
Energetski menedžment
MO Velenje 

– Projekt JZP – POŠ Škale

Boštjan KRAJNC
Energetska agencija KSSENA

Maribor, 8. december 2011



MO Velenje
Mestna občina Velenje leži v vzhodnem delu Šaleške doline na nadmorski 

višini 396 m. Osrednji del občine predstavlja dolinski del ob reki Paki. 

Središče občine je mesto Velenje (peto največje mesto v Sloveniji), ki je izrazito 
industrijsko središče (Gorenje, Premogovnik Velenje, Vegrad, Esotech, …) in 
prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z razvito trgovino in ostalimi 
upravnimi, izobraževalnimi ter drugimi dejavnostmi. Velenje ima status mestne 
občine. (Vir: MO Velenje)

(Slika: MO Velenje)



Daljinsko ogrevanje v Šaleški dolini
Sistem daljinskega ogrevanja (DO) Šaleške doline predstavlja drugi največji sistem DO 
v Sloveniji. Zajema mesto Velenje in Šoštanj, ter Podkraj, Pesje, Lokovico in 
Topolšico. 
Glavni dobavitelj toplotne energije v Mestni občini Velenje je Termoelektrarna Šoštanj, 
distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje v MO Velenje pa izvaja Komunalno podjetje 
Velenje, d.o.o. 

KARAKTERISTIKE:
-273 MW priključne 
moči pri porabnikih,
- 144 km omrežja,
- preko 400 toplotnih postaj
- temperaturni režimi: 
140/70 °C, 30/70 °C, 
10/70 °C, 90/70 °C

Vir: KP Velenje



Oskrba z zemeljskim plinom v 
Šaleški dolini

Leta 1995 je Mestna občina Velenje s krajevno skupnostjo Škale - Hrastovec pričela 
z izgradnjo »Severne veje« plinovodnega omrežja v mestni občini Velenje. V tem 
letu je bilo zgrajenega 25 km omrežja na področju Krajevne skupnosti Škale-
Hrastovec, s priključki za 311 objektov.
Do leta 2011 je vseh plinovodnih priključkov 571, uporabnikov plina pa 287.

Vir: KP Velenje



Zakaj energetski menedžment?
Nenadzorovana raba energije povzroča negativne učinke 

na okolje in na gospodarstvo

GOSPODARSTVO

EKONOMSKA 

PREOBREMENJENOST

VPLIVI NA OKOLJE



Kako reševati energetske probleme

• učinkovita raba energije in 
• izkoriš čanje obnovljivih 

virov energije
• energetski menadžment



Energetski menedžment v 
MO Velenje

• 2004: Izdelava Novelacije energetske zasnove MO Velenje in sprejetje v 
mestnem svetu v začetku leta 2005;

• 2006: Določitev energetskega menedžerja za MO Velenje – Ustanovitev 
lokalne energetske agencije: Zavoda KSSENA;

• 2007 – 2011: Aktivno izvajanje in ažurno posodabljanje akcijskega načrta 
zmanjšanja rabe energije in implementacije obnovljivih virov energije –
program energetskega menedžmenta:
- Operativni načrt: Strategija razvoja javne razsvetljave v MO Velenje;
- Izvajanje energetskih analiz: energetski pregledi, uvajanje energetskega 

knjigovodstva v več kot 35 javnih zgradb v MO Velenje, izdelava poročil in 
analiz o stanju in rabi ter stroških za energijo;

- Priprava akcijskih načrtov za zmanjšanje rabe energije in stroškov zanje;
- Vodenje procesov realizacije in financiranja OVE in URE.

(Vir: MO Velenje)



Energetska agencija KSSENA 
– Osnovni podatki

• Ustanovljena v letu 2006 v okviru projekta
Intelligent Energy Europe (IEE)

• Ustanovitelji: Mestna občina Velenje
(MOV), Mestna občina Celje (MOC), 
Mestna občina Slovenj Gradec (MOSG) 
in Komunalno podjetje Velenje (KPV)

• Število zaposlenih: 6

Aktivnosti in cilji:
– Zmanjšanje rabe energije in stroškov v javnih zgradbah
– Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov
– Razvoj in izvajanje inovativnih produktov in storitev
– Uvajanje pilotnih in demonstracijskih projektov
– Pridobivanje nepovratnih sredstev
– Spodbujanje kapitala v investicijske naložbe
– Dvig energetske ozaveščenost pri strokovni in splošni javnosti



