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PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB ZA  

 

P R A V I L N I K  

o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli 

 

Predlagatelj in kontaktna oseba: Naslov in telefon: Datum: 

Dušan Jukić zarja@zarja.si   031/ 375 917 18.12.2014 

 

Št. člena in 

odstavek 
Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev 

Odgovor MZI 

2. člen, al. (1)  (1) Ta pravilnik se uporablja za stavbe z 

najmanj štirimi posameznimi deli, ki imajo 

centralno ogrevanje in/ali centralno pripravo 

tople vode, in se oskrbujejo s toploto iz 

sistema daljinskega ogrevanja oziroma 

skupne kurilne ali druge naprave za 

centralno proizvodnjo toplote (v 

nadaljevanju: skupna kurilna naprava). 

 

Čemu ta omejitev? Naj se uporablja tudi za 

stavbe z manj posameznimi deli, če se 

lastniki tako dogovorijo in jim zakon tega ne 

prepove! 

To ni predmet tega pravilnika; način delitve stroškov v 

stavbah z manj kot štirimi posameznimi deli določa 

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (drugi 

odstavek 22.a člena). 

3. člen, al. (1), tč. 3 3. delež števila uporabnikov posameznega 

dela stavbe (v nadaljevanju: delež števila 

uporabnikov) je razmerje med številom 

uporabnikov posameznega dela stavbe in 

številom uporabnikov vseh posameznih 

delov stavbe. Pri tem se upošteva povprečno 

število uporabnikov v obračunskem obdobju; 

 

Zelo nejasno določilo! Metoda povprečenja? Pripomba upoštevana 

3. člen, al. (1), tč. 4 4. delilnik stroškov toplote (v nadaljevanju: 

delilnik) je naprava za indikacijo ali merjenje 

dejanske porabe toplote, ki omogoča 

določitev deležev stroškov za ogrevanje in 

deležev stroškov za pripravo tople vode 

posameznih delov stavbe. Delilniki po tem 

pravilniku so merilniki toplotne energije, 

delilniki, ki so nameščeni na radiatorjih, ter 

in vodomeri za toplo vodo v posameznih 

delih stavbe; 

Pri urejanju starega besedila je ostalo nekaj 

odveč ali pa manjka (…ter in…)!? 

Zakaj je geslo 'grelna telesa' iz sedaj 

veljavnega pravilnika tukaj in še ponekod 

zamenjano z 'radiatorji', a ne dosledno (na 

primer 8. in 25. člen)? 

Pripomba upoštevana 
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3. člen, al. (1), tč. 6 

in 7 

6. izvajalec delitve stroškov za toploto (v 

nadaljevanju: izvajalec delitve) je pravna ali 

fizična oseba, ki izvaja delitev celotnih 

stroškov za toploto oziroma gorivo stavbe na 

podlagi pogodbenega razmerja z upravnikom 

oziroma z lastniki stavbe. Izvajalec delitve je 

lahko tudi upravnik stavbe, dobavitelj toplote 

ali upravljalec skupne kurilne naprave;  

7. izvajalec obračuna stroškov za toploto (v 

nadaljevanju: izvajalec obračuna) je pravna 

ali fizična oseba, ki izvaja obračun celotnih 

stroškov za toploto oziroma gorivo stavbe na 

podlagi pogodbenega razmerja z upravnikom 

oziroma z lastniki stavbe. Izvajalec obračuna 

je lahko upravnik stavbe, dobavitelj toplote 

ali upravljalec kurilne naprave; 

Že v sedaj veljavnem pravilniku gre za 

ponesrečeno poimenovanje in nepotrebno 

delegiranje nalog. 

Kdor odčitava merilne naprave (zlasti 

delilnike) in izračunava porabniške deleže 

toplote ter jih sporoča upravniku za obračun 

stroškov, je 'izvajalec meritev porabe toplote' 

ali 'merilec porabe toplote' ali 'delilničar'. To 

je lahko tudi upravnik sam. Odgovoren je za 

vsakokratno izdelavo seznama z deleži 

porabe toplote. 

Na podlagi porabniških deležev toplote in še 

drugih predpisanih ali dogovorjenih meril, 

upravnik izračuna deleže stroškov. 

Definicija ne delegira nalog. Definiciji sta enaki kot v 

starem pravilniku in sta prilagojeni dejanskemu stanju 

na terenu. 

 

Definiciji ne onemogočata, da obe funkciji opravlja 

upravnik sam. 

3. člen, al. (1), tč. 9 9. porabniški delež je delež stroškov za 

toploto oziroma gorivo, ki se nanaša na 

posamezni del stavbe; 

Ne! V sedaj veljavnem pravilniku je 

vzpostavljena ustrezna razmejitev med 

porabniškimi deleži (deleži porabe toplote) 

in deleži stroškov. 

Porabniški deleži – deleži porabe toplote 

(ali goriva) se nanašajo na fizikalne količine 

(toplota, gorivo, kWh, enote  z 

delilnikov…), ki se jih meri in so neodvisni 

od poznejše delitve stroškov. So le podlaga 

za izračun deležev stroškov, kjer se upošteva 

še druga predpisana ali izbrana merila (delež 

skupnih stroškov za porabo, ki se deli po 

porabniških deležih in delež, ki se deli po 

m2 ali osebah, korekcijski faktorji lege…). 

Deleži stroškov se nanašajo na denar, in so 

le izjemoma enaki porabniškim deležem.  

Vgrajena je solidarnostna komponenta, ki 

nima nič opraviti s izmerjenimi fizikalnimi 

količinami in je tudi ni pri individualnem 

ogrevanju posameznih delov stavb. Poleg 

tega so za poznejše energetske analize,  

primerjave in sanacijske predloge 

Pravilnik določa način delitve stroškov in ne toplote, 

kar je enako kot v starem pravilniku. 

Princip delitve ne omogoča delitve porabe energije.  
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uporabnejši podatki o porabniških deležih 

kot pa o deležih stroškov! Mešanje ali celo 

enačenje teh dveh pojmov vnaša zmedo in 

nepreglednost meritev, obračunov in 

poslovanja! 

3. člen, al. (1), tč. 

14 

14. temperaturni primanjkljaj je vsota 

dnevnih razlik med temperaturo zraka v 

ogrevanem prostoru (20 °C) in povprečno 

dnevno zunanjo temperaturo zraka. Pri tem 

se upoštevajo le dnevi v času ogrevalne 

sezone, ko je bila povprečna zunanja 

temperatura zraka nižja od 12 °C, po 

podatkih organa, ki je zadolžen za izvajanje 

meteoroloških meritev. 

Definicija se razlikuje od definicije organa, 

na čigar podatke se pravilnik sklicuje!? 

 

TEMPERATURNI PRIMANJKLJAJ: 

Temperaturni primanjkljaj v sezoni je vsota 

dnevnih razlik temperature med 20 °C (18 

°C) in zunanjo dnevno povprečno 

temperaturo zraka za tiste dni od 1. julija do 

30. junija, ko je dnevna povprečna 

temperatura nižja ali enaka 12 °C (15 °C). V 

preglednicah so navedene vrednosti za oba 

para mejnih vrednosti temperature (12 °C/20 

°C in 15 °C/18 °C). Dnevna povprečna 

temperatura je za prag 12 °C izračunana iz 

treh izmerkov, ob 7., 14. in 21. uri po 

sončnem času; za prag 15 °C je uporabljeno 

povprečje najvišje in najnižje temperature. 

Definicija je v pravilniku. Pravilnik se ne sklicuje na 

definicijo organa, ampak zgolj na podatke organa, ki je 

zadolžen za izvajanje meteoroloških meritev. Poleg 

tega je definicija v osnovi enaka, v definiciji organa je 

dodan drugi pojasnjevalni del. 

3. člen, al. (3) in (4) (3) Izrazi, ki urejajo področje stavb, in ki 

niso opredeljeni s tem pravilnikom, imajo 

enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki 

urejajo upravljanje večstanovanjskih stavb.  

(4) Izrazi, ki urejajo področje stavb, in ki 

niso opredeljeni s tem pravilnikom, imajo 

enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki 

urejajo graditev objektov. 

Podvojeno določilo!? Ni podvojeno. tretji odstavek se nanaša na 

Stanovanjski zakon in podzakonske predpise, četrti pa 

na Zakon o graditvi objektov in podzakonske predpise. 

4. člen, al. (1) (1) Lastniki posameznih delov stavbe (v 

nadaljevanju: lastniki) odločijo o vrsti in tipu 

delilnikov ter o začetku in trajanju 

obračunskega obdobja. Lastniki odločitev 

sprejmejo na zboru lastnikov ali s 

podpisovanjem listine. 

Za vsako stavbo posebej ali za vse stavbe s 

skupno kotlovnico enako? 

Za vsako stavbo posebej.  

Energetski zakon v 356. členu ureja merjenje porabe 

toplote za stavbo.  

4. člen, al. (2) (2) Lastniki odločijo o parametrih za delitev 

in obračun stroškov za toploto iz prejšnjega 

Kateri upravnik? Hiše ali kotlovnice? 

Sicer pa nihče nima pravice na osnovi 

Člen je spremenjen tako, da upravnik ne odloča 

namesto lastnikov. 
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odstavka na podlagi predloga parametrov, ki 

jih je pripravil upravnik. Če lastniki ne 

odločijo o začetku in trajanju obračunskega 

obdobja, o tem odloči upravnik. 

določbe v pravilniku sprejemati odločitev 

namesto etažnih lastnikov! 

4. člen, al. (3) in (4) (3) Izvajalec delitve določi tehnične 

parametre, ki so potrebni za izvajanje delitve 

stroškov ogrevanja (način določanja količine 

toplote za pripravo tople vode, izračun višine 

korekturnih faktorjev za izenačitev vpliva 

lege posameznih delov v stavbi glede na 

njihove potrebe po toploti, …).  

(4) Izvajalec delitve pridobi podatke o 

številu oseb, o ogrevanih površinah 

posameznih delov, o višinah posameznih 

delov in o toplotnih izgubah posameznih 

delov stavbe, ki so določene na podlagi 

predpisa o učinkoviti rabi energije v stavbah, 

od upravnika. 

Neustrezno (glej zgoraj o razmejitvi 

porabniških deležev in deležih stroškov) in 

nejasno! 

(3) Določi, kateri parametri so potrebni in 

kako se izračunajo ali izračuna vrednosti teh 

parametrov? Brez možnosti ugovora? 

(4) Čemu podatek o višini, ko pa so 

opuščena določila o prostorninah? 

Od kod upravniku podatki o toplotnih 

izgubah posameznih delov stavbe? 

Določi tudi vrednosti parametrov. Določba ima 

pripadajočo prehodno določbo, poleg tega pa je način 

izračuna korekcijskih faktorjev določen v 15. členu. 

 

Določba o višini oziroma delitvi po volumnu je 

vključena v pravilnik. 

7. člen, al. (5) (5) Standardi, navedeni v tem členu, se 

hranijo in so na vpogled pri slovenskem 

nacionalnem organu za standardizacijo. 

Standarda SIST EN 834 in 835 naj bosta v 

slovenščini prosto dostopna na spletni 

strani ministrstva! Vsa zadeva okoli 

delilnikov sloni na teh predpisih, ki sta za 

večino etažnih lastnikov praktično 

nedosegljiva. 

Določba je črtana. 

9. člen, al. (1) 

 

(1) V stavbah s centralnim ogrevanjem in 

centralno pripravo tople vode, ki sta 

medsebojno povezana in kjer toplota za 

pripravo tople vode ni posebej merjena, se 

toplota oziroma gorivo, porabljeno za 

pripravo tople vode, določi na osnovi ene od 

enačb iz Priloge 1, ki je sestavni del tega 

pravilnika. 

Nespremenjena priloga iz sedaj veljavnega 

pravilnika? 

Se enačbe uporabi na ravni soseske ali na 

ravni posameznih stavb? Ista enačba za vse 

stavbe? 

Celoten pravilnik se uporablja na ravni posamezne 

stavbe. Za vse stavbe velja ista enačba. Načeloma mora 

biti poraba merjena, tako da se prilog uporablja le 

izjemoma. 

10. do 15. člen 

 

 V povezavi s 3. členom, al. (1), tč. 9 je 

ustvarjena ciklična zmešnjava: 

'Porabniški delež je delež stroškov, ki se 

nanaša na posamezni del stavbe', stroški pa 

'se delijo v višini __% na posamezne dele na 

osnovi porabniških deležev, določenih na 

V členu 3 je zgolj definicija. 

 

V čelnih9 do 18 je jasno določen način delitve 

stroškov. 
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osnovi 11. do 15. člena tega pravilnika'!? 

16. člen 

 

V primeru, da posamezni deli nimajo 

vgrajenih delilnikov, se stroški za ogrevanje 

razdelijo glede na delež ogrevane površine, 

stroški za pripravo tople vode v 

stanovanjskem delu glede na delež števila 

uporabnikov, stroški za pripravo tople vode 

v poslovnem delu pa glede na delež 

ogrevane površine. 

Pazljivo, je to res namen? Naj bo odstranitev 

delilnikov ponujena tistim z nadpovprečno  

porabo? Kako brati ta člen v povezavi z 12. 

členom? 

Člen velja za stavbe v katerih noben posamezni del 

nima vgrajenih delilnikov. To izhaja iz naslova člena, 

tudi dikcija je popravljena. 

17. člen, al. (2) 

 

(2) Porabniški delež, ki je določeni z 

delilniki, je porabniški delež posameznega 

dela, ki je določen na podlagi razlike 

odčitkov ob koncu in začetku obračunskega 

obdobje. 

…(slovnične napake), toda neskladno s 

predhodnimi določili o porabniških deležih 

in deležih stroškov… 

Slovnične napake popravljene. 

 

17. člen, al. (3) (3) Če je za posamezni del razlika iz 

prejšnjega odstavka enaka nič, se šteje, da za 

tak posamezni del podatki z delilnikov niso 

na voljo. 

utemeljitev!?!? nesprejemljivo! Če se ogreva le manjši del stanovanj (v prehodnem 

obdobju) delitev po delilnikih ni smiselna. 

18. člen, al. (1) (1) Lastnik, ki proda posamezni del stavbe, 

ali lastnik posameznega dela stavbe, iz 

katerega se izseli uporabnik, mora poskrbeti 

za odčitanje v posameznem delu stavbe 

nameščenih delilnikov in odčitane podatke 

posredovati izvajalcu delitve stroškov. 

Odčitani podatki z delilnikov v posameznem 

delu stavbe so brezpredmetni, če ni soležnih 

podatkov z ostalih delilnikov. 

Člen je črtan 

18. člen, al. (2) (2) Če odčitavanje v posameznem delu 

stavbe po prejšnjem odstavku ni bilo 

izvedeno, se stroški za ogrevanje in stroški 

za pripravo tople vode določijo z 

upoštevanjem pravil tehnike, pri čemer se 

upošteva temperaturni primanjkljaj za 

posamezni del obračunskega obdobja. 

Kdo bo to naredil, kdo pregledal in potrdil 

ter na čigave stroške? 

Člen je črtan 

19. in 20. člen 19. člen  

(izdelava razdelilnika stroškov)  
Izvajalec delitve na osnovi postopkov iz 9. 

do 18. člena tega pravilnika, izdela za 

obračunsko obdobje razdelilnik stroškov in 

ga posreduje izvajalcu obračuna.  

20. člen  

Izvajalec delitve izračunava deleže porabe 

toplote in se ne ukvarja s stroški. S stroški se 

ukvarja upravnik. 

 

Oba morata voditi evidence, hraniti podatke, 

omogočati vpogled in dajati potrebne 

informacije, vsak za svoj del posla – o 

Izvajalec delitve izdela razdelilnik stroškov (tabelo 

deležev). Ta razdelilnik stroškov je izdelan na podlagi 

odčitkov delilnikov. Deležev porabe toplote se po 

principu delitve ne da določiti. 

 

Oba morata dati vse informacije; obveznost izvajalca 

delitve je določena v 21. členu, obveznost izvajalca 
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(obveznosti izvajalca delitve)  
(1) Izvajalec delitve mora voditi evidenco o 

delitvi stroškov za toploto oziroma gorivo in 

te podatke hraniti najmanj pet let po koncu 

obračunskega obdobja.  

(2) Izvajalec delitve mora lastniku na 

njegovo zahtevo omogočiti vpogled v vse 

podatke in izračune, ki so bili podlaga za 

delitev stroškov za toploto oziroma gorivo.  

(3) Izvajalec delitve mora lastnikom dati vse 

potrebne informacije in podporo pri 

sprejemanju in izvajanju odločitev v zvezi z 

izvajanjem tega pravilnika. 

porabi toplote izvajalec delitve, o stroških na 

podlagi porabe toplote pa upravnik. 

obračuna pa v 22. členu- 

22. člen Izvajalec obračuna mora vsako leto izdelati 

letno poročilo o porabi in stroških za toploto 

oziroma gorivo posameznih delov stavbe in 

celotne stavbe (v nadaljevanju: letno 

poročilo) in v roku treh mesecev po 

zaključku obravnavanega enoletnega 

obdobja zagotoviti objavo letnega poročila 

na oglasni deski. 

Enako kot zgoraj velja tudi za poročanje. Letno poročilo lahko izdela le izvajalec obračuna, ker 

izvajalec delitve sploh nima podatkov o porabi energije 

oziroma goriva celotne stavbe. 

23. člen 23. člen  

(vsebina letnega poročila)  
(1) V poročilu iz prejšnjega člena mora biti 

navedeno vsaj:  

– začetek in konec obravnavanega 

enoletnega obdobja;  

– ogrevana površina vseh posameznih delov 

stavbe, ogrevana površina posameznega dela 

stavbe in delež ogrevane površine;  

– število uporabnikov stavbe, število 

uporabnikov posameznega dela stavbe, delež 

števila uporabnikov;  

– skupna poraba toplote oziroma goriva za 

celotno stavbo, prikazana ločeno za 

ogrevanje in pripravo tople vode;  

– delež stroškov porabe toplote oziroma 

goriva posameznega dela stavbe, podan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'delež stroškov porabe toplote' – glej 

pripombe zgoraj! 

 

 

 

 

 

 

Člen je spremenjen, vsebina poročila je skrajšana. 

Popravljen je napačen sklic. 
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ločeno za ogrevanje in pripravo tople vode;  

– cena toplote oziroma goriva;  

– celotni stroški stavbe, razdeljeni na stroške 

za ogrevanje in stroške za pripravo tople 

vode;  

– celotni stroški za toploto posameznega dela 

stavbe, razdeljeni na stroške za ogrevanje in 

stroške za pripravo tople vode;  

– indeks porabe toplote oziroma goriva 

posameznega dela stavbe, prikazan ločeno za 

ogrevanje in pripravo tople vode;  

– indeks porabe toplote oziroma goriva za 

ogrevanje in pripravo tople vode za celo 

stavbo.  

(2) Pri določanju indeksa porabe toplote 

oziroma goriva iz enajste in dvanajste alineje 

prejšnjega odstavka se poraba toplote 

oziroma goriva za ogrevanje za obravnavano 

enoletno obdobje preračuna z dejanskega na 

referenčni temperaturni primanjkljaj, ki se 

vzame za predhodno enoletno obdobje.  

(3) Letno poročilo ne vsebuje osebnih 

podatkov. 

 

 

 

 

Prav je devete in desete. 

 

 

 

Neizvedljivo (glej zakon)! 

 

Osebni podatek – je katerikoli podatek, ki se 

nanaša na posameznika, ne glede na 

obliko, v kateri je izražen. (tudi številka 

stanovanja!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka stanovanja se ne nanaša na posameznika 

ampak na stanovanje. 

 

 

 

 

 

26. člen Ne glede na določbe prvega odstavka 6. 

člena morajo lastniki vseh posameznih delov 

stavbe, ki imajo vgrajene delilnike za 

namestitev na radiatorje, vgraditi merilnike 

toplotne energije za toploto za ogrevanje 

najkasneje do 1. 1. 2024. 

Nejasno! Kaj iz prvega odstavka 6. člena se 

zaobide? 

Člen je črtan. 

27. člen Ne glede na določbo prvega odstavka 15. 

člena, se do 1.1. 2024 lahko uporabljajo 

korekturni faktorji določeni na podlagi 

vrednosti, pridobljenih v praksi na 

primerljivih stavbah, z upoštevanjem pravil 

tehnike, če ne obstajajo izračuni iz prvega 

odstavka 15. člena in če se višine 

posameznih delov ne razlikujejo več kot za 5 

%. 

Nejasno! Kaj je 100%? 

Korekturni faktorji so, skladno sedaj 

veljavnemu pravilniku, določeni z večinskim 

dogovorom med etažnimi lastniki! 

Nejasna je tudi pripomba.  

