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IZZIV
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/ Včeraj

1.1 Izziv / Distribucijski sistem toplote Šaleške doline

Najstarejši distribucijski sistem toplote v Sloveniji in na področju 

nekdanje Jugoslavije (1959).

Razvoj skozi leta usmerjen v različna področja, zadnjih 10 letih 

predvsem v digitalizacijo za namen optimizacije procesov in 

zagotavljanje večjih prihrankov pri obratovanju sistema. 
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/ Danes

1.2 Izziv / Distribucijski sistem toplote Šaleške doline

Najstarejši distribucijski sistem toplote v Sloveniji

2 največji distribucijski sistem v Sloveniji

Proizvodni vir TEŠ: B5, B6, PT51, PT52 (120+120+50+50 MW)

215 MW obračunska toplotna moči

317.000 MWh/leto prevzem toplote

179 km omrežja

405 km cevovodov

4.000 objektov - 12.000 odjemnih mest - 35.000 oseb

Velikost in razpršenost distribucijskih sistemov distribucije toplote v Republiki Sloveniji v letu 2019
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/ Jutri

1.3 Izziv / Distribucijski sistem toplote Šaleške doline

➢ Obstoječ velik sistem

➢ Vedno večje zahteve uporabnikov, širše javnosti in 

regulatorjev trga

➢ Večji obseg dela

➢ Zmanjševanje števila zaposlenih

➢ Vedno večje število različnih programskih orodij

➢ Novejši, tehnološko modernejši in dovršeni sistemi

➢ Manjši bolj prilagodljivi sistemi

KAKO 

KONKURIRATI?



TISA - Tehnološki 

nadzorni sistem 

KPV, PE Energetika
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/ Zgradba nadzornega sistema

2.1 Tisa / Osnove
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2.2 Tisa / Povezovanje

SCADA (2007)

xml (2016)

MSSQL (2019)

Proizvodni vir

MSSQL (2015)

csv (2017)          csv-MSSQL (2014)

xml (2014)

FDC - Industrijski uporabniki

Finančno računovodsko programsko orodje (biling)

/ Vhodni podatki sistem DOT-DH
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2.2 Tisa / Povezovanje

WebService

Portal NUS (2017)

Portal PP (2019)         

/ Vhodni podatki sistem DOP

MSSQL (2018)

Elster EK 230

SCADA (2012)
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2.3 Tisa / Povezovanje

e-pošta (2009)

SCADA (2017)

pdf, xls, csv, …

Proizvodni vir

Poročila

MSSQL (2016)

sms, e-pošta (2015)

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
/ Izhodni podatki sistem DOT-DH

Obveščanje
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WebService (2018)

Portal PP         

2.3 Tisa / Povezovanje

/ Izhodni podatki sistem DOP

pdf, xls, csv, …

Poročila



UČINKI
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/ Nadzor nad delovanjem

3.1 Učinki / Vodenje proizvodnega vira

➢ On-line nadzor 

➢ Prikaz ključnih parametrov na različnih prikazovalnikih

➢ Samodejno opozarjanje pri odstopanju parametrov

➢ Samodejno obveščanje o izrednih dogodkih 

(izpad dobave, itn.)
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/ Spremembe parametrov

3.1 Učinki / Vodenje proizvodnega vira

➢ Elektronsko javljanje sprememb parametrov

➢ Zgodovina oddanih sprememb parametrov

➢ Prikaz zahtevanih in dejanskih parametrov
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/ Dnevno planiranje

3.1 Učinki / Vodenje proizvodnega vira

➢ Samodejni preračun podatkov glede na 
▪ napoved Tz, 

▪ porabe industrijskih odjemalcev, 

▪ izračun TERMIS, 

▪ itn.

