10 % odjemnih enot v stavbi.
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S plačilom obvezne minimalne porabe so sosedu delno povrnjeni višji stroški za ogrevanje.
Preostali del stroška, ki je višji od obvezne minimalne porabe je tako odvisen od uporabnika
in njegovega odnosa do porabe, njegovih bivalnih navad in potreb.
Z uvedbo korekcijskih faktorjev, ki upoštevajo minimalno potrebno porabo toplote lahko
dosežemo način delitve, ki je za uporabnike najbolj pravičen, preprečuje pa izključevanje
posameznega uporabnika iz sistema ogrevanja in tako izkoriščati zaščiteno lego posamezne
odjemne enote. [8]

Slika 9: Delitev na osnovi odčitkov z upoštevanjem minimalne porabe toplote kot korekcijski
faktor
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Prednost:
Preprečitev popolnega izključevanja ogrevanja v posameznih stanovanjih. Upošteva
minimalni delež potrebne toplote za ogrevanje posamezne odjemne enote in tako tistim, ki
se gibljejo znotraj prepisanega območja med minimalno predpisano porabo toplote in
maksimalno tehnično še možno porabo toplote, omogoča plačevanje stroška za dejansko
porabljeno toploto v deležu, ki ga določajo direktni odčitki. Pri tem lahko vgradimo bolj in
manj natančne merilnike, katerih delovanje je potrebno stalno tehnično ali statistično
nadzorovati. Najbolj smiselna pa je vgradnja zelo natančnih merilnih naprav. [8]
Slabosti:
Slabost tega načina je razmeroma zahteven način izvedbe obračuna, za kar moramo dobro
poznati objekt, uporabljati tako imenovane toplotne kartice stanovanj, česar se naj loti
samo strokovnjak z izkušnjami pri delitvi stroškov. Toplotna kartica stanovanja upošteva
tudi njegovo lego in druge lastnosti. Metoda zahteva tudi pazljivo spremljanje delitve
stroškov v prvi ogrevalni sezoni, po kateri je potrebno upoštevati morebitne popravke, ki
izhajajo iz odstopanj dejanskega stanja objekta od projektnih predpostavk. [8]
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5. Korekcijski faktorji
Pravilnik določa usmeritve za izračun korekcijskih faktorjev, dejanska določitev korekcijskih
faktorjev pa je odvisna od značilnosti posamezne stavbe.
Praviloma dejanske korekcijske faktorje na predlog upravnika stavbe potrdijo lastniki
posameznih stanovanj v stavbi.
Korekcijski faktorji so faktorji s katerimi se določa pravična delitev porabniških deležev
toplote v posameznem delu stavbe oziroma stanovanju. Določijo se lahko na osnovi celotnih
toplotnih izgub enot po projektu centralnega ogrevanja ali pa po standardu SIST EN 12831,
oziroma se uporabijo korekcijski faktorji, ki imajo podlago na vrednostih, pridobljenih v
praksi na primerljivih stavbah, z upoštevanjem pravil tehnike. Korekcijske faktorje v
stanovanju naj določi energetski strokovnjak. Vsako stanovanje v večstanovanjski stavbi ima
različne toplotne izgube, ki so odvisne od lege stanovanja površin obodnih konstrukcij,
toplotne prehodnosti. Takšne razlike je potrebno korigirati z določitvijo korekcijskih faktorjev
na osnovi podrobnega izračuna toplotnih izgub vseh stanovanj večstanovanjske stavbe.
Korekcijski faktor, podatek o moči in lastnosti radiatorja ter dejanski odčitek delilnika skupaj
pokažejo število oddanih enot radiatorja.
Vsota oddanih enot vseh radiatorjev se primerja s stroškom skupne dovedene toplote v stavbo
in iz tega izračuna strošek ogrevanja posameznega stanovanja.
Nestrokovno določanje korekcijskih faktorjev je razlog za nesoglasja med lastniki, v takšnih
primerih prihaja do nerealnih odčitanih vrednosti. Nepravilnosti so lahko izredno velike.
Korekcijski faktorji vplivajo na konkretne stroške stanovalcev, zato je potrebno za
verodostojen in pravičen izračun upoštevati pravila iz stroke. Nezasedena stanovanja zaradi
varčevanja lastnikov niso ogrevana to pa slabša kakovost bivanja in poveča stroške sosedov.
V takih stavbah se toplota neovirano sprehaja, plačujejo pa stalni prebivalci. V stanovanju,
kjer so odčitki nerealno nizki ali visoki, se za tekoči mesec obračuna povprečna poraba
ogrevanja in tako preveri tehnične lastnosti delilnikov po potrebi tudi zamenja ali popravi.
Toplotne izgube se izračunajo z upoštevanjem vseh vhodnih podatkov in sicer: toplotne
prehodnosti obodnih konstrukcij iz projekta stavbe in stavbnega pohištva izračunane na
podlagi pregleda projektne dokumentacije in po potrebi natančnega pregleda objekta,
orientacije objekta, površine vseh obodnih konstrukcij in stavbnega pohištva in neto površine
vseh enot. Individualne ukrepe lastnikov stanovanj je potrebno ustrezno vrednotiti: nova
okna, ki jih je lastnik stanovanja sam vgradil ne vplivajo na korekturni faktor tega stanovanja,
zasteklitev balkona, s katero je lastnik pridobil dodaten prostor, s tem tudi ogrevalno površino
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pa vplivajo. Po končanem izračunu toplotnih izgub se stanovanju, ki ima najmanjšo
specifično potrebo po toploti za ogrevanje, določi faktor 1, kar pa pomeni da se stanovanju ne
korigira odčitane vrednosti iz delilnika. Za vsa ostala stanovanja, ki imajo večjo potrebo po
toplotni energiji pa se jim določi količnik porabe po toploti najbolj »varčnega« stanovanja in
stanovanja za katerega se določa faktor. Rezultati izračuna so v obliki faktorjev z
decimalkami, kjer ima stanovanje z najmanj toplotnimi izgubami vedno faktor 1, stanovanje z
največ toplotnimi izgubami pa ustrezno manjši korekcijski faktor.
Sporu med etažnimi lastniki oziroma prevladi večine nad manjšino bi se lažje izognili tako, da
bi bili korekcijski faktorji, ki jih določi neodvisni zunanji strokovnjak, zavezujoči. Tako
naknadno potrjevanje večine etažnih lastnikov ne bi bilo potrebno. Vendar bi bilo potrebno
urediti s popravkom Pravilnika. [4, 9, 10]
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6. Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v
stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli
6.1 Vsebina (1. člen)
Pravilnik določa način merjenja toplote ter način delitve in obračuna stroškov za toploto v
večstanovanjskih in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli v skladu z Direktivo
2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne
energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS(UL L št.
114/64 z dne 27.4.2006, str. 64). [11]

6.2 Uporaba ( 2. člen)


Pravilnik se uporablja za stavbe, ki imajo centralno ogrevanje ali centralno pripravo
vode, se oskrbujejo s toploto iz sistema daljinskega ogrevanja, oziroma

skupne

kurilne ali druge naprave za centralno proizvodnjo toplote.


Pravilnik se uporablja za delitev in obračun stroškov za toploto iz sistema daljinskega
ogrevanja oziroma stroškov za gorivo za skupno kurilno napravo, in sicer stroškov za
ogrevanje ali pripravo tople vode, ki so izkazani z računi za dobavljeno toploto
oziroma gorivo za stavbo.



