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ZADEVA: Obvestilo o izvedbi del in aktivnosti za zamenjavo vodomera s
toplotnim števcem v toplotni postaji

Spoštovani!
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., vas obvešča, da je na podlagi določil
Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za
geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Ur.l.RS, št. 47/2012 in št. 92/2012, v
nadaljevanju: Splošni pogoji) do 1.10.2015 potrebno izvesti zamenjavo vodomerov s
toplotnimi števci v toplotnih postajah za ogrevanje STV.
Z vgradnjo toplotnega števca bo vzpostavljeno neposredno merjenje porabe toplote za
ogrevanje STV, ki omogoča obračun dejansko prevzetih količin toplote. Pri merjenju z
vodomerom se namreč poraba toplote določa normativno.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., omogoča izvedbo vseh del in aktivnosti, ki
so potrebna za izvedbo zamenjave vodomera s toplotnim števcem v toplotni postaji,
brezplačno, za račun Javnega podjetja Energetike Ljubljana, d.o.o.
Dela v vaši toplotni postaji bomo izvajali predvidoma v »mesec« 2013. O točnem
datumu vgradnje toplotnega števca vas bomo obvestili naknadno. Dobava toplotne
energije na dan vgradnje bo motena največ 8 ur.

Prosimo vas, da najkasneje do datum izpolnite in vrnete priložen obrazec Soglasje za
izvedbo zamenjave vodomera s toplotnim števcem v toplotni postaji in s tem potrdite
soglasje k pričetku izvajanja del.
Obrazec nam pošljite na naslov:
Energetika Ljubljana d.o.o.
PSU, oddelek prodaja
Verovškova ulica 62
1000 Ljubljana.
Obračun porabe toplote za ogrevanje pri posrednem merjenju z vodomerom se je z
uveljavitvijo novih Splošnih pogojev spremenil, o čemer smo vas obvestili z dopisom
decembra 2012, in uvedel prehodno obdobje, ki traja do 1.10.2015.
V kolikor, ne bomo prejeli vašega naročila oz. podpisanega soglasja za vgradnjo
toplotnega števca, bomo morali zamenjati obstoječi vodomer z novim vodomerom
skladno z »zakonom o meroslovju«. V tem primeru, vam ne bomo morali več nuditi
brezplačne vgradnje toplotnega števca. Hkrati to pomeni, da bo dobava toplote za
ogrevanje STV po 1.10.2015 obračunana z novim, višjim normativom, kar ima za
posledico višje stroške ogrevanja STV.
Splošne informacije o zamenjavi vodomerov s toplotnimi števci najdete tudi na naši
spletni strani www.energetika-lj.si.
V primeru potrebnih dodatnih pojasnil smo vam na voljo na telefonski številki
01/5889-623 ali na elektronskem naslovu: prodaja@energetika-lj.si.
S spoštovanjem,
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Priloga:
-obrazec Soglasje

