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POVZETEK  

V današnji globalizaciji se v svetu vse bolj poudarja pomembnost zaščite naravnih 
sistemov, osveščanja ljudi v smeri ekološkega razumevanja problemov globalnega 
segrevanja ozračja, ohranjanja narave, potrebe po manjših izpustih strupenih plinov v 
ozračje, zavedanje o minljivosti naravnih dobrin in racionalnejši izrabi energije, ki se 
uporablja v vsakdanjem življenju. V diplomski nalogi je prikazan sistem delovanja 
enote SPTE, ki je trenutno najbolj ekonomična in ekološko usmerjena tehnologija na 
fosilna goriva. Z njenim delovanjem se racionalizira poraba energenta (ZP), ki se preko 
enote SPTE spremeni v toplotno energijo, ki je uporabna v procesih izrabe toplotne 
energije, ter električna energija, ki se danes uporablja na vsakem koraku. Z uvedbo 
SPTE se poleg ekonomične izrabe energenta zmanjšajo tudi stroški nabave energenta, 
kar pripomore k prihranku denarnih sredstev in poveča možnosti večjega investiranja v 
nove projekte. 

Ključne besede: varstvo okolja, proizvodnja, toplotna energija, električna energija, 
zemeljski plin, izraba, racionalizacija, stroški 

SUMMARY  

In present globalisation the stress in world is on protection of natural systems, in 
awaring of people in direction of ecological understanding of problems in global 
warming of air, preserving of nature, need for lower emission of poisonous gases in the 
air, awaring of short duration of natural goods and more rational use of energy, which is 
used in our everyday life. My diploma work presents system of working of unit SPTE, 
which is at the moment the most economic and ecologic oriented technology on fossil 
fuel. With its operation use of energent (ZP), which through unit SPTE changes into 
heat energy, becomes rational and this energy is used in the processes of heat energy 
using and electric energy , which is today used everywhere. With introduction of SPTE 
besides economical usage of energent also costs of energy supply become lower, what 
helps us to save money and possibility of greater investing in new investments. 

Key words: environment, ecology, production, heat energy, electric energy, natural gas, 
rational use of energy, costs 
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1 UVOD 

V sodobnem času in tempu življenja so zelo pomembni čas, kakovost življenjskega 
okolja, skrb za okolje, v katerem živimo, denar in energija, ki jo potrebujemo ali 
porabljamo za vsakodnevna opravila. Vsa aktivna podjetja se z vprašanji s tega področja 
dnevno spoprijemajo in poskušajo v čim krajšem času in z najmanjšim inputom doseči 
optimalne oz. maksimalne outpute, ki sovpadajo z vizijo, strategijami in cilji podjetja ter 
s potrebami ciljne skupine potrošnikov, ki uporablja proizvedene dobrine.  

V podjetju Komunala Trbovlje, d. o. o., so strategije in cilji takratne kotlarne že od 
leta 1980 usmerjene v tehnične posodobitve ogrevalnih kotlov in transportnih poti 
energentov (premog) in s tem posledično zmanjševanje vnosa inputov za pridobitev 
enake oz. večje količine proizvedenega outputa. Takšna usmerjenost in delovanje 
podjetja je pripomoglo k zniževanju stroškov energenta, čeprav je njegova cena občasno 
rasla. 

Z razvojem tehnologije in uporabo novih energentov so se vizija in strategije 
spreminjale in prilagajale novim tehnološkim usmeritvam. Te so prinesle še boljšo 
izrabo vloženih inputov glede na dobljene outpute.  

Leta 1995 so tako pričeli z uporabo kotlov na povsem nov energent, to je zemeljski 
plin (ZP). S uveljavitvijo in prednostmi je ZP prinesel revolucionarne spremembe. Te se 
predvsem kažejo na področju ogrevalne tehnike na ravni individualne in kolektivne 
izrabe.  

