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Sistem daljinskega ogrevanja v MOL 

Glavne značilnosti vročevodnega sistema DO: 

• 1.200  MW priključne moči  

• 57.000  ogrevanih stanovanj 

• 3.700  toplotnih postaj  

• 260 km vročevodnega omrežja 

• 1.000 GWh prodane toplotne energije 



• Nabor  49  stavb, lociranih širom Mestne občine Ljubljana; 

• Razvrstitev stavb v pet starostnih kategorij:   

[ < 1960 ]    [ 1961 – 1975 ]    [ 1976 – 1990 ]    [ 1991 – 2001 ]    [ 2002 – 2012 ] 

• Zunanji meteorološki pogoji v ogrevalnih sezonah: 

IZHODIŠČA ZA ANALIZO 

Meteorološki pogoji 

ogrevalna 
sezona 

srednja zunanja 
temperatura v OS  

[°C] 
trajanje OS [dni] 

temperaturni 
primanjkljaj  

[kdan] 

zmanjšanje 
temperaturnega 
primanjkljaja v 

primerjavi z letom 
1999 ter ogrevalno 

sezono [%] 
1999* 5,14 215 3.195 / 

`08/`09 6,39 229 3.117 -2,5 

`09/`10 4,85 200 3.030 -5,1 

`10/`11 6,19 222 3.066 -4,0 

`11/`12 5,2 201 2.975 -6,7 

 



• Večino stavb v MOL že imajo vgrajene delilnike toplote                       
(po oktobru 2011); 

• Na starejših stavbah se v zadnjih letih neenakomerno pospešeno 
izvajajo izgradnje termoizolacijskega ovoja stavbe;   

• Zamenjava starih oken s sodobnimi termoizolacijskimi se izvajajo 
naključno v odvisnosti od odločitve lastnikov stanovanj... 

IZSLEDKI ANALIZE NA TERENU 

obnova fasadnega ovoja –  
stolpnica Topniška ul. 45 

sodoben fasadni ovoj –  
Mesarska c. 34 



• Povprečni faktor Y* je, gledano za vzorec opazovanih stavb 
zgrajenih do leta 2001, primerjalno z letom 1999 do ogrevalne 
sezone 2011/2012,  padel v povprečju za 27 %  

REZULTATI ANALIZE 

starostna 
kategorija /  

ogrevalna 

sezona 

Y 1999 Y `08 `09  Y `09 `10  Y `10 `11  Y `11 `12  

zmanjšanje 
faktorja Y v OS 
(`11/`12) glede 
na preteklo OS  

(`10/`11)            
[%] 

< 1960 0,549 0,482 0,493 0,457 0,420 -8,0 

1961-1975 0,632 0,540 0,547 0,524 0,425 -18,9 

1976-1990 0,593 0,549 0,548 0,503 0,448 -10,9 

1991-2001 / 0,568 0,571 0,578 0,560 -3,1 

2002-2012 / 0,508 0,517 0,480 0,451 -6,0 

vse kategorije 0,602 0,535 0,541 0,515 0,465 -9,7 
 

Y*: 



REZULTATI ANALIZE 



• Povprečna specifična poraba toplote je,  gledano za vzorec 
opazovanih stavb zgrajenih do leta 2001, primerjalno z letom 1999 
do ogrevalne sezone 2011/2012,  padla v povprečju za 34 %  

REZULTATI ANALIZE 



REZULTATI ANALIZE 



REZULTATI ANALIZE 



Poraba toplote iz sistema DO v Ljubljani 



Prodaja toplote iz sistema DO v prihodnosti 

• ogrevanje prostorov in STV 

• sodobno hlajenje prostorov 

• ogrevanje zunanjega dvorišča 

• bazenska kopel "jacuzzi" 

• pomivalni stroj 

• pralni stroj 

• sušilni stroj ... 

2013 ... 



• Večji nenadni upad porabe toplote v ogrevalni sezoni 
2011/2012; 

• Množična vgradnja delilnikov toplote (Energetski zakon) 
povzroči zmanjšanje faktorja odjema toplote Y do 25 %, v 
povprečju za 15 %; 

• Trend nadaljnjega zmanjševanja porabe toplote zaradi  
izvajanja URE – stavbe grajene pred letom 1990. 

SKLEPNE UGOTOVITVE 



Hvala za vašo pozornost! 