➢ Opcijsko samodejno preračunavanje in pošiljanje
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/ Nadzor nad delovanjem

3.2 Učinki / Distribucija zemeljskega plina

➢ Prenos začasnih alokacij (urne porabe na MRP)

➢ Prikaz meritev v poročilih 

➢ Samodejno obveščanje o izrednih dogodkih 

(izredno povišana poraba, itn.)
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/ Zagotavljanje podatkov

3.2 Učinki / Distribucija zemeljskega plina

➢ Metodologija za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja 

zemeljskega plina
▪ beleženje urne porabe referenčnih OM (iz SmartWeb)

▪ beleženje urne porabe dnevno merjen odjem (iz iFIX SCADA)

▪ pošiljanje podatkov dnevno merjen odjem (v Plinovodi PP)

➢ Prenos podatkov Prognoza ne-dnevno merjen odjem (iz Plinovodi PP)



18

/ Poročila

3.4 Učinki / Enoten nadzorni sistem

➢ Pred-nastavljena poročila

▪ hitrejše dostopnost podatkov 

▪ lažja analiza rezultatov

▪ vsi uporabniki imajo dostop do poročil

▪ samodejno osveževanje podatkov

➢ Možnost izdelave poročil po meri

▪ izbor podatkov in časovnega intervala glede na trenutne potrebe
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➢ enostaven pregled nad delovanjem vseh sistemov, 

➢ učinkovitejši nadzor nad ključnimi parametri delovanja,

➢ vnaprej določeni alarmi, opozorila,…

/ Prikazovalniki

3.5 Učinki / Enoten nadzorni sistem
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/ Uporaba podatkov - iskalnik

3.6 Učinki / Enoten nadzorni sistem

➢ Iskalnik odjemnih mest (samodejni prenos podatkov iz obračuna)
▪ podatki o lokaciji (naslov, oskrbovalno območje, vezano iz TPP)

▪ podatki o upravljanju naprav

▪ obračunski podatki (priključne moči, vrste odjemnih mest)

▪ podatki o morebitnih odklopih (neplačila)

➢ Podatki o preteklih reklamacijah

➢ Podatki o izvedenih vzdrževalnih opravilih
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/ Planiranje delovnih izmen

3.7 Učinki / Enoten nadzorni sistem

➢ Planiranje delovnih izmen, pripravljenosti na domu itd (KOS)

▪ dostop do planiranja preko računalnika, tablice ali telefona

▪ samodejna izdelava plana glede na vnaprej določen vzorec

▪ obveščanje o spremembah izmen zaposlenega preko SMS, E-mail

➢ Obračun plač

▪ samodejni izračun posameznih postavk iz vnosov v sistem za beleženje delovnega časa Špica

▪ enostavno dodajanje ustreznih dodatkov, popravkov beleženja itd.

▪ kontrola vnosa ali napak pri vnosih z sistemom pravil in opozoril

▪ evidenčni list delavca z obračunskimi podatki
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/ Obveščanje

3.8 Učinki / Enoten nadzorni sistem

➢ Samodejno obveščanje za vnaprej predvidene dogodke

npr. izpad dobave toplote, povišan prevzem ZP, menjava delovne izmene,…

➢ Obveščanje več uporabnikov (npr. motnje o dobavi energije)

npr. vnaprej določen seznam prejemnikov za določene dogodke (t.i. članarina)

➢ Dostop do obveščanja omejen glede potrebe uporabnikov

➢ Možnost obveščanja po meri za

vse merilne točke v sistemu
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3.9 Učinki / Enoten nadzorni sistem

➢ Samodejna zaznava prekoračitve obračunske moči

➢ Obveščanje o prekoračitvi

➢ Seznam prekoračitev

➢ Samodejno generiranje

poročila o prekoračitvi

/ Samodejni nadzor – prekoračitve moči
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3.10 Učinki / Enoten nadzorni sistem

