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ZARADI VEČJE PORABE SO VIŠJI TUDI STROŠKI ZA OGREVANJE  

Mnogi odjemalci toplote, ki ste v januarju 2014 prejeli račun za ogrevanje, ste bili presenečeni zaradi 
višjega zneska. Zaznali smo tudi ugibanja o tem, da so bili stroški ogrevanja morda obračunani 
napačno. Za lažjo predstavo vam v nadaljevanju predstavljamo potek dobave in obračuna porabljene 
toplote za odjemalce JP Energetika Ljubljana: 

1. Dobava toplote do toplotne postaje 
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., na podlagi Splošnih pogojev za dobavo in odjem 

toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana 

(Ur.l.RS, št. 47/12, v nadaljevanju: Splošni pogoji) dobavlja toplotno energijo, jo prevzame od 

vira (TE-TOL) na skupno odjemno mesto v toplotni postaji, kjer se količina dobavljene toplote 

tudi meri. Na tem mestu toplota preide iz omrežja dobavitelja v interno omrežje odjemalcev. 

Energetika Ljubljana kot dobavitelj ni pristojna za poseganje v notranja razmerja in načine 

delitve stroškov toplote med odjemalci.  

 
2. Merjenje porabe na toplotni postaji oz. odjemnem mestu  

Skupno odjemno mesto, na katerem meri porabo dobavljene toplote Energetika Ljubljana, je 

lahko odjemno mesto za več pravnih in fizičnih oseb skupaj. V skladu s 43. členom Splošnih 

pogojev so stroški oskrbe s toploto določeni za to skupno odjemno mesto. Odjemalci na 

skupnem odjemnem mestu so Energetiki Ljubljana, d.o.o., dolžni posredovati razdelilnik 

stroškov dobavljene toplote, s katerim si v odstotkih, skladno s Pravilnikom o načinu delitve in 

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

(Ur.l.RS, št. 7/2010), razdelijo celotno obveznost plačila stroškov dobavljene toplote na 

skupno odjemno mesto.  

 
3. Razdelilnik stroškov 

Stroške dobavljene energije razdeljuje pooblaščenec v soglasju z etažnimi lastniki (običajno je 

to upravnik). Razdelilnik stroškov dobavljene toplote je pisni dogovor med odjemalci toplote 

vključno s preglednico deležev celotnih stroškov za toploto, ki omogoča porazdelitev stroškov 

toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več 

odjemalcev toplote (uporabnikov posameznih delov stavbe) v obračunskem obdobju. 

Odjemalci toplote z razdelilnikom določijo parametre za delitev in obračun stroškov za toploto 

dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100%. 

Energetika Ljubljana ni pristojna za določanje medsebojnih notranjih razmerij med 
stanovalci, vezano na porabo toplotne energije, temveč je pristojna zgolj za 
obračun toplotne energije, ki se dobavi na skupno odjemno mesto na skupnem 
toplotnem števcu, in sicer v deležih, ki jih dogovorijo lastniki stanovanjsko-
poslovne zgradbe, torej odjemalci toplote preko iste toplotne postaje. Način delitve 

stroškov dobavljene toplotne energije je torej v pristojnosti lastnikov, ki to uredijo skladno s 

Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah 

z več posameznimi deli. 

 

 



3. Cena za dobavljeno toploto 
V skladu s Tarifnim sistemom za prodajo toplote iz vročevodnega omrežja Energetike 

Ljubljana, d.o.o. (Ur.l.RS, št. 76/1997) je cena za toploto sestavljena iz cene za priključno moč 

in cene za dobavljeno količino toplote. Znesek za priključno moč skladno s 8. členom 

Tarifnega sistema ni odvisen od dobavljene količine toplote, temveč je določen s priključno 

močjo, ki je bila ugotovljena s projektno dokumentacijo ogrevalnega sistema. 

 

Cena je definirana s Tarifnim sistemom, regulira jo država (Uredba o oblikovanju cen in 

distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce U-l. RS 

št. 33/2013). Skladno z Uredbo  se variabilni del cene   spreminja skladno s cenami vhodnih 

energentov za proizvodnjo toplote za sistem daljinskega ogrevanja.  

 

 
Na osnovi zgoraj navedenega smo pri analizi izdanih računov za ogrevanje v decembru 2013 ugotovili, 
da s strani JP Energetika Ljubljana ni bilo posebnosti. V nadaljevanju pojasnilo obračuna: 
 

⊕ Ob analizi računa oz. zneska na računu je potrebno upoštevati obračunsko obdobje in tudi 
zunanje temperature obdobja. Povprečen novembrski račun za toplotno energijo vsebuje del 
porabe meseca oktobra, ter del porabe v novembru. Povprečen decembrski račun pa ima del 
porabe v novembru in del v decembru. 
 

⊕ Povečana poraba toplotne energije v tem obdobju je pričakovana oz. v skladu s povprečno 
zunanjo temperaturo, ki je v mesecu novembru znašala 7,30 °C, v mesecu decembru 2013 pa 
je znašala 2,79 °C. Povečana poraba toplotne energije pa, kot že rečeno, pomeni tudi višji 
znesek pri obračunu. Na primeru letošnjega novembra in decembra to pomeni, da je bil v 
obračunu za december zajet pravzaprav najhladnejši del letošnje ogrevalne sezone (do sedaj), 
zato so lahko tudi zneski na položnicah znatno višji. 

 

 

 

Na porabo energenta lahko vplivamo odjemalci sami,  
s primernimi ogrevalnimi navadami. 

 
Odjemalci navadno nižje temperature občutimo ob obračunu storitev zaradi povečane 
porabe energenta. Na splošno velja, da se pri vsakem znižanju zunanje temperature za 1 
stopinjo Celzija, poraba poveča od 5 do 7 %. Stroški za ogrevanje za končnega 
uporabnika so, ob ceni uporabljenega energenta, najbolj odvisni od toplotnih lastnosti 
objekta (izolacija itn.) in udobja, ki ga želimo (višina temperature v bivalnih in delovnih 
prostorih).

 


