Glede na Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list
RS številka 60 z dne, 31.7.2009) in Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni
list RS št. 87 z dne, 2.11.2011) se stroški delijo glede na :
a) Površino
b) Število uporabnikov posamezne enote
c) Število posameznih enot stavbe
a) Glede na POVRŠINO posamezne enote stavbe se med drugim
delijo stroški:
- storitev dimnikarske službe, ki bremenijo skupne dele,
- obratovalni stroški kotlovnice (pregledi kotlovnice, toplotnih
postaj, plače kurjača ipd.),
- priključne moči v primeru oskrbe s toploto iz sistema
daljinskega ogrevanja,
- kemične priprave vode za ogrevanje.
b) Glede na ŠTEVILO UPORABNIKOV posamezne enote se
delijo stroški:
- porabe vode in kanalščina, če ni individualnih merilnih
naprav,
- skupne porabe elektrike (dvigala, razsvetljava skupnih
prostorov in skupnih delov ipd.),
- odvoza odpadkov, najema zabojnikov za odpadke ter drugi
komunalni stroški,
- čiščenja skupnih prostorov in
- stroški čiščenja kanalizacije ter odmašitve kanalizacijskih
cevi in praznjenja septičnih jam.
Dodatek: Za dejanskega uporabnika posamezne enote se šteje oseba, ki enoto
uporablja vsaj 15 dni v mesecu;
Če je posamezna enota prazna ali se uporablja občasno, manj kot 15 dni v
mesecu, se šteje da jo uporablja en uporabnik.

c) Glede na ŠTEVILO POSAMEZNIH ENOT stavbe, se v enakem
deležu delijo stroški:
- hišniških opravil,
- deratizacije, dezinsekcije, drugih sanitarnih pregledov,
- čiščenja oziroma vzdrževanja bivalnega okolja (košnja
zelenic, čiščenje dostopnih poti, peskovnikov, odprtih
parkirnih površin, obrezovanje živih mej in dreves ...),
- nabave drobnega orodja, namenjenega izključno stavbi,
- telefonskih linij v dvigalu,
- reševanja iz dvigala,
- čiščenja jaškov za smeti,
- stroški raznih drobnih popravil na skupnih delih zaradi
dotrajanosti (popravila ključavnic, samozapiral, okovja oken
in vrat, zamenjava svetil, žarnic, stikal, tipk in varovalk,
zamenjava razbitih stekel ipd.),
- varstva pred požarom in
- razni fiksni stroški, ki nastajajo neodvisno od opravljenih
storitev ter dobav (priključna moč, priključek na
infrastrukturo ipd.).
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