
DELITEV IN OBRAČUN STROŠKOV ZA OGREVANJE V 
STANOVANJSKI STOLPNICI V KRANJU
Lastniki stanovanj v stolpnici na Cesti 1. maja 69 v Kranju 

so se spomladi 2008 odločili, da bodo uvedli delitev in 

obračun stroškov za ogrevanje po porabi. Trinajstnad-

stropna stavba, ki ima 55 stanovanjskih enot z 2.826 m2 

ogrevane površine, je bila zgrajena leta 1973. Pred uved-

bo delilnikov je bila stavba izolirana s 5 cm stiropora.

Stavba ima centralno ogrevanje in pripravo tople vode. 

Ogrevalni sistem s 197 radiatorji je dvocevni z vertikal-

nimi dvižnimi vodi. Priključen je na sistem daljinskega 

ogrevanja, ki ga upravlja Domplan. Letna poraba toplote 

za ogrevanje je v ogrevalni sezoni 2007/2008 znašala 411 

MWh oziroma 145 kWh na m2 ogrevane površine.

Lastniki so se odločili za vgradnjo elektronskih delilnikov 

stroškov za ogrevanje z daljinskim odčitavanjem. Delež 

stroškov, ki se delijo na osnovi odčitkov z delilnikov, 

znaša 70 odstotkov. Stroške za toploto za pripravo to-

ple vode delijo po številu stanovalcev. O vrsti delilnikov, 

pogostosti odčitavanja in načinu delitve stroškov so se 

dogovorili na zboru lastnikov. Celoten postopek od pri-

prave predloga sklepov za odločanje in sporazuma do 

sklenitve pogodbe z dobaviteljem delilnikov in izvajalcem 

delitve stroškov je vodil njihov upravnik Domplan, ki izva-

ja tudi obračun stroškov za ogrevanje. Nov način delitve 

in obračuna stroškov za toploto so uvedli oktobra 2008.

Za dobavo in montažo delilnikov ter izvajanje delitve stro-

škov je bilo izbrano podjetje Brunata, ki je hkrati z de-

lilniki na skoraj vse radiatorje vgradila tudi termostatske 

ventile z prednastavitvijo pretoka vode. Drugi ukrepi za 

hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema niso bili 

potrebni. Stroški za dobavo in vgradnjo delilnikov in ter-

mostatskih ventilov so znašali približno 80 evrov na radi-

ator. Stroški letnega odčitavanja in priprave razdelilnika 

stroškov v ogrevalni sezoni 2010/2011 so bili 12,48 evra 

na stanovanje. K temu je treba dodati še stroške letnega 

obračuna in izdelave letnega poročila o porabi in stroških 

za toploto, ki so znašali 4,10 evra na stanovanje. V cenah 

je vključen DDV.

V obdobju 2008–2011 je potekala intenzivna zamenjava 

oken z energetsko učinkovitimi, tako da se je delež sta-

novanj z novimi okni povečal s približno 50 na 70 odstot-

kov. V letu 2010 je Domplan obnovil tudi njihovo toplotno 

podpostajo.

V ogrevalni sezoni 2010/2011 se je poraba toplote za 
ogrevanje zmanjšala na 252 MWh oziroma na 89 kWh 
na m2 ogrevane površine. Prihranek energije za ogre-
vanje glede na ogrevalno sezono 2007/2008 je znašal 
39 odstotkov, z upoštevanjem enakih temperaturnih  
razmer v obeh ogrevalnih sezonah pa 35 odstotkov.     

Lastniki stanovanj so se odločili, da bodo v letu 2011 izo-

lirali streho s 25 cm toplotne izolacije, v naslednjih letih pa 

načrtujejo toplotno izolacijo zunanjih zidov in zamenjavo 

preostalih starih oken. Poleg tega nameravajo v vsakem 

stanovanju vgraditi vodomere za toplo in hladno vodo.
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Več informacij o delitvi in obračunu stroškov za toploto lahko najdete na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo 

www.delitevstroskov.si.

Vinko Gričar, namestnik predsednika hišnega 
sveta: »Za prehod na delitev in obračun stroškov za 

toploto po porabi smo se odločili predvsem zaradi 

vedno večjih stroškov za ogrevanje in toplo vodo. 

Potrebnih je bilo več sestankov, da smo dosegli so-

glasje, zdaj pa je brez delilnikov samo še eno stano-

vanje. Največji del prihrankov pripisujem varčnemu 

ravnanju stanovalcev. Kmalu po vgradnji delilnikov 

ni bilo več stalno odprtih oken, tako da smo glav-

ni del prihrankov dosegli že v prvi ogrevalni sezoni. 

Pomembni so tudi termostatski ventili, ki držijo stal-

no temperaturo in zaprejo radiator, če v prostor na 

primer posije sonce. Ta uspeh je lastnike stanovanj 

spodbudil k novim investicijam«. 
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