
SPTE na zemeljski plin: delovanje, prednosti in 
trendi na trgu

Matevž Čokl, dipl. ing., vodja projektov



Predstavitev podjetja

- Energetske storitve in produkti

- enerSAVE, študije, svetovanje,

- contracting in JZP,

- energetski management – EMC,

- zastopstva, prodaja, servis za enote SPTE,

- Izvedbeni inženiring na področju

- Rekonstrukcij kotlovnic,

- SPTE;



Reference podjetja

- Izvedbeni inženiring

- Preko 30 kotlovnic različnih velikosti

- 35 postavljenih enot SPTE

- 22 DACHS

- Contracting

- 10 izvedeni projekti v 2011

- 15 projektov v izvedbi 2012

- Svetovanje

- Študije alter. virov energije, EP, DIIP, IP

- SPTE, biomasa, ostali OVE

www.energen.si



Strateške povezave podjetja

- Senertec (NEM) 

- Ekskluzivni zastopnik največjega svetovnega proizvajalca mikro SPTE naprav, 

- že od leta 2006 

- Ener-G (VB)

- Partnerji največjega evropskega ponudnika SPTE enot (50 kW – 2 MW)

- Možnost financiranja projektov s strani partnerja



Kaj je soproizvodnja (SPTE) oz. kogeneracija? 

• Je proces sočasnega pretvarjanja energije goriva v 
toplotno in električno energijo na najbolj učinkovit način. 

• Pri tem uporabljamo električni generator, ki ga poganja 
mehanska energija vrtečih se delov plinskega motorja.

• Pri pretvorbi notranje energije goriv v mehansko se 
sprosti velika količina toplotne energije, ki jo pri tem 
načinu koristno uporabimo. To je tudi osnovna razlika 
med soproizvodnjo in ločeno proizvodnjo električne 
energije.

• Sočasna izraba goriva za pridobivanje toplotne in 
električne energije omogoča velike prihranke primarne 
energije in zmanjšanje stroškov energetske oskrbe, 
ne da bi bilo treba spreminjati proizvodne procese.



Kako poteka proces SPTE 



SPTE in učinkovita raba energije



Primeri dobre prakse z SPTE napravami

Industrija
Hoteli Gostilne

Poslovni objekti

Šole vrtciDomovi za starejšeVečstanovanjski objekti

Objekti pod spomeniškim varstvom



Dejstva soproizvodnje  

• Zaradi izkoriščanja nastale toplotne energije v procesu 
soproizvodne, dosegajo soproizvodne naprave izredno 
visoke celokupne izkoristke med 85 in 90%.

• SPTE je edini generator toplotne energije, ki se v svoji 
življenjski dobi izplača in dolgoročno zmanjšuje 
stroške ogrevanja investitorju (pod pogojem, da je 
pravilno dimenzioniran glede na toplotne potrebe 
objekta)! 

• Samo SPTE naprave nam zahvaljujoč uredbi o podporah 
(*BORZEN d.o.o.) garantirajo 10-letno ceno toplotne 
energije, saj se obratovalne podpore za el.energijo
zvišujejo z dvigom cene zemeljskega plina.

*BORZEN je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih 
virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije.



Osnovna filozofija soproizvodnje

1. Dovolj velika in konstantna (pasovna) raba toplotne 
energije.

2. Če je toplotni odjem → motorji proizvajajo električno 
energijo.

3. Če je elektrika, je tudi DENAR!

4. Če je denar, se investicija povrne v ekonomsko zanimivi 
vračilni dobi!



Borzen – uredba o podporah za leto 2012



Pridobivanje deklaracije – Agencija za energijo RS

Postavitev 
SPTE

Vloga za pridobitev deklaracije

Izdaja odločbe deklaracije

Vloga za pridobitev podpore

Izdaja odločbe o podpori
Sklenitev 

pogodbe z 
BORZEN

Izdaja
računov -
mesečno



Trendi v EU

• v EU se pričakuje v naslednjih letih 12% rast prodaje 
SPTE enot, vse do leta 2030

• Najbolj razvita EU država na področju SPTE je Danska, 
ki proizvede 48% električne energije iz soproizvodnje 

• EU vidi ravno v tehnologiji SPTE najhitrejšo in realno 
rešitev za zmanjšanje emisij in prihranku primarne 
energije

• SPTE naprave bodo delovale decentralizirano, kar bo 
zmanjševalo izgube na prenosu energije ter ob enem 
pomagale zagotavljati stabilnost elektroenergetskega 
sistema

• z uvajanjem „pametnih omrežij“ se bodo SPTE naprave 
povezovale v t.i. virtualne elektrarne, ki bodo vključevale 
na zahtevo operaterja



Nekaj referenčnih projektov

DSO Pegazov dom ZZV Celje

TPC MurgleHotel Mons Ljubljana DŠD Novo mesto

- Hotel Mons 150 kWe
- Fakulteta za šport 140 kWe
- DSO Pegazov dom 50 kWe
- OŠ Zalog
- Hotel Krona
- Vila Silva Marija, Pišece
- ŠCV, MIC Velenje
-I



Moj pogled na SPTE

• Največjo prednost in pridonos SPTE naprav vidim v 
temu, da te naprave obratujejo večino časa v zimskem 
obdobju – ravno takrat pa znotraj EU (za razliko od ZDA) 
dosegamo električne konice in posledično najvišjo ceno 
za el. energijo.

• Nismo pa daleč tudi od konic v poletnem obdobju, zato 
bo potrebno začeti razmišljati tudi o trigeneraciji. 



Ob tej priložnosti vas vljudno vabim, da nas obiščete na 

našem razstavnem prostoru v hali L, v 1. nadstropju

HVALA ZA POZORNOST!

Energen, energetske storitve, d.o.o. Tel:  0599 66 587
Tehnološki park 21 Fax: 0599 66 787
1000 LJUBLJANA info@energen.si

Generalni zastopnik za Senertec, ENER-G,Iwww.energen.si