Člen je spremenjen, tako da je jasen. 
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PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB ZA  

 

P R A V I L N I K  

o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli 

 

Predlagatelj in kontaktna oseba: Naslov in telefon: Datum: 

Jana Vodlan Adamičeva 2, 1000 Ljubljana,     +386 41 983 788 2.1.2015 

 

 

Št. člena in 

odstavek 
Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev 

Odgovor MZI 

4. člen 

2. in 3. 

odstavek 

 

(2) Lastniki odločijo o parametrih za delitev 

in obračun stroškov za toploto iz prejšnjega 

odstavka na podlagi predloga parametrov, ki 

jih je pripravil upravnik usposobljeni 

strokovnjak. Če lastniki ne odločijo o 

začetku in trajanju obračunskega obdobja, o 

tem odloči upravnik. 

(3) Izvajalec delitve usposobljeni 

strokovnjak določi tehnične parametre, ki so 

potrebni za izvajanje delitve stroškov 

ogrevanja (način določanja količine toplote 

za pripravo tople vode, izračun višine 

korekturnih faktorjev za izenačitev vpliva 

lege posameznih delov v stavbi glede na 

njihove potrebe po toploti, ...) 

 

Niti za vodenje upravniških poslov niti za 

izvajanje delitve po trenutni zakonodaji ni 

predvideno usposabljanje in preverjanje 

kvalificiranosti oseb.  Tako upravnik kot izvajalec 

delitve je, po trenutni zakonodaji, lahko tudi 

oseba, ki nima ustreznega znanja in 

usposobljenosti za pripravo predlogov določanja 

delitev.  

Po trenutnem predlogu pravilnika bi bilo tako še 

dalje omočeno in dovoljeno, da predloge in 

izračune pripravlja nekvalificirano osebje, ki 

nima ustreznega matematičnega, tehničnega ali 

gradbeniškega znanja za pripravo predlogov ter 

določitev tehničnih parametrov. To bi povzročilo, 

da bodo predlagani slabi in napačni predlogi 

parametrov, ki ne bodo osnovani na tehničnih 

lastnostih stavb in bodo kot taki neprimerni za 

specifične stavbe. To bo še poglobilo 

problematiko napačnih delitev stroškov 

ogrevanja.  

Predloge parametrov delitve lahko predlaga le 

usposobljeni strokovnjak z ustrezno izobrazbo in 

delovnimi izkušnjami ter pregledom situacije na 

objektih. Usposabljanje in certifikacija preko 

vikend tečajev zaradi kompleksnosti področja ni 

ustrezna. 

Predlog ne določa nikakršnih pogojev za 

»usposobljenega strokovnjaka«. 
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4. člen, 2. 

odstavek 

(2) Lastniki odločijo o parametrih za delitev 

in obračun stroškov za toploto iz prejšnjega 

odstavka na podlagi predloga parametrov, ki 

jih je pripravil upravnik. 

Če lastniki ne odločijo o začetku in traja 

nju obračunskega obdobja, o tem odloči 

upravnik 

 

Upravnik lahko deluje le v skladu z interesi 

etažnih lastnikov in se mu ne sme podeljevati 

pravic s katerimi lahko položaj zlorabi za lastne 

interese. Upravnik je lahko le izvajalec storitev v 

imenu lastnikov in nobenih odločitev ne bi smel 

sprejemati sam, saj nima ustreznih kompetenc.  

 

Sprejem sporazuma za pravično porazdelitev 

stroškov ogrevanja je primarno v interesu etažnih 

lastnikov. Odločitev tako ni mogoče prepustiti 

osebam (pravnim ali fizičnim), ki nimajo 

izkazanega interesa za pravilnost in pravičnost 

obračunov stroškov. 

Predlog je v nasprotju s Stanovanjskim zakonom 

(SZ-1),  ki za vse primere v katerih lastniki ne 

morejo sprejeti odločitve, namesto lastnikov 

lahko odloča le sodišče v interesu zaščite vseh 

etažnih lastnikov ter njihove lastnine. Tako velja 

tudi v ostalih podobnih odločitvah: 

- SZ-1: 23. člen, 4. odstavek 

- SZ-1: 26. člen, 4., 5. odstavek 

- SZ-1: 28. člen, 1., 2., 3. odstavek 

- SZ-1: 29. člen, 4., 5. odstavek 

- ipd 

 

Dikcija odstavka je spremenjena tako, da že pravilnik 

določa trajanje obračunskega obdobja. 

6. člen – 1. in 3. 

odstavek 

 

(1) Lastniki vseh posameznih delov stavbe 

morajo pred začetkom obračunskega 

obdobja vgraditi merilnike toplotne energije 

za toploto za ogrevanje.  

 

(3) Lastniki vseh posameznih delov morajo  

pred začetkom obračunskega obdobja  

v posamezne dele stavbe vgraditi vodomere 

za toplo vodo. 

 

Pravilnik spreminja že obstoječe dogovore med 

lastniki na stavbah, ki so že desetletja v 

funkcionalni uporabi in tehnično prevzeta.  

 

Obvezo po namestitvi delilnikov se lahko zahteva 

le s sklepom lastnikov - enako kot je predvideno 

za investicije na stavbi – torej več kot 50% 

soglasij (po lastniških deležih). SZ-1 v 3. 

odstavku 29. člena celo določa, da je za vgradnje 

novih naprav, opreme, instalacij,… zbrati celo 

75% soglasij. Predlog pravilnika je tako v 

Pravilnik ne posega v pogodbo o medsebojnih 

razmerjih. 

 

Dogovori o delitvi stroškov ogrevanja, ki so sklenjeni 

na podlagi starega pravilnika, se lahko (po dikciji v 

prehodnih določbah) uporabljajo tudi naprej. 

 

Pravilnik v 2. členu izrecno določa, da se za postopek 

odločanja lastnikov posameznih delov stanovanjske 

stavbe uporabljajo predpisi, ki urejajo upravljanje 

večstanovanjskih stavb. 
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nasprotju s Stanovanjskim zakonom.  

 

 

 

10. člen, 2. 

odstavek 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, 

se v primeru, ko topota za ogrevanje v 

posamezni del  

vstopa na več mestih, stroški za ogrevanje v 

višini 

i 50%,  kot jo določijo etažni lastniki s 

sklepom/medsebojnim sporazumom 

razdelijo na posamezne dele stavbe na 

osnovi  

porabniških deležev, določenih na osnovi 

11., 12., 13., 14. in 15. člena tega pravilnika 

 

Predlog pravilnika ne upošteva specifičnosti 

posameznih objektov in predvideva, da so vse 

situacije predvidljive in enake. 

 

V starejših objektih si toplotno postajo deli več 

objektov, ki so fizično ločeni, torej ni prehoda 

toplota skozi stene.  

 

Eno vertikalo si lahko deli le manjši del stanovanj  

(konkretno v našem primeru le 1,7% stanovanj 

iste toplotne postaje in niti na posameznem 

objektu, niti na posamezni vertikali ni nameščen 

števec). 

V nekaterih objektih si ogrevajo ne le 

stanovanjsko površino temveč tudi hodnike na 

katerih so nameščeni in odprti radiatorji brez 

nameščenih delilnikov. Hodniki niso vključeni v 

ogrevalno površino. 

Med različnimi objekti so lahko izrazite razlike v 

povprečni porabi (po podatkih iz delilnikov) na 

kvadratni meter ogrevane površine (v prilogi 1 

dejanski primer porabe 3 mesecev v 3 objektih z 1 

toplotno postajo). 

 

Predlagani delež za delitev po ogrevalni površini 

je, bi lahko veljal le v primeru, da ima vsak objekt 

in predvsem vsaka vertikala nameščen merilnik 

toplote  in da se po površini deli le toplota, ki je 

dejansko prišla v posamezno stavbo in 

posamezno vertikalo.  

 

Kadar se strošek toplote deli na več fizično 

ločenih objektov, je bolj smiselno povečati 

variabilni delež (priloga 1). Razmerje se lahko 

določi le z analizo objektov in s sklepom 

Odstavek je črtan. 

 

Pravilnik o delitvi stroškov se uporablja za delitev 

stroškov ogrevanja ene stavbe. Poraba te stavbe mora 

biti merjena. Energetski zakon v 356. členu določa, da 

se na mesto oddaje ali na toplotni izmenjevalnik 

namesti števec za celotno stavbo, v prehodnih 

določbah pa je določeno, da je rok za vgradnjo teh 

števcev 1. oktober 2015. Večina stavb je imela vgrajen 

en števec za toploto, saj je bila to obveznost, ki jo je 

določal že stari energetski zakon. Novost iz EZ-1 je 

namestitev ločenega števca za sanitarno toplo vodo za 

celo stavbo. Podrobno urejanje v pravilniku ni 

potrebno, saj je zakonska določba izvedljiva. Merjenje 

toplote za celo stavbo je predpogoj za delitev stroškov 

znotraj stavbe z več posameznimi deli. 
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lastnikov. 

 

 

 

 

11.člen 

Če ugotavljanje porabniškega deleža 

posameznega dela stavbe zaradi objektivnih 

okoliščin: konkretizirati možne okoliščine, ni 

mogoče, se porabniški delež določi tako, da 

je za ogrevanje enak deležu ogrevane 

površine, za pripravo tople vode pa je enak 

deležu števila uporabnikov, v poslovnem 

delu pa deležu ogrevane površine 

Potrebna je izrecna navedba, kaj se obravnava kot 

objektivna okoliščina. 

Tako lastniki kot izvajalec delitve/upravnik lahko 

člen zlorabijo s prikrivanjem dejanskih okoliščin 

zakaj popis ni mogoč. 

 

 

Vse okoliščine je v pravilniku nemogoče določiti, zato 

je le pavšalna navedba. Pomembno je, da so v 12. 

Navedene kršitve. 

 

manjkajoče 

Odgovornost izvajalca in upravnika za 

pravilnost obračuna. 

Veliko je primerov, ko niti izvajalec delitve niti 

upravnik ne poskrbita, da so obračuni pravilni. 

Lastniki nimajo nobenega načina, da bi zagotovili 

pravilnost obračuna, saj energetski inšpektor ne 

preverja pravilnost izračunanih zneskov ter tako 

etažnim lastnikom ostane le tožba. 

Pri tem je še večji problem, ker popise izvajajo 

lahko osebe brez kvalifikacije in potrdila o 

usposobljenosti brez ustrezne programske opreme 

in tako lastniki niso zaščiteni pred napačnimi 

obračuni in da bodo narejeni popravki, če se 

ugotovijo nepravilnosti. 

 

Kadar pravilnik nalaga obvezo za najemanje 

dodatnih izvajalcev za izvedbo postopkov, naj se 

opredeli tudi zahtevano usposobljenost za 

opravljanje dela naloži tudi odgovornost za 

pravilno izvedbo postopka. 

 

Pravno podlago za sprejetje Pravilnik o delitvi stroškov 

določa 357. Člen Energetskega zakona.  

 

Energetski zakon v kazenskih določbah določa 

sankcije za dobavitelja toplote, upravljalca skupne 

kotlovnice, izvajalca delitve in izvajalca obračuna. 

 

Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek dobavitelj 

toplote iz omrežja ali upravljavec skupne kotlovnice, 

če: 

- stroškov za porabo toplote posamezne stavbe 

ne obračunava na podlagi meritev porabe toplote 

posameznih stavb (tretji odstavek 357. člena tega 

zakona); 

- v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah 

z najmanj štirimi posameznimi deli ne obračunava 

stroškov toplote po dejanski porabi za vsak njen 

posamezni del skladno s predpisom iz tretjega 

odstavka 357. člena tega zakona. 

 

Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 

delitve stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah 

in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, 

ki ravna v nasprotju s predpisom iz tretjega odstavka 

357. člena tega zakona. 
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Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 

obračuna stroškov za toploto v večstanovanjskih 

stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi 

posameznimi deli, ki ravna v nasprotju s predpisom iz 

tretjega odstavka 357. člena tega zakona. 

 

manjkajoče 

Odgovornost upravnika in izvajalca delitve 

za vpogled v podatke obračuna. 

Če izvajalec ali upravnik ne zagotovita vpogleda 

v podatke obračuna ter ostale podatke obračunov 

(21., 22. in 23. člen) po trenutnem pravilniku ne 

nosijo nobene odgovornosti.  Če so podatki 

predpisani s pravilnikom, naj pravilnik opredeli 

tudi odgovornost in spor/nepravilnosti naj rešuje 

institucija pristojna za pravilnik. 

 

Ker to delo lahko izvajajo osebe brez kvalifikacije 

in potrdila o usposobljenosti dela, so lastniki 

dodatno nezaščiteni v primeru, da niti izvajalec 

delitve niti upravnik dejansko ne izvajata pravilne 

delitve in ne zagotavljajo vpogled. Pravilnik 

nalaga lastnikom le dodatne obveznosti, hkrati pa 

jih ne zaščiti pred slabimi izvajalci na trgu. 

 

Glej pojasnilo k prejšnji pripombi 

manjkajoče Predpisati obrazec za obliko v kateri 

izvajalci poročajo način obračuna 

Izvajalci delitve in upravnik niso kvalificirani in 

usposobljeni za izvajanje delitve, zato prihaja na 

trgu do veliko napačnih obračunov s poročanjem 

podatkov, ki jih ne znajo izračunati.  

 

Priloga 2: primer podatkov, ki jih na prošnjo za 

vpogled v podatke podaja naš trenutni izvajalec. 

Kljub pritožbam ga upravnik ni zamenjal. To je 

že tretji izvajalec v petih letih – vse je izbral 

upravnik in z vsemi so težave zaradi napak v 

obračunih in slabega poročanja. 

 

Predpisan obrazec bi predstavljal preveliko spremembo 

glede na sedanje stanje. Izvajalci delitve oziroma 

upravniki izstavljajo račune za skupne stroške, ki jih 

delijo skladno z določbami Pravilnika o upravljanju 

večstanovanjskih stavb, ki oblike in vsebine ne določa. 

Stroški za toploto se le eden izmed stroškov, zato bi 

bilo neustrezno predpisovati obliko oziroma obrazec. 
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Priloga 1: Primerjava porabe 1 toplotna stavba za več stanovanjskih stavb 

Situacija: 3 fizično ločeni objekti uporabljajo skupaj toplotno postajo, ki je v Stavbi 2 (vhod 2). Stroški se po trenutnem sporazumu ogrevanja delijo 30% po površini in 70% 

po delilnikih za vse stavbe in vse vhode. Nimamo nameščenih merilnikov toplote na posamezni vhod ali stavbo. Korekcijske faktorje je določil upravnik sam oziroma v 

sodelovanju s prvim izvajalcem delitve. Korekcijski faktorji naj bi bili izkustveni in jih lastniki nismo dobili v pregled ob namestitvi delilnikov. Ne upoštevajo smeri neba 

(sever, jug,…), podkletenost nekaterih stanovanj, delnih zunanjih sten. Upravnik ni upošteval pobude stanovalcev, da se po obnovljeni fasadi pripravi projekt za popis 

toplotne učinkovitosti in pregled ter posodobitev korekcijskih faktorjev. Za namestitev merilnikov toplote na posamezno stavbo upravnik odgovarja, da je tehnično 

neizvedljivo. 

V petih letih smo že 2x zamenjali izvajalca za popis števcev in delitev stroškov toplote. Trenutno to storitev izvaja podjetje, katerih primarna dejavnost so 

elektroinstalacije (domofoni pd) in torej ne vedo nič o izkustvenih faktorjih za ogrevanja. Izbral jih je upravnik brez vednosti lastnikov. Izračune pripravljajo v excelih z 

napačnimi formulami (priloga 2). Mesečnih podatkov, ki so bili osnova za razdelitev stroškov, ne dobimo na vpogled (kljub večkratnim pisnim pozivom). Na podlagi težko 

pridobljenih podatkov se je za veliko mesečnih obdobij ugotovilo napačne razdelitve stroškov. Vse najdene napake se niso popravile. Energetski inšpektor pravi, da ni 

pristojen. 

Kot navedeno, so vse tri stavbe fizično ločene in nimajo nobene skupne stene. Med njimi je več metrov prazne površine (zelenica). Posamezni vhodi ene stavbe pa si 

delijo eno vmesno steno, ki ni v celoti skupna, saj so posamezni vhodi zamaknjeni in imajo tako vsi tudi sredinski vhodi 1-2 metra zunanje stene. Ta razmak ni upoštevan pri 

korekcijskih faktorjih. Cevi iz toplotne postaje iz stavbe 2 potekajo pod zemljo do stavb 1 in 3. Za ogrevanje stanovanj je napeljana vertikalna napeljava – od 2 do 5 vertikal 

na stanovanje. Na eni vertikali so maksimalno 4 stanovanja (od skupno 225-tih).  

Vse tri stavbe imajo obnovljeno fasado. 

 

Povprečna poraba 

po delilnikih z 

upoštevanjem 

kor.faktorjev 

oktober  

Povprečna poraba 

po delilnikih z 

upoštevanjem 

kor.faktorjev 

november  

Povprečna poraba 

po delilnikih z 

upoštevanjem 

kor.faktorjev 

december  

Povprečna poraba 

po delilnikih brez 

kor.faktorjev 

oktober  

Povprečna poraba 

po delilnikih brez 

kor.faktorjev 

november  

Povprečna poraba 

po delilnikih brez 

kor.faktorjev 

december  

Stavba 1 razmerje na povprečje 1,03 1,15 1,04 0,80 1,14 1,03 

vhod 1 (razmerje na povpr.) 0,95 1,03 0,95 0,79 1,02 0,95 

vhod 2 (razmerje na povpr.) 1,12 1,37 1,13 0,55 1,34 1,12 

vhod 3 (razmerje na povpr.) 1,02 0,99 1,01 1,15 1,01 1,02 

Stavba 2 razmerje na povprečje 1,05 1,05 1,05 1,29 1,06 1,05 

vhod 1 (razmerje na povpr.) 1,63 1,74 1,59 2,18 1,79 1,63 

vhod 2 (razmerje na povpr.) 0,88 0,78 0,91 0,87 0,76 0,88 

vhod 3 (razmerje na povpr.) 0,74 0,78 0,74 1,04 0,78 0,74 

Stavba 3 razmerje na povprečje 0,96 0,87 0,95 1,02 0,87 0,96 

vhod 1 (razmerje na povpr.) 0,85 0,80 0,85 0,81 0,80 0,85 

vhod 2 (razmerje na povpr.) 0,75 0,49 0,74 0,54 0,50 0,75 

vhod 3 (razmerje na povpr.) 1,06 1,01 1,07 1,27 1,00 1,06 

vhod 4 (razmerje na povpr.) 1,13 1,16 1,12 1,39 1,17 1,13 
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SKUPAJ  1 1 1 1 1 1 

Vir: izračun iz podatkov popisa za naše objekte oktober-november-december 2013. Pravilnost odvisna od pravilnosti podatkov popisa. 

Legenda:  

- rdeča polja: poraba (enote po delilnikih / kv. meter ogrevalne površine) višja od povprečne porabe vseh objektov 

- zelena polja: poraba (enote po delilnikih / kv. meter ogrevalne površine) nižja od povprečne porabe vseh objektov 

 

Kot razvidno iz tabele:  

- V stavbi 1, vhod 2 (sredinski del stavbe brez dodatnih zunanjih sten) se kaže izrazito višja povprečna poraba na kvadratni meter ogrevane površine.  Z upoštevanjem 

korekcijskih faktorjev, je poraba od 12 do 37 % višja, brez upoštevanja kor. faktorjev pa je v enem mesecu za 45 % nižja, v drugih dveh mesecih pa 34 oziroma 12 

odsotnih točk višja. 

- V stavbi 1, vhod 1 (končni del stavbe z dodatno zunanjo steno na jug) se kaže v dveh mesecih poraba na kv. meter nižja od povprečja , v enem mesecu pa rahlo višja. 

Razlika je vidna tako z ali brez upoštevanja korekcijskih faktorjev.  

- v stavbi 2, vhod 1 (del stavbe z zunanjo steno na zahod) v vseh mesecih porablja izrazito več toplote na kvadratni meter. Tudi z upoštevanjem korekcijskih faktorjev, 

se kaže izrazito višja poraba na kvadratni meter – od 59 do 74 % višja! 

- v stavbi 3, vhod 4 (del stavbe z zunanjo steno na jug) v vseh mesecih porablja izrazito več od povprečja na kvadratni meter. Tudi z upoštevanjem korekcijskih 

faktorjev, se kaže izrazito višja poraba na kvadratni mete – od 12 do 16 % višja! 

- V stavbi 3, vhod 4 (sredinski del stavbe brez dodatnih zunanjih sten) se ravno tako kaže poraba višja od povprečja. Tudi z upoštevanjem korekcijskih faktorjev, se 

kaže višja poraba na kvadratni meter – od 1 do 7 % višja! 

- V stavbi 3, vhod 1 (del stavbe z 1 dodatno zunanjo steno na sever) se kaže izrazito nižja povprečna poraba na kvadratni meter glede na povprečje vseh stavb – od 15 

do 20 % nižja! 

- V stavbi 3, vhod 2 (sredinski del stavbe brez dodatne zunanje stene) se kaže izrazito nižja povprečna poraba na kvadratni meter glede na povprečje vseh stavb – od 25 

do 51 % nižja!. 