Za postopek odločanja lastnikov posameznih delov stavbe in določitev števila
uporabnikov posameznega dela stavbe se uporabljajo predpisi, ki urejajo upravljanje
večstanovanjskih stavb. [11]

6.3 Pomen izrazov (3. člen)
1. Celotni stroški za toploto oziroma gorivo stavbe, so stroški za toploto dobavljeno iz
sistema daljinskega ogrevanja, oziroma stroški za gorivo za proizvodnjo toplote v
skupni kurilni napravi, ki so izkazani z računi oziroma s specifikacijo stroškov za
dobavljeno toploto, oziroma za gorivo za stavbo, pri čemer se upoštevajo stroški, ki so
odvisni od količine toplote oziroma goriva . Celotni stroški so sestavljeni iz stroškov
za ogrevanje in stroškov za pripravo tople vode. [11]
2. Delež ogrevalne površine posameznega dela stavbe, je razmerje med ogrevalno
površino posameznega dela stavbe in seštevkom ogrevalnih površin vseh posameznih
delov stavbe.
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3. Delež števila uporabnikov posameznega dela stavbe , je razmerje med številom
uporabnikov posameznega dela stavbe in številom uporabnikov vseh posameznih
delov stavbe. Pri tem se upošteva povprečno število uporabnikov v obračunskem
obdobju.
4. Delilnik stroškov toplote je naprava za indikacijo ali merjenje dejanske porabe toplote
vode posameznih delov stavbe. Delilniki po tem pravilniku so delilniki, ki so
nameščeni na grelnih telesih, ter merilniki toplotne energije in vodomeri za toplo vodo
v posameznih delih stavbe.
5. Indeks porabe toplote oziroma goriva je razmerje med porabo toplote oziroma goriva
v obravnavanem enoletnem obdobju in porabo toplote oziroma goriva v prehodnem
enoletnem obdobju, ki se pomnoži s 100.
6. Izvajalec delitve stroškov za toploto je pravna ali fizična oseba, ki izvaja delitev
celotnih stroškov za toploto oziroma gorivo stavbe na podlagi pogodbenega razmerja z
upravnikom oziroma z lastniki stavbe. Izvajalec delitve je lahko tudi upravnik stavbe,
dobavitelj toplote ali upravljavec skupne kurilne naprave .
7. Izvajalec obračuna stroškov za toploto, je pravna ali fizična oseba, ki izvaja obračun
celotnih stroškov za toploto oziroma gorivo stavbe na podlagi pogodbenega razmerja z
upravnikom oziroma z lastniki stavbe. Izvajalec obračuna je lahko upravnik stavbe,
dobavitelj toplote ali upravljavec kurilne naprave .
8. Koeficient učinkovitosti rabe toplote za ogrevanje posameznega dela stavbe je
razmerje med deležem porabe toplote za ogrevanje posameznega dela stavbe in
deležem ogrevanja površine posameznega dela stavbe.
9. Koeficient porabe toplote za pripravo tople vode posameznega dela stavbe je razmerje
med deležem porabe toplote za pripravo tople vode posameznega dela stavbe in
deležem števila uporabnikov posameznega dela stavbe.
10. Obračunsko obdobje je obdobje za katero se izvaja odčitavanje delilnikov stroškov
toplote in drugih merilnikov ter delitev in obračun stroškov za toploto ter traja največ
dvanajst mesecev.
11. Ogrevana prostornina posameznega dela stavbe je neto prostornina posameznega dela
stavbe, ki je ogrevana.
12. Ogrevana površina posameznega dela stavbe je neto tlorisna površina posameznega
dela stavbe, določena na osnovi standarda SIST ISO 9836, ki je ogrevana.
13. Porabniški delež, je delež porabe toplote oziroma goriva, ki se nanaša na posamezni
del stavbe. Vsota vseh porabniških deležev mora znašati 1.
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14. Posamezni del stavbe je s toploto oskrbovano stanovanje, poslovni prostor ali drug
samostojni prostor, za katerega se stroški delijo in obračunavajo ločeno.
15. Razdelilnik stroškov je preglednica deležev celotnih stroškov za toploto, oziroma
gorivo stavbe, ki se nanašajo na posamezne dele stavbe v obračunskem obdobju,
vsota teh deležev mora znašati 1.
16. Temperaturni primanjkljaj

je vsota dnevnih razlik med temperaturo zraka v

ogrevanem prostoru ( 20 °C) in povprečno dnevno zunanjo temperaturo zraka. Pri tem
se upoštevajo le dnevi v času ogrevalne sezone, ko je bila povprečna zunanja
temperatura zraka nižja od 12 °C, po podatkih organa, ki je zadolžen za izvajanje
meteoroloških meritev. [11]

6.4 Določitev delilnikov in parametrov obračuna (4. člen)
Lastniki posameznih delov stavbe odločajo o vrsti in tipu delilnikov, o parametrih za delitev
in obračunu stroškov za toploto in o proračunu.
Parametri so:


Začetek in trajanje obračunskega obdobja,



Ugotovitev o velikosti in deležu ogrevanih površin posameznih delov stavbe,



Način določanja količine toplote za pripravo tople vode,



Višina korekcijskih faktorjev za izenačitev vpliva lege posameznih delov v stavbi
glede na njihove potrebe po toploti,



Delež stroškov za ogrevanje oziroma za pripravo tople vode, ki se razdeli na
posamezne dele stavbe na osnovi porabniških deležev,



Ugotovitev o tem ali se pri delitvi stroškov namesto ogrevalne površine upošteva
ogrevana prostornina,



Obdobje, za katero se izdela letno poročilo o porabi in stroških za toploto oziroma
gorivo posameznih delov stavbe.

Če se lastniki odločijo za spremembo parametrov , se spremenjeni parametri pričnejo
uporabljati za naslednje obračunsko obdobje. [11]
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6.5 Razdelitev celotnih stroškov (9. člen)
1. V stavbah s centralnim ogrevanjem in centralno pripravo tople vode, ki sta
medsebojno povezani in kjer toplota za pripravo tople vode ni posebej merjena, se
toplota oziroma gorivo, porabljeno za pripravo tople vode, določi na osnovi ene od
enačb iz priloge 1, ki je sestavni del pravilnik.
2. Toplota oziroma gorivo, porabljeno za ogrevanje, se določi tako, da se od celotne
porabljene toplote

oziroma goriva odšteje toplota oziroma gorivo, porabljeno za

pripravo tople vode.
3. Stroški za ogrevanje in stroški za pripravo tople vode se določijo na osnovi celotnih
stroškov z upoštevanjem deleža porabe toplote za ogrevanje in pripravo tople vode.
[11]

6.6 Porabniški delež, če ni podatkov z delilnikov iz objektivnih okoliščin
(10. člen)
Če ugotavljanje porabniškega deleža posameznega dela stavbe zaradi objektivnih okoliščin ni
mogoče, se porabniški delež določi tako, da je za ogrevanje enak deležu ogrevalne površine,
za pripravo tople vode pa je enak deležu števila uporabnikov. [11]

6.7 Porabniški delež, če ni podatkov z delilnikov po krivdi lastnika (11.
člen)
Če ugotavljanje porabniškega deleža posameznega dela stavbe ni mogoče, ker lastnik ni
vgradil delilnikov, ni pravilno vgradil delilnikov, ni vgradil ustreznega tipa delilnika, ne
omogoči odčitavanje delilnikov zaradi onemogočanja vstopa v posamezni del stavbe, ne
poskrbi za overitev merilnika toplotne energije ali vodomera tople vode, namerno odstrani
delilnike, ne javi poškodbe delilnikov, se porabniški delež za ogrevanje oziroma pripravo
tople vode določi z 10. členom tega pravilnika in pomnoži s faktorjem 1,6. [11]

