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Delitev stroškov ogrevanja po novem Pravilniku
V zadnjem tednu septembra je bil v Uradnem listu RS št. 61 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi
deli. Prilagojen Pravilnik odpravlja negotovost pri stanovalcih glede načina izračuna porabniških deležev (po delilnikih ali ogrevani površini), onemogoča zlorabe in nepravičnosti, ki so v zadnjem letu lahko tudi odvračale od
varčevanja z energijo. Stanovalci bodo bolj motivirani, da svoja stanovanja vsaj minimalno ogrevajo in posledično
ne povzročajo škode sosedom, stavbi in svojemu zdravju, ob tem da Pravilnik še naprej spodbuja varčevanje in
ukrepe učinkovitega ravnanja z energijo.
Z novim Pravilnikom se stroški za ogrevanje ne
bodo povečali, bodo pa v primeru anomalij nekoliko
drugače oziroma pravičneje razporejeni. Pri veliki
večini stavb, kjer se je toplota korektno rabila
in obračunavala, ne bo nobenih bistvenih sprememb.
Z določitvijo minimalnega porabniškega deleža v višini 40 % povprečne porabe na m2 se onemogoča, da
bi se nekateri stanovalci zaradi pretiranega varčevanja
greli na stroške sosedov. Istočasno določitev minimalnega porabniškega deleža stanovalce spodbuja k vsaj
minimalnemu ogrevanju svojih stanovanj.
Dejstvo je namreč, da sistem centralnega ogrevanja
praviloma ne more predati več kot trikratno količino
toplote na enoto ogrevane površine, kar so pokazale
analize. V primeru prekoračitev gre zato zelo verjetno
za težave, ki so povezane z neuravnoteženim ogreval-
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nim sistemom, neustrezno določenimi korekturnimi
faktorji, napakami v nastavitvah delilnikov oz. kombinacijo naštetih dejavnikov. Stanovanja, ki se pretirano
ogrevajo, ob tem ogrevajo tudi sosednja stanovanja
in skupne prostore z vsiljevanjem toplote skozi stene,
strop in tla in jim tako nižajo stroške ogrevanja. Gre za
obrnjen proces kot pri pretiranem varčevanju.
Deleži stroškov se med obračunskim obdobjem
spreminjajo, saj so odvisni od velikega števila podatkov drugih delov stavb, od katerih se mnogi iz meseca v mesec spreminjajo. Tudi, če je poraba nekega
stanovanja v dveh zaporednih mesecih ogrevalne
sezone popolnoma enaka, se bo delež stroškov tega
stanovanja med mesecema skoraj zagotovo spremenil, saj se bo poraba stavbe med mesecema vsaj
nekoliko spremenila.
Delež bo odvisen od deleža stroškov, ki se obračuna
na osnovi odčitkov delilnikov oziroma po porabniških deležih (50 – 80 %) in preostalega deleža,
ki se obračuna po ogrevani površini. V postopku
izračuna se bo porabniški delež stanovanja z zaprtimi
radiatorji z 0 % dvignil na 40 % povprečja (gledano na
m2). Končni delež stroška za ogrevanje stanovanja z
zaprtimi radiatorji se bo v praksi gibal nekje med 50
% in 70 % povprečja. Na drugi strani bo stanovanje,
ki mu je bil porabniški delež navzgor omejen na 300
% povprečja, dobilo končni delež stroška nekje v višini
med 200 % in 260 % povprečja. Slednje stanovanje bo
na položnici dobilo 3 do 5-kratnik stroška stanovanja

z zaprtimi radiatorji, preračunano na m2 ogrevane
površine, pri čemer je upoštevan tudi že strošek
ogrevanja skupnih prostorov.
Stanovanja, ki bodo po izkazanih odčitkih delilnikov
porabila pod 40 % povprečja na m2, bodo toploto, ki
jo prejmejo s pasivnim odjemom od sosedov, plačala
preko minimalno določenega porabniškega deleža,
določenega na 40 % povprečja. Tako bo prilagojen
Pravilnik še naprej motiviral stanovalce, da varčujejo
pri ogrevanju, ob tem da z varčevanjem ne pretiravajo.
Najprej se na podlagi odčitkov iz delilnikov
določijo osnovni porabniški deleži posameznih
stanovanj. Ti se nato korigirajo s korekturnimi
faktorji, da se izniči vpliv lege ter nato preračunajo na ogrevano površino. Porabniški deleži stanovanj se navzdol omejijo na 40 % povprečja na
m2 , navzgor pa omejijo na 300 % povprečja.
Pri stanovanjih, pri katerih odčitki z delilnikov
niso na razpolago, se porabniški deleži določijo
glede na delež njihove ogrevane površine oz. po
določbah 11. in 12. člena Pravilnika. Na koncu se
vsi porabniški deleži še preračunajo, tako da je
njihova vsota enaka 100 %.
(Vir: spletna stran Ministrstva za infrastrukturo)

