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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed 

akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim 

parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike 

Slovenije ali Evropskega parlamenta.



CELOVITA PRENOVA DALJINSKEGA SISTEMA 
OGREVANJA SOSESKE PLANINA KRANJ



Zgodovina:

• Začetki leta 2008 z zbiranjem podpisov za prehod na 
plačevanje po dejanski porabi 

• Pripravili tehnični, pravni in finančni pregled stanja in razvoja 
kotlovnica Planina, kar je bilo izhodišče za nadaljnje delo

• Zamenjava dveh vročevodnih kotlov, ter vpeljavo 
soproizvodnje toplote in električne energije

• Pripravili študijo toplovodnega omrežja in toplotnih postaj

Civilna iniciativa Ogrevanje Planina



Pravni vidik izvedbe

• Zemljiško knjižna lasnica kotlovnice je Mestna občina 
Kranj

• Pravno formalno so lastniki kotlovnice Planina etažni 
lastniki, ki nimajo vpisane etažne lastnine

• Kotlovnico upravlja podjetje Domplan,d.d.



Strateški vidik:

• Skrb za varovanje okolja 

• Poslovanje v okviru zakonskih določil in etičnih norm

• Povečanje in optimiranje proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov

• Ponudba novih prijaznih in inovativnih storitev

• Osveščanje o učinkoviti rabi energije in o rabi obnovljivih virov 
energije

Družbena odgovornost podjetij



Cilji projekta

Celovita prenova daljinskega sistema ogrevanja:

• Posodobitev ogrevalnih naprav

• Izgradnja soproizvodnje

• Optimizacijo vročevodnega sistema in toplotnih postaj

• Zagotovitev energetsko učinkovitih temperaturnih režimov 
distribucije toplotne energije

• Postavitev centralnega nadzornega sistema

• Znižanje stroškov za uporabnike



Osnovni podatki o projektu

• Kotlovnica Kranj- Planina oskrbuje več kot 4300 stanovanj 
in javnih ustanov

• Povprečna letna poraba zemeljskega plina je znašala 7 mio. 
Sm3/leto

• Sistem služi tako ogrevanju, kot pripravi sanitarne tople 
vode

• Kot energent se po letu 1992 uporablja zemeljski plin

• Proizvodnja toplote znaša cca 60.000 MWh/letno



Izhodiščno stanje pred izvedbo 
projekta

• Vgrajeni vročevodni kotli z relativno slabim izkoristkom in 
visokimi emisijami NOx

• Temperaturni režim obratovanja 130/70 oz. 100/70
• Ročna regulacija temperature v dovodu in nekontrolirana v 

povratku
• Kotlovnica je bila zgrajena leta 1971 z namenom proizvodnje 

toplote za stanovanjsko naselje Planina - Kranj
• V začetku obratovanja se je kot energent uporabljal mazut od 

leta 1992 pa zemeljski plin 
• Vgrajene oprema pred posodobitvijo:
• TVV 16.000 EMO Celje: 18,5 MW (obratuje na zemeljski plin),
• TVV 15.000 EMO Celje: 17,4 MW (obratuje na zemeljski plin),
• TVV 8.000 EMO Celje: 9,2 MW (obratuje na zemeljski plin).



Izvedba ukrepov za znižanje stroškov 
ogrevanja

• zamenjava dveh dotrajanih kotlov s sodobnimi plinskimi 
kotli z visokim izkoristkom,

• primarni energent plin, ohranitev pomožnega energenta 
ELKO,

• izvedba avtomatske regulacije temperature dovoda glede 
na zunanjo temperaturo,

• ureditev oz. zamenjava dotrajanih  toplotnih postaj z 
uporabo sodobne regulacije in nadzorom temperature 
povratka,

• znižanje temperature povratne vode pod 70°C z namenom 
zagotovitve obratovalnih pogojev za SPTE,

• vgradnja SPTE 1 za delovanje v pasu preko celega leta, 
vgradnja SPTE 2 za obratovanje v kurilni sezoni,

• uvedba centralnega nadzornega sistema kotlovnice in 
omrežja.



Koristi za stanovalce

• Znižanje  stroška  za ogrevanje v višini 241.800 € oz. 1,17 
€/m2 ogrevalne površine ob podpisu dogovora za izgradnjo 
SPTE,

• Uporabniki bodo upravičeni do znižane cene za ogrevanje 
enkrat letno v višini 241.800 € oz. 1,17 €/m2 , ki se bo 
revalorizirala z stopnjo inflacije v obdobju 10 let po izgradnji 
SPTE,

• Uporabnikom kotlovnice ni bilo potrebno v celoti financirati 
zamenjave ekološko zastarelih kotlov.