6.8 Skupni porabniški delež posameznih delov stavbe (12. člen)
Skupni porabniški delež posameznih delov stavbe, za katere se porabniški deleži določajo na
osnovi delilnikov, se določi tako, da se od števila 1 odšteje seštevek porabniških deležev
določenih na osnovi 10. In 11. člena tega pravilnika, ločeno za ogrevanje in pripravo tople
vode. [11]
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6.9 Porabniški delež posameznih delov stavbe (13. člen)
Porabniški delež posameznega dela stavbe, ki se določa na osnovi delilnikov, se določi tako,
da se določi delež porabe toplote posameznega dela glede na porabo toplote vseh posameznih
delov, za katere so na razpolago odčitki z delilnikov, ter se pomnoži s skupnim porabniškim
deležem, določenim na način iz 12. člena, ločeno za ogrevanje in pripravo tople vode. [11]

6.10 Korekcija porabniških deležev zaradi vpliva lege posameznega dela
stavbe (14. člen)
Porabniški deleži posameznih delov stavbe za ogrevanje, določeni na način iz 13. člena, se
korigirajo zaradi izenačitve vpliva lege posameznih delov v stavbi glede na njihove potrebe
po toploti na enoto ogrevalne površine. Pri tem se uporabijo korekcijski faktorji, ki se določijo
na osnovi celotnih toplotnih izgub posameznih delov stavbe, določenih v projektu
centralnega ogrevanja ali na osnovi standarda SIST EN 12831, oziroma korekcijski faktorji,
ki imajo podlago na vrednostih, pridobljenih v praksi na primerljivih stavbah, z upoštevanjem
pravil tehnike.
Korekcijske porabniške deleže posameznih delov stavbe za ogrevanje je potrebno preračunati
tako, da bo njihov seštevek enak skupnemu porabniškemu deležu za ogrevanje, določenim iz
12. člena tega pravilnika.
Za porabniške deleže določene na osnovi 10. 11. čelna tega pravilnika, se korekcija
porabniških deležev iz prvega odstavka tega člena ne izvede. [11]

6.11 Delež stroškov posameznih delov stavbe (15. člen)
Stroški za ogrevanje oziroma pripravo tople vode se v višini najmanj 60 % in največ 80 %
razdelijo na posamezne dele stavbe na osnovi porabniških deležev, določenih na osnovi
10.,11. in 14. člena tega pravilnika. Preostali del stroškov za ogrevanje oziroma pripravo tople
vode se na posamezne dele stavbe razdeli glede na delež ogrevane površine. [11]

6.12 Delež stroškov posameznih delov stavbe za pripravo tople vode, če ni
vgrajenih delilnikov (16. člen)
V primeru,da posamezni deli nimajo vgrajenih delilnikov za pripravo tople vode, se stroški za
pripravo tople vode delijo na posamezne dele stavbe glede na delež števila uporabnikov. [11]
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6.13 Delitev stroškov po ogrevalni površini (17. člen)
Če se stroški delijo glede na ogrevalno površino, se ti stroški delijo glede na ogrevalno
prostornino, če se višina vsaj enega posameznega dela stavbe razlikuje od drugih posameznih
delov stavbe za več kot 20 %. [11]

6.14 Zagotovitev podatkov o porabi toplote pri prodaji ali izselitvi (18. člen)
Lastnik, ki proda posamezni del stavbe, ali lastnik posameznega dela stavbe, iz katerega se
izseli uporabnik, mora poskrbeti za odčitavanje v posameznem delu stavbe nameščenih
delilnikov in odčitane podatke posredovati izvajalcu delitve stroškov.
Če odčitavanje v posameznem delu stavbe ni bilo izvedeno, se stroški za ogrevanje in stroški
za pripravo tople vode določijo z upoštevanjem pravil tehnike, pri čemer se upošteva
temperaturni primanjkljaj za posamezni del obračunskega obdobja. [11]

6.15 Delitev stroškov v primeru nezadostnega obsega podatkov (19. člen)
V primeru, da so porabniški deleži, ki so določeni z delilniki, ugotovljeni za posamezne dele
stavbe, ki skupaj obsegajo manj kot 50% ogrevane površine, se stroški za ogrevanje razdelijo
glede na delež ogrevane površine, stroški za toplo vodo pa se razdelijo glede na delež števila
uporabnikov. [11]

6.16 Izdelava razdelilnika stroškov 20. člen)
Izvajalec delitve na osnovi postopkov iz 9. do 19. člena, izdela za obračunsko obdobje
razdelilnik stroškov in ga posreduje izvajalcu obračuna. [11]

6.17 Obveznosti izvajalca delitev( 21. člen)
Izvajalec delitve mora voditi evidenco o delitvi stroškov za toploto oziroma gorivo in te
podatke hraniti najmanj 5 let po koncu obračunskega obdobja.
Izvajalec delitve mora lastniku na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v vse podatke in
izračune, ki so bili podlaga za delitev stroškov za toploto oziroma gorivo.
Izvajalec delitve mora lastnikom dati vse potrebne informacije in podporo pri sprejemanju in
izvajanju odločitev v zvezi z izvajanjem tega pravilnika. [11]
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6.18 Obveznosti izvajalca obračuna (22. člen)
Obračun stroškov za toploto in poročanje.
Izvajalec obračuna mora najkasneje v treh mesecih po končanem obračunskem obdobju
obračunati stroške za toploto na podlagi specifikacije stroškov za toploto oziroma gorivo in
razdelilnika stroškov.
Izvajalec obračuna mora lastniku na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v vse podatke, ki so
bili podlaga za obračun stroškov za toploto oziroma gorivo.
Izvajalec obračuna mora lastnikom dati vse potrebne informacije in podporo pri sprejemanju
in izvajanju odločitev v zvezi z izvajanjem tega pravilnika. [11]

6.19 Izdelava letnega poročila o porabi in stroških za toploto (23. člen)
Izvajalec obračuna mora vsako leto izdelati pisna letna poročila o porabi in stroških za toploto
oziroma gorivo posameznih delov stavbe in jih v roku treh mesecev po zaključku
obravnavanega enoletnega obdobja posredovati lastnikom. [11]

6.20 Vsebina letnega poročila (24. člen)


Začetek in konec obravnavanega enoletnega obdobja



Ogrevana površina vseh posameznih delov stavbe, ogrevana površina posameznega
dela stavbe in deleža ogrevane površine



Število uporabnikov stavbe, število uporabnikov posameznega dela stavbe, delež
števila uporabnikov



Skupna poraba toplote oziroma goriva za celotno stavbo, prikazana ločeno

za

ogrevanje in pripravo tople vode


Deleža porabe tople vode oziroma goriva posameznega dela stavbe, podan ločeno za
ogrevanje in pripravo tople vode



Koeficient učinkovitosti rabe toplote za ogrevanje posameznega dela stavbe



Koeficient učinkovitosti rabe toplote za pripravo tople vode posameznega dela stavbe



Cena toplote oziroma goriva



Celotni stroški stavbe, razdeljeni na stroške ogrevanje in stroške za pripravo tople
vode



Celotni stroški za toploto posameznega dela stavbe, razdeljeni na stroške ogrevanja in
stroške za pripravo tople vode
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Indeks porabe toplote oziroma goriva posameznega dela stavbe, prikazan ločeno za
ogrevanje in pripravo tople vode



Indeks porabe toplote oziroma goriva za ogrevanje stavbe

Pri določanju indeksa porabe toplote oziroma goriva iz enajste in dvajsete alineje prejšnjega
odstavka se poraba toplote oziroma goriva za ogrevanje za obravnavano enoletno obdobje
preračuna z dejanskega na referenčni temperaturni primanjkljaj, ki se vzame za predhodno
enoletno obdobje. [11]

