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1. Povzetek 

Naročnik naloge, Ministrstvo za infrastrukturo RS, je želel preveriti uporabo veljavnega 
Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z 
več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/15), spoznati vse prednosti in slabosti obstoječega 
pravilnika, pridobiti strokovne podlage in na podlagi analize pripraviti morebitne ustrezne 
popravke pravilnika. 
 
V okviru projektne naloge je bila izvedena analiza stanja pri izvajanju aktualnega pravilnika, v 
sklopu katere so bile identificirane konkretne težave na tem področju in, če je to le bilo mogoče, 
je bil ocenjen tudi njihov obseg. Na osnovi analize so bili pripravljeni strokovno utemeljeni 
predlogi, ki za naročnika naloge predstavljajo izhodišče za morebitne spremembe in dopolnitve 
oziroma prenovo pravilnika. 
 
V projektu sta sodelovala Gradbeni inštitut ZRMK, kot nosilec projekta in strokovna inštitucija, 
ter podjetje Informa Echo, kot podizvajalec z izkušnjami pri izvajanju svetovalnih ter 
raziskovalnih aktivnosti na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.  
 
Prvi, analitični del naloge je temeljil na izvedbi intervjujev in pridobivanju anketnih 
vprašalnikov, kar je omogočilo natančen vpogled v posamezna področja povezana z delitvijo in 
obračunom stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah s štirimi ali več posameznimi 
deli. Vanj je bilo vključenih trinajst podjetij, in sicer trije izvajalci delitve in deset izvajalcev 
delitve in/ali obračuna stroškov. Tako je analizirani vzorec preko intervjuvancev in anketirancev 
obsegal kar 5.018 stavb oziroma 137.777 posameznih delov stavb iz vseh dvanajstih statističnih 
regij. 

Podrobna analiza pridobljenih informacij in podatkov izvajalcev delitve ter obračuna stroškov za 
toploto, kot primarne ciljne skupine, je omogočila lociranje težav, s katerimi se pri svojem delu 
srečujejo, in tako posredno izpostavila tudi težave lastnikov stanovanj ter poslovnih delov stavb, 
ki so predmet delitve in obračuna. Analiza je pokazala tudi visoko stopnjo zadovoljstva nad 
nekaterimi določbami pravilnika (glej Poglavje 4), ki pa v nadaljevanju povzetka niso posebej 
izpostavljene. 

Že leta 2010 je po mnenju anketiranih Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto 
v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 7/10, 17/14 – EZ-1 
in 82/15) dosegel številne pozitivne učinke na tem področju. Takrat so bile evidentirane prve 
večje spremembe pri ravnanju z energijo, saj so prihranki pri energiji za ogrevanje v posameznih 
primerih znašali tudi do ali celo več kot 30 %. Kljub določenim začetnim nejasnostim so se 
prihranki intenzivno povečevali, še posebej je bilo to opaziti v prvem letu od sprejetja pravilnika.  

Pravilnik iz leta 2015 je popravil nepričakovano anomalijo: pretirano varčevanje z energijo. 
Nekateri lastniki posameznih delov niso dovolj ogrevalih svojih stanovanj. Tako so se greli na 
račun ostalih lastnikov, povzročali škodo na skupnih delih stavbe in živeli v neustreznih bivalnih 
pogojih. S pravilnikom iz leta 2015 je bila (preko več členov pravilnika) uvedena spodnja 
dopustna meja za varčevanje. Nato se je v praksi pokazalo, da predvsem 18. in 19. člen tega 
pravilnika delujeta na lastnike oziroma njihovo varčevanje s toploto nestimulativno, saj v 
primeru presežene kvote tistih, ki so po delilnikih malo oziroma nič porabili (ne ogrevajo), ali v 
primeru samo enega lastnika s prekomerno porabo, vsi lastniki stavbe preidejo na obračun po 
površini. Lastniki so se zato začeli spraševati o smislu varčevanja, če vnaprej ne vedo, ali bodo 
zaradi varčevanja nagrajeni ali bodo morda navkljub varčevanju plačali po obračunu po površini. 
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Nadaljnji rezultati anket kažejo, da je aktualni pravilnik povzročil vrsto zapletov, ki so botrovale 
k nezadovoljstvu lastnikov in izvajalcev delitve ter obračuna. Kot razlog za nastalo situacijo 
navajajo, da nekatere nove vsebine pravilnika iz leta 2015 niso bile predhodno preverjene in 
usklajene s ključnimi deležniki. Pogosto omenjene težave se nanašajo na nejasnost pojmov, 
nerazumljivost in posledično možnost različnih tolmačenj. Ugotovljeno je bilo, da izvajalcem 
delitve in obračuna ne uspe ustrezno rešiti od 0,5 do 50 % izpostavljenih težav, k temu pa v 
določeni meri zagotovo prispeva tudi različna raven strokovne usposobljenosti izvajalcev. Pri 
poskusih reševanja zapletov pa se je veliko stvari razčistilo, kar med drugim odražajo tudi 
njihovi komentarji in predlogi, ki predstavljajo dobro osnovo za izboljšave pravilnika. 

