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Obračun rabe toplote v večstanovanjskih stavbah s skupno kurilno napravo

TOPLOTA ODTEKA
Matjaž Valenčič, neodvisni energetski strokovnjak

Drugi glavni zakon termodinamike pravi: Toplota ne prehaja sama od sebe s telesa
nižje temperature na telo višje temperature. Poudarek je na besedni zvezi »sama od
sebe«. Velja pa nasprotno, toplota prehaja sama od sebe s telesa višje temperature na
telo nižje temperature. Ta, nasprotna trditev, je splošno znana, logična in sama po sebi
razumljiva, tako elementarna, da jo marsikdo pozabi. Ravno to se je zgodilo naši politiki, ko
se je trudila, da bi pripravila pravila za pravični obračun rabe toplote v večstanovanjskih
stavbah s skupno kurilno napravo.

Matjaž Valenčič,
neodvisni energetski
strokovnjak
www.zaensvet.si
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Uvedba delilnikov
Leta 2011 je ministrstvo promoviralo vgradnjo radiatorskih delilnikov v brošuri »PLAČAM
KOLIKOR PORABIM« z besedami: »Pravičneje
razdeljeni in manjši stroški za ogrevanje. Ukrep,
ki uporabnike stavbe motivira za manjšo porabo energije.« Naivni uporabniki so verjeli. Ukrep
vgradnje delilnikov in delitev stroškov ogrevanja
po evidentirani porabi naj ne bi bil obvezen v
stavbah, kjer ni izvedljiv, vendar so trgovci delilnikov, ki jim je pritrdila tudi inšpekcija, zatrjevali, da
ta izjema ne velja. Stanovalci so podlegli diktatu
lobijev in veselo vgrajevali drage delilnike z upanjem, da bodo po novem plačevali manj.
V citirani brošuri z naklado 195.000 izvodov
je pisalo, da dotakratni obračun ogrevanja po
površini ni pravičen in ne spodbuja uporabnikov
k učinkoviti rabi, ter da bo z uvedbo delitve in
obračuna stroškov po porabi omogočeno uporabnikom, da plačajo toliko, kolikor porabijo. Še
več, pisalo je, da ta način motivira uporabnike za
manjšo porabo, saj bodo ob nespremenjenem
bivalnem ugodju zmanjšali stroške za energijo in
manj obremenjevali okolje. Že z 1°C nižjo temperaturo v prostorih bodo znižali rabo energije
ogrevanja za 6 %, skupaj z vgradnjo termostatskih ventilov, hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema in preverbo delovanja centralne
regulacije ogrevanja pa bodo znižali rabo energije do 30 % ali več! Vsakdo prebere, kar mu ugaja,
ostalo preskoči. Porabniki so razumeli: nov sistem
bo pravičen, bivalno ugodje se ne bo spremenilo, strošek ogrevanja bo vsaj 30 % nižji!

