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SOPROIZVODNJA TOPLOTE
IN ELEKTRIKE (SPTE)
• Sočasna proizvodnja električne energije (sinhroni, asinhroni generator do 10,5 kV) in

toplotne energije (toplotna energije iz hladilnih sistemov agregata in odpadna toplota
dimnih plinov)

• prihranek primarne energije v primerjavi z ločeno proizvodnjo elektrike in toplote

SPTE

• 40% električni izkoristek + 45% toplotni izkoristek

Ločena proizvodnja

• (32%termoelektrarna (parni proces) + 90%toplarna (vročevodni kotel))/2= 61%

• (55%termoelektrarna (plinsko-parni proces) + 90% toplarna (vročevodni kotel))/2=
72,5%

• Prihranek primarne energije PPE do 24%.



VRSTE SPTE

VRSTE SPTE GLEDE NA

TEHNOLOŠKI PROCES

VRSTE SPTE GLEDE NA 

GORIVO

VRSTE SPTE GLEDE NA 

VELIKOST PO VELJAVNI UREDBI

parne turbine zemeljski plin mikro < 50 kW 

parni motorji utekočinjen naftni plin male ≥ 50 kW in < 1 MW

plinske turbine bioplin srednje  ≥ 1 MW in < 25 MW

kombinirano parno plinske turbine odlagališčni plin velike ≥ 25 MW

motorji z notranjim zgorevanjem diesel gorivo

gorivne celice bio diesel

Stirling motorji lesna biomasa

turbine na vroč komprimiran zrak



KATERI OBJEKTI SO PRIMERNI

• hoteli,
• šole,
• zdravstveni domovi,
• domovi ostarelih,
• bolnišnice,
• gostilne,
• malo gospodarstvo,
• študentski in dijaški domovi,
• kemijska in prehrambna industrija,
• ostali večji porabniki toplote



PREDNOSTI SPTE

• Učinkovitejša pretvorba energije goriva v koristno toplotno in električno energijo,
prihranimo lahko tudi do 38 % primarne energije v primerjavi z ločeno proizvodnjo 
toplotne in električne energije

• Dosegajo se veliki prihranki pri stroških oskrbe s toploto in/ali elektriko

• Omogoča manjšanje odvisnosti od obstoječih načinov pridobivanja električne 
energije

• Omogoča najučinkovitejše koriščenje pridobljene toplote, saj se koristi kot lokalna 
proizvodnja potrebne energije in so izgube pri prenosu izredno majhne

• Omogoča do 50% zmanjšanje CO2 emisij v okolje

• Zmanjšuje izgube električne energije, ki so posledica prenosa po daljnovodih



KAKO PRIVARČUJEMO?
• Proizvajamo elektriko, ki jo porabimo sami, ali pa jo prodamo na trgu.

• Obratovanje SPTE spodbuja država s podporami.

• Dodaten prihranek predstavlja znižanje stroška zaradi zmanjšanja nakupa električne energije na 
trgu.

• Proizvajamo elektriko, ki jo prodamo po subvencionirani ceni po vrednosti za Zagotovljeni 
odkup.

• Ekonomičneje je proizvedeno električno energijo koristiti za lastne potrebe, saj ste poleg prejete 
obratovalne podpore privarčevali tudi strošek, ki bi ga imeli, če bi to elektriko z vsemi dodatnimi 
stroški kupili iz električnega omrežja.

• Obratovalno podporo in zagotovljeni odkup zagotavlja pogodba sklenjena s Centrom za podpore za
dobo 10 let (več informacij:

• http://www.borzen.si/slo/centerzapodpore/sistempodporovespte/osistemupodpor)



IZVEDBA PROJEKTOV

DOGOVOR O SODELOVANJU Z GE
• Podpis pogodbe o služnosti, pogodbe o ureditvi 

medsebojnih razmerij med lastnikom objekta in 
najemnikom

• Trajanje projekta 10 let
• Investitor GE → partner da na razpolago svoj objekt → 

partner ne investira, temveč zasluži (najemnina za 
prostor oz. nižja cena za oskrbo z energijo)