Pri nas bi s povečanjem fiksnega deleža okoristili lastniki, ki so razsipni z ogrevanjem in bi ukrep vplival destimulativno tudi na vse ostale, ki ogrevajo normalno. Lahko da so 

korekcijski faktorji določeni napačno, kar bi nazorno pokazalo, da upravniki in izvajalci delitve niso usposobljeni za pripravo predlogov s parametri za delitev stroškov. Če 

fizično ločeni objekti nimajo nameščenih dodatnih merilnikov toplote ob prihodu toplote v posamezno stavbo, bi se s povečanjem fiksnega deleža prevalilo stroške ogrevanja 

od potratnih uporabnikov na uporabnike, ki dejansko niso porabili zaračunane toplote in je tudi preko sten ali vertikal niso posredno  koristili. 
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Priloga 2: 

Primer izpisa podatkov (primer za april 2014) 

 

- iz izpisa ni razvidna skupna ogrevalna površina in ni vidna skupna poraba po delilnih – nekorigirana / korigirana s kor. faktorji. Izračuna se tako ne more preveriti, saj 

niso podani vsi podatki, ki so osnova za obračun in delitev na posamezno stanovanje. 

- Vsote se ne ujemajo: variabilni delež s korekcijo je 0,01, fiksni delež je 0,15  skupni delež je 0,14  (zadnji trije stolpci zgornje tabele) 

Ta razlika je pri vseh stanovanjih z nameščenimi delilniki v višini 0,01 – 0,03 točke in nastaja zaradi napačnega prikaza deleža stanovanj, ki nimajo nameščenih 

delilnikov - teh je 5 od skupno 225 stanovanjskih enot. 

 

Niti upravnik niti izvajalec v celi kurilni sezoni 2013/2014 nista želela rešiti nepravilnosti na izpisih in podati manjkajočih podatkov, da bi se obračune lahko preverilo.  

Predlagani pravilnik je tako neustrezen, saj nepravilnosti pri naših obračunih ne bo rešil, temveč le še povečal manevrski prostor upravniku ter izvajalcem delitve za 

povzročanje napak in sprejemanje neustreznih določb. Sporazum o delitvi stroškov ogrevanja mora biti izključno odločitev etažnih lastnikov. Upravnik ter izvajalci delitve pa 

morajo biti odgovorni za pravilno izvajanje storitev in poročanje v skladu s sklepi lastnikov, pravilniki,  tehničnimi zakonitostmi in matematičnimi pravili. Določbe, ki so v 

pravilnikih, ne bi smele biti predmet osebnih tožb temveč uradnih institucij, ki so odgovorne za pravilnik. 
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PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB ZA  

 

P R A V I L N I K  

o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli 

 

Predlagatelj in kontaktna oseba: Naslov in telefon: Datum: 

Boštjan Trampuš Cesta revolucije 14, 4270 Jesenice 031/ 325 135 05.01.2015 

 

Št. člena in 

odstavek 

Predlog spremembe predlagane 

določbe 
Utemeljitev 

Odgovor MZI 

10 (2) SE ČRTA oz. korigira glede na 

podane pripombe. 

Vertikalni vodi, ki potekajo skozi posamezne dele stavb oz. 

prostore stanovanja, namreč nikakor ne zadostijo potrebi po 

ogrevanju in posledično upravičenosti stroškov ogrevanja v 

višini 50 %.  

 

V kolikor se smatra, da je temu tako, predvidevam, da se bo 

omenjeni člen podkrepil z ustreznimi meritvami oziroma 

strokovno utemeljitvijo.  

 

Člen je spremenjen tako, da je možna večja 

fleksibilnost glede na posamezni primer. 

15 (1) Ukinitev korekturnih faktorjev oz. 

korigiranje člena glede na podane 

pripombe. 

Smatram, da se lega stanovanja v več stanovanjski stavbi ne 

nazadnje odraža tudi v tržni vrednosti stanovanja, pri čemer je 

upoštevanje načela solidarnosti in upoštevanje korekturnih 

faktorjev brezpredmetno. 

 

Na kakšen način se bodo torej upoštevali korekturni faktorji in 

načelo solidarnosti ter posledično delitev stroškov v primeru, ki 

ga navajam v utemeljitvi (4 in 5 odstavek) na črtanje 17. Člena 

(1), (3). 

 

Celoten ovoj stavbe (stene, streha in plošča proti 

tlom oziroma kleti) so skupni del. To pomeni, da 

so v lasti vseh lastnikov posameznih delov in da 

si vsi lastniki delijo stroške. 

17 (1), (3) 

 

SE ČRTA oz. korigira glede na 

podane pripombe. 

Očitno nihče od pripravljavcev tega pravilnika ni pomislil na 

možnost, da se daljinsko centralno ogrevanje v večstanovanjskih 

stavbah ne koristi oziroma se posamezne dele stavb ogreva na 

načine z drugimi energenti (el. energija, trda goriva).  

 

Na kakšen način se bodo torej delili stroški v primeru, da se več 

kot 50 % stanovalcev ogreva z drugim energentom in ima 

posledično stanje porabe na delilnikih enako nič ?  

Pravilnik določa način delitve v primerih, ko je 

skupni ogrevalni sitem skupni del (v lasti vseh 

lastnikov). V tem primeru si stroške delijo vsi 

lastniki. 
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V primeru upoštevanja 17. Člena (1) bo lastnik posameznega 

dela stavbe prisiljen (na osnovi katere zakonodaje??) v uporabo 

daljinskega centralnega ogrevanja oz. porabe po delilnikih, saj bo 

v nasprotnem primeru oškodovan, tako, za stroške, ki jih ni 

povzročil (obračun po 16. členu), kot tudi za stroške, ki jih je 

imel z ogrevanjem na druge energente.  

 

Za lažje razumevanje problema vzemimo ponazoritev na primeru 

večstanovanjske stavbe z osmimi posameznimi deli (4 

nadstropja; 2 enoti/ 1 nadstropje), v kateri je izvedeno vertikalno 

centralno daljinsko ogrevanje, na katerega se ogrevajo le 4 enote 

na istem vertikalnem vodu (1-4 nadstropje), medtem ko ostale 4 

enote na drugem vertikalnem vodu uporabljajo ogrevanje na trda 

goriva in imajo posledično stanje porabe po delilnikih enako nič.  

 

Ali je pošteno, da se torej lastniki 4 enot, ki se ne ogrevajo na 

centralno ogrevanje plačujejo strošek ogrevanja po ogrevani 

površini in ki ga v bistvu sploh niso povzročili ? 

 

V primeru, da se 17. Člen ne črta vas sprašujem, kateri zakonski 

akt prepoveduje ogrevanje na kakršenkoli drug način od 

centralnega ogrevanja, če je le ta izveden v večstanovanjski 

stavbi ? 
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PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB ZA  

 

P R A V I L N I K  

o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli 

 

Predlagatelj in kontaktna oseba: Naslov in telefon: Datum: 

Mag dom Gorazd Makarovič s.p., upravljanje objektov 041/ 832 144 07.11.2014 

 

Št. člena in 

odstavek 

Predlog spremembe predlagane 

določbe 
Utemeljitev 

Odgovor MZI 

 

4.člen  

4.odstavek 

S pravilnikom ne morete predpisati, da 

»izjavalec pridobi podatke o …… 

višinah posameznih delov in o toplotnih 

izgubah posameznih delov stavbe od 

upravnika. 

 

Ti podatki se ne nahajajo v uradnih evidencah in upravnik z 

njimi NE razpolaga.  

 

Podatek o višini posameznih delov, kakor izračun o toplotnih 

izgubah posameznih delov morajo etažni lastniki naročiti pri 

izvajalcu takšnih storitev, naročilo pa se lahko šteje za posel 

rednega upravljanja, kjer je potrebno pridobiti soglasje malo 

nad 50% po deležih etažne lastnine. 

 

Teh dveh podatkov torej izvajalec delitve ne more pridobiti 

ali zahtevati od upravnika, temveč le od etažnih lastnikov, ki 

to storitev naročijo.  

Podatke pa lahko na to etažni lastniki predajo upravniku, ki 

jih v njihovem imenu le posreduje izvajalcu delitve obračuna 

stroškov porabljene toplote. 

Člen je spremenjen, tako da določa, da 

izvajalec delitve podatke pridobi od 

lastnikov oziroma upravnika. 
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PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB ZA  

 

P R A V I L N I K  

o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli 

 

 

Predlagatelj in kontaktna oseba: Naslov in telefon: Datum: 

Jože Rataj  Ul. Dušana Kvedra 26, Šentjur  070/ 877 295 07.01.2015 

 

 

Št. člena in 

odstavek 
Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev 

Odgovor MZI 

 

17/1 

NAJVEČ 20% OD OGREVANE POVRŠINE NA TA NAČIN PODPIRAMO 

VARČEVANJE 

Člen 17. Se nanaša samo na posebne situacije. 

Delež, ki je načeloma obračunan po površini je 

določen v 10. Členu. 

 

 

4/3 

LASTNIKI POTRDIJO Z VEČINI GLASOV NA 

ZBORU STANOV. 

LJUDJE IMAJO PRAVICO, DA 

ODLOČAJO ZA KAR PLAČUJEJO 

Pravilnik o delitvi stroškov v 2. členu izrecno 

določa, da se za postopek odločanja lastnikov 

posameznih delov stanovanjskih stavb 

uporabljajo predpisi, ki urejajo upravljanje 

večstanovanjskih stavb. 

 

Poleg tega pravilnik o delitvi stroškov v 10. 

členu določa, da se stroški lahko delijo na način, 

ki ga določijo lastniki, če tako odločitev 

sprejmejo s 100 % soglasjem. 

 

 

10/2 

NAJVEČ 20%  S TEM SPODBUJAMO VARČEVANJE Delež je različen, ker so tudi instalacije v stavbah 

različne. 

 

 

15/1 

LASTNIKI POTRDIJO Z VEČINO GLASOV NA 

ZBORU STANOV. 

IMAMO PRAVICO, DA 

SOODLOČAMO ZA KAR PLAČUJEMO 

V praksi se je pokazalo, da ni ustrezno, če 

lastniki odločajo o korekcijskih faktorjih 

Poleg tega pravilnik o delitvi stroškov v 10. 

členu določa, da se stroški lahko delijo na način, 

ki ga določijo lastniki, če tako odločitev 

sprejmejo s 100 % soglasjem. 

 DELILNIKI SO MIRODAJNI ŠE NAPREJ NE SPREMINJATE ZAKONE KAKOR upoštevano 
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26 SE VAM ZAHOČE 

 

PRAVILNIK 

O NAČINU DELITVE STROŠKOV NAJ 

ODLOČAJO PLAČNIKI NE PA 

ORGANIZACIJE, KATERE MORAMO 

PLAČEVATI 

IMAMO PRAVICO DO 

SOODLOČANJA, V NASPROTNEM 

PRIMERU SLEDIJO POBUDE ZA 

REFERENDUM 

Pravilnik o delitvi stroškov v 2. členu izrecno 

določa, da se za postopek odločanja lastnikov 

posameznih delov stanovanjskih stavb 

uporabljajo predpisi, ki urejajo upravljanje 

večstanovanjskih stavb. 

 

Poleg tega pravilnik o delitvi stroškov v 10. 

členu določa, da se stroški lahko delijo na način, 

ki ga določijo lastniki, če tako odločitev 

sprejmejo s 100 % soglasjem. 
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REGLEDNICA PODANIH PRIPOMB ZA  

 

P R A V I L N I K  

o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli 

 

Predlagatelj in kontaktna oseba: Naslov in telefon: Datum: 

Maja Šop in Marija Zupanič 051/ 606823 8.1.2015 

 

Št. člena in 

odstavek 
Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev 

Odgovor MZI 

 

Čl. 10 

2. odstavek  

Iz predlaganih 50% zvišati vsaj na  65% Sedanji predlog je skrajno destimulativen do 

vseh tistih, ki so razumno, varčno ravnali s 

toploto. Enostavni izračun pokaže, da bo bolje 

preiti na obračun po 12 členu, kuriti polno pri 

odprtih oknih, kljub faktorju 2,4.   

Upoštevano na način, da delež ni fiksno 

določen. 

Čl. 4 

3. odstavek 

 

Izvajalec delitve »določi« tehnične 

parametre……, besedo določi se zamenja z 

besedo PRIPRAVI….. 

Praksa je pokazala, da je izvajalec delitve 

določil  višine korekturnih faktorjev za 

izenačitev in lege posameznih delov v stavbi 

glede na njihove potrebe po toploti za sebe in 

prijatelje nepošteno zelo visoko. Določitev 

lahko sprejmejo ali zavrnejo samo lastniki.    

V praksi se je pokazalo, da ni ustrezno, če 

lastniki odločajo o korekcijskih faktorjih 

Poleg tega pravilnik o delitvi stroškov v 10. 

členu določa, da se stroški lahko delijo na 

način, ki ga določijo lastniki, če tako 

odločitev sprejmejo s 100 % soglasjem. 

 

 

VPRAŠANJA: 

1. Lastniki nekaterih stavb ne 

obračunavajo korekturnih faktorjev 

glede na lego stanovanja ali so sprejeli 

faktor 1 – kakšne so sankcije ali jih 

sploh ni? 

2. Imam soseda, ki je zapr balkonsko ložo, 

znotraj izoliral stanovanje, ogrevanje 

vertikalnih vodov mu daje 23°C, na 

delilnikih ima 0 porabo ali zapade v 

obračun po 17 členu. 3.i odstavek 

namreč govori, da podatki niso na voljo, 

kar pa ne drži. 

 

PRIPOMBA: Ta pravilnik je namenjen široki  

rabi poprečnih uporabnikov. Napisan je v 

izrazoslovju, ki ga razumejo le pravniki, pa še 

tem ni marsikaj jasno. Prosim vas dajte že 

enkrat naredit nekaj za malega človeka tudi ta 

prispeva svoj delež za javni sektor. 

1. Za naveden primer ni sankcij. Pravilnik 

o delitvi stroškov v 10. členu določa, 

da se stroški lahko delijo na način, ki 

ga določijo lastniki, če tako odločitev 

sprejmejo s 100 % soglasjem. 

2. Opisan primer zapade pod 12. člen. 

Opisan primer verjetno predstavlja tudi 

kršitve Stanovanjskega zakona in 

Zakona o graditvi objektov. 
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PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB ZA  

 

P R A V I L N I K  

o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli 

 

Predlagatelj in kontaktna oseba: Naslov in telefon: Datum: 

Peter Pfeifer; Domplan, d.o.o. Globoko 8e, Rimske Toplice; 03/ 544 24 50 09.01.2015 

 

Št. člena in 

odstavek 
Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev 

Odgovor MZI 

3. 5. 

 
 

Ne vem čemu je namenjen indeks. Zime so 

različno mrzle, posodobitve v ogrevalni sistem. 

Indeks porabe je namenjen primerjavi med leti. V 

drugem odstavku 24. Člena je jasno določen način 

izračuna, ki upošteva različno hladne zime. 

 

4. 3. 
 Kako mora biti izvajalec strokovno usposobljen ? 

Pogoji niso predpisani. 

 

6. 5. 
 

Kako mora biti delilnik združljiv z ogrevalnim 

sistemom ? 

Tako, da omogoča namestitev in indikacijo porabe 

toplote. 

9. 2. 

 
 Kako to narediš v hiši z delilniki ? 

Vprašanje ni jasno. Delilniki na določbo nikakor 

ne vplivajo. 

 

26.  
 Kaj pa tam kjer ni mogoče vgraditi merilnike ? 

Člen je črtan. 
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PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB ZA  

 

P R A V I L N I K  

o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli 

 

Predlagatelj in kontaktna oseba: Naslov in telefon: Datum: 

Ciril Adamič Gotska 9, Ljubljana  031/ 816 286 9.1.2015 

 

Št. člena in 

odstavek 
Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev 

Odgovor MZI 

 

10.člen 

odstavek (1) 

 

Stroški za ogrevanje se v višini 25% in za 

pripravo tople vode v višini 75% razdelijo na 

posamezne dele stavbe na osnovi porabniških 

deležev, določenih na osnovi 11., 12., 13., 14. in 

15. člena tega pravilnika. 

Dejanske porabe toplote posameznega dela 

stavbe ni možno izmeriti zaradi prehoda toplote 

med deli. Izračun pokaže, da neogrevan del stavbe 

porabi več kot 85% toplote v primerjavi z enakim 

ogrevanim delom. Ta toplota prehaja v neogrevani 

del iz ogrevanih delov, ki ga obkrožajo. 

Člen je spremenjen, fiksni deleži niso več 

določeni, le razpon. Minimalno 50 % 

stroškov je potrebno deliti na osnovi 

porabniških deležev, saj tako določa 

Energetski zakon. 

 

10.člen 

odstavek (2) 

 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se v 

primeru, ko topota za ogrevanje v posamezni 

del vstopa na več mestih, stroški za ogrevanje v 

višini 15% razdelijo na posamezne dele stavbe 

na osnovi porabniških deležev, določenih na 

osnovi 11., 12., 13., 14. in 15. člena tega 

pravilnika 

V tem primeru so posamezni deli ogrevani še preko 

vertikalnih vodov, kar se ne meri. Upoštevati je 

potrebno stroko in določiti 85% delež po 

ogrevani površini in 15% na osnovi porabniških 

deležev.  

Člen je spremenjen, fiksni deleži niso več 

določeni, le razpon. Minimalno 50 % 

stroškov je potrebno deliti na osnovi 

porabniških deležev, saj tako določa 

Energetski zakon. 

 

26.člen 

 

Člen se črta iz pravilnika Ker dejanske porabe toplote posameznega dela 

stavbe ni možno izmeriti, je nesmiselno zahtevati 

vgradnjo merilnikov toplotne energije namesto 

delilnikov. 

Člen je črtan. 

 

27.člen 

 

Ne glede na določbo prvega odstavka 15. člena,  

se  do 1.1. 2024 lahko uporabljajo korekturni 

faktorji določeni na  podlagi vrednosti, 

pridobljenih v praksi na primerljivih stavbah, z 

upoštevanjem pravil tehnike, če ne obstajajo 

izračuni iz prvega odstavka 15. člena. 

Deli stavbe na vrhu imajo zaradi lege (streha) več 

kot 35% višjo porabo toplote glede na dele v sredini 

stavbe. Korekturni faktorji se razlikujejo več kot za 

5%. 

Člen je spremenjen. 

 

 



24 

 

PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB ZA  

 

P R A V I L N I K  

o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli 

 

Predlagatelj in kontaktna oseba: Naslov in telefon: Datum: 

Enerkon d.o.o., Komenda; kontakt Mirjam Drnovšek 01/830 34 72, 

mirjam.drnovsek@enerkon.si 

Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod javorji 4,1218 Komenda  

01/830 34 70 

12.1.2015 

 

Št. člena in 

odstavek 
Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev 

Odgovor MZI 

3.člen, 

10.odstavek 

 

Predlagamo, da se odstavek spremeni tako, 

da se mu doda natančno definicijo besedne 

zveze »drug samostojni prostor« in bi za 

besedno zvezo drug samostojni prostor 

dodali: »pri čemer se za drug samostojni 

prostor uporablja definicija v SZ-1 ali drug 

predpis, ki ureja stanovanjske zadeve oz. 

definicije v njem« 

 

 

 

Po našem mnenju je termin »drug samostojen prostor« 

nedoločen pravni pojem  oz. premalo specificiran. V 

praksi prihaja do težav kaj spada pod ta samostojni 

prostor (sušilnica, hišniška soba…). Mi si 

predstavljamo, da pod ta pojem sodi vsak samostojen 

prostor, ki je ločen od drugih z neko prepreko (zid, 

vrata..). To pa je problem v praksi, ker ti prostori 

lahko v praksi nimajo radiatorjev in padejo pod 

skupne prostore s tega stališča in na delitev v skupnih 

prostorih in potemtakem niso samostojna enota. 

 

Po našem mnenju bi bilo smiselno dodati točno 

definicijo, ki je vezana na pojem v SZ-1.. 

V tretjem odstavku 3. Člena je navedeno, da 

imajo drugi izrazi s področja upravljanja 

stavb, ki niso opredeljeni v pravilniku, enak 

pomen kot v predpisih s področja upravljanja 

stavb; to se nanaša na Stanovanjski zakon in 

Pravilni o upravljanju stavb.  

 

4.člen, 2.odstavek 

Obveznosti lastnikov ali upravnika, da 

določijo začetek in trajanje obračunskega 

obdobja naj se doda rok izpolnitve, bodisi 

datumsko bodisi opisno, pri čemer 

predlagamo opredelitev z datumom.  