Posledično se je zaradi uporabe novih tehnologij in novih energentov pokazala še 
ena pozitivna stran izrabe ZP. Pri uporabi oz. izgorevanju ZP se tvori kondenz, ki se v 
zraku veže v vodne hlape. S tem se je raven SO2 bistveno zmanjšala v zraku, ki je bil 
predvsem v zimskem času dnevno več desetkrat presežen. Druga pozitivna stran uvedbe 
nove tehnologije in energenta pa se je pokazala pri zmanjševanju hrupa v okolici 
kotlarne, ki so ga občutili predvsem prebivalci okoliških hiš in stanovanjskih blokov. S 
takimi dejanji se je pričel izboljševati življenjski prostor prebivalcev občine Trbovelj.  

Posledično se je pričela dvigati raven ekološkega osveščanja ljudi, ki so doumeli 
kakovost novega življenjskega okolja in bistvo sožitja med ljudmi in naravo ter njenega 
bogastva, zaščite in razumevanje naravnih ciklusov.  

Na cenovnem področju novega energenta se je zaradi velike porabe pričela dvigati 
njegova cena, kar je privedlo do novih investicij na tehnološkem področju, ki naj bi 
zmanjšale stroške nabave energenta in možnost izrabe oz. prodaje dobljenega outputa 
tudi na drugih aktualnih energetskih področjih. Uveden je bil sistem sočasne 
proizvodnje električne in toplotne energije (SPTE). Z nabavo Motorne KoGeneracijske 
Enote (MKGE) je podjetje pričelo s proizvodnjo in prodajo električne energije v 
elektrodistribucijske kanale ter proizvodnjo toplotne energije, ki se v zimskem času 
uporablja pri dogrevanju povratne vode v mestnem daljinskem centralnem ogrevanju, v 
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poletnem času pa se proizvedena toplotna energija uporablja za ogrevanje in dobavo 
tople sanitarne vode odjemalcem v občini Trbovlje. 

Na podlagi pozitivnih učinkov prve vgrajene SPTE enote se je podjetje odločilo za 
nakup druge SPTE enote. Ta odločitev je tudi podlaga za izdelavo diplomske naloge in 
raziskav na področju ekonomskih učinkov, ki jih bi prinesla nova investicija v novo 
enoto SPTE. 
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2 PREDSTAVITEV IN USMERITEV PODJETJA  

Komunala Trbovlje, d. o. o., je javno podjetje, ki je bilo leta 1997 preoblikovano v 
družbo z omejeno odgovornostjo z edinim lastnikom – Občino Trbovlje. Predhodne 
organizacijske oblike izvajanja komunalnih dejavnosti so bile:  

− Uprava za komunalno gospodarstvo  1. 6. 1953, 
− Delovna organizacija Komunala Trbovlje  1. 6. 1966, 
− OZD Komunala Trbovlje  8. 1. 1974, 
− Komunalno obrtno podjetje Trbovlje  8. 1. 1980, 
− Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje, p. o.  11. 5. 1990, 
− Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o.  11. 8. 1997. 

Pomen in namen Komunale v občini Trbovlje je opravljanje gospodarskih javnih 
služb ter ostalih dejavnosti, ki služijo njihovemu racionalnejšemu in kakovostnejšemu 
izvajanju. Komunala trajno spodbuja občane k oblikovanju in dvigu komunalne kulture.  

Z izvajanjem gospodarskih javnih služb občanom omogoča osnovne komunalne 
potrebe, izboljšuje njihovo počutje in skrbi za lepši videz mesta.  

Obvezne lokalne javne službe, ki se izvajajo v okviru podjetja, so (Komunala 
Trbovlje 2007): 

− oskrba s pitno vodo, 
− odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, 
− ravnanje s komunalnimi odpadki, 
− javna snaga in čiščenje javnih površin, 
− urejanje lokalnih cest, 
− urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, 
− urejanje ulic, trgov in nekategoriziranih cest v mestu in naseljih, ki niso 

razvrščene med magistralne in regionalne ceste. 

