
DELITEV IN OBRAČUN STROŠKOV ZA TOPLOTO V 
STANOVANJSKO-POSLOVNI STAVBI V MARIBORU
Lastniki stanovanjskih in poslovnih enot v stavbi na Kna-

felčevi 24 do 28 in Staneta Severja 1 v Mariboru so se 

jeseni 2008 odločili, da bodo uvedli delitev in obračun 

stroškov za ogrevanje po porabi. Šestnadstropna stavba, 

ki ima štiri vhode in 83 enot s 4.951 m2 ogrevane površi-

ne, je bila zgrajena leta 1981. 

Stavba ima centralno ogrevanje in pripravo tople vode. 

Ogrevalni sistem je enocevni in priključen na sistem 

daljinskega ogrevanja Energetike Maribor. Letna pora-

ba toplote za ogrevanje in pripravo tople vode je v ogre-

valni sezoni 2007/2008 znašala 758 MWh, od tega se je 

porabilo za ogrevanje 599 kWh oziroma 121 kWh na m2              

ogrevane površine.

Lastniki so se odločili, da za merjenje porabe toplote za 

ogrevanje vgradijo merilnike toplote (toplotne števce) z 

daljinskim odčitavanjem. Skupaj z merilniki toplote je 

tretjina lastnikov namestila sobni termostat, ki uravnava 

temperaturo zraka v stanovanju, nekateri pa so se odlo-

čili za vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov. Stro-

ške za toploto za pripravo tople vode delijo na podlagi 

odčitkov z vodomerov za toplo vodo, ki so jih vgradili že 

v letu 2005. Delež stroškov, ki se delijo na osnovi odčit-

kov z merilnikov toplote oziroma vodomerov, znaša 75 

odstotkov.

O vrsti merilnikov toplote in vodomerov, pogostosti odči-

tavanja in načinu delitve stroškov so se dogovorili na zbo-

ru lastnikov. Celoten postopek od informiranja lastnikov 

do priprave predloga sklepov za odločanje in sporazuma 

je vodil njihov upravnik Kommunio. Nov način delitve in 

obračuna stroškov za ogrevanje so uvedli januarja 2009.

Merilnike toplote, ki jih je dobavil Siemens, je vgradil 

Kommunio, ki izvaja odčitavanje merilnikov in delitev 

stroškov, obračun stroškov pa opravlja Energetika Mari-

bor. Izkazalo se je, da dodatno hidravlično uravnoteženje 

ogrevalnega sistema ni potrebno.

Pred uvedbo delilnikov stroškov za ogrevanje je bilo to-

plotno izoliranih 14 odstotkov površine fasade (en vhod). 

Do konca ogrevalne sezone 2010/2011 so izolirali še 

dodatnih 30 odstotkov fasade, jeseni 2011 pa je bila iz-

vedena toplotna izolacija še preostalega dela stavbe. V 

zadnjih petih letih je večina lastnikov zamenjala okna z 

energetsko učinkovitimi. Jeseni 2010 so vodomere za to-

plo vodo zamenjali z vodomeri z daljinskim odčitavanjem. 

V ogrevalni sezoni 2010/2011 se je poraba toplote za 
ogrevanje in pripravo tople vode zmanjšala na 494 
MWh, od tega se je porabilo za ogrevanje 338 MWh 
oziroma 68 kWh na m2 ogrevane površine. Prihranek 
energije za ogrevanje glede na ogrevalno sezono 
2007/2008 je znašal 44 odstotkov, z upoštevanjem 
enakih temperaturnih razmer v obeh ogrevalnih sezo-
nah pa 41 odstotkov.
  

Lastniki stanovanj načrtujejo še dodatno izolacijo pod-

strešja in izolacijo tal kleti, kjer so stanovanja. Zaradi 

velikega zmanjšanja odjema toplote bodo poskušali pri 

Energetiki Maribor doseči znižanje priključne moči za da-

ljinsko ogrevanje.
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Alojz Rant, predsednik nadzornega odbora: »Vgra-

dnjo merilnikov toplote nam je predlagal upravnik. 

Soglasje lastnikov smo dosegli brez težav. V našem 

vhodu je samo še eno stanovanje brez merilnika to-

plote. Za vgradnjo merilnika toplote skupaj z avtoma-

tiko in sobnim termostatom sem odštel 428 evrov. 

Kmalu po vgradnji merilnikov se je poraba toplote 

za ogrevanje precej zmanjšala, tako da se mi je že 

do konca leta 2009 povrnilo 80 odstotkov investicije. 

Merilniki toplote nam omogočajo individualno varče-

vanje, zato stanovalci oken ne puščajo več na stežaj 

odprtih. Vedno več fasade je izolirane, zato pričaku-

jemo, da bodo v naslednji ogrevalni sezoni stroški za 

ogrevanje še nižji.«

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

PRIMER DOBRE PRAKSE