• Po 10. letnem obdobju dogovor o zaključku (odkup, 
odstranitev) ali nadaljevanje projekta



IZVEDBA PROJEKTOV

TEHNIČNO – EKONOMSKA ANALIZA
• Ustrezen prostor za namestitev SPTE (dostop, velikost..)
• Preveriti možnost priklopa na električno omrežje
• Preveriti možnost priklopa na plinovodno omrežje
• Preveriti možnost priklopa na interno toplovodno omrežje

• Pridobiti čim bolj podrobne podatke o odjemu toplote in elektrike
• Na podlagi pridobljenih podatkov se določi optimalno velikost oz. 

moč SPTE enote
• Izračun ekonomske upravičenosti in določitev ugodnosti za 

uporabnika oz. lastnika objekta



IZVEDBA PROJEKTOV

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN IZVEDBA
• Izdelava IDZ
• Pridobitev soglasja za priključitev (elektro in plin)
• Izdelava PZI
• Izdelava elektro in strojnih inštalacij
• Priključitev na elektro in plinsko omrežje
• Zagonsko-funkcionalni preizkusi
• Meritve in preizkus zaščit
• Poizkusno obratovanje
• Pridobitev državnih podpor



KOGENERACIJA IN DISTRIBUTERJI 
ZEMELJSKEGA PLINA

• interes distributerjev zaradi večje dobave 
in distribucije zemeljskega plina

• interes distributerjev zaradi dodatnih 
odjemnih mest – ali so ta v resnici 
potrebna?

• samostojno odjemno mesto za SPTE 
lahko izboljša ali poslabša ekonomiko – do 
projekta morda sploh ne pride!



KOGENERACIJA IN DISTRIBUTERJI 
ELEKTRIČNE ENERGIJE

• razpršeni viri kot so kogeneracije 
načeloma niso v interesu sistemskega 
operaterja elektrodistribucijskega omrežja

• priključitev SPTE na omrežje je lahko:
• neposredna s samostojnim odjemnim mestom
• posredna (interni priklop)

• interna priključitev - nezaželena pri 
pooblaščenih izvajalcih GJS SODO



REFERENCE 

SPTE Iskra Invest
• Soinvestitor GE
• Začetek obratovanja september 2010
• El. moč: 820 kW, topl. moč: 895 kW



REFERENCE

SPTE Iskra Vzdrževanje
• Soinvestitor GE
• Začetek obratovanja oktober 2008
• El. moč: 150 kW, topl. moč: 236 kW



REFERENCE

SPTE Elektro Gorenjska
• Začetek obratovanja november 2010
• El. moč: 30 kW, topl. moč: 62 kW



REFERENCE

SPTE OŠ Tržič
• Začetek obratovanja november 2011
• El. moč: 30 kW, topl. moč: 62 kW



REFERENCE

SPTE DSO Ajdovščina
• Začetek obratovanja marec 2012
• el. moč: 50 kW, 
• topl. moč: 77 kW



REFERENCE

SPTE Planina – zaključena investicija
• Investitor: SOENERGETIKA, Gorenjske 

elektrarne, Holding Slovenske elektrarne, 
Domplan in Petrol, d.o.o.

• SPTE Planina 1
El. moč: 999 kW, topl. moč: 1.145 kW

• SPTE Planina 2
El. moč: 3.289 kW, topl. moč: 3.269 kW



VAŠA PRILOŽNOST V 
PRIHODNOSTI

• Poslovanje na energetsko učinkovit način
• Možnost soinvestiranja v SPTE
• Brez lastne investicije in tveganj
• Nižji stroški oskrbe z energijo
• Vzpostavitev pregleda nad stroški za energijo
• Dolgoročno partnerstvo na področju oskrbe z 

energijo



INFORMACIJE

• Gorenjske elektrarne, d.o.o.
• Stara cesta 3
• 4000 KRANJ

• info@gorenjske-elektrarne.si