Izbirne lokalne javne službe, ki se izvajajo v okviru podjetja, so:  

− urejanje pokopališča in oddajanje prostorov za grobove v najem, 
− pogrebne storitve, 
− urejanje in vzdrževanje tržnic, 
− oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in 

distribucijo toplotne energije, 
− soproizvodnja. 
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2.1 Organizacijska struktura podjetja 

Na sliki 2.1 je prikazana organizacijska struktura podjetja Komunala Trbovlje, 
d. o. o. Sestavljeno je iz petih sektorjev, v katerih so združene različne delovne enote 
(DE) in službe. 

Slika 2.1 Organigram podjetja 

 
Vir: Komunala Trbovlje 2009. 
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Komunalni sektor je operativnega značaja; njegova prednostna naloga je 
izboljševanje kakovosti življenjske ravni prebivalcev občine Trbovlje na različnih 
področjih. Sestavljeno je iz štirih enot in administrativne službe. Naloga DE Vodovod je 
vzdrževanje in izvedba investicij v vodovodno omrežje ter distribucija vode do 
uporabnikov. DE Komunalne gradnje opravlja naloge na področju vzdrževanja in 
obnavljanja cestne infrastrukture, vzdrževanja javnih zelenih in parkovnih površin, 
izvaja gradbena dela na področju nizke gradbene dejavnosti ter izvaja zimsko službo. 
DE Javna higiena opravlja dnevne prevoze odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov, ki so 
uporabni za reciklažo, in različne dejavnosti na komunalni deponiji. 

Drugi sektor je sektor Komunalne energetike, ki se ukvarja s proizvodnjo in 
distribucijo toplotne energije za potrebe javnih ustanov in individualnih uporabnikov v 
občini Trbovlje. Od konca leta 2005 v toplarni Komunale Trbovlje, d. o. o., proizvajajo 
tudi električno energijo, ki jo distribuirajo v električno omrežje distributerja. 

Gospodarski in splošni kadrovski sektor opravljata finančne, kadrovske in 
analitične naloge. 

Zadnji sektor je sektor Čistilne naprave, ki je bil ustanovljen konec leta 2009. 
Njegova naloga je opravljanje del na primarnih in sekundarnih kanalizacijskih vodih ter 
pregled in kontrola kolektorjev in čistilne naprave, ki je v fazi testiranja. 

Podjetje izvaja mnoge in raznovrstne dejavnosti in je verjetno eno redkih tako 
obsežnih komunalnih podjetij v Sloveniji. 

2.2 Fluktuacija zaposlenih 

V podjetju se z leti zmanjšuje število zaposlenih, kot je razvidno iz tabele 2.1. 
Večina zaposlenih, ki predstavljajo 10 % manjši delež zaposlenih, se je zaradi dosežene 
zahtevane delovne dobe upokojilo. Podjetje sledi tudi politiki zmanjševanja stroškov, 
kar je razlog, da ne zaposlujejo novih sodelavcev glede na prejšnja leta in odprta 
delovna mesta po sistemizaciji delovnih mest v podjetju. 

Tabela 2.1 Število zaposlenih 

 1998 2003 2007 2008 
Komunalni sektor 59 55 54 54 
Komunalna energetika 18 13 12 12 
Gospodarski sektor 13 15 17 16 
Splošno kadrovski sektor 10 10 9 8 
Skupaj 100 93 92 90 

Vir: Komunala Trbovlje 2009. 
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V komunalnem sektorju, ki je za podjetje operativnega pomena, je od 59 zaposlenih 
ostalo le 54 zaposlenih. V odstotkih to pomeni 8,5 % manj zaposlenih v operativi, kar se 
je v sedanjosti pričelo kazati kot slaba odločitev. 

V komunalni energetiki se je število zaposlenih zmanjšalo z 18 na 12. 
Zmanjševanje števila zaposlenih je posledica uvedbe SPTE. Zmanjševanje števila 
zaposlenih je potekalo preko mehkejše variante (upokojitve), del pa preko 
prerazporeditev na druga delovna mesta. 