Najpogostejši so spori zaradi pravice
Pravilnik, ki je podrobno določal novo delitev
stroškov, je pravičnost upravičeval z načelom,
naj bo strošek ogrevanja za enako površino stanovanja, ogretega na enako temperaturo, enak.
To obvezno pravičnost je pravilnik dosegel z
upoštevanjem korekturnih faktorjev za enote z
izpostavljeno lego, kar pomeni, da v stanovanjih
z manj ugodno lego lahko porabijo več energije
ob enakem strošku. Za hip pozabimo, da pravilnik
ni točno predpisoval, kako izračunati te faktorje.
Tudi prezrimo, da se večina svetovnih konfliktov
začne zaradi potrebe po pravičnosti. Je pa v težnji za načelo pravičnosti izpuščena pomembna
zadeva, ki vpliva na različno rabo energije v stavbah: napake pri vgradnji toplotne zaščite stavb.
Da delitev ne bi bila tako enostavna, je bilo potrebno določiti še nekaj obrobnih zadev, recimo
delež obračuna toplote po površini oz. po delilnikih. Lakomni potrošniki so zahtevali največji
možni delež (80 %) po delilnikih, kasneje se je to
izkazalo za največjo napako.
Posledice uvedbe obračuna po delilnikih
Lastniki stanovanj oz. stanovalci niso vedeli,
kaj jih čaka. Verjeli so najprepričljivejšemu, upravniku ali pa mnenjskemu voditelju v stavbi, potrdili korekturne faktorje, podpisali pogodbe in nasedli. Toda skoraj nemogoče je spremeniti način
obračuna (zakonodajalci so trdili nasprotno, saj
da se ga da spremeniti z večinskim soglasjem),
tudi če je evidentno napačen (ko en stanovalec,
čigar stanovanje meri 5 % stavbe, plača v znesku
90 % ogrevanja celotne stavbe). Ko so prišli prvi
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obračuni, je marsikoga bolela glava. Veliko nezadovoljnih, nekateri pa presrečni. V stavbah, ki
niso primerne za uvedbo obračuna stroškov po
dejanski porabi, je bil obračun ogrevanja katastrofalen. Predvsem odvisen od bivalnih navad
sosedov.
Primeri dobre prakse
Ni povsod narobe, so tudi primeri dobre prakse, ti naj bodo za vzor ostalim. V stavbah, ki so
imele urejen ogrevalni sistem in so jih stanovalci pravilno uporabljali, ni bilo težav. Stanovalci
so spoznali, da je bolje varčevati kot zapravljati,
kar pomeni, da so začeli stanovanja uporabljati
pravilneje: ogrevali so na projektirano temperaturo in pravilno prezračevali (intenzivno, večkrat
dnevno, na kratko). Sosedi so se začeli medsebojno pogovarjati o uvedbi dodatnih ukrepov,
ki omogočajo boljšo kakovost bivanja ob manjši
rabi energije in manjših stroških: termostatskih
ventilih, hidravličnem uravnoteženju ogrevalnega sistema, nastavitvi temperaturne regulacije
centralnega ogrevanja… Ko so te ukrepe naredili in so se izkazali kot ustrezni, so posegli še po
zahtevnejših: toplotna izolacija ovoja stavbe, zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava kurilne
naprave in celo zamenjava energenta in prehod
na obnovljive vire energije.
Pomanjkljivosti delitve stroškov
Trajalo je nekaj mesecev, da so se stanovalci naučili zapirati okna. Ampak ponekod so še
vedno velike anomalije obračuna ogrevanja.
Ekstrem, ki smo ga evidentirali, je: letni strošek
ogrevanja stanovanja 100 € in 2.000 € v isti stavbi, za enako veliko stanovanje, ogreto na približno enake bivalne pogoje. Kako je prišlo do teh
odstopanj? Neustrezno določeni faktorji, zanemarjen vpliv pasivnega in prisilnega odjema,
prezrte napake v toplotnem ovoju stavbe, spregledan vpliv rabe energije do bivalnih navad soseda pa morda še kaj. Stanovanje, ki ga obkrožajo
na 20 °C ogrevana stanovanja, ima ob zaprtih radiatorjih temperaturo 18 °C. Koliko energije pa je
potrebno dovesti v stanovanje, ogreto na 24 °C,
ki ga obkrožajo neogrevana stanovanja?
Množična kršitev stanovanjske
zakonodaje
Stanovanjski zakon določa način rabe dela
stavbe in rabo skupnih delov in naprav stavbe.
13. člen SZ (izvrševanje lastninske pravice): V
večstanovanjski stavbi morajo vsi etažni lastniki
svojo lastninsko pravico na posameznem delu
stavbe izvrševati na način, ki najmanj moti etažne lastnike drugih posameznih delov in skupno
rabo skupnih delov stavbe v etažni lastnini.
15. člen SZ (izvedbena dela v posameznem delu):