 

Tako predlagamo, da se obstoječemu 

odstavku na koncu doda stavek, ki glasi: 

»Začetek in trajanje obračunskega obdobja 

morajo lastniki ali upravnik določiti 

najkasneje do 20.8.« 

 

Pravilnik v predmetnem odstavku lastnikom nalaga 

obveznost, da med drugim določijo, kdaj se začne 

obračunsko obdobje ter koliko časa naj traja. Ta dva 

faktorja, torej tako datum začetka kot opredelitev 

trajanja obračunskega obdobja, sta za izvajalca delitve 

izredno pomembna, saj se mora izvajalec delitve pred 

pričetkom obračunskega obdobja, v katerem bo izvajal 

delitve za stavbo, ustrezno pripraviti. V praksi prihaja 

do primerov, ko se sprejme sklep o obračunskem 

obdobju že v času, ko že teče kurilna sezona in ima 

izvajalec delitve velike probleme z obračunom.  

 

Člen je spremenjen tako, da določa mesečno 

obračunsko obdobje. Navajanje roka zaradi 

tega ni potrebno. 
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ali podredno 

 

»Začetek in trajanje obračunskega obdobja 

morajo lastniki ali upravnik določiti 

najkasneje 15 dni pred začetkom kurilne 

sezone.« 

Prvi datum 20.8. je bil predlagan, ker se kurilna 

sezona začne 1.9. ali 1.10. in je treba navedeno urediti 

pred tema datuma. 

 

Upoštevati je namreč treba, da se delitve izvajajo v 

kurilni sezoni, katere začetek in trajanje ni izrecno 

vnaprej določeno, saj se prilagaja vremenskim oz. 

temperaturnim razmeram. V vsakem primeru se sicer 

vsaka kurilna sezona običajno začne v začetku meseca 

septembra ali oktobra, zaradi česar je za izvajalca 

delitve najbolj smiselno in primerno, da je o začetku 

in trajanju obračunskega obdobja obveščen najkasneje 

do 20. avgusta (10 dni pred prvo potencialno kurilno 

sezono). Druga možnost, ki jo kot izvajalec lahko še 

predlagamo je, da se rok za izpolnitev obveznosti 

določi opisno, pri čemer v tem primeru predlagamo, 

da se določi vsaj 15 dni pred pričakovano kurilno 

sezono. Pri tem pa kljub vsemu opozarjamo, da kot že 

navedeno, začetek kurilne sezone ni določen s fiksnim 

datumom, zato bi bil v tem primeru tudi rok izpolnitve 

obveznosti za lastnike ali upravnika nedoločen. V 

vsakem primeru pa predlagamo, da se rok izpolnitve 

za lastnike oziroma upravnike določi, saj je za 

izvajalca delitve praktično nemogoče opraviti vso 

delo, če te podatke prejme od npr. več stavb ali celo 

večine stavb v zadnjih nekaj dneh pred pričetkom 

obračunavanja.  

 

4.člen, 

3. odstavek 

Predlagamo spremembo odstavka v delu, 

kjer ta izvajalcu delitve nalaga, da določi 

tehnične parametre, ki so potrebni za 

izvajanje delitve stroškov, in sicer tako, da 

se tehnični parametri izrecno in jasno 

določijo, prav tako naj se določi tudi način 

določitve teh parametrov ter rok določitve.  

 

Predlagamo, da začetek besedila 3. odstavka 

glasi: » Izvajalec delitve naredi izračun 

višine korekturnih faktorjev za izračun 

Glede na to, da pravilnik izvajalcu delitve nalaga 

obveznost, da določi tehnične parametre, bi morali biti 

ti tehnični parametri tudi navedeni. Izvajalec delitve 

ne more sam določati kateri tehnični parametri so 

potrebni za izvajanje delitve stroškov, pač pa to določa 

zakonodajalec. Izvajalec delitve na podlagi 

zapovedanih tehničnih parametrov, ki jih mora 

upoštevati nato samo izvede delitev stroškov. Tehnični 

parametri morajo biti zato jasno našteti, zaradi česar je 

tudi zaključek naštevanja tehničnih parametrov z 

uporabo »…« neustrezen. V takšnem primeru namreč 

Upoštevano 
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vpliva lege posameznih delov v stavbi glede 

na njihove potrebe po toploti, ki so potrebni 

za izvajanje delitev stroškov ogrevanja… .« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prav tako naj se iz pavšalnega naštevanja 

tehničnih parametrov v oklepaju briše 

besedna zveza »način določanja količine 

toplote za pripravo tople vode«.  

določba pušča odprte možnosti za dodajanje tehničnih 

parametrov po lastni presoji vsakega posameznega 

izvajalca delitve. Nasprotno pa morajo biti tehnični 

parametri izvajalcu delitve vnaprej znani, da je lahko 

izvajanje delitve stroškov sploh pravilno in zakonito.  

 

V skladu z navedenim predlagamo črtanje besedne 

zveze »določi tehnične parametre« v označen del na 

levi strani predloga. 

 

Glede tehničnega parametra načina določanja količine 

toplote za pripravo tople vode pa opominjamo, da tega 

izvajalec delitve v nobenem primeru ne more določati. 

Količino toplote za pripravo tople vode določa 

dobavitelj toplotne energije, ki dejansko skrbi za 

ogrevanje vode, medtem ko izvajalec delitve samo 

deli stroške, ki v stavbi nastanejo v zvezi s tem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Količina toplote z pripravo tople vode se 

načeloma meri (skladno z določbo 

Energetskega zakona). Samo v primerih, ko 

meritve ne obstajajo, se količin določi 

računsko z eno izmed metod v prilogi 

pravilnika.  

 

4.člen,  

4.odstavek 

Iz odstavka naj se črta besedna zveza »o 

višinah posameznih delov«.   

Predmetni odstavek upravniku nalaga obveznost, da 

izvajalcu delitve posreduje podatke, ki jih izvajalec 

delitve potrebuje za pravilno in zakonito izvajanje 

delitve stroškov. Podatka o višinah posameznih delov 

izvajalec delitve ne potrebuje več, zato ga tudi 

upravnik ni dolžan posredovati. Glede na to, da 

skladno z določbami novega pravilnika, izvajanje 

delitve in obračunavanje stroškov na podlagi 

prostornine ogrevanega prostora, ni več dovoljeno, je 

ta podatek za izvajalca delitve irelevanten, zato 

predlagamo, da se ta podatek črta iz predmetnega 

odstavka.  

Člen o višinah je vključen v pravilnik, zato je 

ta podatek relevanten. 

 

5.člen 

 

Besedilo navedenega člena naj se spremeni 

tako, da bo iz nje izhajalo, da je delitev 

stroškov na stanovanjski in poslovni del 

možna samo, če sta na stavbi vgrajeni dve 

merilni mesti, tako da se bo prvi odstavek 

Predmetni člen opisuje način delitve stroškov v 

poslovno-stanovanjskih objektih. Pri tem člen nalaga, 

da se stroški v tovrstnih stavbah delijo med oba dela, 

torej stanovanjskega in poslovnega. Delitev stroškov 

na dva dela pa je v stavbi mogoče le, če dobavitelj 

Navajanje dveh merilnih mest ni potrebno, 

ker Energetski zakon določa: 

Če stavba prejema toploto iz daljinskega 

ogrevanja ali hlajenja ali se s toploto oskrbuje 

iz skupne kotlovnice, kot jo določajo predpisi 
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člena glasil:  

 

»V stanovanjsko-poslovni stavbi ali v drugi 

stavbi namenjeni za stanovanjsko in 

nestanovanjsko rabo, ki ima vgrajeni dve 

merilni mesti, ki prikazujejo porabo 

posebej za stanovanjski in posebej za 

poslovni del, se celotni stroški delijo med 

stanovanjski in poslovni del.« 

 

ali podredno, da se členu doda 4. odstavek, 

ki se glasi: 

 

»V stavbah, ki nimajo vgrajenih dveh 

merilnih mest, ki prikazujejo porabo posebej 

za stanovanjski in posebej za poslovni del, 

se določbe tega člena ne uporabljajo.« 

toplote na stavbi predhodno vgradni oziroma namesti 

dve merilni mesti, pri katerih eno merilno mesto 

prikazuje dejansko porabo toplote za stanovanjski, 

drugo pa za poslovni del stavbe. Na podlagi meritev 

posameznega merilnega mesta, lahko izvajalec delitve 

nato stroške tudi razdeli, v nasprotnem primeru pa je 

to nemogoče, saj izvajalec na noben drug način ne 

more ugotoviti koliko toplote je porabil stanovanjski 

in koliko poslovni del. Glede na navedeno torej 

predlagamo, da se bodisi v prvi odstavek člena doda 

besedilo kot navedeno v predlogu bodisi, da se na 

koncu člena doda še odstavek, ki določa, da se za 

delitev stroškov v tovrstnih stavbah, ki dveh ločenih 

merilnih mest nimajo, ta člen ne uporablja.   

s področja večstanovanjskih stavb, lastniki 

vsake stavbe zagotovijo, da se toplotni števec 

namesti za vsako stavbo posebej, posebej za 

ogrevanje in za pripravo tople sanitarne vode 

 

8.člen 

Besedilo člena naj se spremeni tako, da se 

namesto besede »sočasno« postavi najmanj 

15 dnevni rok za namestitev delilnika.  

 

Prav tako naj se besedna zveza »grelno telo« 

v celotnem besedilu člena zamenja z besedo 

»radiator«.  

 

Predlagamo torej, da se besedilo člena glasi: 

»V primeru zamenjave radiatorja, na 

katerem je nameščen delilnik, oziroma v 

primeru vgradnje dodatnega radiatorja, 

morajo lastniki v roku 15 dni od 

zamenjave oziroma dodatne vgradnje, 

zagotoviti namestitev delilnikov na nove 

radiatorje ter o tem predhodno obvestiti 

izvajalca delitve.« 

 

 

Zadevni člen lastnikom nalaga, da zagotovijo 

namestitev delilnika na zamenjani oz. novi radiator (v 

besedilu člena je sicer uporabljena besedna zveza 

»grelno telo«, vendar gre za neustrezno 

poimenovanje, kar bo pojasnjeno v nadaljevanju) 

sočasno ob namestitvi ali zamenjavi radiatorja. Po 

našem mnenju gre za neživljenjsko in v praksi tudi 

neizvedljivo zahtevo, saj lastniki delilnikov ne 

vgrajujejo oz. nameščajo sami. Delilnike na radiatorje 

nameščajo za to pooblaščena podjetja. To pa pomeni, 

da mora lastnik ob nakupu novega radiatorja oziroma 

ob zamenjavi radiatorja najprej obvestiti podjetje, ki 

prodaja in namešča delilnike, ter le-tega naročiti in se 

dogovoriti za termin namestitve delilnika. Kot 

podjetje, ki poleg izvajanja delitve, tudi prodaja in 

namešča delilnike, pa lahko iz prakse povemo, da vseh 

delilnikov vedno ni na zalogi, včasih niti ne pri našem 

dobavitelju, pri čemer moramo poudariti tudi, da ni 

vseeno kateri delilnik oziroma tip delilnika namestimo 

na posamezni radiator. Tudi v primeru, da ima 

podjetje delilnik na zalogi, pa je nemogoče 

Člen je enak kot v starem pravilniku. Pri 

izvajanju ni prihajalo do težav, zato ni 

razloga za spremembo. 

 

Izraz »grelno telo« je zamenjan z izrazom 

»radiator«. 
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pričakovati, da bo podjetje še isti dan na teren poslalo 

serviserja oziroma monterja, ki bo delilnik tudi 

namestil. Menimo torej, da je treba besedo sočasno 

zamenjati z določitvijo roka, pri čemer poudarjamo, da 

je iz našega stališča predlagani rok minimalne dolžine.  

 

Glede predlagane zamenjave besedne zveze »grelno 

telo« z besedo radiator pa na prvem mestu 

pripominjamo, da se v celotnem besedilu pravilnika 

izmenjuje uporaba označb »grelno telo« (8. in 25. 

člen) in »radiator«, pri čemer je po našem mnenju 

glede na smiselno razlago posameznih členov vedno 

mišljen radiator in ne grelno telo. Grelno telo je 

namreč splošen (širši) termin, ki označuje tiste 

predmete oziroma naprave, ki imajo funkcijo 

oddajanja toplote, med drugim radiatorje, vendar tudi 

naprave talnega gretja, IR panele idr. Delilniki pa se 

nameščajo zgolj na radiatorje, zato je v besedilu tega 

pravilnika v izogib dvoumnostim smiselno uporabiti 

zgolj eno označbo, in sicer natančnejši in določnejšo, 

tj. radiator.  

11. člen  Besedilo člena naj se spremeni tako, da se 

mu doda razlaga »objektivnih okoliščin« 

oziroma, da se naštejejo primeri, ko gre za 

objektivne okoliščine. 

Navedeni člen določa način določanja porabniškega 

deleža posameznega dela stavbe, kadar ugotavljanje 

le-tega iz objektivnih okoliščin ni mogoče oziroma, 

kot izhaja iz naslova člena, kadar ni podatkov z 

delilnikov iz objektivnih okoliščin. Glede na to, da 

sam člen ne določa, kaj so to objektivne okoliščine in 

niti primeroma ne našteva možnih objektivnih 

okoliščin, je presojanje o tem, kdaj gre za objektivne 

okoliščine in kdaj ne, kot kaže prepuščeno izvajalcu 

delitve, kar pa je neustrezno. Izvajalec delitve v 

nobenem oziru ni pristojen za to, da bo sam določal ali 

presojal, kdaj bodo nastopile objektivne okoliščine in 

kdaj krivda lastnika, kot jo opisuje 12.člen. Prav tako 

izvajalec delitve ni pristojen za razlaganje zakonskih 

oz. podzakonskih aktov. Po našem mnenju je zato v 

zadevnem členu nujna opredelitev objektivnih 

okoliščin ali vsaj primeroma naštetje le-teh zato, da bo 

Vse okoliščine je v pravilniku nemogoče 

določiti, zato je le pavšalna navedba. 

Pomembno je, da so v 12. členu navedene 

kršitve. 
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izvajalec delitve v konkretnem primeru znal pravilno 

uporabiti pravilnik ter skladno z njim določiti 

porabniški delež posameznega dela stavbe.  

 

12.člen 

Besedilo člena naj se spremeni tako, da se iz 

njega odstranijo naslednje krivdne 

okoliščine: »lastnik ni vgradil delilnikov«, 

»ni pravilno vgradil delilnikov«, »ni vgradil 

ustreznega tipa delilnika« in se namesto njih 

navedejo okoliščine, kot bo predlagano 

spodaj in skladno z utemeljitvijo posamezne 

okoliščine na desni. Prav tako predlagamo, 

da se drugače opredeli okoliščina o 

onemogočanju odčitavanja delilnikov zaradi 

onemogočenega vstopa v posamezni del 

stavbe, kot je predlagano spodaj in skladno z 

utemeljitvijo desno. Predlagamo tudi, da se k 

okoliščini o overitvi merilnika doda še 

obveznost etažnega lastnika, da obvesti 

izvajalca delitve v določenem roku od 

overitve delilnika ter, da se poleg namerne 

odstranitve delilnika doda še navedba o 

samovoljnem ravnanju ali poseganju v 

delilnik.  

 

Zaradi lažjega razumevanja in boljše 

preglednosti člena predlagamo tudi, da se ga 

zapiše v drugačni obliki, in sicer tako, da se 

krivdne okoliščine zapišejo v alinejah.  

 

Predlagamo torej, da se skladno z zgoraj 

navedenim člen spremeni tako, da se 

glasi: 

»Kadar zaradi razlogov na strani lastnika 

ugotavljanje porabniškega deleža ni  

mogoče, se porabniški delež za ogrevanje 

oziroma pripravo tople vode določi skladno 

z 11. členom tega pravilnika in pomnoži s 

faktorjem 2,4. Za razloge na strani lastnika 

Predmetni člen taksativno našteva primere, ko se za 

ugotavljanje porabniškega deleža uporabi t.i. 

kaznovalni faktor (2,4), pri čemer iz naslova člena 

izhaja, da gre za primere, ko podatkov iz delilnika ni 

mogoče ugotoviti po krivdi lastnika. Da gre za krivdo 

na strani lastnika, se torej skladno z navedenim šteje v 

primerih, kadar lastnik delilnikov ni vgradil, kadar jih 

ni pravilno vgradil, kadar ni vgradil pravilnega tipa 

delilnika, idr. V navedenih treh primerih pa v praksi 

bodisi ne moremo govoriti o neposredni krivdi 

lastnika bodisi bi morali krivdno okoliščino 

formulirati na drugačen način. Kar se tiče same 

vgradnje delilnikov namreč, iz samega besedila 

predmetnega člena izhaja, da delilnike vgrajuje in 

nakupuje vsak lastnik sam, a temu v praksi ni tako. 

Izhajati je potrebno iz dejstva, da elektronskih 

delilnikov stroškov ogrevanja, ki se nameščajo na 

radiator, namreč ne more vgrajevati sam lastnik, 

medtem ko, če ima strokovno znanje, lahko vgradi 

toplotni števec ali vodomer,kadar le ta nastopata v 

funkciji delilnika: Obširnejša pojasnila za vsak primer 

so sledeča:  

- »lastnik ni vgradil delilnikov«: v nobenem 

primeru lastnik sam nikoli ne vgrajuje 

elektronskih delilnikov stroškov ogrevanja na 

radiator delilnikov. Ta vrsta delilnikov  je 

sicer dostopna potrošnikom v prodaji, vendar 

jih zaradi celovitosti sistema in potreb po 

tehnično ustrezni namestitvi in 

programiranju, uporabniki na radiatorje ne 

montirajo sami, ampak se storitev vgradnje 

naroči/kupi skupaj z blagom. Za vsako stavbo 

morajo lastniki po postopku, ki je predpisan v 

SZ-1 najprej sploh določiti, kater tip 

delilnikov bodo vgrajevali v stavbo, pri tem 

Člen je popravljen 
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se štejejo naslednje okoliščine:  

- v posameznem delu stavbe ali na 

posameznem radiatorju delilnik ni 

vgrajen zaradi oviranja ali 

onemogočanja vgradnje s strani 

lastnika, 

- v posameznem delu stavbe ali na 

posameznem radiatorju delilnik ni 

pravilno vgrajen zaradi 

lastnikovega samovoljnega 

ravnanja med vgradnjo ali zaradi 

katerega drugega posega lastnika v 

pravilno vgradnjo delilnika, 

- izvajalec delitve/pooblaščena oseba 

ni mogel opraviti ročnega popisa v 

posameznem delu stavbe niti v 

dodatnem postavljenem terminu 

ALI lastnik niti v dodatnem 

postavljenem terminu pooblaščeni 

osebi/izvajalcu delitve ne omogoči 

vstopa v posamezni del stavbe in s 

tem ročnega popisa podatkov z 

delilnika 

- v posameznem deli stave ali na 

posameznem radiatorju delilnik ne 

deluje pravilno ali sploh ne deluje 

zaradi poseganja vanj s strani 

lastnika, 

- lastnik ne poskrbi za overitev 

merilnika toplotne energije ali 

vodomera tople vode, ali o overitvi 

merilnika toplotne energije ali 

vodomera ne obvesti izvajalca 

delitve, v roku … dni od overitve 

- lastnik namerno odstrani delilnike, 

- lastnik izvajalcu delitve ali 

upravniku ne javi poškodbe 

pa določijo tudi podjetje, ki jim bo delilnike 

dobavilo in vgradilo. To pomeni, da se v vse 

posamezne dele ene stavbe vgradijo delilniki 

istega tipa, kar je ključnega pomena za 

pravilno odčitavanje in končno deljenje 

stroškov v vseh posameznih delih stavbe. 

Lastnik je v dani situaciji torej lahko 

odgovoren samo za to, da ne omogoči 

vgradnje delilnikov v svoj posamezni del 

stavbe ali denimo na posamezni radiator v 

svojem posameznem delu stavbe. V tem 

primeru je zato po našem mnenju treba to 

besedno zvezo formulirati drugače, npr. tako, 

da se namesto obstoječe napiše: »lastnik 

ovira ali onemogoča vgradnjo delilnikov« ali 

»v posameznem delu stavbe ali na 

posameznem radiatorju delilniki niso 

vgrajeni zaradi razlogov, ki so na strani 

lastnika«.  

- »ni pravilno vgradil delilnikov«: kot že 

pojasnjeno v zgornji alineji, elektronskih 

delilnikov stroškov ogrevanja na radiatorje ne 

vgrajujejo lastniki, pač pa to počnejo za to 

usposobljeni monterji, ki so običajno 

zaposleni v podjetju, ki se ukvarja z dobavo 

in vgradnjo delilnikov. V nobenem primeru 

se ne more zgoditi, da bi lastnik tovrstni 

delilnik vgradil sam, niti lastnik pri vgradnji 

delilnika nima pravice do dajanja kakršnih 

koli navodil v zvezi z mestom namestitve 

delilnika na radiator ali ustreznega 

programiranja delilnika. Glede na to, da so 

osebe, ki vgrajujejo delilnike, za to ustrezno 

usposobljene in glede na to, da lastniki pri 

sami vgradnji nimajo možnosti dajanja 

kakršnih koli navodil ali kako drugače 

vplivati na samo vgradnjo, je pripisovanje 

krivde za nepravilno vgradnjo delilnika 
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delilnikov, 

- lastnik ravna v nasprotju z 8. 