V gospodarskem in kadrovskem sektorju se število zaposlenih manjša ali veča 
glede na upokojitve oz. na potrebe in spremembe delovnih procesov v sektorjih. 

Zadnja leta se spreminja tudi izobrazbena struktura zaposlenega osebja v podjetju, 
kar so odraz sprememb poslovnih procesov, potreb po dokvalifikacijah zaposlenih na 
delovnih mestih, ki so posledica uvajanja novih tehnologij in procesov dela, ter potrebe 
po osebnem razvoju. V tabeli 2.2 je prikazana sprememba izobrazbene strukture 
zaposlenih v podjetju. 

Tabela 2.2 Izobrazbena struktura zaposlenih 

Števil zaposlenih Delež zaposlenih v % 
Izobrazba 

2002 2008 2002 2008 
Osnovnošolska 34 27 35,8 30,0 
Poklicna 32 26 33,7 28,9 
Srednješolska 23 22 24,2 24,4 
Višja 3 6 3,2 6,7 
Visoka ali več 3 9 3,2 10,0 
Skupaj 95 90 100,0 100,0 

Vir: Komunala Trbovlje 2009. 

Iz tabele 2.2 se jasno vidi, da se zmanjšuje število delavcev z osnovnošolsko in 
poklicno izobrazbo, kar je večinoma povezano z upokojitvami zaposlenih. Na 
zmanjševanje števila omenjene stopnje izobrazbe vpliva tudi izobraževanje zaposlenih, 
kar je posledica sprememb delovnih procesov. Število delavcev s srednješolske 
izobrazbe je v enakem razmerju kot prejšnja leta. Povečanje števila delavcev z višjo oz. 
visoko itd. izobrazbo pa je v glavnem posledica novega zaposlovanja v podjetju, ki je 
bilo potrebno zaradi sprememb poslovnih procesov. 

2.3 Koraki skozi zgodovino obratovanja kotlarne 

Začetek razvoja Komunalne energetike Trbovlje sega v leto 1969. V tem letu je 
investitor in lastnik (Zasavski premogovniki) postavil prvi vročevodni kotel z oznako 
KLM 80/1 in močjo 4,65 MW. Kotel je kot energent uporabljal rjavi premog. Za 
njegovo upravljanje in pravilno delovanje je skrbelo šest delavcev. Moč kotla je 
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zadostovala za potrebe Rudnika in Gramata. V letu 1971 je bil zgrajen vročevod do 
Splošne bolnišnice Trbovlje,  nanj so vzporedno priključili tudi prve stanovanjske enote. 
S tem se je pokazala potreba po še večji izhodni moči toplarne, kar je privedlo do 
vgradnje še enega vročevodnega kotla z oznako KLM 80/2 z močjo 4,65 MW. 
Posledično je bilo treba zaposliti dodatnih šest delavcev, ki so oskrbovali nov kotel 24 
ur na dan. 

S povečanjem števila priključkov na vročevodno omrežje med leti 1971–1979 je bil 
v letu 1979 vgrajen prvi mazutni kotel z oznako BK1 in močjo 3 MW. Leto kasneje sta 
bila vgrajena še dva mazutna kotla z oznako BK2 in BK3 in močjo 3 MW (skupaj 
6 MW). S tem je toplarna pridobila večjo izhodiščno moč, ki se skupaj znašala 
18,3 MW. Za upravljanje kotlov je bilo zaposlenih štirinajst delavcev. Z letom 1980 so 
bili objekti s celotnim postrojenjem in z vsemi zaposlenimi preneseni v upravljanje 
Komunale Trbovlje. 

