
 

  
 

  

           Ljubljana, julij 2012 

Spoštovani, 

 

Obveščamo vas, da julija 2012 stopijo v veljavo spremenjeni Splošni pogoji za dobavo 

in odjem toplote iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine 

Ljubljana (v nadaljevanju: Splošni pogoji). 

 

Energetika Ljubljana odjemalcem na vročevodnem sistemu omogoča merjenje porabe toplote za 
pripravo sanitarne tople vode (v nadaljevanju: STV) na dva načina, in sicer s toplotnim 

števcem ali z vodomerom.  Po letu 1994 se v vse toplotne postaje za pripravo STV vgrajujejo 
toplotni števci. Pri merjenju s toplotnim števcem se izmeri in obračuna dejansko porabljena 

energija, pri merjenju z vodomerom pa se poraba toplote določa posredno. Pri tem niso v celoti 

upoštevane toplotne izgube internega sistema oskrbe s toplo vodo v stavbi t.i. cirkulacijske 
izgube. Le-te za povprečen večstanovanjski objekt znašajo 40 %, kar je precej več od 11,3 

%, ki jih upoštevamo v ceni tople vode. Stanovanja z vodomeri tako plačujejo manj toplote kot 
jo dejansko porabijo.  

 

Splošni pogoji določajo obvezno zamenjavo vodomerov s toplotnimi števci najkasneje 
do 1.10.2015. Skrajni rok prehoda je identičen določilom Energetskega zakona, ki 

določa obveznost merjenja porabe toplote. V prehodnem obdobju bomo, z upoštevanjem 
cirkulacijskih izgub v ceni tople vode v višini 40 %, izenačili pogoje odjema toplote za pripravo 

STV za odjemalce z vodomeri in odjemalce s toplotnimi števci. Po izteku prehodnega obdobja se 
v primeru meritve porabe toplote za pripravo STV z vodomerom upoštevajo cirkulacijske izgube 

internega sistema v višini 67 %, skladno z določili Pravilnika o načinu delitve in obračunu 

stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 
7/2010).  

 

Priporočamo, da se čim prej odločite za zamenjavo vodomera s toplotnim števcem. V ta namen 

pripravljamo storitev, ki bo omogočila finančno ugodnejši prehod iz sedanjega sistema na nov 

sistem merjenja STV. Ob tem bi vas dodatno želeli opozoriti, da z rekonstrukcijo toplotne 
postaje za toplo vodo prihranimo najmanj 25 % toplote. Del sredstev za izvedbo predelave je 

mogoče pridobiti s prijavo na javni razpis Energetike Ljubljana za nepovratne finančne 
spodbude. Več o tem lahko preverite na www.energetika-lj.si/ucinkovita-raba-energije. 

 

Celotni Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja za geografsko 
območje Mestne občine Ljubljana so objavljeni v Ur. listu RS št. 47/2012 z dne 22.06.2012 

oziroma so dostopni tudi na spletni strani Energetike Ljubljana (www.energetika-lj.si).  

    

 

 

                           Energetika Ljubljana, d.o.o. 
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