
 
 
 
Javno podjetje KENOG d.o.o. 
Sedejeva 7 
5000 NOVA GORICA 
 
 
Datum: 16.02.2011 
 
Nadzorni svet Javnega podjetja KENOG d.o.o. 
 
 
Zadeva: Odgovori na zahteve podpisanih stanovalcev Gradnikove brigade št.19 
 

1. da nam KENOG d.o.o. dobavlja kakovostno toplotno energijo in sicer, da je voda 
ogreta minimalno 73 stopinj C, kot to določa 2. točka 42. člena Sistemskih 
obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko 
območje Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS 25/2008) ter interni minimalni 
tlak 6 bar pri 85 stopinj C. 
Odgovor: Deloma je že odgovorjeno v  pojasnilu  »Pritožbe po vgradnji števcev« 
Vendar pa, ne glede na to da so stanovalci spregledali, da citirani  parametri v 
Sistemskih obratovalnih navodilih veljajo za vročevodno omrežje ( stanovanjski blok 
Gradnikove brigade 19 je na toplovodnem omrežju), jim bo v tej zahtevi ugodeno v 
kolikor bodo potrebna denarna sredstva zagotovljena v proračunu MONG. 

2. da se pri obračunu zaračunava 100% porabo po kalorimetrih v skladu s 13. členom                                                                   
Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju 
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS 61/2006. (Trenutno se obračunava 25% 
odvisnih stroškov glede na ogrevano površino in 75% odvisnih stroškov po porabi na 
osnovi kalorimetrov.) 
Odgovor: Žal tej zahtevi ni mogoče ustreči. » Pravilnik o načinu delitve in obračunu 
stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli« določa 
da se stanovalci posameznega stanovanjskega bloka dogovorijo za plačilo ogrevanja 
med 20 % in 40% po stanovanjski površini, ostalo po merilniku toplote. Smatramo da 
je tako tudi pravilno, saj so stene med stanovanji slabo ali sploh niso izolirane in se 
stanovalec, ki ima zaprte radiatorje v precejšnji meri ogreva od soseda. 

3. da se neodvisni stroški obračunavajo zgolj na podlagi dejanske porabe v skladu s 13. 
členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na 
območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS 61/2006). 
Odgovor: 13. člen Splošnih pogojev ne predvideva možnosti, da se neodvisni stroški 
obračunavajo na podlagi dejanske porabe, ker potem ne bi bili več neodvisni ampak bi 
bili odvisni od porabe. Kot vemo pa ti stroški nastajajo tudi če porabe ni. 

4. da se odjemalcem, ki ne želijo javnega ogrevanja, omogoči  odklop (38. člen Splošnih 
pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne 
občine Nova Gorica (Uradni list RS 61/2006) 
Odgovor: Žal tudi to ni mogoče, ker to ni v skladu s 37. Členom Splošnih pogojev, ker 
se Splošni pogoji ne spreminjajo in ker to ni v skladu s trenutno državno zakonodajo. 
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