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VSEBINA
• Predstavitev projekta KeepWarm, ukrepov in ciljev

• Sistemi DO v Sloveniji (značilnosti, izzivi, razvojni okvir)
• Pilotni sistemi KeepWarm
• Rezultati projekta

PROJEKT „KEEPWARM“ - IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI SISTEMOV
DALJINSKEGA OGREVANJA (SDO) V CENTRALNI IN VZHODNI EVROPI
CILJ: spodbujanje trajnostnih oblik za obnovo obstoječih SDO z
nadgradnjo njihove učinkovitosti in prehodom na lokalne
obnovljive vire energije, vključno s koriščenjem odvečne toplote.
Večstopenjski pristop:
Usposabljanja specialistov v
podjetjih DO in vzpostavitev
spletnih učnih centrov
Podpora podjetjem DO pri
razvoju poslovnih načrtov
(25 pilotov v 7 državah)

Svetovanje podjetjem DO
glede pridobivanja sredstev
za izvedbo izboljšav
Prikaz primerov
prenov SDO
Podpora integraciji DO v
ključne strategije in
načrte na več ravneh

STRATEŠKI CILJ PROJEKTA
Krepitev vloge in prednosti
SDO v energetskih sistemih
prihodnosti skozi energetske
in podnebne načrte, kar bo
omogočilo posodabljanje in
dolgoročen razvoj sistemov.

Oblikovanje lokalnih
energetskih
načrtov/konceptov in
nacionalnih/regionalnih
akcijskih načrtov in
strategij za prenovo SDO.

PROJEKTNI PARTNERJI
(Nemčija)
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Srbija

PREDNOSTNI UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI SDO
1

• Preoblikovanje in optimizacija sistemov
daljinske energetike

2

• Pospeševanje uporabe bližnjih
obnovljivih virov energije

3

• Vključevanje odvečne toplote iz
industrijskih in/ali komercialnih objektov

4

• Uporaba rešitev za ravnanje z odpadki v
skladu z nacionalnimi in EU strategijami

5

• Uvajanje pametnih sistemov za
distribucijo in nadzor oskrbe s toplotno
energijo

Izvedba ukrepov v pilotnih sistemih pod
okriljem KeepWarm:

• Navdih za druge, podobne daljinske
sisteme
• Spodbujanje naložb v trajnostne
rešitve

• Pridobivanje novih odjemalcev zaradi
konkurenčne cene, večje učinkovitosti
in nizkih izpustov emisij
• Krepitev vloge daljinskega ogrevanja v
energetskih politikah

DO V SLOVENIJI

Energenti
za ogrevanje
stavb

IZZIVI DO V SLOVENIJI
• Visoke toplotne izgube v distribuciji
(povprečje 15%, posamezni DO: 4 – 28%)
• Visokotemperaturni obratovalni režimi (90°C
-130°C) onemogočajo učinkovito integracijo
OVE

• Nizek delež OVE (17%) in odvečne toplote
• Zagotavljanje stroškovne konkurenčnosti
kljub pričakovanemu zmanjševanju odjema
toplote (zaradi izboljšanja energetske
učinkovitosti odjemalcev)
• Pomanjkljiv strateški razvojni okvir in
pomanjkanje podpornih ukrepov za
sistematično razogljičenje sistemov DO

STARTEŠKI RAZVOJNI OKVIR IN UKREPI (1)
• Ukrepi NEPN za doseganje letnega povečanja deleža OVE pri ogrevanju in hlajenju v
višini 1,1%
• Pravica končnega odjemalca do obveščenosti
• Energetska učinkovitost SDO
• Delež OVE v SDO
• Specifične emisije CO2 pri proizvodnji daljinske toplote
• Pravica končnega odjemalca do odklopa od neučinkovitih SDO
• Povečanje deleža OVE v SDO (povprečno 1% letno v obdobjih 2021-2025 in 2026-2030)
ali dostop tretje strani do omrežja DO
• Povečanje deleža OVE v SDO se kaže kot ključno vodilo za obstoj teh sistemov.
• Zaradi prenove stavb se bo odjem toplote kontinuirano zmanjševal.
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STARTEŠKI RAZVOJNI OKVIR IN UKREPI (2)
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• SDO brez OVE ne dosega stroškovnega optimuma (LCC analiza)
• Za doseganje konkurenčnosti cene daljinske toplote so nujne
širitve SDO.
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Investicijske podpore zajemajo:
Gradnja in širitev DO