➢ Poenostavljen postopek na mestu menjave 
▪ ročni vnos samo še nekaj podatkov

▪ kontrola napačnih vnosov

▪ možnost tiskanja ali pošiljanja obvestila o menjavi

➢ Sledljivost postopka menjave
▪ mesto in čas izgradnje, postopek umerjanja, morebitni servis, 

interna skladišča, mesto in čas vgradnje

➢ Samodejni prenos podatkov za obračun

➢ Samodejno generiranje poročil
▪ veljavnost žigov in potrebna overjanja

▪ število menjav v obdobju

▪ trenutno stanje interno skladišče

▪ stanje overjanje in servis

- seznam naprav v postopku

- predajno/prevzemna dokumentacija

/ Podpora menjave merilnikov
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➢ Dostop do vnaprej predvidenih vsebin preko mobilne naprave (Kolibri egg aplikacija)
▪ prikaz glavnih obratovalnih podatkov

▪ grafični prikaz zgodovine

➢ Vpogled v Plan delovnih obveznosti 

▪ delovne izmene v 24 urni dežurni službi

▪ pripravljenost na domu

➢ VPN dostop za uporabo celotnega sistema

/ Mobilni dostop

3.11 Učinki / Enoten nadzorni sistem
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/ Javni podatki - prikaz tehnoloških podatkov

3.12 Učinki / Enoten nadzorni sistem

➢ Prikazovalniki podatkov na podjetju

➢ Prikaz podatkov na spletni strani podjetja
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/ Izboljšave za uporabnike

3.13 Učinki / Povzetek učinkov - Izboljšave za uporabnike

➢ Izboljšava delovnega procesa
▪ lažji, hitrejši in uporabniku bolj prijazen način vnosa podatkov

▪ samodejno izpolnjevanje oz. pridobivanje podatkov iz baz podatkov v podjetju

▪ manjša možnost napak pri vnosu podatkov

▪ več razpoložljivih podatkov

▪ enoten pregled več sistemov hkrati

▪ dostop do podatkov za vse zaposlene (ustrezno zaščiten glede na nivo dostopa)

▪ samodejno opozarjanje

➢ Izboljšava za odjemalce
▪ zaposleni KPV PE EN lahko v trenutku nudi

več informacij odjemalcem

▪ dostop do obračunskih podatkov itd preko portala

▪ enostavnejše javljanje odčitkov itd.

▪ dostop do podatkov o delovanju sistema preko spletne strani
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/ Prihranki

3.14 Učinki / Povzetek učinkov - prihranki

➢ Prihranek pri nakupu toplote in sistemske vode
▪ vodenje proizvodnega vira po načinu diferenčni tlak omrežja

▪ enostavnejša trenutna kontrola in analiza nižanja dovodnih 

temperatur proizvodnega vira

▪ povezava ostalih programskih orodij za optimiranje

delovanja distribucijskih sistemov

▪ enostavnejša kontrola količin dobavljene toplote in sistemske vode 

➢ Prihranek časa pri izvedbi posameznih opravil delovnega procesa
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/ Coronavirus

➢ Reogranizacija delovnega procesa 

(16. 03. 2020 - 15. 05. 2020)
▪ delo od doma (vodilni kader, tehnologi po potrebi)

▪ delo na terenu po potrebi  

➢ Delo od doma

▪ nemoteno spremljanje vse procesov

▪ opravljanja večine administracijskih del

➢ PROCES DISTRIBUCIJE NEMOTEN

▪ v povprečju na podjetju in terenu do 1/5 zaposlenih

▪ 1/5 zaposlenih delo od doma

▪ 3/5 zaposlenih čakanje na domu (rezervne ekipe za 

1/5 potrebnih delavcev na terenu)

▪ Enostavno obveščanje o spremembi delovnih izmen 

preko SMS

3.15 Učinki / Delo na daljavo v času epidemije



ŽELJE
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/ Podpora vzdrževanju

4.1 Želje / Podpora aktivnostim

➢ Pregled in analiza podatkov na terenu
▪ Navodila za obratovanje in vzdrževanje

▪ Pregled podatkov (vgradnje, servisi, opombe)

▪ Shranjevanje podatkov nastavitev

➢ Poenostavljen postopek menjave posameznih naprav
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