(2) Kadar izvedbena dela v posameznem delu
pomenijo tudi poseg v skupne dele, etažni lastnik ne sme pričeti z izvajanjem del brez soglasja
etažnih lastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev na teh skupnih delih…
Na kratko, stanovanja je potrebno ogrevati
tako, kot je projektirano, skupnega ogrevalnega
sistema (radiatorjev ali ventilov) pa lastniki ne
smejo samovoljno zamenjevati ali spreminjati.
Vendar vsak lastnik stanovanja vpije PRIVATNA
LASTNINA in se požvižga na določila stanovanjskega zakona.
Popravljeni pravilnik
V začetku novembra 2015 je izšel popravljeni
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za
toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več
posameznimi deli1 (v nadaljevanju PRAVILNIK).
Sprememb ni veliko, so pa pomembne. Faktorje
lege določa izvajalec delitve; če imajo v manjšem
delu stavbe priprto ogrevanje (porabniški delež
manjši od 40% deleža ogrevane površine istega posameznega dela stavbe, verjetno mišljeno
40% povprečja), lastniki teh stanovanj plačajo
ogrevanje po kvadraturi (povprečje), če imajo v
večjem delu stavbe priprto ogrevanje, plačajo
po površini vsi; kdor po svoji krivdi ne zagotovi
pravilnih podatkov o rabi energije, plača trojno
povprečje.
Na novinarski konferenci2, ki je bila po uveljavitvi pravilnika, ga novinarji naj ne bi pravilno