Leta 1984 se je pričela ponovna rekonstrukcija toplarne. Porušili so tri mazutne 
kotle, namesto njih pa zgradili dva premogovna kotla – prvega v letu 1984 z oznako 
VKSR 15/1 in močjo 15 MW ter drugega v letu 1985 z oznako VKSR 15/2 in močjo 
15 MW. S povečanjem izhodiščne moči toplarne, ki je takrat znašala 24,3 MW, se je 
povečalo tudi število zaposlenih, ki je zraslo na osemindvajset. 

V vsem tem času so dograjevali in obnavljali cevovodni sistem. Vročevod poteka 
večinoma pod površino zemlje (v kinetah), nekaj odsekov pa nadzemno (na stebrih). 
Razdeljen je na severno in južno vejo (priloga 1). Severna veja poteka od toplarne proti 
OŠ Tončke Čeč, do Delavskega doma, naprej do Sallauminesa, mimo Elektra in do 
Kovinarskega naselja. Južna veja poteka proti Trgu revolucije, do Rudnika (RTH), 
Rudisa, Telekoma in naprej do Splošne bolnišnice Trbovlje. Na sistem so priključene 
vse javne ustanove v občini Trbovlje in 3.725 gospodinjstev.  

V letih 1993–1995 sta bila odstranjena premogovna kotla oznake KLM 80/1 in 80/2 
z močjo dvakrat 4,64 MW. Nadomestila sta ju dva plinska kotla. Prvi, manjši kotel z 
oznako 1 HE in močjo 10 MW in drugi, močnejši z oznako 2 HE in močjo 20 MW. Oba 
plinska kotla lahko kot energent uporabljata tako ZP kot tekoči naftni plin (TNP). 
Moderniziran in razširjen je bil komandni prostor, dozidani in posodobljeni so bili 
delavnica in pisarniški prostori. Z uvedbo nove tehnologije in novega energenta se je 
potreba po številu zaposlenih zmanjšala na štirinajst.  

Po letu 1995 se je kotlarna razširila z vgradnjo še enega plinskega kotla z oznako 
3HE in močjo 10 MW. Skupna moč kotlarne za proizvodnjo toplotne energije se je 
povečala na 40 MW. Število zaposlenih je še vedno ostalo enako. 

Leta 2005 je bila v sistem daljinskega centralnega sistema vgrajena SPTE enota. Z 
njenim pogonom je podjetje pričelo prodirati tudi na druga področja gospodarstva. Na 
eni strani se je pričela proizvodnja električne energije, na drugi strani pa so posledično 
upadali stroški nabave energenta.  
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Ob sočasni proizvodnji električne in toplotne energije se je pokazala določena 
pomanjkljivost obstoječega sistema. Med delovanjem enote SPTE je prihajalo do 
presežka proizvedene toplotne energije, ki jo je bilo treba zaradi manjšega odvzema 
odvajati skozi dimnik v zrak. Da bi se izognili izgubam, so se v letu 2008 odločili 
postaviti dva akumulacijska bazena s prostornino dvakrat 200 m3. S tem so presežek 
proizvedene toplotne energije akumulirali v omenjenih bazenih in akumulirano toploto 
pošiljali v sistem, ko je bilo povpraševanje po toplotni energiji večje. Število zaposlenih 
se je preko mehkejše variante (upokojitve) zmanjšalo na dvanajst.  

2.4 Ekonomske in okoljske prednosti kogeneracije 

V preteklosti, ko se je človeštvo pričelo tehnološko hitreje razvijati, se je zaradi 
obilice različnih energentov (premog, les, naftni derivati) človek do njihovega 
izkoriščanja vedel zelo ošabno oz. razsipno. Pri izkoriščanju energentov za pridobivanje 
novih energij ni razmišljal o potrebni količini vloženega energenta za pridobitev nove 
energije, saj je bilo za relativno majhno pridobljeno energijo treba vložiti bistveno večje 
količine energenta. 

Pri spreminjanju energenta v koristno energijo poteka reakcija katere stranski 
produkt sta toplota in različni plini. O njihovi pozitivni ali negativni izrabi ali učinkih, 
so se pričela porajati vprašanja šele v zadnjih dveh desetletjih. 

