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OBRAČUN STROŠKOV OGREVANJA ZA SEZONO 2020/2021 
Obdobje od 01.08.2020 do 31.05.2021 

 

Obveščamo vas o obračunu stroškov ogrevanja ob koncu  kurilne sezone. V prilogi imate 
seznam obračuna ogrevanja v kotlovnici ter v posamezni hiši. V letošnjem letu ste poročilo s 
strani podjetja, ki je popise izvedlo prejeli v mesecu juniju. Zaradi varovanja osebnih podatkov 
je na seznamu posamezno stanovanje označeno pod šifro enote, ki jo imate napisano vsak 
mesec  na vaši položnici ( Enota : …..).  

Na osnovi odčitkov z delilnikov se določijo porabniški deleži, ki so podlaga za določitev deležev 
stroškov za toploto za posamezne dele stavbe. Enote, kjer so bile spremembe uporabnikov 
med kurilno sezono in smo bili o tem obveščeni, bodo prejele poseben obračun po pošti za 
posameznega uporabnika. 
 
Razlika med obračunanimi akontacijami in dejanskimi stroški, je prikazana v polju ZA 
DOPLAČILO. Če imate v tem polju negativno vrednost (torej predznak - ), imate ta znesek v 
dobro in bo obračunan na julijski položnici. Na položnici bodo tudi drugi stroški. V primeru, da 
bo končni seštevek na položnici še vedno negativen (predznak -) in imate poravnane vse 
obveznosti, lahko dobite znesek vrnjen. Za vračilo potrebujemo kopijo vaše bančne kartice, ki 
jo dostavite na podjetje (po pošti, na mail ali osebno). V nasprotnem primeru vam ta znesek 
ostane v dobro in ga bomo pokrivali z vašimi bodočimi obveznostmi. Prosimo, da nas o vaši 
odločitvi glede vračila obvestite. Vračila bomo izvedli v avgustu. 
 
Če imate v polju ZA DOPLAČILO pozitivno vrednost (torej brez predznaka) ste nam ta znesek 
še dolžni in bo obračunan na julijski položnici. V primeru, da bi želeli dolg poravnati v dveh 
obrokih nas obvestite. 
 
V mesecu avgustu bodo že obračunane nove akontacije ogrevanja na podlagi porabe v pretekli 
kurilni sezoni.       
 
Vsi računi in drugi dokumenti, ki so zajeti v obračunu, se nahajajo na sedežu družbe in so na 
voljo za morebitno kontrolo pravilnosti izračuna. Za morebitne dodatne informacije smo vam 
na voljo na tel. št. 02 82 165 00 v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek od 10.30 do 
13.00), ali na elektronski naslov info@sp-ravne.si. 
 
 
S spoštovanjem. 
 
Stanovanjsko podjetje d.o.o. 


