Sporočilo za javnost

Redna vzdrževalna dela Energetike Ljubljana na območju Moste – Polje
Ljubljana, 25. julij 2013 – Energetika Ljubljana, d.o.o., bo v okviru načrtovanih vzdrževalnih del
obnavljala vročevodno omrežje na lokaciji Ob sotočju. Stanovalci, ki so s toplotno energijo oskrbovani
na tem območju, bodo zaradi tega imeli prekinjeno dobavo toplotne energije od ponedeljka, 29.
julija, do predvidoma sobote, 10. avgusta 2013. Vzdrževalna dela v tem času so nujna, saj gre za dela
v okviru priprave vročevodnega omrežja na naslednjo ogrevalno sezono.

Zaradi del na omrežju bo v času od 29. julija do 10. avgusta 2013 prekinjena dobava toplotne energije
za pripravo sanitarne tople vode na območju Štepanjskega naselja, Štepanje vasi, Zgornje Hrušice in
območju med Miklavčevo, Povšetovo, Puterlejevo ulico ter delu Zaloške in Kajuhove ulice.
Dobava toplotne energije za pripravo sanitarne tople vode bo prekinjena za objekte, ki so oskrbovani s
toplotnih postaj na naslednjih lokacijah:
Bilečanska ulica, Dergančeva ulica, Hruševska cesta, Jakčeva cesta, Kamnoseška ulica, Litijska cesta,
Marčenkova ulica, Mekinčeva, Moškričeva, Na peči, Novosadska ulica, Nusdorferjeva ulica, Ob mejašu,
Ob potoku, Ob Sotočju, Parmska cesta, Povšetova ulica, Prištinska ulica, Skopska ulica, Steletova ulica,
Škerjančeva ulica, Štepanjska cesta, Štepanjsko nabrežje, Toplarniška ulica, Ulica Angelce Ocepkove,
Ulica bratov Tuma, Ulica miru, Ulica Polonce Čude, Ulica Vide Janežičeve, Ulica Vide Pregarčeve, Zaloška
cesta.
Na tem območju bo potekala zamenjava glavnega vročevoda. Obstoječi vročevod bo odstranjen in v
celoti zamenjan z novim. Cevovod dimenzije DN300 je potrebno zamenjati zaradi poroznosti in
dotrajanosti jeklene cevi, zaradi česar obstaja verjetnost puščanja. Zaradi dimenzije cevovoda gre za
velik poseg, kar pomeni, da predvidenih del ni možno izvesti v krajšem terminu, kot je napovedano.
Po zamenjavi cevovoda se bodo nadaljevala zaključna gradbena dela za vzpostavitev terena v prvotno
stanje - gradbena dela se bodo izvajala do konca meseca avgusta 2013.
Dobava toplotne energije se obračuna po dejanski porabi. To pomeni, da v primerih, ko porabe ni (npr.
v času odsotnosti odjemalcev ali zaradi prekinitve dobave), je JP Energetika Ljubljana ne zaračunava;
obračunani pa so fiksni stroški, ki so neodvisni od porabe toplote in so vezani na priključno moč.
Dodatne informacije glede del na omrežju lahko odjemalci Energetike Ljubljana preverijo:
 Klicni center - T: 080 2882 (vsak delovni dan od 8. do 15. ure),
 dežurna služba - T: 01/ 5889 537
 S: www.energetika-lj.si
Vse odjemalce, ki v času vzdrževalnih del ne bodo mogli uporabljati sanitarne tople vode, prosimo za
razumevanje in se jim opravičujemo za nevšečnosti.
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