
• Delilnik je naprava za merjenje dejanske porabe toplote, ki omogoča 
določitev stroškov za ogrevanje in je v las�  odjemalca.

• Vgradnja delilnikov je obvezna in je v domeni lastnikov.
• Večina delilnikov v MO Ptuj je dotrajanih, zamenjava je nujno potrebna.
• Stanovanja iste stavbe morajo ime�  nameščen enak � p delilnika. 
• Lastnikom posameznih delov, ki ne želijo vgradi�  delilnikov, se določi 

porabniški delež po ključu ogrevane površine in pomnoži s faktorjem 3.
• Novi delilniki omogočajo daljinsko odčitavanje, ni več ročnega popisa 

stanj ali popisa s kar� co. Izvede se mesečni obračun, ni akontacij, ni 
poračuna.

• Za zamenjavo delilnikov se obrnite na svojega upravnika, v primeru 
napak na distribucijskem omrežju na JS Ptuj, v primeru napak na 
radiatorjih oz. delilnikih pa na uradnega serviserja.

• V primeru popolnoma zapr� h radiatorjev v stanovanju, kjer je poraba 
0 ali je ta manjša od 40 %, se obračuna 40 % ogrevane površine.

• Vlada je ceno zemeljskega plina regulirala z določitvijo najvišje 
dovoljene tarifne postavke za določene odjemalce. Kljub temu je to 
več kot 50 % podražitev glede na lansko leto.

• Z obnovo kotlovnice prehajamo na ogrevanje z lesno biomaso. To bo 
gotovo cenejše, kot bi bilo, če bi ostali na sedanjem režimu ogrevanja 
izključno na zemeljski plin. Lesna biomasa je v tem trenutku cenejša od 
zemeljskega plina, dobava bo potekala iz lokalnih virov, zato računamo 
na ugodnejše cene. Režim daljinskega ogrevanja se bo izvajal v smeri, 
da se v največji meri izkoris�  nov kotel na lesno biomaso, ki je cenejši 
energent.

• Znižajmo temperaturo v prostorih na maksimalno 20 stopinj celzija.
• Poskrbimo, da se prostori stalno ogrevajo. Da se torej ponoči in v naši 

odsotnos�  ne ohladijo preveč, s tem se lahko zmanjša poraba toplote 
in končnega stroška.

• Pravilno prezračujmo prostore: ob kratkotrajnem intenzivnem 
prezračevanju bo bistveno manj izgub kot pri delno odpr� h oknih.

• Zavedajmo se, da smo v večstanovanjski stavbi del skupnos� . Naše 
vedenje ima vpliv na sosede in obratno. Vsi skupaj smo odgovorni 
za varčno porabo in zagotavljanje pogojev za brezhibno delovanje 
sistema.
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