Prenove SDO (povečanje energetske



učinkovitosti in deleža OVE)
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Ugodna posojila, drugo financiranje
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Priporočeni ukrepi
• Naložbe v pridobivanje toplote iz OVE, rabo odvečne
toplote ter znižanje temperaturnih režimov
• Vgradnja velikih toplotnih črpalk in hranilnikov toplote
• Sektorsko povezovanje elektrike in toplote
• Načrtovanje omrežij DO podprto z uporabo „toplotnih kart“

PILOTNI SDO - PTUJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deluje od leta: 1975
Lastništvo: občina
Dolžina omrežja: 5.990 m (v lasti sistema DO)
Število uporabnikov: 42
Toplotna moč DO: 24,8 MW
Moč proizvodnih enot: 27 MW
Ogrevni medij: vroča voda
Trenutno gorivo: zemeljski plin
Potencialni obnovljivi viri energije:
biomasa, sončna energija

Investicijski načrti:
Optimizacija kotla na biomaso in namestitev
kotlovnice v naslednjih dveh letih. V drugi fazi
je predvideno tudi povečanje omrežja in
optimizacija distribucije toplote.
Več informacij: https://www.js-ptuj.si/energetika
Franci Voglar, projektni vodja, franci.voglar@jsp.si
www.keepwarmeurope.eu/country-pages/slovenia

PTUJ: MODERNIZACIJA IN PREHOD NA BIOMASO
Primarni koraki in osnove za naložbo:
•
•
•

Razvojni načrt Javnih služb Ptuj
Lokalni energetski koncept (LEK)
Sofinanciranje s strani Ministrstva za
infrastrukturo

Uporabljeni Viri:
Finančna sredstva:
1.538.824,88 EUR - kotlovnica
525.500 EUR - širitev
Dodatne zaposlitve: niso bile potrebne
Ostalo: zunanji izvajalci

Strateški dokumenti:
•

AKCIJSKI NAČRT ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST
ZA OBDOBJE 2017-2020 (AN-URE 2020)

Vključevanje deležnikov:
•

•
Za več informacij obiščite:
:

Vodilni: župani in člani mestne uprave,
dobavitelji surovin
drugi: odjemalci, dobavitelji opreme

Rezultati:
• Povečanje deležev OVE: prej 0 % 
potem 80 %
• Razmerje OVE/fosilna goriva: 5/1
• Optimizacija omrežja: povečanje za 3 %
• Nove priključitve: 2.500 MWh/leto
• Emisije: - 1.515 tCO2
• Povračilna doba: 8-10 let

Sašo Mozgan
Saso.mozgan@kssena.velenje.eu

PILOTNI SDO – SLOVENJ GRADEC
•
•
•
•
•
•

Deluje od leta: 1980
Lastništvo: občina
Dolžina omrežja: 7.958 m
Število uporabnikov: 170
Toplotna moč DO: 21,2 MW
Moč proizvodnih enot: 17,4 MW
(2 kotla + SPTE)
• Ogrevni medij: vroča voda
• Trenutno gorivo: zemeljski plin
• Potencialni obnovljivi viri energije: biomasa

Investicijski načrti:
V naslednjem letu delovanja načrtujejo
namestitev novega kotlovskega sistema na
biomaso, sistema varovalnih rezervoarjev
in logističnih naprav.
Več informacij: https://www.komusg.si/energetika
Sašo Mozgan, saso.mozgan@kssena.velenje.eu
www.keepwarmeurope.eu/country-pages/slovenia

SG: MODERNIZACIJA IN PREHOD NA BIOMASO
Primarni koraki in osnove za naložbo:
•
•
•

Razvojni načrt Komunalnega podjetja SG
Lokalni energetski koncept (LEK)
Sofinanciranje s strani Ministrstva za
infrastrukturo

Uporabljeni Viri:
Finančna sredstva:
2.500.000 EUR - kotlovnica
Dodatne zaposlitve: niso bile potrebne
Ostalo: zunanji izvajalci

Strateški dokumenti:
•

Rezultati:

AKCIJSKI NAČRT ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST
ZA OBDOBJE 2017-2020 (AN-URE 2020)

Vključevanje deležnikov:
•
•

Vodilni: župani in člani mestne uprave,
dobavitelji surovin
drugi: odjemalci, dobavitelji opreme

• Povečanje deležev OVE: prej 0 % 
potem 75 %
• Razmerje OVE/fosilna goriva: 4/1
• Zmanjšanje izgub: za 4-5 %
• Zmanjšanje primarne energije za: 5%
• Emisije: - 3.000 tCO2
• Povračilna doba: 10-12 let

