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Zadeva: Pritožbe odjemalcev toplote po vgradnji merilnikov  

 

 

V skladu s » pravilnikom o načinu in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih 

stavbah z več odjemalci«, morajo biti vsa stanovanja , lokali in drugi porabniki toplotne 

energije, ki so priklopljeni na toplovodno omrežje, najkasneje do 1. oktobra 2011, opremljeni 

z merilniki porabe toplote. Do danes je z merilniki opremljeno že več kot 2/3 stanovanjskih 

blokov, ostali imajo še 7 mesecev časa. Merilniki toplote za posamezna stanovanja in lokale 

so del sekundarnega omrežja in si jih odjemalci toplote vgrajujejo sami oziroma upravniki 

stavb, v njihovem imenu in na njihov račun. Prvi stanovanjski bloki si porabo toplote merijo 

že tretjo kurilno sezono in med tem časom smo prišli do nekaterih zanimivih ugotovitev. Prvo 

se je pokazalo, da je poraba toplote padla najmanj za dvajset pa tudi več procentov. Ta 

pozitivna izkušnja je vzpodbudila še nekatere druge stanovanjske bloke, da so pohiteli z 

vgradnjo merilnikov. Kmalu so se pokazale tudi  pomanjkljivosti. V nekaterih stanovanjskih 

blokih se je začel pojavljati v ceveh in radiatorjih šum in zoprno piskanje, ki je bilo zlasti 

ponoči hudo moteče. Ker porabniki, kar je tudi prav, poskušajo varčevati, tako, da pogosto 

zapirajo radiatorje. Ker na ta način zmanjšujejo pretok, se v preostalih, še odprtih radiatorjih 

in ceveh poveča hitrost pretoka vode, kar povzroča že prej omenjeni šum in piskanje. 

Upravniki so poskušali, najprej na KENOG-u, doseči, da bi zmanjšali tlak, vendar smo skupaj 

ugotovili da to ne gre. Zato so poskušali z vgradnjo različnih bolj ali manj avtomatskih 

dušilnih ventilov, ki naj bi zmanjšali pretok v odvisnosti od tlaka vode. To je sicer zmanjšalo 

ali odpravilo piskanje in šum, pojavil pa se je drugi problem, da je pri večji porabi (pri nižji 

zunanji temperaturi), postal pretok premajhen in da se radiatorji niso v celoti ogreli. Poskušalo 

se je z zamenjavo in vgradnjo dražjih in »boljših« ventilov, vendar popolnega rezultata niso 

uspeli doseči. Porabniki so se vedno pogosteje pritoževali, vse pogosteje tudi na KENOG, 

čeprav smo jim dopovedovali, da so tako merilniki kot dušilni ventili del sekundarnega 

omrežja, da so torej njihovi in da so jih upravniki vgradili brez da bi se posvetovali s 

KENOG-om. Med porabniki je počasi vzklilo prepričanje, da KENOG dovaja hladnejšo vodo, 

čeprav nismo , po vgradnji merilnikov, režima dovoda tople vode prav v ničemer spremenili. 

V to kategorijo spada tudi pritožba in zbrani podpisi stanovanjskega bloka na ulici 

Gradnikove brigade 19. Po vgradnji merilnikov so dobili občutek, da stanovanja niso več 

dovolj ogreta. Vendar kot omenjeno temperatura vode se v primerjavi s prejšnjimi kurilnimi 

sezonami, ni spremenila. Po njihovih pritožbah smo se z upravnikom dogovorili da je 

odstranil dušilni ventil in od takrat ni več pritožb. Vendar pričakujemo, da se bo v prehodnem 

obdobju,aprila meseca, spet pojavilo piskanje in šumenje in se bo problem spet pojavil, pa v 

drugi obliki. Prava rešitev, vendar draga, bi bila, da bi ob vgradnji merilnikov vgradili 

istočasno tudi toplotne izmenjevalce in črpalke. Edino črpalko se da z ustrezno avtomatiko 

 

 

 



 

 

 

 

 tako krmiliti, da se v popolnosti prilagaja trenutnemu odvzemu. Zato smo v našem 

»Strateškem poslovnem načrtu za obdobje 2010-2013« predvideli da bi v tem obdobju, vsaj v 

šestih stanovanjskih blokih na ulici Gradnikovih brigad, ki se ogrevajo iz kotlovnice Ledine to 

tudi realizirali. Zaenkrat dobro kaže. Izdelana je že projektna dokumentacija in v osnutku 

proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011, so predvidena potrebna denarna sredstva. 

 

 

 

                                                                                                               Direktor: 

                                                                                                         Gojmir Mozetič 


