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Na delavnici so strokovnjaki udele`encem 
predstavili delovanje kogeneracije na zemelj-
ski plin, tr`ne in tehnolo{ke trende ter kako 
strokovno in finan~no uspe{no izvesti pro-
jekt postavitve kogeneracije. Udele`enci so 
si ogledali tudi kogeneraciji v Dija{kem in 
{tudentskem domu Novo mesto ter v poslov-
ni stavbi podjetja Istrabenz Plini.

Dana{nje `e tretje tovrstne delavnice se je 
udele`ilo ve~ kot 50 udele`encev iz razli~nih 
organizacij javnega in zasebnega sektorja iz 
Dolenjske in Posavja, kar je jasen pokazatelj, 
da je kogeneracija na zemeljski plin aktualna 
in pomembna tema. 

Mag. Urban Odar, direktor GIZ DZP, 
je uvodoma poudaril, da pomen zemelj-
skega plina nara{~a, saj se uporaba {iri na 
razli~na podro~ja: od zasebnih uporabnikov 
za ogrevanje, do soproizvodnje toplote in 
elektri~ne energije, vedno ve~ji pomen pa 
dobiva tudi uporaba zemeljskega v prome-
tu. Udele`ence delavnice je pozdravil tudi 
prof. dr. Peter Novak, dekan Visoke {ole 
za tehnologije in sisteme, ki je dejal, da je 
odlo~itev za umestitev enote SPTE v objekt 
ne le odlo~itev za danes, temve~ tudi re{itev 
za prihodnost. »Ko bo zemeljskega plina 
zmanjkalo, bodo izdelovali sinteti~nega ali 
pa bodo SPTE enote delovale v kombinaciji 
z obnovljivimi viri energije«, je dodal Novak. 
Vodja Centra za energetsko u~inkovitost z 

Instituta »Jo`ef Stefan«, mag. Stane Mer{e, 
je udele`ence seznanil s SPTE in trendi na 
trgu. Jasmina Bajec, analiti~arka v sektorju 
za obnovljive vire, raziskave in razvoj pri 
Borzen d.o.o. pa jim je predstavila delovanje 
podpornih shem za elektri~no energijo iz 
visoko u~inkovitih SPTE. 

V drugem sklopu je Aleks Jan iz podjetja 
Energen na podlagi nekaj letnih izku{enj pri 
ume{~anju SPTE enot v objekte predstavil 
korake od ideje do izvedbe tak{nega projekta 
ter na kaj morajo biti investitorji {e posebej 
pozorni, da bodo projekt umestitve SPTE 

uspe{no izpeljali. Matja` Miklav~i~ iz podjetja 
SODO pa je udele`ence seznanil s postopkom 
vklju~itve enote SPTE na elektri~no omre`je.

Ker predstavljajo tovrstni projekti velik 
finan~en zalogaj, so predavatelji udele`ence 
seznanili tudi z razli~nimi mo`nostmi za 
izpeljavo oz. financiranje projekta. Branko 
Ka{nik z In{tituta za javno-zasebno partner-
stvo je udele`encem predstavil najhitrej{o pot 
do vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva 
pri umestitvi sistema SPTE. Eva Mohar iz 
UniCredit Banke je na kratko predstavila 
na~ine financiranja investicij v SPTE, katera 
so glavna tveganja s katerimi se sre~ujejo pri 
investicijah, kako taka tveganja omejiti ter 
okvirne pogoje financiranja. 

V zadnjem delu pa so investitorji in 
lastniki predstavili nekaj primerov dobre 
prakse SPTE v Sloveniji. Mag. Aleks Jan, 
izvr{ni direktor podjetja Energen, je pred-
stavil nekaj primerov SPTE razli~nih veli-
kosti, pri ~emer se je osredoto~il pred-
vsem na rezultate delovanja ter izku{nje pri 
na~rtovanju, izvedbi in upravljanju posame-
znega projekta. Sa{a Rodo{ek iz podjetja 
TES je predstavil delovanje SPTE naprave v 
stanovanjskem objektu v Mariboru, vi{ino 
prihranka, ki so ga z umestitvijo enote 
SPTE dosegli, ter koncept mobilne kotlov-
nice Megapack. Peter Komplet iz podjetja 
Viessmann pa je med drugim predstavil 
sistem mikrokogeneracije za modernizacijo 
dru`inskih hi{ na osnovi Stirling motorja. 

  
Delavnico so udele`enci zaklju~ili 

z ogledom kogeneracije v Dija{kem in 
{tudentskem domu Novo mesto ter v 
poslovni stavbi podjetja Istrabenz Plini. Da 
postaja umestitev SPTE enot vedno bolj 
zanimiva tudi na Dolenjskem ka`e dejstvo, 
da bosta v kratkem z obratovanjem pri~eli 
dve novi enoti v Planetu Tu{ ter v poslov-
nem objektu Hedera. •
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Delavnica o kogeneraciji 
na zemeljski plin je 

letos potekala v Dija{kem 
in {tudentskem domu 
Novo mesto v organizaciji 
Gospodarskega interesnega 
zdru`enja za distribucijo 
zemeljskega plina. 
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