Največ pripomb v sklopu analize je bilo osredotočenih na 19., 18. in 15. člen aktualnega 
pravilnika. Ob tem pa so izpostavljene še določene neustreznosti 3., 4., 5., 6., 7., 10., 12., 21., 
23., 24. in 28. člena. Težave lastnikov so v največji meri povezane z 11., 18. in 19. členom. 
Najkoristnejši del analize so ocene pravilnika in predlogi, ki so razvidni iz izpolnjenih anketnih 
vprašalnikov. Komentarji, kritike in predlogi razkrivajo, s katerimi težavami se srečujejo lastniki 
stanovanj in poslovnih delov stavb ter izvajalci delitve in obračuna. Ob tem pa pridobljeni 
podatki omogočajo boljši vpogled v pomanjkljivosti pravilnika in usmerjajo k možnim 
izboljšavam, kar je tudi bil cilj analitičnega dela naloge. 

Analiza je izpostavila izjemno kompleksnost problematike, ki se pojavlja pri izvajanju delitve in 
obračuna stroškov za toploto. Pri tem je nujno usklajevanje na več ravneh, med različnimi 
ravnmi razumevanja in med različnimi strokami (končnimi odjemalci, izvajalci delitve in 
obračuna, upravniki, dobavitelji toplote, energetsko in gradbeno stroko, državo kot 
zakonodajalcem in nadzornimi organi).   

Pomembno je, da se pri spremembah pravilnika upošteva interese vseh deležnikov in predvsem 
pridobljene izkušnje, tako da bo pravilnik ob strokovni dorečenosti dosleden v terminološkem 
smislu, da ne bo dopuščal dvoumnih interpretacij in da bo omogočal reševanje številnih 
življenjskih situacij. Pri tem pa je nujen interdisciplinaren in interaktiven pristop.  

V drugem delu naloge so bile na podlagi analize identificirane ključne vsebine aktualnega 
pravilnika, za katere so bili skozi usklajevanje z naročnikom pripravljeni predlogi sprememb in 
dopolnitev aktualnega pravilnika skupaj z utemeljitvami. 

Po točkah so prikazani nekateri bistveni elementi predlaganih sprememb in dopolnitev: 

• Spremembe, podrobnejše razlage in nove definicije izrazov: npr. »Ogrevana površina 
posameznega dela stavbe«, »Indeks porabe toplote«, »Osnovni porabniški delež«, 
»Porabniški delež«, »Korigirani porabniški delež«, »Končni porabniški delež« itn. 

• Opredelitev, da je izbira izvajalca delitve dolžnost lastnikov. 

• Določitev začetka in trajanja obračunskega obdobja, če ga lastniki ne določijo sami. 

• Dolžnost lastnikov oziroma upravnika, da morajo izvajalcu delitve posredovati osnovne 
podatke za delitev. 

• Določitev najmanjšega deleža celotnih stroškov za ogrevanje in pripravo tople vode 
stanovanjskega ali poslovnega dela pri delitvi celotnih stroškov med stanovanjske in 
poslovne dele, ki pokrije ekstremne primere praznih delov stavbe oziroma pretiranega 
varčevanja. 

• Delitev preostalega, fiksnega, dela stroškov za pripravo tople vode na posamezne dele 
stavb glede na delež ogrevane površine. 
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• Spremembe, s katerimi se izboljšuje in se z uvedbo enačb poenostavlja metodologija 
določitve porabniških deležev. Predlogi sprememb ne dopuščajo več vnaprej 
nepredvidljivih preskokov med dvema načinoma določitve porabniških deležev (po 
delilnikih ali po površini), ampak se porabniški deleži v primeru ekstremno velikih 
odstopanj od povprečja (navzgor ali navzdol) prilagajajo predvsem individualno in ne 
skokovito, kot je to pri aktualnem pravilniku. Opomba: Pripravljena je Excel datoteka s 
konkretnim primerom izračuna delitve stroškov ogrevanja. 

• Sprememba metodologije določitve korekturnih faktorjev, ki je zastavljena tako, da 
deluje motivacijsko na lastnike, saj jih skozi manjšo porabo energije nagrajuje za izvedbo 
ukrepov učinkovite rabe energije v njihovih posameznih delih stavbe. 

• Določitev najmanjšega in najvišjega porabniškega deleža za ogrevanje. 

• Omejitev končnih porabniških deležev na vrednost 1. 

• Jasna dikcija »vseh podatkov in izračunov, ki jih je izvajalec delitve dolžan posredovati 
upravniku oziroma lastniku v vpogled«. Opomba: Pripravljene so tabele podatkov, ki jih 
je izvajalec delitve na zahtevo lastnika dolžan posredovati lastniku preko e-pošte. 

• Določitev roka, do katerega je dovoljeno uporabljati trenutne (že obstoječe) korekturne 
faktorje. 

• Določitev roka začetka veljavnosti sprememb in dopolnitev pravilnika pri obračunskih 
obdobjih. 

• Izdelava računalniškega orodja za preračun porabniških deležev. 

Naročnik je na podlagi ugotovitev in strokovno utemeljenih predlogov iz osnutka poročila v 
okviru te naloge pripravil predlog »Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu 
delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi 
deli« in ga dne 22.7.2016 javno objavil na svoji spletni strani ter pričel z zbiranjem pripomb: 
http://www.energetika-portal.si/predpisi/energetika/slovenija/predlogi-podzakonskih-aktov/. 

Pomembna usmeritev za nadaljnje delo pri spremembah in dopolnitvah aktualnega pravilnika, ki 
jo je izpostavil analitični del naloge, je potreba, da se razumljivo napisane izboljšave na jasen in 
ustrezen način predstavijo tako izvajalcem delitve in obračuna stroškov kot tudi lastnikom 
stanovanjskih in poslovnih enot. Pri tem pa naj bo ključen vidik ta, da bo pravilnik spodbujal 
končne porabnike k učinkovitemu ravnanju z energijo. 