Do razmišljanja o dodatni izrabi toplotne energije nas je privedlo zavedanje o 
omejenih količinah fosilnih goriv v naravi in naraščanju stroškov, ki so povezani s 
pridobivanjem energenta. Posledično je naraščala cena energentov, kar je negativno oz. 
zaviralno vplivalo na gospodarski razvoj in večalo stroške inputov. 

Na problematiko prekomernega onesnaževanja zraka, ki nastaja pri reakciji 
energenta v koristno energijo, so strokovnjaki, okoljevarstveniki in meteorologi aktivno 
opozarjali vrsto let. Njihova opozorila so padla na plodna tla šele v zadnjem desetletju. 
To velja predvsem za evropske države. Trenutno sta največji onesnaževalki ozračja 
Kitajska, kjer se pospešeno gospodarsko razvija, in ZDA, ki so šele pred kratkim 
podpisale Kyotski sporazum o zmanjševanju izpustov plinov v ozračje. 

2.4.1 Ekonomske prednosti 

V sedanjem času je pomembna ekonomska usmerjenost glede izrabe energentov, ki 
vstopajo v proces predelave, iz katerega pridobivamo maksimalno možno količino 
sekundarne energije, ki je uporabna širšemu spektru uporabnikov. S tega vidika, se je 
podjetje odločilo za vgradnjo kogeneracijske enote in uporabo tehnološkega postopka 
sočasne proizvodnje toplotne in električne energije. 

Klasične elektrarne pri proizvodnji električne energije porabljajo velik vložek 
primarne energije za relativno majhno proizvodnjo enot električne energije. Za vloženih 
97 enot energenta (voda, premog) pridobimo 35 enot električne energije. 
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Slika 2.2 Prikaz izrabe energentov glede na tehnološki postopek (elektrarna) 

 
Vir: Pegan in Trstenjak 2000. 

Večina energije, ki nastane pri procesu spreminjanja energenta v koristno energijo, 
se izgubi skozi toplotne izgube, ki niso izkoriščene, del energije pa se izgubi pri 
delovanje generatorja in transportu električne energije po električnem omrežju do 
uporabnikov. 

Slika 2.3 Prikaz izrabe energenta glede na tehnološki postopek (klasični kotel)  

 
Vir: Pegan in Trstenjak 2000. 

Klasični kotel ima relativno visok izkoristek primarne energije glede na dobljeno 
sekundarno energijo. Ta je odvisen od več dejavnikov: sestava kotla, dovoda zraka, 
odvoda dimnih plinov, vlažnosti energenta (premog, les, biomasa), vpliva ozračja. 

Za 55,5 vloženih enot energenta (premog, les, kurilno olje) pridobimo 50 enot 
toplotne energije, ki se uporablja za dogrevanje sanitarne vode in lokalnega ali 
daljinskega centralnega ogrevanja. 

Lokalno ogrevanje pomeni ogrevanje npr. enega samega prostora, sobe v 
stanovanju, hiši ali nekem drugem objektu, ki ga ogrevamo preko različnih kaminov, 
peči (lončene, litoželezne, jeklene). Na zadevo lahko pogledamo tudi z drugega zornega 
kota, npr. z vidika celotnega naseljenega področja (vas, naselje, mesto, velemesto), kjer 
je lahko individualna hiša ali blok predmet lokalnega ogrevanja, če ima vgrajen svoj 
sistem ogrevanja. Ti so običajno veliki onesnaževalci zraka. 

Centralno daljinsko ogrevanje pa je danes najbolj razširjen način ogrevanja 
stanovanjskih, javnih in poslovnih stavb. Središče vsega dogajanja je v kotlarnah, kjer 
poteka proces pridobivanja toplotne energije, ki po cevovodih potuje do uporabnikov. 

