
UVEDBA DELITVE IN OBRAČUNA STROŠKOV ZA OGRE-
VANJE PO PORABI  V POSLOVNI STAVBI V LJUBLJANI
Lastniki poslovnih prostorov v desetnadstropni stavbi na 

Dunajski cesti 51 v Ljubljani so se ob zaključku ogrevalne 

sezone 2001/2002 odločili za delitev in obračun stroškov 

za ogrevanje po porabi. Stavba z 42 poslovnimi enotami 

in 4.073 m2 ogrevane površine je bila zgrajena leta 1970. 

Stavba je oskrbovana s toploto iz sistema daljinskega 

ogrevanja Energetike Ljubljana, ki se rabi tako za cen-

tralno ogrevanje kot tudi skupno pripravo tople vode, ki 

predstavlja le majhen del celotne porabe toplote. Poraba 

toplote za ogrevanje in pripravo tople vode je v ogrevalni 

sezoni 2001/2002 znašala 889 MWh oziroma 218 kWh na 

m2 ogrevane površine.

Lastniki so se odločili za elektronske delilnike stroškov 

z neposrednim odčitavanjem. Delež stroškov, ki se deli-

jo na podlagi odčitkov z delilnikov, znaša 70 odstotkov. 

O vrsti delilnikov, pogostosti odčitavanja in načinu deli-

tve stroškov so se dogovorili na svetu lastnikov. Celoten 

postopek od priprave predloga sklepov za odločanje do 

sklenitve pogodbe z dobaviteljem delilnikov in izvajalcem 

delitve stroškov je vodil njihov upravnik Iskra Invest. Nov 

način delitve in obračuna stroškov za toploto so uvedli 

oktobra 2002.

Za dobavo in montažo delilnikov ter izvajanje delitve stro-

škov je bilo izbrano podjetje Enerkon, ki še zdaj mesečno 

izdeluje razdelilnike stroškov. Stroške za toploto obra-

čunava  Energetika Ljubljana. Po vgradnji delilnikov so 

se lastniki nekaterih poslovnih enot odločili za vgradnjo 

termostatskih ventilov. Izkazalo se je, da dodatno hidra-

vlično uravnoteženje ogrevalnega sistema ni potrebno. 

V ogrevalni sezoni 2002/2003 se je poraba toplote 
za ogrevanje in pripravo tople vode zmanjšala na 
560 MWh oziroma na 137 kWh na m2 ogrevane po-
vršine. Prihranek toplote glede na ogrevalno sezono 
2001/2002 je z upoštevanjem enakih temperaturnih 
razmer v obeh ogrevalnih sezonah znašal 38 odstot-
kov.
     

V letu 2006 so izvedli toplotno izolacijo parapetnih fa-

sadnih elementov z 8 cm kamene volne in vgradili nova 

okna s toplotno prehodnostjo 1,1 W/m2K skupaj z za-

ključno stekleno fasadno opno. 

Stroški odčitavanja, priprave mesečnih razdelilnikov stro-

škov in izdelave letnega poročila o porabi in stroških za 

toploto v zadnji ogrevalni sezoni so bili 1.662 evra (brez 

DDV).

V ogrevalni sezoni 2010/2011 je poraba toplote za ogre-

vanje in pripravo tople vode znašala 514 MWh oziroma 

114 kWh na m2 ogrevane površine. Prihranek toplote gle-

de na ogrevalno sezono 2001/2002 je z upoštevanjem 

enakih temperaturnih razmer v obeh ogrevalnih sezonah 

znašal 41 odstotkov.  
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Več informacij o delitvi in obračunu stroškov za toploto lahko najdete na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo 

www.delitevstroskov.si.

Ivan Božič, upravnik objekta v obdobju 1998-2009: 
»Za delitev in obračun stroškov za toploto po porabi 

so se lastniki odločili predvsem zaradi vedno večjih 

in neustrezno razdeljenih stroškov za ogrevanje. Ta-

koj po prehodu na nov način delitve stroškov ni bilo 

več odprtih oken, prav tako pa so lastniki v času, ko 

prostorov niso uporabljali, znižali temperaturo pro-

storov. K zmanjšanju porabe energije so pripomogli 

tudi termostatski ventili. Spomnim se, da je v prvem 

letu po vgradnji delilnikov Energetika preverila toč-

nost kalorimetrov, ker je poraba toplotne energije 

naenkrat tako upadla. Prihranek pri energiji je bil to-

likšen, da smo pri Energetiki uspeli znižali priključno 

moč objekta. Ta uspeh je lastnike  stavbe spodbudil 

k energetski sanaciji fasade, s čimer so dosegli še 

dodaten prihranek pri stroških ogrevanja«.
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