Energetska sanacija objekta 
POŠ Škale

- Predhodno stanje objekta
- Predhodni sistem ogrevanja: ELKO
- Dotrajan in zastarel kotel
- Energijsko število objekta: >200kWh/m2 (za leto 2007) 
- Energetsko potraten objekt

- Rekonstrukcija ogrevalnega sistema
- Izvedba kogeneracijskega sistema
- 2x (5,5kWe in 12,5kWt)
- Dodaten plinski kotel moči 50 kW (upoštevana 

menjava stavbnega pohištva)

- Rekonstrukcija stavbnega pohištva
- Zamenjava oken
- Zamenjava vrat
- Zamenjava senčil



Energetska sanacija objekta 
POŠ Škale

• 2008 izveden energetski pregled – Energetska agencija KSSENA

• 2010 izdelan idejni projekt in DIIP

– Starejša kotlovnica na ELKO
– Varianta 1: Sanacija kotlovnice v POŠ Škale

– Varianta 2: Izgradnja daljinskega ogrevanja do bližnjega objekta 
(gasilski dom in zasebna stanovanja)

• Raba energije: POŠ Škale

• Kotlovnica dotrajana in potrebna prenove

• Neustrezno delovanje črpalk

• Zemeljski plin na vhodu v kotlovnico, uporabljal le za kuhinjo



Izvedba projekta JZP – OŠ Škale
• Podelitev koncesije in podpis pogodbe za 15 let avgust 2010, Energen d.o.o.
• Rekonstrukcija kotlovnice - september, oktober 2010

– Kotel Buderus 200 kW

– 2 x SPTE 5,5 kWe, 12,5 kWth
– Kotlovska oprema, razdelilna postaja – 5 vej

• Zagon kotlovnice in prodaja toplote november 2010



Tehnični podatki kotlovnice
Vrsta goriva za SPTE zemeljski plin
Nazivna moč SPTE  20,5 kW
Nazivna moč SPTE (toplotna) 12,5 kW
Električna moč SPTE 5,5 kW
Proizvajalec motorja Senertec
Tip motorja DACH
Proizvodnja toplote kotlu na zem. plin 70 MWh/leto
Proizvodnja toplote v SPTE 1 44 MWh/leto
Proizvodnja toplote v SPTE 2 50 MWh/leto
Skupaj proizvodnja koristne toplote 164 MWh/leto
Delež SPTE pri ogrevanju 57%
Število polnih obratovalnih ur SPTE 1 3.500 h/leto
Število polnih obratovalnih ur SPTE 2 4.000 h/leto
Izkoristek SPTE pri proizvodnji toplote 61,0%
Izkoristek SPTE pri proizvodnji električne energije (100% 
obremenitev) 26,8%
Izgube SPTE 12,2%
Neto prodaja elektri čne energije 41 MWh/leto
Skupna letna poraba plina (Sm3) 24.372



Izračun prihranka in vpliva na 
okolje

• Letni stroški pred sanacijo okoli 20.000 EUR
• Ocenjeni letni prihranek pri toploti okoli 20% na letnem nivoju

• Vpliv na okolje

– 94 MWh toplote in 41 MWh električne energije proizvedene v SPTE s 
skupnim izkoristkom okoli 90%

– Predvideno zmanjšanje C02 glede na ELKO iz 53 na 47 t za ogrevanje
– dodatno zmanjšanje pri el. energiji



Vklju čitev MO Velenje k 
Konvenciji županov

• Marec 2010: predstavitev akcijskega načrta 
županu

• April 2010: predstavitev pobude 
Konvencije županov in akcijskega načrta 
mestnemu svetu

• Maj 2010: podpis Konvencije županov v 
Bruslju

• Junij 2011: potrditev SEAP na mestnem 
svetu in oddaja 



Projekti:
� Cyber Display (IEE)

gregor.podvratnik@kssena.velenje.eu

� RegCEP (IEE)
gregor.tepez@kssena.velenje.eu

� EnergyCity (CE)
gregor.tepez@kssena.velenje.eu

� EuroNET 50/50 (IEE)
lidija.stvarnik@kssena.velenje.eu

� MOVE (SI-AT) 
saso.mozgan@kssena.velenje.eu

� Prometheus (IEE)
saso.mozgan@kssena.velenje.eu



Tel.: +386 3 8961 520
Fax.: +386 3 8961522
info@kssena.velenje.eu

www.kssena.si

Hvala za pozornost

bostjan.krajnc@kssena.velenje.eu


