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Lokacija Iskra Labore

 Leži na JZ delu Kranja

 NTP prostorov je preko 
70.000 m2

 Na lokaciji je 8 
gospodarskih družb

 Skupna proizvodnja 
toplote (kotlovnica) in 
hladu (hladilna centrala)

 Preko 25 priključnih 
postaja toplote in hladu 
(obračun toplote/hladu po 
dejanski porabi)



Sistem ogrevanja in hlajenja

 Proizvodnja toplote 
v kotlovnici

 Proizvodnja hladu 
v hladilni centrali

 Distribucija preko 
primarnega 
omrežja toplote in 
hladu

 Končni potrošniki 
na sekundarnih 
omrežjih



Iskanje rešitve za povečanje 
energijske (ekonomske) 
učinkovitosti na strani 
proizvodnje toplote in hladu

CILJI

 Izboljšanje ekonomike obratovanja

 Povečanje izkoristka pretvorbe primarne energije v 
koristno energijo

 Zmanjšanje obremenjevanje okolja

TRIGENERACIJA – varianta 1

KOGENERACIJA (SPTE) – varianta 2
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Izbor moči SPTE naprave

Urejeni letni diagram porabe ZP v kotlarni Iskra Invest

(zajete so ure od 1.sept. do 31.maja)
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v sezoni 04-05 in 05-06 se je 

kotlarna med vikendi 

izklapljala, zato je nekoliko 

manjše število obr.ur.

v sezoni 06-07 je bila zaradi izredno 

tople zime poraba toplote ca. 25% 

pod povprečjem.

Konice pokivamo 

z ELKO, 

katerega 

količinski delež 

predstavlja 3-5%  

letnem nivoju



Pripravljeno mesto za postavitev 
SPTE naprave



Vgradnja SPTE naprave



Časovnica naložbe v SPTE

 V letu 2008 so bili izdelani PGD načrti in pridobljeno 
grad.dovoljenje

 Čakanje na sprejem podporne sheme
 Septembra 2009 je bil izbran izvajalec in podpisana 

pogodba
 Decembra 2009 je bila dobavljena SPTE naprava
 Februarja 2010 je bil izveden tehnični pregled
 Marca 2010 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje
 Sledilo je testno obratovanje:

 Prevzemne meritve
 Integacija v krmiljenje celotne toplotne centrale
 Odprava manjših pomanjkljivosti

 Pridobitev podpore s strani centra za podpore (Borzen)
 Septembra 2010 smo začeli z rednim obrtovanjem



Finančni podatki o naložbi v SPTE

 Celotni stroški naložbe: 932.000 €

 Dobava in vgradnja SPTE naprave 51%

 Dobava in vgradnja ostale opreme (cevovodi z 
armaturami, dimniki,  črpalke, zvočna komora, 
transformator, meritve energentov, ….) 38%

 Izdelava načrtov, nadzor in vodenje naložbe 7%

 Integracija v krmiljenje celotne toplotne centrale  3%

 Nepredvidena dela 1%

 ISD (za dobo 10 let) je ca. 7%

 EVD je ca. 5 let

 Spec.cena naložbe: 1100€/kWel



Osnovni tehnični podatki o SPTE

Nazivna poraba ZP je 208 Sm3/h

Pel= 844 kW

Ptopl= (553) 895 kW

El.izkoristek (pri 100% obr.) je 41%

Topl.izkoristek (pri 100% obr.) je 44%

Temperaturni režim 70°C/90°C



Stanje po zaključku del



Prevzemne meritve električne in toplotnega 
izkoristka ob zaključku naložbe

Meritev 3 datum 1.mar.10 Hi (kj/Sm3) Hi (kWh/Sm3)

33695 9,3597222

čas plin plin el bruto el netto topl. bruto topl.netto

hh,mm (Sm3) (m3) (kWh) (kWh) (MWh) (MWh)

zčetno stanje 12:23:00 7149 20600 6120 29,67 28,67

končno stanje 15:20:00 7800 23075 8555 32,5 31,47

Razlika 2:57:00 651 0 2475 2435 2,83 2,8

Vnesena energija 6093,179

izkoristek 0,406192 0,3996272 0,4644538 0,45953

skupni izkoristek 0,870646



Zaključek

Trenutno so vzpostavljeni primerni pogoji s strani državnih 
institucij, ki investitorjem omogočajo ob razumnem tveganju in 
sprejemljivi ekonomiki pristopati k naložbam v SPTE. 

To bo spodbudilo hitrejše doseganje zavez države glede 
zmanjšanje porabe primarne energije posledično izpustov 
toplogrednih plinov. Nenazadnje pa bo imelo tudi pozitiven vpliv 
na razvoj novih delovnih mest.

Vgradnja SPTE naprave proizvajalcu toplote omogoča optimiranje 
pogodbenih obveznosti do dobavitelja zemeljskega plina (kljub 
zmanjšanju odvzema toplote dosegati min. letnih količin ZP) in 
zaradi izboljšane dinamike (boljši load faktor) tudi ugodnejše 
dobavne pogoje.     

Za uspešnost naložb v izboljšanje učinkovitosti energetskih 
sistemov (npr. vgradnja SPTE naprave) je potreben, poleg 
dobrega poznavanja problematike tudi sistematičen pristop v 
skladu s pravili stroke.


