
 

 
 

Zadeva: ZAPIS  RAZGOVORA  NA  KENOG-u   

               GLEDE OSKRBE Z DALJINSKO  TOPLOTO MESTA NOVA GORICA 

 
Datum: 14. 12. 2010, ob 8:00 KENOG  

 

Prisotni: Danijel Šavli, Damijan Doplina, Laura Batistič (predstavniki stanovalcev Gradnikove), 

Mitja Bavcon (DOM), Gojmir Mozetič, Valko Peršič (KENOG), Oton Mozetič (MONG), Oliver 

Černe (Projektiva Gorica), Boštjan Mljač in Rajko Leban (GOLEA) 

 

Uvodoma je g. Danijel Šavli predstavil težave pri dobavi daljinske toplote  večstanovanskim 

objetom na Gradnikovi ter predal dopis s podpisi stanovalcev, kateri je priloga tega zapisnika.  

Predvsem je poudaril problem nezadostne vstopne temperature v objekte in predložil 

temperaturni diagram po katerem naj bi obratoval KENOG, naknadno pa še meritve stanovalcev, 

kar je vse tudi priloga tega zapisnika.  

Pri tem  je izpostavil določila »SISTEMSKA OBRATOVALNA NAVODILA za distribucijsko 

omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Nova Gorica« - Ur. l. RS št. 

25/2008. Poudaril je, da se je stanje poslabšalo po vgradnji toplotnih števcev, kjer pa se ugotavlja 

velika odstopanja med stanjem na glavnem števcu ter vsoti vseh števcev po posameznih 

stanovanjih.  

 

G. Valko Peršič odgovori, da je diagram za vročevod in navaja temperature na pragu kotlovnice. 

Bistveno je, da se izmeri kakšna je temparatura v stanovanju, kjer je ogrevanje odprto, saj so 

pričeli stanovalci z vgradnjo števcev varčevati in izkaplajo ogrevanje, ko jih ni doma, nato pa 

želijo takoj, na hitro segreti stanovanje, kar pa ne gre.  

 

G. Oliver Černe je poudaril, da je diagram služi predvsem za dimenzioniranje. Glede na 

zakonodajo je merodajen glavni števec ob vstopu v objket, delilniki oziroma števci po 

posameznih stanovanjih pa služijo za delitev stroškov ogrevanja. Odstopanja se pojavljajo 

predvsem v prehodnem obdobju, ko imamo zelo manjhne pretoke, majhne dT in dp. Toploto 

določajo masni tok, sprememba temperature medija in specifična toplota medija. V zimskem času 

so ta odstopanja bistveno manjša. Merilno mesto za posamezni objekt je glavni števec. 

 

G. Gojmir Mozetič je poudaril, da so kalorimetri na vstopu v objekte umirjeni in kažejo prav.  So 

pa lahko tudi po objektu izgube (kdo odpre ventil na by passu,..). 

 

V nadaljevanju je g. Oliver Černe poudaril, da gre za star sistem iz leta 1968, katerega se ni 

obnavljalo. Napake so tako na primarni kot sekundarni strani. Problem pa je v tem, ker v objekte 

ne prihaja dovolj visoka temperatura, da bi zagotovila zadosten obseg energije v objektih.  

 

G. Rajko Leban je poudaril, da je potrebno tam kjer je izveden direktni priklop objektov na 

vročevod izvesti izmenjevalce toplote ter ustrezno hidravlično uravnotežiti ter toploto regulirati 



tako primarno kot sekundarno stran.  Vsekakor pa tudi čimprej ukiniti toplovod na Cankarjevi s 

priklopom objektov na vročevod preko toplotnih postaj (izmenjevalcev toplote). Samo mejno 

točko pa določajo SPLOŠNI POGOJI za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na 

območju Mestne občine Nova Gorica Ur. L. RS 61/2006. Tako se predlaga, da izmenjevalce 

financira še KENOG oziroma MONG, ostala  potrebna dela na sekundarni strani pa odjemalci. 

Opozoril je tudi na razpise Eko sklada za večstanovanjske objekte, kar je oglaševala tudi GOLEA 

(brošura po gospodinstvih, delavnica na MONG,… a ni bilo odziva s strani večstanovansjkih 

objketov, pač pa le individualni objekti (glejte www.ekosklad.si  www.golea.si ).  

Kolikor je seznanjen je projektna dokumentacija za najbolj kritične objekte že izdelana in se k 

izvedbi lahko pristopi takoj, ko se zagotovi ustrezna finanlna sredstva (KENOG – iz najemnine za 

vročevod, MONG – iz proračuna, odjemalci – iz rezervnega sklada).  

 

Pri primerjavi cen toplote pa je potrebno upoštevati tudi to, da se v Ljubljani in Velenju ogrevajo 

z odpadno toploto z razliko od ostalih krajev v Sloveniji in je zato tam cena toplote bistevno 

nižja.  

 

G. Mitja Bovcon je ponovno opozoril na izredno velika odstopanja med glavnim števcem in vsoto 

vseh števcev po stanovanjih.  

 

Po razpravi se je sprejelo naslednje zaključke sestanka:  

 

1. Takoj se nekoliko dvigne krivuljo ogrevanja in tako doseže nekoliko višjo vstopno 

temperaturo v objekte. Stanovalce se pozove, da ne izklapljajo ogrevanja, pač pa v 

času odsotnosti le znižajo na 18°C, nato pa ob prihodu povečajo na želeno vrednost.  

(KENOG, predstavniki stanovalcev). 

 

2. Na osnovi popisa najbolj problematičnih mest se izdela plan potrebnih ukrepov z 

navedno investicijskih vrednosti posameznega ukrepa. V tem sklopu se pripravi tudi 

enotne sheme primarne in sekundarne strani sistema daljinske toplote mesta.      

 (g. Oliver Černe, GOLEA, KENOG). 

 

3. V dogovoru z MONG agencija GOLEA pripravi brošuro za občane preko katere se 

jih informira o planu postopne sanacije sistema, vključevanju več proizvodnjih 

virov v sistem in sicer obnovljivih virov energije,…  
 

 

Zapisal:  

Rajko Leban  

Direktor GOLEA 

 

 

  

 

V vednost:  

-  udeleženci sestanka  

- načelnik za infrastrukturo in gospodarske javne službe 

- župan 

 

 

 

http://www.ekosklad.si/
http://www.golea.si/