Zamenjava kotlov

• Obstoječa kotla 17,4 MW in 9,2 MW sta bila zamenjana s 
sodobnima kotloma 7MW in 10 MW

• Kot rezerva je ohranjen najmlajši kotel 18,5 MW
• Osnovno gorivo je zemeljski plin , nadomestno pa ekstra

lahko kurilno olje



Stari in novi kotli 



Sanacija toplotnih postaj

• Dosežena optimizacija izgub in možnost umestitve SPTE, z 
namenom, da se zagotovi ustrezno temperaturo povratne 
vode

• Sanacija je zahtevala zamenjavo 14 najbolj kritičnih toplotnih 
postaj,

• Na 52 toplotnih postajah je bila zamenjana regulacijska 
oprema

• Uveden je bil daljinski nadzor in upravljanje z implementacijo 
orodij za ekonomično vodenje sistema daljinskega ogrevanja

• Doseženo je znižanje temperaturnega režima ogrevanja



Posodobitev toplotnih postaj



Sistem daljinskega nadzora in 
upravljanja

• Namestitev novega sistema avtomatske regulacije s 
krmilnimi PLC enotami, periferno merilno  in krmilno 
opremo in sistemom računalniškega nadzornega centra 
(CNS)

• CNS poleg funkcije nadzora in upravljanja omogoča še 
hranjenje vrednosti stanj in količin, alarmiranje, analizo 
obratovanja in izdelavo poročil

• Vse naprave lahko obratujejo avtonomno preko svojih 
lokalnih krmilnih enot



Partnerji v projektu soproizvodnje

Konzorcijski partnerji:

• Gorenjske elektrarne, d.o.o. – poslovodeči konzorcijski partner

• HSE, d.o.o.

• Domplan, d.d.

• Petrol, d.d.
Konzorcijska pogodba je bila podpisana dne 23.12.2009

Dne 10.2.2010 so članice konzorcija ustanovile družbo Soenergetika, d.o.o.



Potek projekta SPTE

• Na osnovi sodelovanja s civilno iniciativo se je projekt 
predstavil etažnim lastnikom

• Izvedba razpisa Mestne občine Kranj za izbiro najugodnejšega 
ponudnika

• Formiranje konzorcija ponudnikov EG, HSE, Petrol, Domplan)
• Izbor najugodnejšega ponudnika in podpis pogodbe
• Ustanovitev novega podjetja Soenergetika, d.o.o. s ključnim 

ciljem realizacije projekta



Izhodišče za dimenzioniranje SPTE                       
naprav



Tehnična parametri kogeneracijskih 
motorjev 

Plinski motor 1 Plinski motor 2

Moč motorja: 0,99 MWe 3,3 MWe

Obratovanje: 8.500 h 4000 h

Namen: Pokrivanje potreb po topli 

sanitarni vodi

V času ogrevalne sezone

Poraba zemeljskega 

plina:

2,08 mio Sm3 3,27 mio Sm3 

Proizvodnja elektrike: 8,5 GWh 13,2 GWh

Proizvodnja toplote: 9,35 GWh 12,6 GWh

Prihranek CO2: 4.680 ton 7.260 ton

Skupaj bi iz kogeneracije dobili 20,6 GWh toplote oziroma 41 - odstotno 

pokritje letnih potreb glede na porabo v kurilni sezoni ( 53 GWh ).



Kogeneracijska motorja 0,99MW in 
3,3 MW



Grafični prikaz centralnega 
nadzornega sistema



Letno doseženi prihranki

1. Posledica zamenjave vročevodnih kotlov je povečanje izkoristka delovanja in s 
tem kvalitetnejše pretvorbe energenta v toplotno energijo. Izkoristek obeh 
dotrajanih plinskih kotlov pred zamenjavo je znašal približno 89%, kotla pa 
prav tako nista dosegala zakonsko predpisanih izpustov emisij dimnih plinov. 
Nova plinska kotla dosegata 94% odstoten izkoristek, kar prinaša letni 
prihranek približno 100.000,00 € in dosegata ustrezne emisijske standarde.

2. Zaradi optimizacije vročevodnega omrežja so se zmanjšale topotne izgube v 
zimskem času za 24,5% kar znaša 1.043 MWh toplotne energije in v letnem 
obdobju za 20,37% kar znaša 223 MWh toplotne energije. Skupni doseženi 
prihranki znašajo 1.267 MWh, kar znaša približno 67.130,00 €. Skupni 
izkoristek distribucije toplotne energije v vročevodnem omrežju se je izboljšal 
za približno 4,5 % in znaša po optimizaciji 6 %.

3.      Z umestitvijo obeh SPTE naprav se bodo zmanjšali CO2 izpusti za približno 
12.000 ton CO2.
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TP 15 - Planina
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Primerjava specifična poraba toplote pred in po izvedbi izolacije ovoja stavbe



Ekonomski parametri projekta

• Višina investicije v celovito prenovo kotlovskega dela je 
znašala 1,8 mio €, za vgradnjo SPTE pa 4,2 mio. €,

• Interna stopnja donosa znaša dobrih 12%,

• Doba vračila investicije 6-7 let.



Doseženi rezultati na projektu

Z izvedbo celovite prenove sistema daljinskega ogrevanja je bilo 
doseženo sledeče:

• Zagotovitev kvalitetne in zanesljive dobave toplote končnim odjemalcem, 

• Nižja raba primarne energije in s tem nižji stroški oskrbe z energijo,

• Nižji ogljični odtis proizvodnje toplote,

• Uporaba naprav z visokim izkoristkom – SPTE,

• Tovrstni sistemi prispevajo k izpolnjevanju okoljskih zavez Slovenije,

• Sanacija ogrevalnega sistema omogoča priključevanje novih odjemalcev –
PURES.