členom tega pravilnika.« 

lastniku, nepravično. Pri tem je pomembno 

vedeti še, da lastniki niso niti podučeni o tem, 

kakšna je pravilna vgradnja delilnika, saj to 

niso splošno znana dejstva, pač pa jih 

poznajo le tiste osebe, ki se s tem 

profesionalno ukvarjajo, zato je nemogoče od 

lastnikov pričakovati, da bi sploh vedeli, da 

je/so njihov/i delilnik/i nepravilno vgrajen/i. 

Lastnik pa lahko vgradi toplotni števec ali 

vodomer, ki je v funkciji delilnika. 

Predlagamo torej, da se ta določba črta iz 

tega člena, namesto nje pa se zapiše določba, 

da se t.i. kaznovalni faktor uporabi kadar 

lastnik pri vgradnji delilnika s strani 

pooblaščene osebe kakorkoli samovoljno 

ravna ali kako drugače posega v pravilno 

vgradnjo delilnika. 

- »ni vgradil ustreznega tipa delilnika«: pri 

navedenem primeru je znova problematično 

to, da govori o vgradnji delilnika s strani 

lastnika, glede česar je že bilo pojasnjeno. 

Poleg tega pa po našem mnenju tudi krivda 

za vgradnjo neustreznega tipa delilnika, ne 

more biti pripisana lastniku. Res je, da 

lastniki, tudi skladno z določbami tega 

pravilnika, z večino doseženo na glasovanju, 

določijo tip delilnikov, ki bodo vgrajeni v 

stavbi, pa lastniki nimajo ustreznih vedenj in 

znanj, da bi lahko od njih pričakovali, da 

bodo ob sami vgradnji delilnika lahko 

preverili, ali se vgrajuje ustrezni tip delilnika 

ali ne. Ponovno poudarjamo, da delilnike 

vgrajujejo za to usposobljeni monterji, ki 

vedo, kateri tipi so primerni oziroma pravilni 

v danih konkretnih okoliščinah oziroma 

stavbah. Lastnik tako ob sami vgradnji s 

tipom delilnika ni niti posebej seznanjen, pa 

tudi če je, v zvezi s tem nima nobenega 
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vpliva. Zato predlagamo, da se tudi ta 

določba črta iz odstavka.  

Glede navedenega pripominjamo tudi, da bi bilo 

ugotavljanje dejanske krivde v posameznih konkretnih 

primerih praktično nemogoče, prav tako bi bilo 

povezano z nesorazmernimi postopki in stroški. Sploh 

pa glede na trenutno dikcijo člena ni jasno, kdo naj bi 

presojal krivdo lastnika v konkretni situaciji.  

 

Glede navedbe »ne omogoči odčitavanja delilnikov 

zaradi onemogočenega vstopa v posamezni del 

stavbe« se zdi, da sta bili pred zapisom v pravilnik 

predlagani dve formulaciji, ki sta se nenamerno 

združili v eno, in sicer:  

- lastnik ne omogoči odčitavanja delilnikov z 

vstopom pooblaščene osebe v posamezni del 

stavbe in 

- podatkov z delilnika ni mogoče pridobiti 

zaradi onemogočenega vstopa v posamezni 

del stavbe. 

Menimo torej, da se je snovalec pravilnika odločal 

med formulacijo, ki neposredno kaže na aktivno 

delovanje lastnika, ki ne omogoči odčitavanja 

delilnika tako, da pooblaščeni osebi ne dovoli vstopa v 

njegov posamezni del stavbe ter drugo formulacijo, ki 

kaže na pasivno ravnanje lastnika in pravi, da 

podatkov ni mogoče dobiti, ker je dostop v posamezni 

del stavbe onemogočen (brez neposredne navedbe, da 

gre za krivdo lastnika). V zvezi z navedenim 

primerom torej predlagamo, da se uporabi ena 

formulacija, katere dikcija pa naj sledi našemu 

zapisanemu predlogu, in sicer, da se t.i. kaznovalni 

faktor uporabi kadar lastnik tudi v dodatnem drugem 

terminu pooblaščeni osebi ne omogoči dostopa v 

njegov posamezni del stavbe in s tem odčitavanja 

podatkov z delilnika.  

 

Predlagamo tudi, da se k že navedenim primerom 
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doda še naslednji primer, in sicer, da se t.i. kaznovalni 

faktor uporabi tudi pri katerem koli samovoljnem 

ravnanju lastnika z delilnikom. V ta primer so tako 

zajeti tisti primeri poskušanja vplivanja na delilnik, da 

bi prikazoval nepravilne podatke, poskusi 

onemogočanja pravilnega delovanja delilnika ali kateri 

koli drugi posegi lastnika v delilnik, ki ne 

predstavljajo v členu že zajete namerne odstranitve 

delilnika.  

 

Glede navedbe »ne poskrbi za overitev merilnika 

toplotne energije ali vodomera tople vode«: 

Poleg tega, da lastnik odčitavanje podatkov z delilnika 

onemogoči s tem, da ne poskrbi za overitev delilnika, 

pa odčitavanje onemogoči tudi, če za overitev sicer 

poskrbi, a tega izvajalcu delitve ne sporoči ali ne 

sporoči v ustreznem roku. Menimo torej, da bi se 

morala ta okoliščina glasiti sledeče: »lastnik ne 

poskrbi za overitev merilnika toplotne energije ali 

vodomera tople vode, ali o overitvi merilnika toplotne 

energije ali vodomera ne obvesti izvajalca delitve, v 

roku … dni od overitve«.  

 

16.člen 

Člen se črta v celoti ali pa se ustrezno 

spremeni skladno z namenom, ki ga 

snovalec pravilnika zasleduje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmetni člen je v nasprotju z 12. členom pravilnika, 

ki pravi, da gre, kadar v posameznem delu stavbe 

delilniki niso vgrajeni, za krivdo lastnika, zaradi česar 

se uporabniški delež izračuna skladno z določbami 11. 

člena tega pravilnika in pomnoži s faktorjem 2,4. V 

enem delu pravilnik torej govori o tem, da se v 

posameznem delu stavbe, ki nima vgrajenega delilnika 

šteje, da gre za krivdo lastnika, zaradi česar se uporabi 

t.i. kaznovalni faktor, v drugem delu pa v povsem 

enaki situaciji, torej pri posameznem delu stavbe, ki 

nima vgrajenega delilnika, določa delitev stroškov za 

ogrevanje glede na delež ogrevane površine, stroškov 

za pripravo tople vode pa glede na število 

uporabnikov v stanovanjskem delu oziroma glede na 

delež ogrevane površine v poslovnem delu.  

Zaradi neusklajenosti pravilnika v tem delu je za 

16. člen se uporablja v primeru, če nobeno 

stanovanje nima vgrajenih delilnikov, zato ni 

neskladen z 11.  in 12. členom. 

 

 

 

Navajanje sporazuma ni potrebno, ker 

pravilnik sporazuma sploh ne določa.   
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ALI 

 

 

 

 

Da se besedna zveza »v primeru, da 

posamezni deli nimajo vgrajenih delilnikov, 

..« nadomesti z: 

»V primeru, da stavba kot celota nima 

vgrajenih delilnikov oz. etažni lastniki niso 

sprejeli sporazuma o delitvi stroškov 

ogrevanja, ….« 

 

 

izvajalca delitve nejasno, kdaj se bo delež porabe 

določil z uporabo kaznovalnega faktorja in kdaj z 

uporabo deleža ogrevane površine/števila 

uporabnikov, saj gre za popolnoma isti situaciji.  

Glede na to, da je to isto neusklajenost vseboval že 

pravilnik iz leta 2010, lahko kot izvajalec delitve 

povemo, da smo imeli s tolmačenjem obeh členov že 

do sedaj velike težave. Vsakokrat, ko smo namreč pri 

delitvi stroškov želeli uporabiti določbe 12. člena, so 

se stranke sklicevale na določbe iz 16.člena. Izvajalec 

delitve pa, kot že rečeno, ni tisti, ki bi imel pristojnost 

določanja, kateri od teh dveh členov naj se v isti 

situaciji uporabi, zato se nam zdi nujno, da se bodisi 

eden izmed členov ustrezno popravi bodisi, da se 16. 

člen v celoti črta iz pravilnika bodisi, da se pravilniku 

doda določba, iz katere bo jasno izhajalo, v katerih 

taksativno naštetih primerih naj se uporabi delitev 

stroškov z uporabo kaznovalnega faktorja in v katerih 

prav tako taksativno naštetih primerih naj se pri delitvi 

upošteva delež ogrevane površine oziroma število 

uporabnikov.  

 

Kot zgoraj navedeno se s tem reši neusklajenost 12. in 

16. člena pravilnika, saj se 16. člen nanaša samo na 

izjeme, ko stavba nima vgrajenih delilnikov ali pa so 

delilniki vgrajeni pa lastniki še niso sprejeli 

sporazuma o načinu delitve. 

 

18. člen, 

2. odstavek 

Besedilo odstavka naj se spremeni tako, da 

se mu doda navedba ali definicija »pravil 

tehnike«, oziroma naj se izvajalce delitve 

ustrezno poduči o tem, kaj in katera so to 

pravila tehnike, katerih upoštevanje zahteva 

predmetni odstavek.  

Predmetni odstavek izvajalcu delitve nalaga, da 

stroške za ogrevanje in pripravo tople vode določi z 

upoštevanjem »pravil tehnike«, kadar ni mogoče 

odčitavanje na podlagi prvega odstavka istega člena 

(tj. kadar lastnik posameznega dela stavbe, iz katerega 

se uporabnik izseli, podatkov ne odčitava z delilnikov 

Če izvajalec delitve ne zna (npr. na podlagi 

linearne interpolacije) oceniti stroškov za 

posamezni del obdobja, naj se rajši umakne s 

trga izvajanj te storitve. 



35 

 

in jih nato tudi ne sporoča izvajalcu delitve), pri čemer 

naj upošteva temperaturni primanjkljaj za posamezni 

del obračunskega obdobja.  

Kot je to bilo že pojasnjeno, tudi v tem primeru 

pravilnik izvajalcu delitve zapoveduje uporabo 

določenega načina za določanje stroškov porabe, pri 

čemer pa tega načina niti ne opiše. Izvajalec delitve 

tako ne more vedeti, katera so t.i. pravila tehnike, na 

podlagi katerih bi moral določiti stroške za ogrevanje 

in porabo tople vode, zato tudi ne more vedeti kako 

točno naj te stroške določa, čeprav je to njegova 

naloga. Zato predlagamo, kot navedeno, da se 

izvajalca delitve v tem členu ustrezno poduči o tem, 

kaj so pravila tehnike, katera so in, da se tista pravila 

tehnike, ki bi jih po tem odstavku izvajalec delitve 

moral upoštevati pri delitvi stroškov, tudi taksativno 

naštejejo. Izvajalec delitve namreč ne more 

odgovarjati za pravilnost in zakonitost določanja 

stroškov porabe, če nima jasnih navodil, po katerih naj 

bi stroške porabe v konkretnem primeru tudi določal. 

V praksi namreč ne obstaja noben ločen akt ali 

pravilnik, ki bi določal tako pravila tehnike, kot 

nekatere druge pojme, ki jih vsebuje a ne definira 

predmetni pravilnik.  

 

20.člen,  

2. odstavek 

Besedilo odstavka naj se spremeni tako, da 

se namesto besedne zveze »podatke in 

izračune« poda natančen seznam s tem 

odstavkom mišljenih podatkov in izračunov.  

  

Pravilnik s predmetnim odstavkom od izvajalca 

delitve zahteva, da lastnikom da na vpogled »vse 

podatke in izračune«, ki so bili podlaga za delitve 

stroškov za toploto oziroma gorivo, kar pa je v praksi 

nemogoče. Izvajalci delitve se namreč že sedaj 

srečujejo z nekaterimi nemogočimi zahtevami 

lastnikov, ki se sklicujejo prav na določbo omenjenega 

člena, ki ga vsebuje tudi pravilnik iz leta 2010. 

Nekateri lastniki namreč na podlagi tega člena od 

izvajalca delitve zahtevajo, da jim predloži vse 

podatke o delilnikih, kamor spadajo tudi strogo 

tehnični podatki, ki s samo delitvijo stroškov nimajo 

sicer nobene posebne povezave, prav tako lastniki 

zahtevajo vpogled v vse računske operacije, ki so 

Natančen seznam ni potreben, dikcija se 

nanaša na VSE podatke. 
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vezane na delovanje delilnikov, pri čemer pa je treba 

vedeti, da je delovanje delilnikov vezano na niz zelo 

zahtevnih in kompleksnih izračunov, med njimi tudi 

algoritmov, katerih lastnik s povprečnim znanjem 

fizike in tehnike, niti ne more razumeti. Obenem pa se 

pri teh zahtevah pojavlja še dodatna težava, in sicer, 

da lastniki od izvajalca delitve zahtevajo, da jim 

omogoči vpogled v tiste podatke in izračune, glede 

katerih ga vežejo določila o poslovni skrivnosti iz 

pogodb, ki jih ima sklenjene z dobavitelji ali 

proizvajalci delilnikov. Izvajalec  delitve tako 

razpolaga z določenimi podatki, izračuni in navodili, 

za katere generalno še vedno velja, da so podlaga za 

delitev stroškov, vendar pa so zaradi svoje specifike 

namenjeni zgolj izvajalcu delitve. Ob omogočanju do 

vpogleda v vse podatke in izračune, ki so podlaga za 

delitev stroškov se tako v praksi srečujemo tudi s 

kršitvami pravic iz naslova avtorskega prava in pri 

tem tvegamo, da bi lastniki, ki določene podatke 

zahtevajo, te podatke razkrivali tretjim osebam.  

Zahteva, ki jo vsebuje predmetni odstavek je tako za 

izvajalca delitve nesorazmerna tako glede na pravice 

in potrebe lastnikov po dostopu do informacij kot tudi 

glede na pravno varstvo ali zaščito izvajalca delitve 

nasproti dejanskim lastnikom podatkov in izračunov, 

katere mora skladno s predmetnim členom razkrivati. 

Zato predlagamo, da se predmetni odstavek spremeni 

tako, da se podatki in izračuni, ki jih lastnik dejansko 

potrebuje in, ki mu dejansko lahko pomagajo razumeti 

način določitve njegovih stroškov porabe, jasno in 

izrecno navedejo. Odstavek se lahko spremeni tudi 

tako, da se na drugi strani navedejo zgolj tisti podatki, 

katerih izvajalec delitve ne sme ali ne more razkrivati 

oziroma, da se izvajalcu delitve izrecno podeli pravico 

do odločanja o tem, katere podatke in izračune, ki so 

vezani na delitev stroškov, bo lastnikom dal na 

vpogled in katere ne.  
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20.člen, 3.odstavek 

Besedilo odstavka naj se spremeni tako, da 

se določneje navedejo informacije in, da se 

jasneje opredeli vrsta podpore, ki jo morajo 

izvajalci delitve dajati lastnikom pri 

sprejemanju in izvajanju odločitev v zvezi z 

izvajanjem tega pravilnika.  

 

 

 

Podobno kot pri 2. odstavku 20. člena, je tudi s 

predmetnim odstavkom izvajalcu delitve naložena 

nesorazmerno velika obveznost do informiranja 

lastnikov. Tudi v tem primeru se namreč v praksi 

dogaja, da želijo imeti lastniki preden sklenejo 

pogodbo z izvajalcem delitev (in tudi potem) določene 

informacije, katerih po prepričanju izvajalca delitev 

sploh ne potrebujejo in zanje v nobenem primeru niso 

relevantne. Treba je vedeti, da lastniki kot šibkejša in 

bolj zaščitena stran v razmerjih z izvajalci delitev 

ponekod uživajo pravice v nesorazmerno velike 

obsegu in, da določeni lastniki to zelo dobro vedo, 

zaradi česar tudi spretno izkoriščajo določbe 

pravilnika. Izvajalec delitve je tako postavljen v 

položaj, ko bi moral lastnikom na vpogled dati tudi 

tiste informacije, ki so strogo varovane poslovne 

skrivnosti ali pa npr. informacije, ki so zaščitene z 

zakonom o zaščiti avtorskih pravic. Za tovrstne 

informacije in podatke izvajalec delitve nima 

nobenega zagotovila, da jih lastniki ne bodo 

posredovali naprej tretjim osebam, s čimer pa bi 

izvajalcem delitve lahko nastala velika in 

nepopravljiva škoda, med drugim tudi v obliki 

odškodninskih zahtevkov pogodbenih strank, ki z 

izvajalci delitve sodelujejo. Menimo torej, da je v 

zvezi z informacijami tudi v tem odstavku treba 

natančneje določiti, katere so tiste informacije, ki jih 

lastniki dejansko potrebujejo in katere so tiste, za 

katere jim lahko izvajalec delitve odreče vpogled.  

Predlagamo torej, da se odstavek spremeni tako, da se 

navedejo tiste informacije ali sklopi informacij, ki jih 

izvajalci delitve lastnikom lahko predajo ali pa, da se 

navedejo tiste informacije, glede katerih imajo 

izvajalci delitve pravico, da vpogled vanje lastnikom 

odrečejo. 

 

Glede dajanja podpore lastnikom, pa je po našem 

mnenju uporabljen neustrezen izraz, ki naj se ga ali 

Enako kot prejšnja pripomba 
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zamenja ali pa natančneje določi. Obstaja namreč več 

vrst podpore, zato izvajalcu delitve ni jasno, do katere 

mere naj nudi katero vrsto podpore. V praksi zato 

lahko pride do težav, če bi lastniki to določbo razlagali 

v smislu npr. finančne podpore, ki jo izvajalec delitve 

ne daje in niti ni dolžan dajati, pa vendar mu na drugi 

strani pravilnik s predmetnim odstavkom nalaga prav 

to – da lastnikom daje vso podporo. Ta del odstavka 

naj  se zato spremeni tako, da se jasneje določi kakšno 

podporo naj izvajalec  delitve nudi lastnikom.    

22. člen Predlagamo, da se odstavek spremeni tako, 

da se iz besedila črta obveznost objave 

četnega poročila na oglasni deski.  

Uvodoma pojasnjujemo, da se za vsako stavbo letno 

izdelata dve vrsti poročil, in sicer eno za vsak 

posamezni del stavbe in drugo za celotno stavbo. Res 

je, da poročila izdela izvajalec obračuna, kar je 

običajno upravnik in ne izvajalec delitve, vendar pa 

izvajalec delitve ve, katere podatke letni poročili 

vsebujeta, saj sta izdelani na podlagi podatkov, ki jih v 

točno ta namen – izdelave letnih poročil, izvajalec 

delitve predhodno posreduje izvajalcu obračuna. 

  

V vsakem primeru je objava enega ali drugega letnega 

poročila na oglasni deski v nasprotju z določbami 

ZVOP-1, saj je letno poročilo sestavljeno iz osebnih 

podatkov, katerih objava pa brez izrecnega 

predhodnega dovoljenja posameznika ni dovoljena. To 

pomeni, da bi za objavo letnega poročila za celotno 

stavbo na oglasni deski moral vsak od lastnikov 

posameznih delov stavb za to predhodno podati svoje 

izrecno soglasje. Letno poročilo je tudi sicer 

namenjeno zgolj lastnikom posameznih delov stavbe, 

ne pa tudi tretjim osebam. Dostop do oglasne deske pa 

imajo v stavbi tudi tretje osebe in ne le lastniki oz. 

stanovalci/uporabniki stavbe. To pa pomeni, da je 

edini zakoniti način vročanja letnega poročila 

lastnikom ta, da se poročilo vsakemu lastniku pusti v 

zaprti kuverti v nabiralniku. Pri tem pa je treba 
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upoštevati še to, da je po mnenju Informacijskega 

pooblaščenca
1
 pravni interes do vpogleda v osebne 

podatke lastnikov posameznih delov stavbe podan le 

tedaj, kadar je obveznost enega lastnika posameznega 

dela stavbe odvisna od obveznosti ali neke druge 

okoliščine na strani drugega oziroma drugih lastnikov 

posameznih delov stavb. Do takšnega primera pa pride 

vselej, kadar so v posameznih delih stavbe nameščeni 

delilniki, saj se v teh primerih stroški porabe določajo 

z upoštevanjem deleža dejanske porabe posameznega 

dela stavbe in z upoštevanjem porabniškega deleža na 

osnovi kvadrature ali števila uporabnikov 

posameznega dela stavbe. Problem torej nastane pri 

letnih poročilih za celotni del stavbe, ki ga je 

praktično nemogoče izdelati tako, da ta ne bi vseboval 

nobenih osebnih podatkov. Skladno s 1. odstavkom 6. 