6.21 Poročanje ministrstvu (25. člen)
Izvajalec obračuna mora Ministrstvu za gospodarstvo na njegovo zahtevo posredovati podatke
o številu in ogrevani površini stavb ter številu posameznih delov stavb, v katerih so vgrajeni
delilniki, ter porabi toplote oziroma goriv za ogrevanje in pripravo tople vode v preteklih treh
letih. [11]

6.22 Hramba dokumentacije (26. člen)
Upravnik

oziroma lastniki, če stavba nima upravnika, morajo trajno hraniti tehnično

dokumentacijo o stavbi, skupni kurilni napravi, grelnih telesih, delilnikih, merilnikih in drugih
napravah. [11]

6.23 Priloga : izračun toplote za pripravo tople vode
Enačba1.
Pri napravah s centralno pripravo tople vode pri dobavi toplote iz sistema daljinskega
ogrevanja, kjer se meri pretok tople vode, se toploto za pripravo tople vode izračuna po
enačbi:
𝑄 = 2,0 ∗ 𝑉 ∗ (𝜃𝑡𝑣 − 10)
Pri napravah s centralno pripravo tople vode s skupno kurilno napravo, kjer se meri pretok
tople vode, se količina goriva, porabljenega za pripravo tople vode, izračuna po enačbi:
𝐺 = 2,5 ∗ 𝑉 ∗

(𝜃𝑡𝑣 − 10)
𝐻𝑙

Zgornja enačba ne velja za kondenzacijske kotle
Za potrebe tega izračuna so priporočene naslednje kurilne vrednosti 𝐻l


Ekstra lahko kurilno olje



Zemeljski plin

10,0 kWh/L
9,5 kWh/𝑚3 pri standardnih pogojih
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Utekočinjen naftni plin



Rjavi premog

12,8 kWh/kg
4,7 kWh/kg

V primeru uporabe biomase je treba upoštevati kurilne vrednosti, ki so odvisne od vrste in
vlažnosti lesene biomase.
V primeru, da pri napravah s centralno pripravo tople vode pri dobavi toplote iz sistema
daljinskega ogrevanja ni meritev niti toplote za pripravo tople vode niti količine tople vode, se
toplota za pripravo tople vode izračuna po enačbi:
𝑄 = 32 ∗ 𝐴𝑜𝑝
V primeru naprave s centralno pripravo tople vode s skupno kurilno napravo se vrednost iz
zgornje enačbe pomnoži s faktorjem 1,25. [11]
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7. Primer celotnega obračuna ogrevanja v stanovanjski stavbi
7.1 Obrazložitve poročila
Pravna podlaga za pripravo poročila o stroških za toploto v kurilni sezoni je:


Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08ZVtL in 57/08);



Energetski zakon (Uradni list RS,št. 27/2007 –UPB2, 70/2008. 22/2010, 37/2011
Odl.US: U-I-257/09-22, 10/2012);



Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list Rs, št. 60/2009 in
87/2011);



Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih
stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS,št. 7/2010).

V glavi poročila so zapisani podatki o objektu in sicer:


naslov objekta



začetek in konec ogrevalnega obdobja



skupna ogrevalna površina objekta v m2



skupna poraba toplote



celotni stroški za toploto

Celotne stroške za toploto se deli na stroške energenta in stroške, ki so neodvisni od porabe
energije in jih skladno s Stanovanjskim zakonom in Pravilnikom o upravljanju
večstanovanjskih stavb delimo v razmerju površine stanovanja ( stroški energenta, ki so
odvisni od porabe, električna energija, obratovalni stroški, dimnikarske storitve, komunalne
storitve, nadzor nad delovanjem ogrevalnega sistema ter knjigovodske in finančne storitve).
Stroški energenta pa predstavljajo stroške goriva, ki so odvisni od količine goriva in se jih
skladno s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanju in drugih
stavbah z več posameznimi deli razdeli v višini najmanj 60 % in največ 80 %

( sporazum

med etažnimi lastniki) na posamezne dele stavbe na osnovi porabniških deležev ( določitev
porabniških deležev z elektronskimi delilniki

stroškov toplote, korekcijskimi faktorji,

dogovorjenimi s sporazumom med etažnimi lastniki oziroma faktorjem 1,6), preostali del pa
se razdeli na posamezne dele stavbe glede na delež ogrevalne površine. V tem delu je tudi
navedeno razmerje sprejeto s sporazumom. [12]
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7.2 Obračun stroškov ogrevanja za kurilnico
V tabeli 1 so zajeti celotni stroški, ki so nastali za proizvodnjo toplote v skupni kurilnici.
Stroški so razdeljeni na tri dele: stroške energenta, stroške izvajalca ter stroške, ki so dobljeni
z delitvijo po stanovanjskem zakonu. Podane imamo planirane vrednosti, ki so pridobljene na
podlagi lanskega obračuna stroškov. Prav tako so prikazane aktualne vrednosti stroškov.
Tabela 1: Obračun stroškov ogrevanja za kurilnico
Opis postavke
A ) STROŠEK ENERGENTA
Plin
SKUPAJ STROŠKI ODVISNI OD
PORABE kWh

Planirana
količina

Planirana
vrednost

Dejanska
količina

Realizacija do
obračuna

86.241,00

46.570,14

75.559,00

40.994,84

46.570,14

40.994,84

5.568,00
1.691,00
1.576,00

5.533,05
1.543,22
878,63

8.835,00

7.954,90

C) STORITEV IZVAJALCA
Nadzor nad delovanjem sistema
Knjigovodske in finančne storitve

3.295,23
1.980,54

3.295,23
1.980,54

SKUPAJ STORITEV IZVAJALCA

5.275,77

5.275,77

SKUPAJ stroški neodvisni od porabe
energije

14.110,77

13.230,67

STROŠKI SKUPAJ KURILNE
SEZONE (A+B+C)

60.680,91

54.225,51

B) STROŠKI – delitev po stan.
zakonu
Fiksni del
Električna energija
Obratovalni stroški
SKUPAJ STROŠKI – računi
dobaviteljev

Ogrevalna površina v m2

12,00

5.980,54

5.980,54

621.149,00

522.043,00

Izračun cene na m2 – plačilo v 12 mes:
Izračun cene na kWh
Zaračunane akontacije do datuma
Razlika dejanski stroški zaračunano

55.373,33
-1.147,82

Stroški pod točko A so stroški energenta v našem primeru je bil to plin, ki je odvisen od
porabe kWh. Stroški pod točko B so stroški dobljeni z delitvijo stroškov po stanovanjskem
zakonu, to so stroški, ki so dokazani z računi (računi dobaviteljev).
Stroški pod točko C so storitve izvajalca, ki so v našem primeru fiksni stroški.
Obračun se dela za leto nazaj in za obdobje od julija do junija.

33

Na osnovi cen ogrevanja, ki sta zajeti v tabeli 2 je izveden primer obračuna v tabeli 3.