Sašo Mozgan
Saso.mozgan@kssena.velenje.eu

Investicijski načrti:
Obnova in optimiza
digitalizacija

PILOTNI SDO – VELENJE
• Deluje od leta: 1959
• Lastništvo: občine
• Dolžina omrežja: 173 km
(v lasti sistema DO)
• Število uporabnikov: 11.776
• Toplotna moč DO: 224 MW
• Moč proizvodnih enot: 600 MW (4 kotli)
• Ogrevni medij: para
• Trenutno gorivo: premog - lignit
• Potencialni obnovljivi viri energije:
sončna energija, biomasa, hidrotermija
jezer

Investicijski načrti:
Obnova in optimizacija omrežja,
digitalizacija
Več informacij:
https://www.kp-velenje.si/index.php/dejavnosti/energetika
Ervin Miklavžina, vodja Energetike
ervin.miklavzina@kpv.si
www.keepwarmeurope.eu/country-pages/slovenia

VELENJE: OBNOVA IN DIGITALIZACIJA

Uporabljeni Viri:
Finančna sredstva:
834.500 EUR
Dodatne zaposlitve: niso bile potrebne
Ostalo: zunanji izvajalci

Primarni koraki in osnove za naložbo:
•
•
•

Razvojni načrt komunalnega podjetja Velenje
Lokalni energetski koncept (LEK)
SEAP Velenje

Strateški dokumenti:
•

AKCIJSKI NAČRT ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST
ZA OBDOBJE 2017-2020 (AN-URE 2020)

Vključevanje deležnikov:
•
•
Za več informacij obiščite:
:

Vodilni: župani in člani mestne uprave
drugi: odjemalci, dobavitelji,

Rezultati:
•
•
•
•

Odjemalci: znižanje priključnih moči
Prihranki za odjemalce: 33.900 EUR / leto
Zmanjšanje izgub: 0,3 %
Zmanjšanje primarne energije: 1.600
MWh / leto
• Znižanje emisij: 784 tCO2 / leto
• Povračilna doba: 25 let

Sašo Mozgan
Saso.mozgan@kssena.velenje.eu

UPORABITE REZULTATE KEEPWARM TUDI VI
V okviru projekta KeepWarm vam nudimo
podporo pri trajnostni energetski
posodobitvi vašega sistema DO:
• Tehnično svetovanje
• Študije izvedljivosti
• Finančne smernice
• Strateško načrtovanje ukrepov
• Integracija politike/trga
• Usposabljanja osebja/deležnikov
• Splošni nasveti

Spletni učni center KeepWarm:
https://keepwarmeurope.eu/learning-centre/

IZBRANI REZULTATI PROJEKTA IN GRADIVA
Akcijski načrt za
prenove SDO

Brošura s poljudno
opisanimi smernicami
za prenovo DO
(tudi v SLO)
Galerija 25 pilotnih projektov

Smernice za
izvedbo ocene
potencialov za
ogrevanje in
hlajenje

AKCIJSKI NAČRT ZA PRENOVE SDO
ŠT.

1

POGLAVJE

Uvod
•
•
•
•
•
•
•

Zakaj je DO pomembno?
Tehnični in ne-tehnični vidiki DO
Priložnosti in ovire
Ukrepanje je nujno
Ključni deležniki
Načela priprave Akcijskega načrta
Podporni procesi v okviru projekta KeepWarm

2

Osnovni podatki o DO v Sloveniji

3

Ključni izzivi prenov in razvoja SDO

ŠT.

4

POGLAVJE

Ocen vplivov
•
•

5

Predlog ukrepov za razvoj SDO in prenove
sistemov
•
•
•
•

6

Povečanje rabe OVE
Zmanjšanje emisij (CO2)

Strategija ogrevanja (in hlajenja), akcijski načrti
Podporni ukrepi in strokovna podpora
Načrtovanje in regulativa
Financiranje

Zaključki in nadaljnji koraki

https://keepwarmeurope.eu/learning-centre/policy-recommendations/

MEDNARODNA ZAKLJUČNA SPLETNA KONFERENCA

KEEPWARM

četrtek, 12. november 2020, od 9h – 16h
--Registracija:
https://keepwarmeurope.eu/online-seminars/

Več informacij:
IJS, Center za energetsko učinkovitost, http://ceu.ijs.si
KSSENA, http://www.kssena.si/sl/

www.KeepWarmEurope.eu
Twitter: @KeepWarm_EU