člena ZVOP-1 je osebni podatek kateri koli podatek, 

ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko v 

kateri je izražen. Če želi izvajalec obračuna izdelati 

letno poročilo za celotno stavbo, mora nanj, da bo to 

sploh smiselno, navesti porabo vseh posameznih delov 

stavbe. Da bi lahko iz tega letnega poročila lastniki 

razbrali dejansko porabo, pa morajo biti posamezni 

deli stavbe na nek način določeni oziroma vsaj 

določljivi, kar pomeni, da bi moral izvajalec obračuna 

v letnem poročilu v vsakem primeru na nek način 

identificirati posamezni del stavbe. Identifikacija 

posameznega dela stavbe pa bi v vsakem primeru 

pomenila razkritje osebnega podatka posameznika. Tu 

se torej pojavi vprašanje ureditve letnih poročil o 

porabi celotne stavbe, ki so po našem mnenju v 

vsakem primeru v nasprotju z zakonodajo, ki ureja 

varstvo osebnih podatkov.  

 

Letno poročilo za celotno stavbo bi se torej lastnikom 

smelo izročati samo v zaprtih kuvertah v nabiralnike, 

                                                           
1
 Glej npr. mnenje IP št. 0712-1/2012/1697 z dne 21. 5. 2012, št. 0712-604/2007/2 z dne 18. 7. 2007 in št. 0712-2/2010/552 z dne 28. 3. 2010.   
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nikakor pa ne z objavljanjem na oglasno desko. Poleg 

tega je edini način, da je izročitev letnega poročila za 

celotno stavbo v skladu z zakonodajo ta, da bodisi 

vsak od lastnikov za objavo svojih osebnih podatkov v 

poročilu predhodno poda svoje izrecno soglasje ali pa 

ta, da se letno poročilo za celotno stavbo izdela tako, 

da se iz njega ne da razbrati osebnih podatkov, kar pa 

je sicer v domeni izvajalca obračuna.  

 

Glede letnega poročila za posamezni del stavbe velja, 

da je treba razlikovati med stavbami, ki imajo 

vgrajene delilnike in stavbami, ki imajo vgrajene 

merilnike. Pri delilnikih gre namreč za to, da se stroški 

porabe določijo tako na podlagi dejanske porabe 

posameznega dela stavbe kot tudi na podlagi površine 

posameznega dela ali števila uporabnikov. To pomeni, 

da so obveznosti lastnika enega posameznega dela 

stavbe odvisne tudi od obveznosti oziroma drugih 

dejstev preostalih lastnikov posameznih delov stavb. 

V tem primeru imajo lastniki pravni interes do 

vpogleda oziroma seznanitve z osebnimi podatki 

drugih lastnikov, ki so vezani na določitev porabe 

stroškov. V stavbah, kjer pa so nameščeni merilniki in 

je poraba določena samo glede na dejansko porabo 

vsakega posameznega dela stavbe, pa tega pravnega 

interesa ni, zato mora biti na letnem poročilu za 

posamezni del stavbe navedeni samo podatki tega 

posameznega dela stavbe in ne tudi podatki ostalih 

delov stavbe.  

 

23.člen, 3.odstavek 

Ker so podatki, ki jih našteva prvi odstavek 

istega člena glede na določbe 1. odstavka 6. 

člena ZVOP-1, osebni podatki, naj se 3. 

odstavek 22. člena črta.   

Glede utemeljitve se v celoti sklicujemo na 

utemeljitev predloga spremembe 22. člena in 

dodajamo, da so podatki, ki jih navaja 1. odstavek 23. 

člena (ogrevana površina posameznega dela stavbe, 

število uporabnikov posameznega dela stavbe, delež 

stroškov porabe toplote oziroma goriva posameznega 

dela stavbe, celotni stroški za toploto posameznega 

dela stavbe, indeks porabe toplote oziroma goriva za 

ogrevanje posameznega dela stavbe), glede na določbe 

Podatki, ki morajo biti v poročilu, se nanašajo 

na posameznika ampak na posamezni del. 
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1. odstavka 6. člena ZVOP-1, osebni podatki, zaradi 

česar se ne smejo objavljati na oglasni deski stavbe 

brez predhodnega izrecnega soglasja lastnika 

posameznega dela stavbe.  

 

26.člen 

Besedilo člena naj  se spremeni tako, da se 

razdeli na dva odstavka, pri čemer trenutno 

besedilo predstavlja prvi odstavek, 

predlagano besedilo pa drugi odstavek. 

Drugi odstavek naj določa, da se za stavbe, 

kjer vgradnja merilnikov ni mogoča, določba 

prvega odstavka ne uporablja.  

 

Predlagamo, da se besedilo člena spremeni 

tako, da se glasi: 

 

»(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. 

člena morajo lastniki vseh posameznih delov 

stavbe, ki imajo vgrajene delilnike za 

namestitev na radiatorje, vgraditi merilnike 

toplotne energije za toploto za ogrevanje 

najkasneje do 1. 1. 2024. 

 

(2) Za stavbe, kjer bi bilo nameščanje 

merilnikov toplotne energije za toploto za 

ogrevanje, tehnično neizvedljivo ali 

povezano z nesorazmernimi stroški, se 

določbe prvega odstavka tega člena ne 

uporabljajo.« 

Navedeni člen predstavlja implementacijo člena 9 

Direktive 2012/27/EU, ki sicer res govori o namestitvi 

individualnih števcev v stavbe. Vendar pa omenjeni 

člen hkrati določa, da se individualnih števcev oz. 

merilnikov v stavbe, kjer je to tehnično neizvedljivo 

ali stroškovno neučinkovito, ti števci oziroma 

merilniki ne vgrajujejo.  

 

V praksi bo namreč, če določba ostane nespremenjena, 

prišlo do tega, da se lastniki ne bodo odločili za 

vgradnjo elektronskih delilnikov stroškov ogrevanja 

na radiatorje, ker bo določba razumljena, da se 

delilnikov ne sme vgraditi, ampak da se sme vgraditi 

samo merilnike – toplotne števce. Le teh se zaradi 

finančnih razlogov spet ne bo vgradilo in lastniki bodo 

ostali brez meritev. Dejstvo je, da je zaradi gradbenih 

specifik in specifik instalacij za ogrevanje določenih 

objektov, nemogoče zagotoviti vgradnjo 

individualnega merilnika poleg elektronskih 

delilnikov na radiatorjih. 

 

Zato predlagamo, da se, kot navedeno, člen razdeli na 

dva odstavka, pri čemer drugi odstavek določa, da se v 

stavbe, kjer merilnikov ni mogoče vgraditi iz 

tehničnih razlogov oziroma bi bilo to povezano z 

nesorazmernimi stroški, merilnikom ne vgrajuje ne 

glede na določbo prvega odstavka tega člena.  

Člen je črtan. 

 

29.člen 

Predlagamo, da se besedilo člena spremeni 

tako, da se mu na koncu namesto pike doda 

vejico, za njo pa besedilo »uporabljati pa se 

začne s 1.9.2015« ali »z začetkom nove 

kurilne sezone. 

Z vidika izvajanja delitve in tudi obračunavanja 

stroškov, bi uporaba novega pravilnika sredi kurilne 

sezone oziroma sredi obračunskega obdobja v praksi 

predstavljala veliko težavo z vidika uporabe določb za 

delitev in obračun stroškov. Glede na to, da določbe 

novega pravilnika prinašajo precej novosti glede 

samega načina določanja stroškov porabe, je veliko 

Določba ni potrebna, ker je bil pravilnik 

sprejet tik pred začetkom ogrevalne sezone. 
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bolj smotrno in tudi transparentno, da se pravilnik 

začne uporabljati s prvim dnem prve kurilne sezone, ki 

sledi datumu začetka veljavnosti pravilnika.  

 

Prav tako lahko v praksi prihaja do velikih 

nesorazmerji in nepravičnosti zlasti pri tistih, kjer se 

delitve in obračun dela 1 x letno. Dodatni problem je 

še, da pravilnik lahko začne veljati sredi meseca, kar 

praktično onemogoča delitev tistega meseca, ker bi 

bila dva obračuna in prej dve delitvi v istem mesecu. 

 

DODATNO 

V pravilnik bi bilo v 11. člen smiselno 

dodati, da se v primeru, ko posamezni 

delilnik ne deluje uporablja izračun z 

uporabo estimacijske metode oz. uporabe 

povprečja v enakih prostorih iste stavbe v 

istem obdobju. 

 

Prav tako bi bilo smiselno dodati kako se 

uporablja pravilnik v primeru talnega gretja, 

ki je nelegalno priključeno na razvod 

centralnega ogrevanja. 

Prav tako bi bilo smiselno dodati, kako se 

uporablja pravilnik v primerih, ko skozi 

stanovanja potekajo vertikalne ogrevalne 

cevi, ki prostor ogrevajo, niso pa ne 

radiatorji ne grelna telesa per se. 

Prav tako bi bilo smiselno dodati, kako 

ravnati v primeru, ko je toplota za ogrevanje 

sanitarne tople vode nelegalno pridobljena iz 

sistema centralnega ogrevanja. 

Predlog pravilnika ne rešuje vprašanja, kako ravnati v 

primeru, ko ne prejmemo odčitka enega delilnika od 

več delilnikov v isti odjemni enoti; enako ne rešuje 

vprašanja, kako ravnati v primeru nelegalno 

vgrajenega talnega ogrevanja in v primeru nelegalne 

pridobitve toplote za ogrevanje sanitarne tople vode iz 

sistema centralnega ogrevanja. 

1. To je prepodrobno urejanje za 

predpis. 

2. Skladno z določbami 12. Člena 

3. Ravno zaradi takih primerov je 

pravilnik. 

4. Skladno z določbami 12. Člena 
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PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB ZA  

 

P R A V I L N I K  

o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli 

 

Predlagatelj in kontaktna oseba: Naslov in telefon: Datum: 

Janez Lupše Na lipico 4, 3230  031/ 547 853 12.1.2015 

 

Komentar: Natančno in pravično določanje razdelitve stroškov ogrevanja je zaradi različnih bivalnih navad stanovalcev in ogromnih razlik med samimi objekti praktično 

nemogoče.  Predlagane spremembe bi po mojem mnenju pravičneje porazdelile strošek ogrevanja v večstanovanjskih objektih, hkrati pa bi še vedno vspodbujale stanovalce k 

smoterni rabi energije. 

 

Št. člena in 

odstavek 
Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev 

Odgovor MZI 

 

Čl. 10. 2. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se v 

primeru, ko toplota za ogrevanje v posamezni 

del vstopa na več mestih, stroški za ogrevanje 

v višini 70 % razdelijo na posamezne dele 

stavbe na osnovi ogrevanje površine in 30 % 

glede na odčitano porabo, določeno na osnovi 

11., 12., 13., 14. in 15. člena tega pravilnika. 

Preprost izračun pokaže, da stanovanja, ki so v 

vmesnih nadstropjih (sendviču), lahko 

pridobijo približno 80 % energije potrebne za 

ogrevanje stanovanja na sobno temperaturo iz 

sosednjih stanovanj, tudi če ne upoštevamo 

dodatnega ogrevanja, ki ga pridobijo od cevi 

dvižnih vodov. 

Člen je spremenjen, fiksni deleži niso več 

določeni, le razpon. Minimalno 50 % 

stroškov je potrebno deliti na osnovi 

porabniških deležev, saj tako določa 

Energetski zakon. 

ČL. 10. 1. 

 

Stroški za ogrevanje se v višini 50 % 

razdelijo na posamezne dele stavbe na osnovi 

porabniških deležev, določenih na osnovi 11., 

12., 13., 14. in 15. člena tega pravilnika. 

Stroški za pripravo tople vode se v višini 75 

% razdelijo na posamezne dele stavbe na 

osnovi porabniških deležev, določenih na 

osnovi 11., 12., 13., 14. in 15. člena tega 

pravilnika. 

Utemeljitev je podobna kot pri prejšnji točki 

predloga, le da v tem primeru dodatne toplote, 

ki jo stanovanja pridobijo iz dvižnih vodov ni. 

Člen je spremenjen, fiksni deleži niso več 

določeni, le razpon. Minimalno 50 % 

stroškov je potrebno deliti na osnovi 

porabniških deležev, saj tako določa 

Energetski zakon. 

Dodatni odstavek: 

čl. 15. 5. 

 

V primeru, ko toplota za ogrevanje v 

posamezni del vstopa na več mestih se pri 

obračunu stroškov za ogrevanje upošteva 

dodatno 10% odbitka na delež ogrevalne 

površine za stanovanja v najvišjem nadstropju 

(katera pomenijo zaključek dvižnega voda). 

Ker so v vseh stanovanjih razen v stanovanjih 

v najvišjih nadstropjih pri takšni vrsti 

ogrevanja (dvižni vodi) cevi, po katerih 

dovajamo toploto v radiatorje, speljane skozi 

celotno višino stanovanja razen pri stanovanjih 

v najvišjih nadstropjih večstanovanjskih stavb, 

so takšna stanovanja glede na ostala 

Korekcijski faktorji so zaradi lege. Zaradi 

enostavnosti pravilnik ne določa metode 

izračuna toplotnih dobitkov cevi. 

Poleg tega so pogosti primeri, ko tudi skozi 

zgornje nadstropje potekajo dvižni vodi (do 

podstrehe). 
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prikrajšana.  

 

Čl. 26. 

Črtan. V veliki večini objektov bi zahteva po vgradnji 

merilnikov toplotne energije za toploto za 

ogrevanje, ki bi nadomestili delilnike na 

radiatorjih, pomenila nezanemarljiv strošek, 

hkrati pa bi takšna vgradnja imela le manjši 

vpliv na pravičnejšo porazdelitev stroškov 

ogrevanja. Hkrati pa lahko zakonodajalec 

vedno opravi spremembe členov v Pravilniku, 

če se pojavi potreba po  takšni zahtevi. 

upoštevano 
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PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB ZA  

 

P R A V I L N I K  

o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli 

 

Predlagatelj in kontaktna oseba: Naslov in telefon: Datum: 

S. Šuligoj Polanškova 42, 1231 Lj. Črnuče  040/ 688 900 12.01.2015 

 

Št. člena in 

odstavek 
Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev 

Odgovor MZI 

 

3.člen /4.odstavek 

Namesto termina delilniki stroškov toplote naj se 

uporabi termin merilniki porabe toplotne energije 

oz. tople vode 

Ker gre v bistvu za števce, ki samo merijo 

porabo, je termin merilniki porabe 

primernejši.   

 

Temu se prilagodijo tudi ostali členi, kjer 

se uporablja pojem delilniki v smislu 

merilnika. 

 

Ker so delilniki na radiatorjih predvideni 

kot izjema, jih je treba v posameznih 

členih tako tudi obravnavati  - navedeni naj 

bodo na koncu člena. 

NI upoštevano. Ne glede na vrsto 

merilnih naprav so le te v funkciji 

delilnikov stroškov toplote, kar jasno 

izhaja iz definicije, 3. člen, točka 4. 

4. člen 

 /1. odstavek 

 

… odločijo o vrsti in tipu merilnikov porabe 

toplotne energije ter o začetku in trajanju 

obračunskega obdobja. Lastniki odločitev sprejmejo 

na zboru lastnikov ali s podpisovanjem listine, na 

podlagi predloga, ki ga pripravi upravnik. 

Če lastniki ne odločijo o predlogu, o tem odloči 

upravnik.  

Možno je, da lastniki ne dosežejo soglasja 

o vrsti merilnikov, zato je treba predvideti 

rešitev oz. postopek  tudi za tak primer.   

 

 

Če lastniki ne dosežejo soglasja o 

vgradnji delilnikov podležejo kazenski 

določbi iz Energetskega zakona.  

Pravilnik določa način delitve stroškov 

tudi v primeru, če delilniki niso vgrajeni. 

 

4. člen 

 /2. odstavek 

Se briše.  Upoštevano na način da je v primeru, če 

lastniki ne odločijo obračunsko obdobje 

en mesec. 

 

4. člen 

 /3. odstavek 

 

V tekstu je treba našteti vse tehnične parametre. Število tehničnih parametrov je končno, 

zato jih je treba v celoti navesti.  Tako 

boste preprečili različna tolmačenja o tem, 

kaj in kako se upošteva v izračunih. 

upoštevano 

12. člen … ne javi poškodbe delilnikov… Če je s poškodbo delilnikov mišljena Člen je spremenjen, navedena kršitev pa 
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 okvara delilnika, potem je v praksi 

nemogoče obesiti krivdo za nedelujoč 

merilnik lastniku, še posebej, če je ta izven 

njegovega stanovanja.  

 

Večina ne preverja delovanja merilnikov 

oz. do njih nima niti dostopa, saj so 

običajno v zaklenjenih omarah na 

hodnikih. Obveza izvajalca delitve bi 

morala biti, da takoj obvesti upravnika o 

okvari – ta pa mora ukrepati naprej.  

ostaja, ker so delilnik na radiatorjih 

nameščeni v stanovanjih. 

17. člen  

/ 3. odstavek 

 

… se šteje, da za tak posamezni del podatki z 

delilnikov niso na voljo.  

V tem primeru se porabniški delež določi v skladu z 

11. členom (12. členom ???). 

Potrebno je določiti, po katerem členu se 

izračuna uporabniški delež v takem 

primeru. 

 

Če je bil namen, da se s takšno dikcijo 

člena prepreči zapiranje ogrevanja po 

posameznih enotah, ta tega ne bo 

zagotovila.  Dovolj je, da se ogrevanje 

odpre za eno uro v obračunskem obdobju 

in razlika nikoli ne bo enaka nič. 

 

Menim, da bi morali v posebnem členu 

opredeliti, kaj se smatra za nedovoljeno 

zapiranje ogrevanja  (celodnevni izklop 

ogrevanja, ko je temperatura nižja od  12 

°C ???) 

Če je takih primerov več kot 50 % se vsi 

stroški delijo po ključu ogrevane 

površine. 

19. člen 

 

…. 

V Prilogi 1 so prikazane formule in primer 

razdelilnika stroškov. 

Ker so stroški toplotne energije visoki, je 

pomembno, da je delitev stroškov možno 

kontrolirati tako s strani nadzornih odborov 

kot tudi posameznih lastnikov. 

 

Prav zato mora biti Pravilnik napisan tako, 

da niso možne različne interpretacije 

posameznih situacij in načinov izračuna.   

Pravilnik je napisan tako, da niso možne 

različne interpretacije. 

 

Navajanje informativnega izračuna ne 

sodi v predpis. 
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PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB ZA  

 

P R A V I L N I K  

o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli 

 

Predlagatelj in kontaktna oseba: Naslov in telefon: Datum: 

Skupnost stanovalcev  Šarhova  26  1000 Ljubljana  Anton Jurca Šarhova  26, Ljubljana              041/ 749 450 Ljubljana 13.01.2015 

 

Št. člena in 

odstavek 
Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev 

Odgovor MZI 

Čl. 3.4 

 

Pravilno uporabljati definicije delilnik in 

merilnik 

Delilnik ni merilnik. 

Izraza delilnik in merilnik uporabljati v skladu z 

veljavnimi predpisi in standardi v meroslovju. 

Delilnik ni merilnik, je pa merilnik lahko v 

funkciji delilnika. Izrazi so ustrezno uporabljeni. 

Čl. 4.3 

 

Korekturni faktorji za izenačitev vpliva lege 

posameznih delov stavbe 

Pravilne korekcijske faktorje lahko naredi le 

usposobljen (pooblaščen) strokovnjak na osnovi 

transmisijskega izračuna. 

Pravilnik naj tudi omogoči dogovor o korekcijskih 

faktorjih – s 100 % soglasjem. 

Korekcijske faktorje lahko izračuna le tisti, ki je za 

to usposobljen. Določi oziroma o njih odloči pa 

izvajalec delitve, ker se je v praksi pokazalo, da ni 

ustrezno, če o tem odločajo lastniki. 

 

Pravilnik o delitvi stroškov v 10. členu določa, da 

se stroški lahko delijo na način, ki ga določijo 

lastniki, če tako odločitev sprejmejo s 100 % 

soglasjem. 

 

Čl. 6.1 

 

Člen 6 je za vgradnjo delilnikov, člen 6.1 pa 

navaja merilnike 

Glejte pripombo k čl. 3.4 

Uskladiti s členom 16 

Odstavek se nanaša na merilnike (ki so v funkciji 

delilnikov) 

Čl. 6.2 

 

Dopolniti glede na tehnične karakteristike 

sistema ogrevanja 

Neizolirani vročevodi skozi posamezni del stavbe 

so grelna telesa, na katere ni možno namestiti 

delilnikov niti merilnikov. Poleg tega zadnji 

aktivni porabnik (ni pa nujno, da je zadnji v 

»zanki«) teh vplivov nima, kar onemogoča 

pravično obračunavanje. 

Uporabljen je izraz radiatorji. 

Čl. 6.4 

 

Dopolniti, glede na celovito rešitev in 

tehnične možnosti 

To določilo ni smiselno, če meritev ni možno 

izvajati v vseh delih stavbe. 