Tabela 2: Cene ogrevanja
Izračun cene ogrevanja za sezono

Cena brez DDV

Cena z DDV

Povprečna cena – skupaj EUR/m2

0,18436

0,221

Povprečna cena – EUR/kWh

0,07853

0,094
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7.3 Obračun kurilnice za kurilno sezono 2012/2013
V tabeli 3 so zajeti podatki objektov, ki so oskrbovani s toploto iz skupne kurilnice. V predstavljenem primeru nas zanimajo podatki objekta b.
Podano imamo ogrevalno površino v 𝑚2 , porabo energije v kWh, stroške fakturiranega energenta, fakturiranih neodvisnih stroškov ter
fakturirane stroške skupaj v €, kar pomeni, da so podatki zajeti iz lanskega obračuna stroškov. V nadaljevanju imamo aktualne podatke
neodvisnih stroškov in stroškov energenta prav tako v €. Na koncu pa imamo podano še razliko fakturiranih ter aktualnih stroškov skupaj.
Neodvisne stroške ter stroške energenta pa dobimo, da porabljeno količino energenta ter ogrevalno površino pomnožimo s ceno iz tabele 2.
Tabela 3: Obračun kurilne sezone 2012/2013
Ogrevalna
površina

Poraba

Fakt. energent

Fakt-neodv.
Str.

Skupaj
fakturirano

Neodvisni
stroški

Energent

Skupaj strošek

Razlika
energent

Razlika
neodvisni str.

Skupaj

m2

kWh

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Objekt a

1.372,00

145.210,00

11.779,59

2.888,86

14.668,45

3.035,26

11.403,01

14.438,27

-376,58

146,40

-230,18

Objekt b

374,04

48.227,00

3.779,87

804,30

4.584,17

827,48

3.787,16

4.614,64

7,29

23,18

30,47

Objekt c

160,00

19.495,00

1.396,50

349,28

1.745,78

353,97

1530,90

1.884,86

134,40

4,69

139,08

Objekt d

160,00

14.411,00

1.464,46

349,28

1.813,74

353,97

1.131,66

1.485,63

-332,80

4,69

-328,11

Objekt e

1.356,50

96.200,00

8.385,16

2.882,76

11.267,92

3.000,97

7.554,37

10.555,33

-830,79

118,21

-712,59

Objekt f

1.316,00

102.100,00

8.317,67

2.792,95

11.110,62

2.911,37

8.017,68

10.929,05

-299,99

118,42

-181,57

Objekt g

1.242,00

96.400,00

7.550,03

2.632,63

10.182,66

2.747,66

7.570,07

10.317,73

20,04

115,03

135,07

SKUPAJ

5.980,54

522.043,00

42.673,28

12.700,06

55.373,34

13.230,67

40.994,84

54.225,51

-1.678,44

530,61

-1.147,83

Skupaj stroški: 54.225,51 EUR
Stroški-delitev po stan. zakonu: 13.230,67 EUR
Energent: 40.994,84 EUR
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7.4 Pregled stanja števcev
V tabeli 4 nas za predstavljen primer zanima stanovanje 006, ki se nahaja v pritličju uporabnika f.f . V vsakem prostoru se nahaja eden radiator,
ki ima svojo tovarniško številko delilnika. Iz vsakega delilnika nas zanima razlika enot starega stanja ter novega stanja enot. Iz skupnega stanja
stanovanja nato dobimo delež v % .
Tabela 4: Stanje števcev
Stanovanje / enota

Uporabnik

Prostor

Številka števca

Staro stanje

Novo stanje

Razlika

001/1. nadstropje

a.a

spalnica

60821323

0,00

2.736,00

2.736,00

001/1. nadstropje

a.a

Wc

60821340

0,00

551,00

551,00

001/1. nadstropje

a.a

Jedilnica

60821343

0,00

1.685,00

1.685,00

001/1. nadstropje

a.a

Dnevna sob.

60822429

0,00

2.585,00

2.585,00

002/1. nadstropje

b.b

Wc

60821354

0,00

562,00

562,00

002/1. nadstropje

b.b

Jedilnica

60821381

0,00

1.350,00

1.350,00

002/1. nadstropje

b.b

spalnica

60822444

0,00

1.843,00

1.843,00

003/1. nadstropje

c.c

Dnevna sob.

60821322

0,00

1.137,00

1.137,00

003/1. nadstropje

c.c

Jedilnica

60821330

0,00

228,00

228,00

003/1. nadstropje

c.c

wc

60821332

0,00

17,00

17,00

004/1. nadstropje

d.d

Dnevna sob.

60868045

0,00

1.586,00

1.586,00

004/1. nadstropje

d.d

Spalnica

60868047

0,00

2.015,00

2.015,00

004/1. nadstropje

d.d

Jedilnica

60868050

0,00

1.868,00

1.868,00

004/1. nadstropje

d.d

Dnevna sob

60868073

0,00

1.820,00

1.820,00

004/1. nadstropje

d.d

wc

60868080

0,00

502,00

502,00

005/1. nadstropje

e.e

Wc

60866619

0,00

449,00

449,00

005/1. nadstropje

e.e

Dnevna sob.

60866622

0,00

2.144,00

2.144,00

005/1. nadstropje

e.e

jedilnica

60866753

0,00

1.909,00

1.909,00

006/pritličje

f.f

Jedinica

60763929

0,00

1.138,00

1.138,00

006/pritličje

f.f

Splnica

60822443

0,00

1.590,00

1.590,00

Skupaj stanovanje

Delež%

7.558,00

21,1762

3.755,00

10,5209

1.382,00

3,8721

7.791,00

21,8290

4.502,00

12,6138
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006/pritličje

f.f

Wc

60822447

0,00

578,00

578,00

006/pritličje

f.f

Otroška s.

60822448

0,00

2.643,00

2.643,00

007/pritličje

g.g

Wc

60763933

0,00

20,00

20,00

007/pritličje

g.g

Spalnica

60763934

0,00

612,00

612,00

007/pritličje

g.g

Jedilnica

60763979

0,00

165,00

165,00

008/pritličje

h.h

Jedilnica

60821040

0,00

422,00

422,00

008/pritličje

h.h

Wc

60821139

0,00

216,00

216,00

008/pritličje

h.h

spalnica

60821153

0,00

123,00

123,00

009/pritličje

i.i

jedilnica

60868083

0,00

878,00

878,00

009/pritličje

i.i

Wc

60868085

0,00

68,00

68,00

009/pritličje

i.i

Dnevna sob.

60868086

0,00

2.250,00

2.250,00

Skupaj

5.949,00

16,6681

797,00

2,2331

761,00

2,1322

3.196,00

8,954,6

35,691,00

100,00
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7.4.1 Računski primer za stanovanje 6 v pritličju odjemalca f.f (pregled stanja
števcev).
Da lahko nadaljujemo z obračunom moramo odčitati v stanovanju vse delilnike. Na sliki 10 je
prikazan obrazec za popis stanj elektronskih delilnikov.
V stanovanju imamo 4 delilnike in sicer v:


Jedilnici z številko delilnika 60763929 ter stanje 1.138,00 enot



Spalnici z številko delilnika 60822443 ter stanjem 1.590,00 enot



Toaleti z številko delilnika 60822447 ter stanjem 578,00 enot



Otroški sobi z številko delilnika 60822448 ter stanjem 2.643,00 enot

Iz vsakega delilnika posebej izpišemo staro in novo stanje enot.
V naslednjem koraku nas zanima skupno stanje vseh delilnikov v stanovanju ter porabljen
delež na celotno stavbo.
Skupno stanje delilnikov za stanovanje 6 v pritličju uporabnika f.f, izračunamo tako, da
razliko starega in novega stanja vsakega delilnika v stanovanju seštejemo skupaj.
Izračun skupnega stanja delilnikov:
Sk. Stanje = jedilnica + spalnica + toaleta + otroška soba
Sk. Stanje = 1.138,00 + 1.590,00 + 578,00 + 2.643,00 = 5.949,00 enot
Delež porabe za stanovanje 6 v pritličju uporabnika f.f
Da izračunamo delež porabe potrebujemo stanje vseh delilnikov v stavbi ter stanje delilnikov
v posameznem stanovanju za katerega nas zanima delež.
Stanje delilnikov cele stavbe od uporabnika a.a do uporabnika i.i = 35.691,00 enot.
Stanje delilnika v stanovanju 6 v pritličju uporabnika f.f je =5.949,00 enot

Delež stanovanja 6 v pritličju uporabnika f.f =

5.949,00 𝑥 100%
35,691,00

= 16,6681 %
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Na sliki 10 je primer obrazca za popis stanj elektronskih delilnikov. Upravljavec objekta z
obrazcem, pride v stanovanje ter v smeri iz leve proti desni glede na vstop v stanovanje
popiše ogrevala v stanovanjski enoti.