55,5 enot energije 
klasični kotel, 

izkoristek 90 % 
5,5 enot izgube 

50 enot toplote 

97 enot energije 
klasična elektrarna, 

izkoristek 36 % 
62 enot izgube 

35 enot elektrike 



Predstavitev in usmeritev podjetja  

10 

Slika 2.4 Prikaz izrabe energenta glede na tehnološki postopek (SPTE) 

 
Vir: Pegan in Trstenjak 2000. 

Z uporabo SPTE postrojenja pridobimo glede na vloženo energijo relativno velike 
količine sekundarne energije. Izraženo v odstotkih je to 85 % dobljene energije. 

Za 100 vloženih enot energenta (ZP, TNP) pridobimo 50 enot toplotne energije, ki 
se uporablja za dogrevanje sanitarne vode. V zimskem času s pridobljeno toploto 
dogreva sistem daljinskega centralnega ogrevanja. Izgube energije se pojavljajo pri 
kemični reakciji energenta v sekundarno energijo. Ta se pokaže skozi toplotne izgube, 
ki so potrebne pri kemičnem procesu. Toplotne izgube se kažejo tudi pri prenosu vroče 
vode skozi vročevode do uporabnikov koristne energije, kjer se toplotna energija 
uporablja za dogrevanje sanitarne vode in centralnega ogrevanja. 

Pri pridobivanju električne energije se pojavijo izgube energije pri mehanskem 
obratovanju generatorja in pri prenosu električne energije po električni napeljavi do 
uporabnikov. 

Z uporabo SPTE enote se kotlarna spremeni v toplarno, saj poleg ustvarjene 
električne energije uporablja toplotno energijo, ki je stranski produkt SPTE enote, za 
koristno energijo pri dogrevanju vode v sistemu daljinskega centralnega ogrevanja.  

2.4.2 Okoljevarstvene prednosti 

Zasavje je eno izmed okoljsko najbolj obremenjenih območij v Sloveniji, saj ima 
slabe samočistilne sposobnosti. Onesnaženje in kopičenje nezdravih substanc je bilo 
dolgotrajno in se nadaljuje tudi v sedanjosti. Glavni obremenjevalci okolja so 
proizvajalci električne energije in industrija, ki je tako kot prebivalstvo zaradi 
pomanjkanja ravnih površin v regiji skoncentrirana v ozkih zasavskih dolinah. 

Območje občine Trbovlje je zaradi prisotnosti termoelektrarne in večjih 
industrijskih kompleksov (Termoelektrarna Trbovlje, Lafarge cement, Rudnik Trbovlje-
Hrastnik, Livarna Trbovlje) z emisijami SO2, NOx in PM10 nadpovprečno obremenjeno 
področje. Onesnaženost z SO2 in trdnimi delci se je bistveno zmanjšala, saj sta v sklopu 
termoelektrarne in cementarne začeli obratovati odžveplovalni napravi. Med 

100 enot energije SPTE 

15 enot izgube 

50 enot toplote 

35 enot elektrike 
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industrijskimi kompleksi pa je največji onesnaževalec v Zasavju podjetje Lafarge 
cement, d. d., ki je z letom 2002 povečalo obseg proizvodnje ter predvsem spremenilo 
strukturo rabe primarnih goriv. Pri izgorevanju fosilnih goriv nastajajo emisije, ki so 
lahko škodljive in neškodljive, ter imisije (koncentrirane strupene snovi v določenem 
okolju), ki so zdravju zelo škodljive. V tabeli 2.3 so prikazane količine letnih emisij v 
zasavski regiji. 

Tabela 2.3 Skupna količina emisij v Zasavju v letu 2005 

Emisije v Zasavju 2005 SO2 (t) NOx (t) TD (t) 
Lafarge cement 1.080,50 1.079,30 6,90 
TET 20.408,70 1.625,80 352,30 
Zasavje skupaj 23.557,20 3.501,60 516,70 
Prikaz v %       
Lafarge cement 4,6 30,8 1,3 
TET 86,6 46,4 68,2 
Ostali 8,8 22,7 30,5 

Vir: Novak in Medved 2000. 