Potrebno bi bilo tudi dodati pogoj, da mora za 

dobavo tople vode biti vzpostavljen krožni sistem, 

da ima zadnji porabnik v »zanki« približno enako 

temperaturo vode kot prvi. 

Določba se nanaša na vse posamezne dele in ne 

zgolj na posamezni posamezni del. 
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Čl. 7.1 

 

Dopolniti glede na tehnične karakteristike 

sistema ogrevanja 

Glejte pripombe k čl. 6.2 Pripomba je nesmiselna. 

Čl. 9.3 

 

Dopolniti Osnovni del celotnih stroškov so stroški za 

dobavljeno energijo. Določitev le teh je možna le 

z ustreznimi merilnimi napravami in merilnimi 

postopki. 

Energetski zakon v 356. členu določa:  

Če stavba prejema toploto iz daljinskega ogrevanja 

ali hlajenja ali se s toploto oskrbuje iz skupne 

kotlovnice, kot jo določajo predpisi s področja 

večstanovanjskih stavb, lastniki vsake stavbe 

zagotovijo, da se toplotni števec namesti za vsako 

stavbo posebej, posebej za ogrevanje in za 

pripravo tople sanitarne vode.  

Stroški za porabo toplote posamezne stavbe se 

določijo na podlagi stroškov za toploto oziroma 

stroškov za gorivo v skupni kotlovnici, na podlagi 

meritev iz prejšnjega odstavka, in sicer v razmerju 

izmerjenih porab toplote posameznih stavb. 

 

Podrobno urejanje v pravilniku ni potrebno, saj je 

zakonska določba izvedljiva. Merjenje toplote za 

celo stavbo je predpogoj za delitev stroškov 

znotraj stavbe z več posameznimi deli. 

Čl. 10.2 

 

Spremeniti razmerje pavšal - meritev Delitev stroškov v razmerju 50 : 50 (pavšal : 

delilniki) je popolnoma nesprejemljivo, ker je v 

tem primeru cenejši način obračuna po čl. 16 tega 

pravilnika. Odpadejo stroški investicije, 

vzdrževanja, odčitavanja in delno delitve. 

Za pavšal (obračun po m
2
 površine) je 

sprejemljiva vrednost do maksimalno 30 %, 

priporočljiva pa do 25 %, kot je to določeno v čl. 

10.1 

Odstavek je črtan. 

Čl. 11 

 

Precizirati Precizirati, kaj so objektivne okoliščine Vse objektivne okoliščine je v pravilniku 

nemogoče določiti, zato je le pavšalna navedba. 

Pomembno je, da so v 12. členu navedene kršitve. 

Čl. 12 Spremeniti Kalibracija merilnikov ni naloga lastnikov. Za to 

mora skrbeti upravnik. 

Ugotavljanje poškodb delilnikov ali napak v 

prenosu podatkov ni naloga lastnikov, ker morda 

za napako ali okvaro sploh ne vedo. To mora 

spremljati izvajalec delitve stroškov. 

Vzdrževanje ogrevalnega sistema je naloga 

lastnikov. Seveda pa z ustrezno pogodbo lahko 

pooblastijo urpravnika. 
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Čl. 13 Spremeniti Skupni delež posameznih delov stavbe se določi 

na ustreznem merilniku stavbe. Od te vrednosti se 

odšteje dogovorjeni pavšal (glejte pripombe k čl. 

10.2 in določila čl. 12), razliko pa razdeli po 

podatkih, pridobljenih iz delilnikov, ob 

upoštevanju korekturnih faktorjev, izračunanih na 

osnovi toplotnih izgub stavbe, ali določenih s 100 

% soglasjem lastnikov. 

Na merilniku stavbe se določi oziroma izmeri 

poraba stavbe, ne pa skupni delež. 

Čl. 14 Spremeniti Glejte pripombe k čl. 13 Iz pripombe k 13. členu ni jasno kako naj bi bilo 

potrebno spremeniti 14. člen 

Čl. 15.1 Spremeniti Korekturne faktorje je mogoče določiti na podlagi 

transmisijskega izračuna, ali se o njih dogovoriti s 

100 % soglasjem lastnikov. 

Pravilnik o delitvi stroškov v 10. členu določa, da 

se stroški lahko delijo na način, ki ga določijo 

lastniki, če tako odločitev sprejmejo s 100 % 

soglasjem. To vključuje tudi korekcijske faktorje. 

Čl. 15.4 Črtati Način določitve deleža posameznega dela stavbe 

nima nobenega vpliva na potrebno energijo za 

doseganje enakega ugodja v prostoru. 

Pripomba se očitno ne nanaša na ta člen. 

Čl. 17.2 Dodati Ob upoštevanju korekturnih faktorjev Navajanje ni potrebno, saj porabniški deleži 

vključujejo korekcijo. 

Čl. 22 Spremeniti Letno poročilo v pisni obliki mora izvajalec 

obračuna dati vsem lastnikom. 

Na oglasni deski je dostopno vsem lastnikom. 

Čl. 26 Črtati Zaradi konstrukcijske zasnove starejših stavb je to 

določilo neizvedljivo zaradi prevelikih posegov v 

prostore. 

Člen je črtan. 

Dodatno Upoštevati Pravilnik ne upošteva vpliva hidravličnega 

uravnoteženja ogrevalnih sistemov na porabo 

toplotne energije, oziroma na napake, ki jih to 

vnaša v meritve in posledično v ceno. 

Lastniki so odgovorni za vzdrževanj skupnega 

ogrevalnega sistema. To ni predmet urejanja tega 

pravilnika. 
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PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB ZA  

 

P R A V I L N I K  

o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli 

 

Predlagatelj in kontaktna oseba: Naslov in telefon: Datum: 

Marko Jesenik Stantetova ulica 8, 2000 Maribor   (02) 420 7058 13.1.2015 

 

Št. člena in 

odstavek 
Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev 

Odgovor MZI 

 

10. člen, (1) 

odstavek 

Stroški za ogrevanje oziroma za pripravo tople 

vode se delijo tako, da se izgube zaradi 

kroženja tople vode (to je razlika med celotno 

porabljeno toplotno energijo in skupno porabo 

po kalorimetrih) delijo po deležih kvadrature 

stanovanj, poraba po kalorimetrih pa se deli 

25% po kvadraturi (zaradi pretoka toplote k 

sosedom) in 75% po kalorimetru. 

Spoštovani, ko sem prebral predlog pravilnika o delitvi 

energije, sem v primeru uporabe kalorimetrov zasledil 

spremembo le, da bo delitev po kvadraturi 25% in po 

merilnikih 75% (do sedaj so to razmerje določali 

stanovalci z medsebojnim sporazumom).  

Če pogledam podatke novembra 2012 (pridobil sem jih od 

takratnega izvajalca delitve stroškov) lahko vidim 

presenetljive podatke: 

- skupno stanje števca za toplotno energijo 73100 kWh 

- skupna poraba po kalorimetrih 45460 kWh, kar pomeni, 

da je 27640 kWh (38,7%) energije bilo porabljeno za 

kroženje tople vode v sistemu.  

Po vašem predlogu se 25% plača po kvadraturi, v našem 

sistemu pa je bilo več kot to izgub. Zakaj se ta del – 

izgube (27640 kWh), ki jih v primeru kalorimetrov ni 

problem določiti, ne delijo npr. po kvadraturi ali kako 

drugače.  

Preostanek, skupna poraba po kalorimetrih (45460 kWh) 

pa se deli v deležih npr. 25% po kvadraturi (ker tisti, ki 

Člen je spremenjen, določen je le 

razpon. 
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kurijo grejejo sosede) in npr. 75% po kalorimetru. 

Za primerjavo, oktobra 2012 je bilo stanje še slabše: 

- skupno stanje števca za toplotno energijo 41700 kWh 

- skupna poraba po kalorimetrih 20536 kWh, kar pomeni, 

da je 21164 kWh (50.7%) energije bilo porabljeno za 

kroženje tople vode v sistemu. Ker pri nas plačamo 20% 

po kvadraturi smo po kvadraturi pokrili le 8340 kWh, kar 

je le 40,6% izgub. Tisti, ki so imeli zaprte radiatorje 

(stanje kalorimetra 0 ali nekaj kWh), niso pokrili niti 

izgub v sistemu, kaj šele da bi delno plačali toplotno 

energijo, ki prehaja k njim iz sosednjih stanovanj. 

Glede na to, da dajete prednost kalorimetrom pred 

delilniki, menim, da bi se morali bolj poglobiti v način 

delitve stroškov, kjer bi uvedli termin izgub v sistemu. 

Voda kroži zaradi vseh stanovalcev in ne le zaradi tistih, 

ki kurijo. 

V primeru, da ostane predlagani sistem delitve (25% po 

kvadraturi in 75% po kalorimetru brez upoštevanja kolik 

je del izgub) pa vgraditi ustrezne varovalke. Npr. če je 

nekdo po kalorimetru porabil 100 kWh se pri obračunu 

delež po kalorimetru ne sme povečati več kot npr. na 130 

kWh (za npr. faktor 1.3 ali s strani stroke drugače določen 

faktor). V primeru, da pride do tega, pomeni, da so bile 

izgube v sistemu zelo velike in je potrebno celotno delitev 

narediti po kvadraturi. 
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PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB ZA  

 

P R A V I L N I K  

o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli 

 

 

Predlagatelj in kontaktna oseba: Naslov in telefon: Datum: 

Peter Zagožen, fizična oseba, stanovalec v bloku Brilejeva 16, 1000 Ljubljana   Tel.  031/ 587 528 13.1.2015 

 

Št. člena in 

odstavek 
Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev 

Odgovor MZI 

Člen 10, odst.1, 

Str. 4 

 

Stroški za ogrevanje se v višini 75%, za 

pripravo sanitarne tople vode pa v višini 10%, 

razdelijo na posamezne dele stavbe na osnovi 

porabniških deležev. 

Izgube pri ogrevanju so do neke mere 

sorazmerne površini stanovanja, medtem ko je 

poraba sanitarne tople vode zelo odvisna od 

uporabnikov in se giblje od 

0,5 do 10 m3 na osebo na mesec (zato je 

stroške porabe topole vode  v višini 25% 

vezati na kvadraturo 

neracionalno in obremenjuje varčne lastnike). 

Člen je spremenjen, fiksni deleži niso več 

določeni, le razpon. Minimalno 50 % 

stroškov je potrebno deliti na osnovi 

porabniških deležev, saj tako določa 

Energetski zakon. 

 

Poleg tega pravilnik o delitvi stroškov v 10. 

členu določa, da se stroški lahko delijo na 

način, ki ga določijo lastniki, če tako 

odločitev sprejmejo s 100 % soglasjem. 

Člen17, odst. 3, 

Str.6 

 

Če je za posamezni del razlika iz prejšnjega 

odstavka enaka ali manjša od 10% povprečne 

porabe v stavbi, se šteje, da za tak posamezni 

del podatki delilnikov niso na voljo. 

V našem bloku je 10% ventilov pred merilniki 

zaprtih, 

zato so razlike mesečnih odčitkov 0;ta 

stanovanja se deloma ogrevajo od sosedov, po 

drugi strani pa z 

varčevanjem zmanjšujejo skupno porabo. 

Zato se mi zdi razlika 0 preveč toga in 

predlagam  

neko višjo vrednost (n.pr.10%); šele če ta ne 

bi bila 

dosežena, bi celoten strošek obračunali po  

kvadraturi. 

   

Upoštevano (40 % namesto predlaganih 10 

%). 

 

 

Za dodatna pojasnila me prosim, pokličite.   
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PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB ZA  

 

P R A V I L N I K  

o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli 

 

Predlagatelj in kontaktna oseba: Naslov in telefon: Datum: 

Bojan Vrečič – predstavnik etažnih lastnikov Šaleška 18/c, 3320 Velenje 13.1.2015 

 

Št. člena in 

odstavek 
Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev 

Odgovor MZI 

    

6. člen, 2.odstavek 

 

Besedilo 2. odstavka naj se dopolni tako, da se 

glasi: » Ne glede na določbo prvega odstavka 

tega člena, se v primeru, če toplota za 

ogrevanje v posamezni del vstopa na več 

mestih, lahko uporabljajo delilniki, ki se 

namestijo na radiatorje. V tem primeru morajo 

biti vsi posamezni deli opremljeni z delilniki 

iste vrste in tipa. Delilniki toplote na 

radiatorjih se lahko uporabljajo tudi v 

ostalih posameznih delih, v katerih so ob 

uveljavitvi tega pravilnika že nameščeni, v 

kolikor s tem soglaša večina etažnih 

lastnikov. 

V kolikor obračun in plačevanje stroškov 

ogrevanja po vgradnji delilnikov toplote na 

radiatorjih poteka na osnovi sprejetega sporazuma 

etažnih lastnikov in brez težav, ni nobenega 

utemeljenega razloga, da bi delilnike toplote na 

radiatorjih bilo potrebno zamenjati z merilniki 

toplotne energije oz. etažnim lastnikom naprtiti 

dodatne stroške za vgradnjo le-teh. To določilo bi 

se eventualno lahko nanašalo le na objekte, ki 

bodo dani v uporabo od sprejetja navedenega 

pravilnika dalje. Plačniki vseh stroškov v 

večstanovanjskem objektu so namreč etažni 

lastniki, zato mora v njihovi pristojnosti biti tudi 

odločanje o načinu obračunavanja oz. plačila  

stroškov ogrevanja. 

Direktiva 2012/27/EU določa uporabo 

merilnikov, zato je le ta določena v prvem 

odstavku.  

Poleg tega je v Sloveniji vgradna naprav, ki 

omogočajo merjenje porabe toplote v 

posameznem stanovanju obvezna od leta 

1984. Pravilnik o delitvi stroškov ne more 

postavljati nižjih kriterijev kot drugi 

veljavni predpisi. 

 

Delilniki na radiatorjih se skladno z 

določbo drugega odstavka lahko 

uporabljajo le v primeru, če vgradnja 

kalorimetrov oziroma števcev ni možna. 

 

10. člen, 2.odstavek 

 

Besedilo 2. odstavka 10. člena naj se iz osnutka 

pravilnika v celoti črta. 

 

1. odstavek 10. člena določa, da se stroški za 

ogrevanje oziroma za pripravo tople vode  v višini 

75% razdelijo na posamezne dele stavbe na osnovi 

porabniških deležev, kar je sprejemljivo in 

smiselno. V nasprotju z navedeno določbo pa 2. 

odstavek  istega člena določa, da se v primeru, ko 

toplota v stavbo vstopa na več mestih,  stroški za 

ogrevanje razdelijo na posamezne dele stavbe na 

osnovi porabniških deležev v višini 50 %.  Kateri 

so argumenti, da se v primeru vgradnje merilnikov 

Člen je spremenjen, fiksni deleži niso več 

določeni, le razpon. Minimalno 50 % 

stroškov je potrebno deliti na osnovi 

porabniških deležev, saj tako določa 

Energetski zakon. 

 

Poleg tega pravilnik o delitvi stroškov v 10. 

členu določa, da se stroški lahko delijo na 

način, ki ga določijo lastniki, če tako 

odločitev sprejmejo s 100 % soglasjem. 
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toplotne energije dejanska poraba toplote 

obračuna v višini 75 %, v primeru vgrajenih 

delilnikov pa le v višini 50 %, v osnutku 

pravilnika ni nikjer navedeno.   

 

V medijih je bilo možno zaslediti, da naj bi bil 

razlog za tovrstno razliko pri obračunavanju 

porabljene toplotne energije ta, da se stanovanja, v 

katera toplota vstopa na več mestih, »dodatno 

ogrevajo« s pomočjo cevi centralne napeljave, ki 

gredo »skozi« stanovanja. Tovrstni argument ne 

zdrži potrebne argumentacije, saj v večini 

novejših večstanovanjskih objektov (pa tudi v 

našem bloku), cevi centralne napeljave v 

stanovanjih potekajo podometno in ne omogočajo 

nobenega dodatnega ogrevanja stanovanj. Iz 

navedenega razloga se med etažnimi  lastniki  pri 

obračunavanju tovrstnih stroškov delajo 

neupravičene razlike, s čemer se krši ustavno 

načelo njihove enakosti pred zakonom. 

 

 

26. člen 

 

Besedilo 26. člena naj se iz osnutka pravilnika 

v celoti črta. 

 

Naveden člen določa, da morajo lastniki vseh 

posameznih delov stavbe, ki imajo vgrajene 

delilnike za namestitev na radiatorje, vgraditi 

merilnike toplotne energije za toploto za 

ogrevanje najkasneje do 1. 1. 2024. Črtanje 

navedenega člena se nanaša na predlagano 

spremembo 2. odstavka 6. člena osnutka 

pravilnika in utemeljitvijo, ki je že tam navedena. 

upoštevano 
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PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB ZA  

 

P R A V I L N I K  

o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli 

 

Predlagatelj in kontaktna oseba: Naslov in telefon: Datum: 

Bojan Vrečič – predstavnik etažnih lastnikov Šaleška 18/c, 3320 Velenje 13.1.2015 

 

Št. člena in 

odstavek 
Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev 

Odgovor MZI 

6. člen, 2.odstavek 

 

Besedilo 2. odstavka naj se dopolni tako, da se 

glasi: » Ne glede na določbo prvega odstavka 

tega člena, se v primeru, če toplota za 

ogrevanje v posamezni del vstopa na več 

mestih, lahko uporabljajo delilniki, ki se 

namestijo na radiatorje. V tem primeru morajo 

biti vsi posamezni deli opremljeni z delilniki 

iste vrste in tipa. Delilniki toplote na 

radiatorjih se lahko uporabljajo tudi v 

ostalih posameznih delih, v katerih so ob 

uveljavitvi tega pravilnika že nameščeni, v 

kolikor s tem soglaša večina etažnih 

lastnikov. 

V kolikor obračun in plačevanje stroškov 

ogrevanja po vgradnji delilnikov toplote na 

radiatorjih poteka na osnovi sprejetega sporazuma 

etažnih lastnikov in brez težav, ni nobenega 

utemeljenega razloga, da bi delilnike toplote na 

radiatorjih bilo potrebno zamenjati z merilniki 

toplotne energije oz. etažnim lastnikom naprtiti 

dodatne stroške za vgradnjo le-teh. To določilo bi 

se eventualno lahko nanašalo le na objekte, ki 

bodo dani v uporabo od sprejetja navedenega 

pravilnika dalje. Plačniki vseh stroškov v 

večstanovanjskem objektu so namreč etažni 

lastniki, zato mora v njihovi pristojnosti biti tudi 

odločanje o načinu obračunavanja oz. plačila  

stroškov ogrevanja. 

Direktiva 2012/27/EU določa uporabo 

merilnikov, zato je le ta določena v prvem 

odstavku.  

Poleg tega je v Sloveniji vgradna naprav, ki 

omogočajo merjenje porabe toplote v 

posameznem stanovanju obvezna od leta 

1984. Pravilnik o delitvi stroškov ne more 

postavljati nižjih kriterijev kot drugi 

veljavni predpisi. 

 

Delilniki na radiatorjih se skladno z 

določbo drugega odstavka lahko 

uporabljajo le v primeru, če vgradnja 

kalorimetrov oziroma števcev ni možna. 

 

10. člen, 2.odstavek 

 

Besedilo 2. odstavka 10. člena naj se iz osnutka 

pravilnika v celoti črta. 

 

1. odstavek 10. člena določa, da se stroški za 

ogrevanje oziroma za pripravo tople vode  v višini 

75% razdelijo na posamezne dele stavbe na osnovi 

porabniških deležev, kar je sprejemljivo in 

smiselno. V nasprotju z navedeno določbo pa 2. 

odstavek  istega člena določa, da se v primeru, ko 

toplota v stavbo vstopa na več mestih,  stroški za 

ogrevanje razdelijo na posamezne dele stavbe na 

osnovi porabniških deležev v višini 50 %.  Kateri 

so argumenti, da se v primeru vgradnje merilnikov 

toplotne energije dejanska poraba toplote 

Člen je spremenjen, fiksni deleži niso več 

določeni, le razpon. Minimalno 50 % 

stroškov je potrebno deliti na osnovi 

porabniških deležev, saj tako določa 

Energetski zakon. 

 

Poleg tega pravilnik o delitvi stroškov v 10. 

členu določa, da se stroški lahko delijo na 

način, ki ga določijo lastniki, če tako 

odločitev sprejmejo s 100 % soglasjem. 



56 

 

obračuna v višini 75 %, v primeru vgrajenih 

delilnikov pa le v višini 50 %, v osnutku 

pravilnika ni nikjer navedeno.   

 

V medijih je bilo možno zaslediti, da naj bi bil 

razlog za tovrstno razliko pri obračunavanju 

porabljene toplotne energije ta, da se stanovanja, v 

katera toplota vstopa na več mestih, »dodatno 

ogrevajo« s pomočjo cevi centralne napeljave, ki 

gredo »skozi« stanovanja. Tovrstni argument ne 

zdrži potrebne argumentacije, saj v večini 

novejših večstanovanjskih objektov (pa tudi v 

našem bloku), cevi centralne napeljave v 

stanovanjih potekajo podometno in ne omogočajo 

nobenega dodatnega ogrevanja stanovanj. Iz 

navedenega razloga se med etažnimi  lastniki  pri 

obračunavanju tovrstnih stroškov delajo 

neupravičene razlike, s čemer se krši ustavno 

načelo njihove enakosti pred zakonom. 