Foto: MV
Bolj kot je stavba energijsko učinkovita, večji pomen imajo notranji viri toplote. Za primer:
sodoben hladilnik velikosti 200 l z energijsko učinkovitostjo A+ porabi približno 1 kWh
elektrike dnevno in odda v prostor še malo več toplote. Vsak stanovalec odda približno
100 W/h, v 16 urah skoraj 1,5 kWh. Običajno družino sestavljajo tri osebe, poleg tega je
potrebno upoštevati še nekaj električnih aparatov. Enostaven izračun pokaže, da notranji
viri toplote presegajo povprečne potrebe za ogrevanje 60 m2 stanovanje v pasivnem
razredu. V takem stanovanju je toplo že brez dodatnega ogrevanja. Kako to upošteva novi
pravilnik? Je v stavbi, ki ima nekaj potratnih stanovanj in nekaj pasivnih, možno pravično
deliti stroške ogrevanja?
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razumeli in so ga napačno povzeli. Ministrstvo je
dan kasneje podalo podrobnejša pojasnila glede
delitve stroškov za toploto ob nezadostnem obsegu podatkov.
Komentar:
• kazenski faktor 3 ni nikjer obrazložen, v
prejšnjem pravilniku je znašal 1.6, v osnutku
novega pravilnika, ki je bil predstavljen 29. 1.
20153, je bil predviden kazenski faktor 2.4, sprejeto pa je pravljično število 3.
• delež 40 %, ki je meja med obračunom po delilnikih ali po površini, ni nikjer utemeljen, le v
pojasnilu je ministrstvo omenilo analizo, ki je
pokazala, da so življenjske razmere še primerne za bivanje na ravni 40 % povprečne porabe
toplote (pri manjši porabi bi bilo stanovanje
preveč hladno, da bi lahko v njem bivali). Dikcija, življenjske razmere še primerne, je pošastna.
V učbeniku4 je predlagana notranja projektna
temperatura stanovanj 20 °C, če v EN 12831 ali
projektni dokumentaciji ne piše drugače. Ogrevanje bivalnih prostorov na 10 °C, kakor nakazuje dikcija ministrstva, ne sodi v naš čas.
• prvo pojasnilo5 očitno ni bilo razumljivo, zato je
25.11. ministrstvo objavilo drugo pojasnilo6 in
dva dneva kasneje še interpretacijo7.
Že na osnutek pravilnika je bilo veliko pripomb. Ministrstvo je zagotovilo, da bo pripombe
podrobno preučilo in jih ali upoštevalo ali pa pisno utemeljilo, zakaj niso upoštevane ter jih objavilo na spletni strani ministrstva. Pripombe niso
objavljene niti komentirane, zato ne moremo
vedeti, ali jih je ministrstvo sploh upoštevalo. Je
pravilnik, ki je že dan po objavi dodobra razgrel
javnost, doživel dve pojasnili in interpretacijo, primeren? Neznanec je zapisal: Nekoč so bili zakoni
vsem razumljivi. Od tedaj smo zelo napredovali,
sedaj jih ne razumejo niti pravniki.
Bi šli k serviserju medicinske
opreme na operacijo?
Nekaj takega predpisuje pravilnik: Izvajalec
delitve določi izračun korekturnih faktorjev za
izenačitev vpliva lege posameznih delov v stavbi. Kdo pa so izvajalci delitve? Izvajalec delitve
je pravna ali fizična oseba, ki odčituje delilnike
in deli celotne stroške za toploto oziroma gorivo stavbe na podlagi pogodbenega razmerja z
upravnikom oziroma z lastniki stavbe ter ima
programsko in strojno opremo, ki omogoča odčitavanje delilnikov in delitev celotnih stroškov za
toploto oziroma gorivo stavbe; nekaj podobnega kot serviser medicinske opreme. Faktorje naj
bi določil na podlagi predpisa o učinkoviti rabi
energije v stavbah. Verjetno je mišljen Pravilnik
o učinkoviti rabi energije v stavbah. V tem
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pravilniku ne piše nič o določitvi faktorjev lege,
so pa v že pred desetletjem opuščenem DIN
4701. Na izrecno vprašanje, kdo so strokovnjaki,
ki bi lahko določili faktorje, je predstavnik ministrstva povedal, da teh strokovnjakov ni. To je res,
zato pravilnik določa, da faktorje za izenačitev
vpliva lege določi nestrokovnjak, torej tisti, ki ima
programsko in strojno opremo za odčitavanje
delilnikov. Še enkrat, bi šli na zahtevno operacijo
k serviserju medicinske opreme ali bi želeli, da ta
poseg opravi doktor?
Bodo osveščeni lastniki kaznovani?
V večstanovanjski stavbi je stanovalec prenovil svoje stanovanje tako, da je precej energijsko
učinkovitejše kot stavba. Vgradil je kakovostna
okna, notranjo toplotno izolacijo, učinkovit ogrevalni sistem in prezračevanje z vračanjem toplote. Za enako udobje kot sosedje porabi le desetino energije. Nov pravilnik, ki administrativno
določa, da mora porabiti vsaj 40 %, ga je kaznoval
tako, da bo plačeval po kvadraturi, 100 %. Kaj pa
notranji toplotni viri?
Kako bi bilo bolje?
Že v izhodiščih8 je zakonodajalec zapisal: z
1 ºC nižjo temperaturo zmanjšajo porabo energije za ogrevanje za 6 odstotkov. Pričakovan razpon ogrevanja je med 18 in 24 °C (pod 18 °C se
ne sme, nad 24 °C se ne da, če je vse v redu), torej
je raba energije nekje v razponu +-20 %. Tak naj
bi bil tudi obračun. Sploh pa je meritev nadgradnja osnovnega, zagotavljanja kakovostnega bivanja ob majhni rabi energije, majhnih stroških in
z enostavnim vzdrževanjem. Ta vrstni red:
1. Zagotavljanje kakovosti bivanja se doseže z
zadostno toplotno zaščito, primernim prezračevanjem, ogrevanjem, dnevno svetlobo…
2. Majhna raba energije se doseže podobno,
poudariti je potrebno tudi urejeno ogrevalno
napravo in prezračevanje z vračanjem toplote.
3. Majhni stroški so doseženi z majhno rabo
energije, cenovno učinkovito opremo in rabo
domačih, obnovljivih virov energije.
4. Enostavno vzdrževanje je potrebno zagotoviti
s primernim projektom, izvedbo in vzdrževanjem stavbe.
PRAVILNIK pa zahteva deljenje stroškov
s kriteriji, ki niso strokovno temveč politično
utemeljeni.
Nerodno pri vsem tem pa je, da je PRAVILNIK
občutno strožji od evropskih direktiv, na katere
se sklicuje. Direktive EPBD (2002/91/ES)9, EPBD
(2010/31/EU)10 in Direktiva o energijski učinkovitosti (2012/27/EU)11 navajajo, da je delitev stroškov ogrevanja potrebna v novih ali obnovljenih

