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Zadeva: Poročanje v zvezi s sklepom Mestnega sveta št. 309-2/2012-6    
 

 

KENOG naj zaradi zaščite potrošnikov začne ugotavljati in odpravljati izgube v 

toplovodnem omrežju in o aktivnostih na tem področju obvesti mestni svet. 

 

 

KENOG neprestano ugotavlja in odpravlja izgube v toplovodnem in vročevodnem 
omrežju. Da izgube lažje ugotavlja in locira, si je postavil obsežen računalniško 
voden sistem, ki beleži vse parametre na celotnem omrežju. V kolikor se ugotovi 
najmanjša napaka ali eventualno puščanje, se le-to nemudoma odpravi. Tako 
lahko zatrdimo, da je sistem solidno vzdrževan in da ne pušča vode.  
 
Dejstvo je, da so nekateri cevovodi stari že 30-40 let in so bili zgrajeni in izolirani 
po takratnih standardih in tehnologijah, ki so bile seveda slabše od današnjih in 
čas je naredil svoje tudi na sami izolaciji (steklena volna se s časom povesi in 
ostane na zgornjem delu cevi tanjša). Za odpravo teh pomanjkljivosti bi bila 
potrebna velika vlaganja v zamenjavo večine cevovodov. 
 
Naslednja stvar ki vpliva na izkoristek omrežja, je padanje porabe toplote  
(in posledično pretok tople vode po omrežju). Omrežje je bilo zgrajeno za 
predvideno porabo 30MW  na uro toplote. V takem slučaju, bi izkoristek v 
omrežju dosegel zavidljivih 95%. V današnjih razmerah doseže poraba 
maksimalno 20 MW na uro v nekaterih najbolj mrzlih decembrskih ali januarskih 
dneh. Pri taki porabi izkoristek omrežja dosega cca 90%. V poletnih dneh, ko 
samo v nekaterih stanovanjskih blokih ogrevamo toplo vodo, za kar je potrebnih 
le 400kW moči, pade izkoristek omrežja na zgolj 60%. Tako je povprečen 
izkoristek omrežja cca 85% in se z zmanjševanjem (zaradi vgradnje delilnikov in 
varčevanja) počasi a vztrajno niža. S priključevanjem novih potrošnikov in 
posledično povečanim odjemom, bi se tudi izkoristek izboljšal. 



Vendar je tudi takšen - 85 % - izkoristek za naše – slovenske - razmere povsem 
normalen in tudi druge energetike po slovenskih mestih ne dosegajo nič boljšega, 
nekatere celo precej slabšega.   
Vse investicije, ki jih je KENOG doslej izvajal so bilo namenjene priključevanju 
novih porabnikov ( ugotovili smo, da tudi to povečuje izkoristek) ali neposredno 
za povečanje izkoristka nekaterih sistemov (predvsem v kotlovnici).  
Tudi letošnja zamenjava izmenjevalcev v kotlovnici Ledine bo izkoristek za 
malenkost izboljšala. V bližnji preteklosti se je zamenjalo tudi nekaj najbolj 
iztrošenih cevovodov( ki so puščali vodo) na Ledinah. Za zamenjavo več ali 
večine cevovodov pa nikoli ni bilo dovolj denarja, in tudi ne bi bilo tako 
ekonomsko učinkovito ko bi bila npr. zamenjava oken na stavbah oziroma 
izolacija in obnova fasad. 
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