 

26. člen 

 

Besedilo 26. člena naj se iz osnutka pravilnika 

v celoti črta. 

 

Naveden člen določa, da morajo lastniki vseh 

posameznih delov stavbe, ki imajo vgrajene 

delilnike za namestitev na radiatorje, vgraditi 

merilnike toplotne energije za toploto za 

ogrevanje najkasneje do 1. 1. 2024. Črtanje 

navedenega člena se nanaša na predlagano 

spremembo 2. odstavka 6. člena osnutka 

pravilnika in utemeljitvijo, ki je že tam navedena. 

upoštevano 
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PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB ZA  

 

P R A V I L N I K  

o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli 

 

Predlagatelj in kontaktna oseba: Naslov in telefon: Datum: 

JP Energetika Maribor d.o.o.  Mitja Dolinšek, udis, vodja SODO  Jadranska cesta 28, 2000 Maribor 023008863, 041355226 9.1.2015 

 

Št. člena in 

odstavek 

Predlog spremembe predlagane 

določbe 
Utemeljitev 

Odgovor MZI 

2. člen  Ni opredelitve o odločanju v poslovnih stavbah Upoštevano, dodan je nov odstavek. 

6. člen 

 

 Problematična je obvezna vgraditev delilnikov v 

poslovnih prostorih v primerih uporabe delilnikov na 

radiatorjih po stanovanjskih prostorih, saj je v mnogih 

primerih takšna vgradnja zaradi specifičnih ogrevalnih 

sistemov poslovnih prostorov (ventilacijski konvektorji, 

konvektorji, klimati, …) praktično nemogoča. 

Poslovni prostori se obravnavajo ločeno od stanovanj 

(glej 5. člen). 

10. člen točka 3; 

16. člen 

 Ker je sistem priprave in distribucije tople sanitarne vode 

v mešanih objektih večinoma enovit (nerazdružljiv) ne 

moremo razdeliti preostalega dela stroškov hkrati po 

deležih ogrevalnih površin (poslovni) in deležih št. 

uporabnikov (stanovanjski) – NE GRE!  

Poslovni prostori se obravnavajo ločeno od stanovanj 

(glej 5. člen). Določen je ključ delitve med poslovni in 

stanovanjski del. 

12. člen 

 

Dodati je potrebno, da se 

kaznovalni faktor uporabi tudi ob 

preprečitvi možnosti kontrole 

grelnih teles (in namestitve 

delilnikov). Definirati je potrebno, 

kaj je preprečitev možnosti 

kontrole!!! 

 Kontrola delovanja delilnikov je smiselno vključena v 

popravilo. 

13. člen 

 
NUJNO je potrebno uvesti 

element MAKSIMIRANJA 

deležev variabilne razdelitve do 

vrednosti deležev iz 12. člena! 

Osnovno načelo, ki bi ga moral zastopati nov pravilnik 

(in ga stari ni) je, da nekdo, ki si je vgradil delilnike ne 

more biti bolj »kaznovan« kot nekdo, ki zapade pod 12. 

člen (porabniški delež, če ni podatkov z delilnika). Z 

maksimiranjem variabilne razdelitve do kaznovalnega 

faktorja rešimo nesmisel primerljivo ekstremnega 

kaznovanja »zakonsko poštenih« odjemalcev (takih je 

po naših izkušnjah lahko do 15% odjemalcev; ponekod 

Predlog je preveč kompliciran, saj predlagani 

izračun delilnika stroškov poteka v več iteracijah.  

Dodan je nova določba o nesorazmerno velikih 

odstopanjih, ki določa, da se v primeru, ko je 

porabniški delež vsaj enega posameznega dela večji 

od petkratnika povprečja, stroški delijo po ogrevani 

površini. Nadalje je določeno, da v takem primeru 

izvajalec delitve preveri delovanje delilnikov, 
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izredno malo; le to v absolutni višini na skupnem 

odjemnem mestu ne predstavlja bistvene količine 

energije), s »pravično« razdelitvijo porezanih viškov 

nad kaznovalno mejo med vse odjemalce po ključu 

ogrevalne površine pa ohranimo vpliv delilnikov (kar je 

tudi smisel delitve), s prerazporeditvijo viškov energije 

(oz. variabilnih deležev nad kaznovalnim faktorjem) 

tudi med odjemalce brez direktne porabe (posredno 

koriščenje toplotne energije je seveda vedno prisotno)  

pa uvedemo efekt nestimulativnosti koriščenja 

»alternativnih« lokalnih sistemov ogrevanja. Le to ima 

v končni fazi za posledico koriščenje skupnega načina 

ogrevanja, ki z normalnim obsegom koriščenja postane 

seveda tudi racionalnejše. Sprememba na dobro 

delujoče sisteme (v smislu delitve) praktično nima 

vpliva, vpliv se veča s količino anomalij, kar je tudi 

smisel predlagane dopolnitve. Prerazporeditev viškov 

nad kaznovalno mejo po ključu ogrevalne površine je 

dokaj pravična, dejansko edina realno in dokaj 

enostavno izvedljiva, v tako korigiranem »novem« 

razdelilniku pa ohranja trend razdelitve (kar je smisel 

delilnikov v smislu vplivanja na svoje račune), pri 

majhnih deležih ne vnaša kakšnega bistvenega 

povišanja deležev oz. višin računov, bistveno pa je, da 

odlično rešuje ekstremne anomalije dosedanje delitve. 

Nov predlog poskuša to problematiko reševati v 17. 

členu (delitev stroškov v primeru nezadostnega obsega 

podatkov), ki pa po preverbi naših vzorčnih objektov in 

podrobnem preverjanju pri izvajalcih delitve v oktobru 

in novembru 2014 (dejansko že dva kritična meseca) še 

daleč ne dosegata praga pod 50% razpoložljivih 

podatkov, kar je v novem pravilniku »rešilni« pogoj za 

pravičnejšo delitev po ključu ogrevalnih površin. To 

velja tako za sisteme z delilniki na radiatorjih kot tudi 

za sisteme z zaključenimi ogrevalnimi krogi in MTE 

(kalorimetri) kot delilniki (vstop energije v posamezne 

enote preko skupnega mesta).  

Tudi 10.člen točka 2, ki govori, da se v primeru 

lastniki pa zagotovijo pregled ogrevalnega sistema 

(pregled v skladu z določbo 338. člena EZ-1). 
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večkratnega vstopa toplote v posamezni del stavbe (v 

praksi je to primer pri dvocevnem ogrevanju z dvižnimi 

vodi ter ruskem (vertikalnem) enocevnem sistemu, ko 

so na radiatorjih nameščeni delilniki), 50% porabljene 

toplote skupnega odjemnega mesta razdeli po ključu 

kvadrature, ne rešuje problema anomalij (potrjeno na že 

omenjenih realnih modelih). To problem »ekstremov« 

na obstoječem modelu samo nekoliko omili, tako da 

pridemo od ekstremnih 15x deleža kvadrature na še 

vedno do nesmiselnih 10+ kratnikov! Res pa je, da je 

vsled uvedbe 50% razdelitve porabljene toplotne 

energije po ključu ogrevalne površine možno 

pričakovati efekt povečanja rabe obstoječih skupnih 

ogrevalnih sistemov in posledično (zaradi dejanske 

nestimulativnosti) zmanjšanje koriščenja »alternativnih 

ogrevalnih sistemov« (žarilne plošče na plinskih 

štedilnikih, ogrevanja s split klimatskimi napravami, 

»varčevanje« čez vse mere zdravega razuma s 

koriščenjem pasivnega ogrevanja preko sosedov …) ter 

izboljšanje na področju nesorazmerno visokih deležev. 

V primeru ne-uvedbe maksimiranja variabilnih deležev 

do kaznovalne meje je potrebno ogrevalne sisteme v 

vsakem primeru izenačiti in v obeh sistemih (z 

delilnikih na radiatorjih in sistemih z enim vstopom 

energije in MTE kot delilniki) uvesti ustrezno višji (40-

50%) delež razdelitve po ključu ogrevalne površine! 

ZADEVO JE POTREBNO NUJNO PONOVNO 

PREMISLITI IN USTREZNO KORIGIRATI, SAJ 

GRE ZA KLJUČEN PROBLEM DELITVE! 

PREDLOG (TAK KOT JE POSREDOVAN V 

OBRAVNAVO) BREZ REŠITVE TEGA PROBLEMA 

PRINAŠA ZGOLJ KOZMETIČNE POPRAVKE!  

NA KONCU PRIPOMB PODAJAMO GRAFIČNO 

PONAZORITEV VARIANT (obstoječe, rezanje 

ekstremov do kaznovalne meje in nov predlog 

pravilnika) na konkretnem primeru. 

17. člen Lepo napisan člen, ki pa v redkih 

primerih (samo ob res izrazitih 

 Člen je dopolnjen tako, da se stanovanja, kjer je 

razlika stanja v obdobju enaka nič oziroma manjša od 
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prehodnih obdobjih ob koncu 

meseca) prinese željeni učinek. Po 

naših simulacijah bo to bolj redko 

in ne bo rešilo problema 

ekstremov! 

40 % povprečja stavbe, smatrajo kot da ni podatkov z 

delilnikov. 

20. člen 

 

 Ni opredelitve odgovornosti izvajalca delitve v primeru 

napačne delitve (problem predvsem v primerih, ko sta 

izvajalec delitve in izvajalec obračuna različni pravni 

osebi) . Reklamacije se v praksi vedno nanašajo na sam 

račun, ki pa je tudi ob napačni delitvi pravilno izstavljen, 

popravke pa je v praksi na nivoju izstavitve računa 

praktično nemogoče izvesti (obračunana energija na 

celotnem skupnem odjemnem mestu je pravilna!). 

Korekcija je možna izključno na strani izdelave delilnika 

v naslednjih obračunskih obdobjih ob ustreznem 

posredovanju informacij o korekciji vsem odjemalcem 

skupnega odjemnega mesta (naloga izvajalca delitve). 

Manjkajo tudi pogoji, kdo lahko izvaja delitev. Sedaj to 

počnejo dejansko vsi, ki vsaj malo obvladajo računalniške 

preglednice, zadeva pa marsikje konkretno šepa pri ažurni 

tehnični podpori odjemalcem. 

Odgovornost obeh akterjev je določena, ni pa določen 

način »poračunavanja za nazaj« v primeru napačnega 

obračuna, saj je to zaradi velikega števila možnih 

napak nemogoče določiti s pravilnikom. Pri obeh 

akterjih je izrecno navedeno, da imata pogodbeni 

odnos z lastniki. 

 

Pogoji za izvajalca delitve niso določeni, ker bi to 

predstavljalo preveliko administrativno oviro in 

dodatne stroške. 

 

 

23. člen 

 

Vodenje števila uporabnikov 

stavbe je na nivoju poročila zaradi 

ne-posedovanja informacij izredno 

oteženo. 

Vodenje števila uporabnikov stavbe je zaradi pogoste 

ločitve upravljanja objekta, izdelave delilnika in izvajanja 

obračuna med tri nepovezana podjetja, med katerimi 

praktično le upravitelj objekta poseduje ažurne podatke o 

številu uporabnikov posamezne enota večstanovanjskega 

objekta (saj te podatke dejansko potrebuje), zapleteno in 

zahteva ob ogromni količini odjemnih mest dodatne 

posege pri povezovanju informacijskih sistemov 

izvajalcev obračuna, ki letno izdelajo letna poročila. 

Večina izvajalcev obračunov (distributerji toplote) ne 

poseduje podatkov o številu stanovalcev posamezne 

stanovanjske enote, saj se delitev vrši po pravilniku in se 

za to uporabljajo v vseh objektih vodomeri za toplo vodo, 

izvajalci obračuna pa od izvajalcev delitve prejmemo 

zgolj deleže (tudi če ni nameščenih vodomerov). Če za 

faktor učinkovitosti na STV uporabimo kvadrature 

stanovanjskih enot (ta podatek posedujemo, saj je podlaga 

V 4. členu je določeno, da izvajalec delitve pridobi 

podatke o številu oseb od lastnikov oziroma 

upravnika. Upravnik ima podatke o številu oseb. 
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za delitev od porabe neodvisnih stroškov – obračunske 

moči) je zadeva bolj pregledna, enostavnejša, vsak 

odjemalec pri sebi pa ve, koliko »sorodnikov«, 

»najemnikov« … se je pri njem umivalo. 

26.člen 

 

Potrebno je dopolniti člen, da to 

velja le za objekte, pri katerih 

toplota vstopa v posamezne enote 

na enem mestu (enocevni in 

dvocevni sistemi z enim 

priključnim mestom (vstopom 

energije) na razvodni sistem 

ogrevanja objekta). 

Nerealno je pričakovati, da se bodo klasični vertikalni 

dvocevni in enocevni sistemi predelovali v tako 

radikalnem smislu, kot je to izvedba etažnih horizontalnih 

razvodov!!  

Člen je črtan. 

  Izpadel je 29. člen starega pravilnika ki govori, da si 

morajo stanovalci na sistem priprave tople vode do 

1.1.2015 za ugotavljanje količine energije za pripravo 

STV vgraditi MTE?? Po novem to več ni potrebno? Kako 

bodo na to gledali tisti, ki jih je na to prisilil stari 

pravilnik? 

Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti 

določa, da se na mesto oddaje ali na toplotni 

izmenjevalnik namesti števec za celotno stavbo, 

ločeno za toplo vodo in ogrevanje. To je urejeno v 

356. členu EZ-1, v prehodnih določbah pa je 

določeno, da je rok za vgradnjo teh števcev 1. oktober 

2015. Večina stavb je imela vgrajen en števec za 

toploto, saj je bila to obveznost, ki jo je določal že 

EZ99. Novost iz EZ-1 je namestitev ločenega števca 

za sanitarno toplo vodo za celo stavbo. Podrobno 

urejanje v pravilniku ni potrebno, saj je zakonska 

določba izvedljiva. Merjenje toplote za celo stavbo je 

predpogoj za delitev stroškov znotraj stavbe z več 

posameznimi deli. 
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Grafični prilogi tekstu pripombe na 13. člen: 
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PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB ZA  

 

P R A V I L N I K  

o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli 

 

Predlagatelj in kontaktna oseba: Naslov in telefon: Datum: 

Zoran Jarnovič Zoran.Jarnovic@fsp.uni-lj.si 14. 1. 2015 

 

Št. člena in 

odstavek 
Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev 

Odgovor MZI 

Splošna pripomba, 

oz. predpogoj za 

objektivno 

vzdržnost 

pravilnika 

 

Kot predpogoj za vzdržnost tega pravilnika je 

nujno zahtevati in zagotoviti enak pretok, pritisk 

in temperaturo vode za vse radiatorje, ne glede 

na oddaljenost od črpalke. 

V kolikor to ni mogoče, se izračuna poseben 

korekcijski faktor, ki je neodvisen od 

korekcijskega faktorja zaradi lege stanovanja.  

Izdela ga lahko le neodvisen, s strani MOP 

(države…?) določen oz. certificiran strokovnjak. 

V praksi prihaja do nepravičnega 

zaračunavanja stroškov, saj so odčitki 

različni(!) npr. v primeru vertikale v 

stanovanjskem bloku za dva popolnoma 

enaka radiatorja, ki sta delovala ves čas 

merjenja, nameščena pa sta v različnih 

nadstropjih. 

To ni predmet urejanja tega pravilnika.  

 

Projektiranje in vzdrževanje ogrevalnih 

sistemov je določeno v predpisih izdanih 

na podlagi zakona o graditvi objektov in 

stanovanjskega zakona. 

3. čen 

4. 

Ustrezno popraviti besedilo (poudaril Z.J.): 

»delilnik stroškov toplote (v nadaljevanju: 

delilnik) je naprava za indikacijo ali merjenje 

dejanske porabe toplote….« 

Delilniki, ki so določeni z zakonodajo ne 

merijo dejanske porabe toplote - v tem 

primeru bi morali biti odčitki objektivni in v 

fizikalnih enotah – npr.: vatih, ccal… 

Prav tako ne indicirajo dejanske porabe 

toplote temveč zgolj čas temperaturne 

razlika med radiatorjem in zrakom v 

prostoru ter druge podatke (o radiatorju…), 

kar pa ne omogoči merjenje dejanske 

porabe toplote. 

 

Delilnik je naprava, ki omogoča indikacijo. 

Pri tem ni pomembno ali omogoča tudi 

merjenje. 

4. člen 

(3) 

Izvajalec izračuna višine korekturnih faktorjev za 

izenačitev vpliva lege posameznih delov v stavbi 

glede na njihove potrebe po toploti, …) je v 

primeru, da to ni določeno z gradbenim 

(energetskim) načrtom lahko le neodvisen, s 

strani MOP (države…?) certificiran strokovnjak.  

V primeru, da se korekcijski faktorji 

prepustijo upravnikom, ali drugim pravnim 

ali fizičnim osebam ni zagotovljena 

dejanska strokovnost ali pa se namerno ali 

nenamerno vplete dejavnik subjektivnosti. 

Dikcija, da izvajalec delitve določi 

korekcijske faktorje ne pomeni, da jih sam 

izračuna. Princip izračuna je določen v 15. 

členu. 
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5. člen 

(3) 

 

Dodati na koncu: 

Enako velja, če dogovor o delitvi lastniki ne 

sprejmejo. V tem primeru se izvede obračun po 

kvadraturi prostornini.  

Lastniki lahko obstruirajo dogovor, ali pa ne 

želijo v tem pravilniku navedenega načina 

(seveda pa morajo imeti delilnike…). 

Upoštevanje pravice do razpolaganja z 

zasebno lastnino. 

Površina vs. prostornina: praviloma imajo 

poslovni prostori višjo svetlo višino, zato je 

smiselno operirati prostornino (m3), ne pa 

površino (m2) 

5. člen ničesar ne prepušča lastnikom, zato 

je predlagani dodatek nesmiseln. 

9. člen 

(1) 
Priloge ni! Za obravnavo so potrebni vsi podatki. 

Priloga je dodana. 

18. člen 

(1) 

Dodati na koncu: 

V kolikor s v kupoprodajni pogodbi ni določeno 

drugače. 

Manj stroškov za prodajalca ali kupca, 

poenostavitev. 

Izvajalec delitve ne pozna določb 

kupoprodajen pogodbe, zato je ključ 

delitve določen v pravilniku. 

26. člen 

 

Člen se briše ali se pa določijo drugačni pogoji, ki 

bodo finančno smiselni. 

V stanovanjskih blokih (npr. BS3) obstajajo 

stanovanja tudi s 5 (morda celo več) 

vhodnimi točkami za radiatorje. Ob že 

plačanih stroških za delilnike (zakaj so le-ti 

danes uporabni – člen 6 (2), ne pa tudi čez 

10 let?) bo to delno podvajanje prehud 

finančni udarec za lastnike. 

Upoštevano, člen je brisan. 
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PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB ZA  

 

P R A V I L N I K  

o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli 

 

Predlagatelj in kontaktna oseba: Naslov in telefon: Datum: 

MT merilna tehnika d.o.o.   Janja Kocbek Cesta k Tamu 65, 2000 Maribor, 02/651-01-73 14.01.2015 

 

Št. člena in 

odstavek 
Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev 

Odgovor MZI 

4.člen 

(4) odstavek 

 

Izvajalec delitve pridobi podatke .....pri upravniku  V primeru, da predpisanih podatkov 

upravnik nima,  je s Pravilnikom 

določeno, kdo nam jih mora dostavit  

Člen je spremenjen. 

14.člen 

 

Porabniški delež posameznega dela  Prosimo za primer izračuna, ker je razlaga 

izračuna zelo nerazumljiva in zapletena za 

lastnike stanovanj 

Primer izračuna ne sodi v predpis.  

Če je izračun, ki j v pravilniku eksaktno 

določen, nerazumljiv izvajalcem delitve, 

naj nam Bog pomaga! 

17.člen 

(3) odstavek 

 

Če je za posamezni del razlika iz prejšnjega 

odstavka enaka nič za 50% posameznih delov se 

celotni stroški za ogrevanje (100%) razdelijo na 

delež ogrevane površine  

Predlagamo natančnejšo razlago oz. opis, 

ker iz zapisa ni razumljiv način delitve 

Člen je malo spremenjen, tako da je 

dikcija popolnoma jasna. 

26.člen 

 

Odločba velja samo za novogradnjo in objekte, 

kateri se bodo odločili za rekonstrukcijo centralnega 

ogrevanja 

Z odločbo se ne strinjamo zaradi 

prevelikega finačnega vložka etažnih 

lastnikov. 

Ni jasno na katero odločbo se pripomba 

nanaša. 

 

 

 