Slika 10: Obrazec za popis stanj elektronskih delilnikov

38

7.5 Poročilo o stroških za toploto za leto 2013
Poročilo o stroških za toploto je običajno obešeno na oglasni deski stanovanja ter tako na vpogled vsem stanovalcem. Tabela št. 5 ima 16 rubrik,
v katere so vpisane vrednosti delilnikov ter cena stroškov, ki so povezani z njihovo porabo za vsako stanovanje posebej.
Objekt: Stavba b
Začetek obračunskega obdobja: 07/2012
Konec obračunskega obdobja : 06/2013
Skupna ogrevalna površina (m2): 374
Skupna poraba toplote (kWh ali m3): 48.227,00
Celotni strošek za toploto(EUR): 4.614,64
Stroški energenta (EUR): 3.787,16
Stroški neodvisni od porabe energije (stan. zakon)(EUR): 827
Razmerje, poraba-m2 (sporazum): 80:20
Dejanski temperaturni primanjkljaj (TD): 0
Referenčni temperaturni primanjkljaj (TD): 0
Temperaturni primanjkljaj (TD) je mesečna vsota dnevnih razlik med temperaturo 20˚c in povprečno dnevno temperaturo, če je ta manjša ali enaka 12˚c
(Tsi≤12˚c).Referenčni temperaturni primanjkljaj (TD) je vrednost za 30 letno obdobje. EDSO je elektronski delilnik stroškov.

Tabela 5: Poročilo stroškov
Št.oz
oznaka

Priimek
in ime

006
009
005
008
007
002
001
004
003
Skupaj

f.f
i.i
e.e
h.h
g.g
b.b
a.a
d.d
c.c

Površine
stanov.
m2
58,43
35,51
42,62
34,10
31,69
32,98
59,93
55,17
23,56
374,04

Delež
po m2
%
15,62
9,49
11,41
9,12
8,47
8,82
16,02
14,75
6,30
100,00

Odčitek
EDSO
(enote)
5.949
3.196
4.502
761
797
3.755
7.558
7.791
1.383
35.69

Olajšava
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Poraba po
EDSO
(enote)
5.949
3.196
4.502
761
797
3.755
7.558
7.791
1.383
35.69

Delež
energije
%
16,46
9,06
12,37
3,53
3,48
10,18
20,15
20,41
4,36
100,00

Delež z
1,6
%

Delež
skupaj
%
16,4587
9,06924
12,3726
3,5291
3,4809
10,1801
20,1454
20,4132
4,3575
100,0000

Delež
ener.
EUR
623,32
343,21
468,57
133,65
131,83
385,54
762,9
773,08
165,02
3.787,16

Delež
Str./m2
EUR
129,26
78,56
94,40
75,44
70,11
72,96
132,58
122,05
52,12
827,48

Potrebno
plačilo
EUR
752,58
421,77
562,97
209,09
201,93
458,50
895,52
895,13
217,15
4.614,64

Faktur.
EUR
670,17
422,26
529,50
462,22
208,37
424,00
836,33
806,68
224,64
4.584,17

Za plačilo
EUR
82,41
0,00
33,47
0,00
0,00
34,50
59,19
88,45
0,00
298,01

Za
vračilo
EUR
0,00
0,49
0,00
253,13
6,43
0,00
0,00
0,00
7,49
267,54
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V tabeli 5 so navedeni podatki za konkretno enoto in celoten objekt skupaj:
1. Površina stanovanja m2 oziroma površina vseh stanovanj v objektu.
2. Delež površine stanovanja na celotno površino vseh stanovanj, izraženo v odstotkih.
3. Seštevek vseh odčitkov elektronskih delilnikov stroškov ogrevanja posamezne enote
(podrobneje po stanovanju so s prostorom, številko delilnika in odčitkom navedeni v
drugi tabeli v spodnjem delu poročila) in odčitkov vseh elektronskih delilnikov
ogrevanja v objektu.
4. V tem stolpcu so navedeni korekcijski faktorji, ki jih etažni lastniki med seboj
dogovorijo v obliki sporazuma in pomenijo izenačitev vpliva lege posameznih delov v
stavbi glede na njihove potrebe po toploti na enoto ogrevalne površine.
5. Izračun porabe po elektronskih delilnikih stroškov ogrevanja predstavlja zmnožek
odčitka EDSO (stolpec 3) in olajšave (stolpec 4), v kolikor je za konkretno enoto
dogovorjen korekcijski faktor, sicer je odčitek in poraba po EDSO enaka.
6. Delež energije predstavlja seštevek dveh delov, ki so odvisni od dogovorjenih deležev
(sporazum etažnih lastnikov) za delitev po delilnikih in delitev po površini posamezne
enote. Z višino najmanj 60 % in največ 80 % na posamezne dele stavbe se množi
razmerje med porabo po EDSO posamezne enote in porabo celotnega objekta (oboje
stolpec 5), preostanek ( v višini najmanj 20 % in največ 40 %) pa se množi razmerje
med površino posamezne enote in skupno površino (oboje stolpec 1). Seštevek obeh
predstavlja delež posamezne enote v strošku energenta celotnega objekta.
7. Skladno z 11. Členom Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v
stanovanjskih in drugih stavbah

z več posameznimi deli se porabniški delež za

ogrevanje pomnoži s faktorjem 1,6, v kolikor ugotavljanje porabniškega deleža
posameznega dela stavb ni mogoče, ker lastnik delilnikov ni pravilno vgradil, ni
vgradil ustreznega tipa delilnika, ne omogoči odčitavanje delilnikov zaradi
onemogočenja vstopa v posamezni del stavbe, nameravamo odstraniti delilnike, ne
javi poškodbe oziroma ob menjavi in vgradnji dodatnih grelnih teles ne namesti
delilnikov ali o tem predhodno ne obvesti izvajalca delitve stroškov. V teh primerih se
stroške energenta izračuna tako, da povprečno porabo objekta na m2 ogrevalne
površine množimo s faktorjem 1,6 in površino enote v m2, ki je brez delilnikov. Tako
izračunan strošek toplote se odšteva od stroškov energenta celotnega objekta, razlika
pa predstavlja osnovo za delitev stroškov, kot je predstavljena pri šesti točki. V
kolikor se v objektu vsaj za eno enoto upošteva faktor 1,6 je kolona 6 poročila prazna,
kolona 7 poročila pa z navedbo številke določa indikacijo enot, pri katerih se faktor
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1,6 upošteva. Kolona 8 predstavlja odstotek, ki je izračunan skladno s 6. in 7. točko te
obrazložitve in se množi s stroški energenta celotnega objekta.
8.

Delež skupaj predstavlja delež energije, izračunan v odstotkih s štirimestnim
decimalnim številom.

