
DELITEV IN OBRAČUN STROŠKOV ZA TOPLOTO V 
STANOVANJSKEM BLOKU V TRBOVLJAH
V nizu stanovanjskih blokov v Trbovljah s šestimi vhodi,  so 

se lastniki stanovanj na Sallaumines 5a jeseni 2009 odloči-

li, da bodo uvedli delitev in obračun stroškov za ogrevanje 

po porabi. Dvanajstnadstropna stavba, ki ima 38 enot z  

2.375 m2 ogrevane površine, je bila zgrajena leta 1981. Pri 

gradnji so stavbo izolirali s 5 cm stiropora, vgradili so tudi 

vodomere za hladno in toplo vodo v vsakem stanovanju.

Stavba ima centralno ogrevanje in pripravo tople vode. 

Ogrevalni sistem je dvocevni z vertikalnimi dvižnimi vodi. 

Priključen je na sistem daljinskega ogrevanja Komunale 

Trbovlje. Letna poraba toplote za ogrevanje je v ogrevalni 

sezoni 2007/2008 znašala 278 MWh oziroma 117 kWh na 

m2 ogrevane površine.

Lastniki so se odločili za vgradnjo elektronskih delilnikov 

stroškov za ogrevanje z daljinskim odčitavanjem. Stroške 

za toploto za pripravo tople vode delijo na podlagi odčit-

kov z vodomerov za toplo vodo. Delež stroškov, ki se de-

lijo na osnovi odčitkov z delilnikov stroškov za ogrevanje, 

znaša 65 odstotkov.

Celoten postopek od informiranja lastnikov do sklepanja 

pogodb z dobaviteljem delilnikov in izvajalcem delitve 

stroškov je vodil njihov upravnik Spekter. Z novim nači-

nom delitve in obračuna stroškov za ogrevanje so pričeli v 

decembru 2009.

Delilnike je dobavila in vgradila Merilna tehnika, ki izvaja 

tudi mesečno odčitavanje in delitev stroškov, stroške za 

toploto pa obračunava Komunala Trbovlje. Izkazalo se je, 

da dodatno hidravlično uravnoteženje ogrevalnega siste-

ma ni potrebno. Stroški za dobavo in vgradnjo delilnikov 

so znašali 249 evrov na stanovanje. Stroški mesečnega 

odčitavanja in izdelave razdelilnika stroškov v ogrevalni 

sezoni 2010/2011, vključno z mesečnim obračunom v pi-

sni obliki za vsako stanovanje in letnim poročilom za stav-

bo, so bili skupaj z DDV 45 evrov na stanovanje. 

V letu 2008 je Komunala Trbovlje v bloku vgradila novo 

toplotno postajo z obtočno črpalko z regulacijo vrtljajev 

in merilnikom porabe toplote za ogrevanje, ki je omogo-

čil ločeno merjenje porabe toplote samo za stanovanja na 

Sallaumines 5a.

 V času od vgradnje delilnikov do konca ogrevalne sezo-

ne 2010/2011 so lastniki stanovanj na večino radiatorjev 

namestili termostatske ventile,  izolirali so strop proti pod-

strešju z mineralno volno debeline 18 cm, zamenjali pribli-

žno 30 odstotkov oken z energetsko učinkovitimi, nekateri 

lastniki so izolirali okenske parapete. Izolirali so tudi raz-

vod centralnega ogrevanja v kleti. 

V ogrevalni sezoni 2010/2011 se je poraba toplote 
za ogrevanje zmanjšala na 178 MWh oziroma na 75 
kWh na m2 ogrevane površine. Prihranek energije za 
ogrevanje glede na ogrevalno sezono 2007/2008 je z 
upoštevanjem enakih temperaturnih  razmer v obeh 
ogrevalnih sezonah znašal 34 odstotkov.     

Lastniki stanovanj načrtujejo še dodatno izolacijo fasade, 

ki pa bo prišla na vrsto po zamenjavi dotrajanih dvigal.
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Ciril Leskovšek, član hišnega sveta: »Pobudo za 

vgradnjo delilnikov stroškov za ogrevanje je dal eden 

od stanovalcev, ki zasledil, da jih bo treba vgraditi do 

leta 2011. Opazni prihranki energije so se pokazali 

takoj po uvedbi novega načina obračuna stroškov. 

Radiatorji niso bili več do konca odprti, stanovalci so 

pričeli zapirati okna. Po nekaj mesečnih obračunih so 

se pokazale precejšnje razlike med računi za stano-

vanja z delilniki in tistimi brez njih. Zato se je za delil-

nike kmalu odločila tudi večina ostalih lastnikov. Ker 

je naš blok v nizu, je za nas pomembno, da imamo 

ločeno merjenje porabe toplote za ogrevanje samo 

za naš vhod. Še vedno imamo primerno bivalno udo-

bje, porabimo pa manj energije«.
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