OGREVANJE

stavbah, kjer je to tehnično izvedljivo, finančno
sprejemljivo in sorazmerno glede na morebitne
prihranke energije. Pri nas pa velja obveza za vse
stavbe, tudi če ni tehnično izvedljivo ali finančno
sprejemljivo.
Še več, direktiva ne zahteva kriterija »pravičnosti«, Direktiva 2006/32 ES o učinkovitosti rabe
končne energije12 pa med drugim zahteva obračunavanje, ki temelji na dejanski porabi energije
in je v jasni in razumljivi obliki.
Torej, na nivoju stavbe je potrebno zagotoviti majhno rabo energije. Na nivoju delov stavbe
(stanovanj) je potrebno preprečiti zapravljanje
energije (ukrep, ki se je v tujini izkazal kot ustrezen, enostaven in učinkovit: avtomatsko zapiranje radiatorja ob odprtem oknu). Ko bo raba
energije stavbe 10 krat manjša in ko se bodo stanovalci naučili uporabljati stanovanja v večstanovanjski stavbi, bo obračun po dejanski porabi
logična nadgradnja.

Viri:
1 82 Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
2 http://www.energetika-portal.si/novica/n/novinarska-konferenca-za-pravilnik-o-nacinu-delitve-in-obracunastroskov-za-toploto-v-stanovanjskih-in-drugih-stavbah-z-vec-posameznimi-deli-9496/
3 http://www.energetika-portal.si/novica/n/novinarska-konferenca-pravilnik-o-nacinu-delitve-in-obracunu-stroskovza-toploto-v-stanovanjskih/
4 Izračun projektne toplotne moči za ogrevanje, doc. dr. Matjaž Prek
5 http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/8152/eca805eeeec0b011baa8bb865b7a8843/
6 http://www.energetika-portal.si/novica/n/pojasnilo-glede-interpretacije-pravilnika-o-nacinu-delitve-in-obracunastroskov-za-toploto-v-stanovanjskih-in-drugih-stavbah-z-vec-posameznimi-deli-9505/
7 http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/8184/5c365ea7fc73b28386edcd0bce0f4eff/
8 PLAČAM KOLIKOR PORABIM
9 http://www.zenergija.si/images/direktiva-EPBD-2002-91-ES.pdf
10 http://www.zenergija.si/images/Direktiva-2010-31-EU-.pdf
11 http://www.zenergija.si/images/direktiva-EPBD-2012-27-EU.pdf
12 DIREKTIVA 2006/32/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije

Zavod - združenje za energetsko neodvisnost – ZENS je pod pokroviteljstvom Ministrstva za
infrastrukturo organiziral izobraževalno delavnico za novinarje
Vedno bolj se zavedamo, da moramo čuvati planet tudi za zanamce, kar pomeni da je potreben prehod
na rabo trajnih in obnovljivih virov, raba energije pa naj bo učinkovita. Istočasno vstopamo v dobo energijske neodvisnosti, torej se moramo nasloniti na lastne, domače vire. Zloraba fosilnih energentov, ki je bila
slepa ulica, je povzročila veliko okoljsko škodo. Prehod na obnovljive vire in sanacija degradiranega okolja je
zahtevna naloga, ki jo bomo zmogli le, če bomo složni. Osnovni pogoj za enotnost pa je razumevanje. O pomenu energije se vedno pogosteje pogovarjamo, saj se že zavedamo, da energijska oskrba ni samoumevna.
Tudi v medijih so vse pogostejše objave o obnovljivih virih energije, energijski učinkovitosti ali sonaravni
gradnji, vendar so dostikrat strokovno šibke. S strokovno delavnico želimo spodbujati pravilno izrazoslovje.
Pred nami so zahtevne naloge. Sklepni del javne razprave o Energetskem konceptu Slovenije bo referendum, na katerem bodo imeli vsi volivci možnost odločanja. Spremembe bodo velike, prehod v sonaravno
družbo, drastična omejitev rabe fosilnih energentov, uvedba domačih obnovljivih virov v vseh treh sektorjih
(stavbe, promet in industrija). S temi besedami je delavnico otvoril Andrej Resman, direktor ZENS.
Delavnica je bila kakovostna, tako jo je ocenila peščica prisotnih novinarjev. Vendar ni dosegla svojega namena, saj je bila skoraj neopažena. Zato se je dogovoril organizator ZENS, da bodo podobne izobraževalne
delavnice za novinarje potekale vsake 3 mesece po celi državi, na lokacijah energetskih agencij.
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