9. Delež energije predstavlja znesek, ki se izračuna kot zmnožek deleža skupaj (v
odstotkih na štiri decimalna mesta) s stroškom energenta za celoten objekt.
10. Stroški, ki se delijo po površini stanovanja, se obračunajo kot zmnožek deleža po
površini posamezne enote (stolpec 2) in stroškov, neodvisnih od porabe energije za
celoten objekt.
11. Seštevek deleža energije in deleža stroškov na m2 predstavlja celotne stroške
posamezne enote kot tudi stroške objekta za toploto kurilne sezone.
12. Znesek že fakturiranih stroškov predstavlja seštevek vseh izdanih računov za
posamezno enoto kot tudi za celoten objekt.
13. V primeru premalo izračunanih stroškov (akontacij ogrevanja) se zaračuna še razlika
med potrebnim plačilom (stolpec 11) in fakturiranimi stroški (stolpec12).
14. V primeru preveč zaračunanih stroškov (akontacij ogrevanja ) se zaračuna razlika za
vračilo med fakturiranimi stroški (stolpec 12) in potrebnim plačilom (stolpec 11).
Negativne zneske položnic do višine 20 € se upošteva pri obračunu toplote za
naslednjo kurilno sezono, višje zneske pa bomo skladno z vašo odločitvijo vrnili na
vaš osebni račun ali pa upoštevali kot predplačilo v naslednjih mesecih. [12]
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7.5.1 Računski primer za stanovanje 6 v pritličju uporabnika f.f (poročilo o
stroških za leto)
V nadaljevanju je potrebno izračunati površinski delež, delež energije, stroške neodvisne od
porabe ter delež stroškov na površino.
Podatka, ki sta potrebna za izračun deleža po 𝑚2 :


Površina vseh stanovanj v objektu: 374,04 𝒎𝟐



Površina stanovanja 6: 58, 43 𝒎𝟐

Izračun deleža po 𝑚2 =

58,43 𝑥 100 %
374,04

= 𝟏𝟓, 𝟔𝟐 %

Podatka, ki sta potrebna za izračun deleža energije:


Odčitek EDSO vseh stanovanj (poraba stan.): 35.691 enot



Odčitek EDSO v stanovanju 6 (poraba stan.): 5.949 enot

Izračun deleža energije =

5.949 𝑥 100 %
35.691

= 𝟏𝟔, 𝟒𝟔 %

Stroški neodvisni od porabe, stanovanjski zakon:
Stroški energenta

v vseh stanovanjih = 3.787,16 € ( stroški, ki se

razdelijo med vsa

stanovanja v objektu)
Stroški energenta za stanovanje 6 v pritličju:
Celotne stroške energenta delimo po porabi stanovanja 80 % ter na 20 % po površini
stanovanja.


80 % delež porabe:
80 % 𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑒
𝑥
𝐸𝐷𝑆𝑂 (𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑣𝑠𝑒ℎ)



3.787,16 𝑥 80 % = 𝟑𝟎𝟐𝟗, 𝟕𝟑 
𝐸𝐷𝑆𝑂 (𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛. )



3029,73
𝑥
35.691

20 % delež porabe:

3.787,16 𝑥 20 % = 𝟕𝟓𝟕, 𝟒𝟑 

20 % 𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑒
𝑥
𝑃𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 (𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑣𝑠𝑒ℎ)

𝑃𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 ( 𝑠𝑡𝑎𝑛. 6)



5.949 = 𝟓𝟎𝟓, 𝟎𝟎 €

757,43
𝑥
374,04

58,43 = 𝟏𝟏𝟖, 𝟑𝟐 €

Izračun deleža energenta za stanovanje 6 = 505,00 + 118,32 = 𝟔𝟐𝟑, 𝟑𝟐 €
Delež stroškov na 𝒎𝟐
Stroški na 𝑚2 vseh stanovanj = 827,48 €
Izračun stroškov na 𝑚2 za stanovanje 6 v pritličju:
𝑆𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 𝑣𝑠𝑒ℎ 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗
𝑃𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 𝑣𝑠𝑒ℎ 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗

𝑥 𝑃𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛.



827,48
374,04

𝑥 58,43 = 𝟏𝟐𝟗, 𝟐𝟔 €
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8. Primer enostavnega obrazca za izračun toplotne energije
V tem poglavju je predstavljen primer obrazca za obračun toplotne energije. Obrazec je
razdeljen na 6 kratkih korakov. Obrazec je namenjen temu, da si lahko uporabniki sami
preverijo izračun obračuna.

OBRAZEC ZA OBRAČUN TOPLOTNE ENERGIJE
Potrebni podatki za izračun:


Odčitek glavnega števca v toplotni postaji (podatek odčitamo v toplotni postaji)



Odčitek porabe za določeno stavbo (odčitamo iz števca v stavbi)



Odčitki vseh delilnikov (podatek odčitamo iz vsakega delilnika v stanovanju)



Podatek skupne ogrevalne površine stavbe ( podatek dobljen iz tehnične
dokumentacije objekta)



Podatek o številu stanovanj in njihove posamezne neto ogrevalne površine (podatek
dobljen iz tehnične dokumentacije objekta)



Podatek o priključni moči stavbe (podatek dobljen iz tehnične dokumentacije objekta)



Cene MWh energije



Cena priključne moči za kWh



Cena števnine za 𝑚2 ogrevalne površine



Stopnja davka na dodano vrednost
Tabela 6: Podatki za izračun
Skupna neto površina ogrevanja stavbe
Priključna moč stavbe
Priključna moč lastnikov, ki se ogrevajo
Število priključnih stanovanjskih enot
Odčitek glavnega števca v toplotni postaji
Odčitek porabe za določeno stavbo
Odčitki vseh delilnikov
Cena MWh energije
Cena priključne moči
Cena števnine
Fiksni del
Variabilni del
Stopnja davka na dodano vrednost

𝑚2
kW
kW
kWh
kWh
enote
€
€
€
%
%
%
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8.1 Koraki izračuna
1. Korak: Priključno moč razdelimo na kvadratne metre ogrevalne površine potem pa še
na stanovanjske enote.
Izračun:
𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑣𝑛𝑎𝑗𝑎 (𝑚2 )
𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑒 =
𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑎(𝑚2 )
𝑝𝑟𝑖𝑘𝑙𝑗𝑢č𝑛𝑎 𝑚𝑜č = 𝑜𝑔𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 (𝑚2 ) 𝑥 𝑝𝑟𝑖𝑘𝑙𝑗𝑢č𝑛𝑎 𝑚𝑜č 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑏𝑒 (𝑘𝑊)
Priključna moč je tarifna postavka, ki se zaračunava vse leto.
Stanovanje z ogrevalno površino _____m2 ima ______ kW priključne moči.
Cena za kWh priključne moči določi ponudnik.
𝐸𝑈𝑅
𝑖𝑧𝑟𝑎č𝑢𝑛𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑘𝑙𝑗𝑢č𝑛𝑎 𝑚𝑜č 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 (𝑘𝑊)𝑥 𝑝𝑟𝑖𝑘𝑙𝑗𝑢č𝑛𝑎 𝑚𝑜č(
) = _______𝐸𝑈𝑅
𝑘𝑊

Priključna moč stavbe je podatek dobljen iz tehnične dokumentacije objekta.
2. Korak Števnina:
Izračunamo jo tako, da neto ogrevalne površine posamezne stanovanjske enote
pomnožimo s ceno.
Cena števnine na kvadratni meter se razlikuje od ponudnika do ponudnika.

Števnina zajema periodične stroške vzdrževanja, overjanja in zamenjave dotrajanih
merilnih naprav na odjemnem mestu in se zaračunava mesečno tako, da se stroške
porazdeli na m2 ogrevane površine.
Števnina je namenjena pokrivanju stroškov rednih pregledov, popravil, zamenjav in
stroškom overjanja merilnih naprav toplotne energije, ki so v lasti ali v upravljanju
distributerja, skladno s predpisi na področju merilne tehnike.
Cena števnine na kvadratni meter znaša:

𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 (𝑚2 ) 𝑥 š𝑡𝑒𝑣𝑛𝑖𝑛𝑎 (

𝐸𝑈𝑅
) = _________ 𝐸𝑈𝑅
𝑚2
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3. Korak:
Poraba stavbe in določitev porabe energije na stanovanjske enote.
Na podlagi pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v
stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci (Ur. List RS, št. 52/2005) se energija
deli na naslednji način:
Porabo stavbe razdelimo na dva dela in sicer:


Po ugotovljeni porabi celotne stavbe, ki se razdeli med vse porabnike.



Po deležu, ki se izračuna iz podatkov delilnikov vsakega stanovanja posebej.

Fiksni delež porabe celotne stavbe _____% (fiksni del)
Delež, iz odčitkov delilnikov stanovanja _____% (variabilni del).
Fiksni ter variabilni del se določita s sporazumom in sicer za fiksni del od 20 % do 40 % (
delitev na ogrevano površino), variabilni del pa od 60 % do 80 % ( delitev na porabo po
stanovanjih).
Poraba za celotno stavbo za tekoči mesec izračunamo na podlagi odčitka števca
(staro stanje – novo stanje).

4. Korak:
Izračun fiksnega dela, ki ga plačajo vsi uporabniki ne glede na to ali so se v mesecu kaj
ogrevali ali ne.

Poraba energije za fiksni del, ki je s sporazumom določen (od 20 % do 40 %) ____ %
v stavbi znaša _____ kWh
Izračun deleža porabljene toplotne energije:
𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑜𝑡𝑒(𝑘𝑊ℎ) 𝑥 20 % − 40 % = ________𝑘𝑊ℎ
S tem izračunom dobimo na primer od 20 % do 40 % fiksnega deleža porabljene
toplotne energije od celotne porabljene toplotne energij.
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Izračun fiksnega deleža določenega s sporazumom _____% za stanovanje s površino
_____ m2 :
𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑗𝑒𝑛𝑎 𝑓𝑖𝑘𝑠𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑎 𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑒 (𝑘𝑊ℎ)
= 𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑗𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑒 (𝑘𝑊ℎ) 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑒
Znesek za fiksni del porabljene energije:
𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑒𝑘 𝑓𝑖𝑘𝑠𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎 (𝐸𝑈𝑅)
= 𝑣𝑠𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 (𝐸𝑈𝑅) 𝑥 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑗𝑒𝑛𝑎 𝑓𝑖𝑘𝑠𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑎 𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑒
Pod vse stroške spadajo stroški fiksnega dela, električna energija, obratovalni stroški
(dokazljivi z računi dobaviteljev)…
5. Korak:
Izračun variabilnega deleža, to je tisti delež, ki jo plača uporabnik glede na podlagi
odčitka delilnikov stanovanja.
Na podlagi odčitka porabe iz delilnika za določeno stanovanje znaša _____ enot
(vsota enot izpisanih iz vseh delilnikov v stanovanju) , vsota vseh delilnikov
predstavlja _______% delež.
Dobljen delež pomnožimo z vrednostjo variabilnega deleža, ki je lahko od 60 % do 80
% porabe stavbe in dobimo količino porabe. Prav tako se variabilni del določi s
sporazumom med stanovalci.
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 =
80 % − 60 % 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎𝑧𝑢𝑚 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑒 (𝑘𝑊ℎ)𝑥 𝑑𝑒𝑙𝑒ž (%)
Strošek za variabilni del porabljene energije:
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑘𝑊ℎ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑒 (𝐸𝑈𝑅)𝑥 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 (𝑘𝑊ℎ) = 𝐸𝑈𝑅
Izračunamo še delež obračunane energije stanovanjske enote iz

fiksnega dela

__________kWh, variabilnega dela ________kWh skupaj _____ kWh kar v skupni
porabi stavbe __________kWh znaša__________%.
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6. Korak:
Kontrola končnega zneska na računu. Stranka bo na obračunu za določen mesec imela
naslednje zneske:
Priključna moč ………… …... EUR (korak 1)
Števnina………………… …… EUR (korak 2)
Ogrevanje energija………. …. EUR (variabilni in fiksni del korak 4 in korak 5)
Skupaj brez DDV…………… EUR
DDV 20 %................................. EUR
Skupaj za plačilo: …………

EUR

Na sliki 11 je diagram poteka, ki ponazarja obrazec za obračun porabe toplotne energije.
Prikazani so koraki po katerih smo prišli skozi obrazec do končne cene, ki jo mora uporabnik
plačati za porabljeno toplotno energijo.
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Slika 11: Diagram poteka
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9. Zaključek
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z
več odjemalci je primeren začetek za reševanje problema delitve stroškov za toploto po
dejanski porabi. Potrebno je vsekakor izpostaviti, da se pri obračunu ogrevanja stanovanj po
dejanski porabi spodbuja varčevanje z energijo. Sam obračun stroškov ogrevanja po dejanski
porabi je zahtevnejši s tem pa tudi dražji, kot pri obračunu po ogrevalni površini. Zakaj
dražji? Zato, ker zahteva več ločenih faz ( odčitavanje meritev, obračun deležev za ogrevanje
stanovanj v odstotkih in delitev stroškov ogrevanja po stanovanjih). Omenjene faze običajno
izvajajo dobavitelji (prvi dve fazi) ter upravnik (tretjo fazo). Pomembno je razmerje med
dobavitelji, izvajalci obračuna, upravniki in lastniki stanovanj. Dobavitelji toplotne energije
imajo odgovornost da zagotovijo zadostno količino in to na osnovi odčitka delilnika z
uporabo veljavnega tarifnega sistema obračuna. Odgovornost upravnika delitve stroška med
lastniki stanovanj je, da s primerno opremo ter primernim obračunskim načinom čim bolj
pravično določi deleže posameznik lastnikov v skupnem strošku za toploto. Stroški porabe
ogrevanja v predstavljenem primeru se zaračunavajo v 12 obrokih na podlagi porabe energije
v pretekli kurilni sezoni in na podlagi planiranih cen. Mesečno se popisujejo kalorimetri,
obvestila o stanju porabe pa so vsak mesec na oglasni deske stavbe. V mesecu juniju, ko se
zaračuna zadnji obrok (12.) ogrevanja se izračuna končni strošek ogrevanja na stavbo, glede
na stroške kurilnice in dejansko porabo energije. Uporabnik od izvajalca prejme letno
poročilo o porabi in stroških za toploto. V poročilu je vidna poraba in stroški za toploto za
celotno stavbo kot za posamezna stanovanja.
Delitev stroškov za toploto je obvezna predvsem zaradi zmanjševanja stroškov energetskih
storitev in zmanjševanju emisij toplogrednih plinov tako v EU kot v Sloveniji. Na osnovi
primerov obračuna stroškov za toploto po dejanski porabi v stavbah z več posameznimi deli,
ki ga je uvedel energetski zakon leta 1999,

je bilo ocenjeno, da je uvedba obveznega

obračuna stroškov smiselna, saj lahko s tem lastniki seveda zmanjšajo porabo toplote tudi za
več kot 15 %. Predstavljen primer obračuna toplotne energije v zadnjem poglavju pa omogoča
nazoren izračun po korakih, ki ga lahko posamezni uporabnik izvede ali samo preveri za
lasten primer.
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