V tabeli 2.4 so prikazane mejne vrednosti, opozorilne vrednosti in kritične 
vrednosti imisijskih izpustov v zrak.  

Tabela 2.4 Dovoljene imisijske vrednosti za nekatera snovi po slovenskih 
predpisih 

 1 ura 8 ur 24 ur leto opozorilne 
vrednosti 

Ogljikov monoksid  
mg/m3  30 10   20 
ppb 26 8     17 
Dušikov dioksid  
mg/m3 300  150 50 350 
ppb 157   78 26 183 
Ozon  
mg/m3 150 110 65 60 200 
ppb 75 55 32 30 100 
Žveplov dioksid  
mg/m3 350  125 50 400–600 
ppb 132   47 19 150–226 
     3 ure 

Vir: Novak in Medved 2000. 
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Koncentracije snovi, ki nastanejo pri sežigu fosilnih goriv, navajamo glede na 
volumen (ppm-parts per milion, ppb-parts per bilion) neke snovi ali njeno maso (mg) v 
enoti prostornine zraka (m3). 

V preteklosti je kotlarna delovala s pomočjo peči na trda goriva (premog). V 
zimskih mesecih je bilo za proizvodnjo zadostne količine toplotne energije v eni peči 
naenkrat tudi do 40 ton premoga. Količina premoga je zadostovala za osemurno 
delovanje peči. Ob tem se poraja misel, kakšne količine SO2 so se sproščale v zrak in 
kakšna je bila kakovost življenjskega okolja v neposredni bližini kotlarne. Poleg 
izpušnih plinov in velikih količin prašnih trdih delcev pa je bil moteč tudi hrup ob 
transportu in spravilu premoga, ki se je potekal 24 ur dnevno.  

Komunala Trbovlje je že leta 1995, ko je bil v kotlarni vgrajen prvi kotel na 
zemeljski plin, postavila strategije in cilje v smeri manjših izpustov strupenih snovi v 
zrak. Tem ciljem je sledila do današnjih dni, ko ima toplarna vgrajene tri kotle (1HE, 
2HE, 3HE) na zemeljski plin in SPTE postrojenje. Nova tehnologija vseeno negativno 
vpliva na okolje, saj se pri nepopolnem izgorevanju energenta (ZP) sprošča CO namesto 
CO2, se je pa bistveno zmanjšala količina SO2 in NOx v zraku. 

Na sliki 2.5 je prikazana količina sproščenega CO2 glede na tip energente ob 
proizvedeni kWh toplotne energije. Slika 2.6 prikazuje količino sproščenih emisij v zrak 
za pridobitev kWh toplotne energije glede na vrsto energenta. 

Slika 2.5 Količina CO2 glede na vrste goriva 

Napaka! Neveljavna povezava. 

Vir: Novak in Medved 2000. 

Kljub svoji majhnosti podjetje aktivno deluje na področju manjšega onesnaževanja 
okolja. Preko lokalnih medijev, različnih zloženk itd. posreduje različne informacije 
prebivalcem občine Trbovlje in tako s skupnimi močmi postopoma izboljšujejo 
življenjski prostor, v katerem živijo.  

Slika 2.6 Količina emisij v zraku za pridobitev kWh toplotne energije 

Napaka! Neveljavna povezava.Vir: Novak in Medved 2000. 

2.5 Vrste kogeneracij in njihov namen 

Kogeneracijske enote delimo na dve skupini glede na pretvorbo primarne energije. 
To sta neposreden (direkten) in posreden (indirekten) postopek pridobivanja koristne 
energije iz primarne energije s pomočjo kemičnih reakcij. 

Za posredno (indirektna) pretvorbo se uporabljajo: 

− plinski motorji, 
− dizelski motorji, 
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− plinske turbine, 
− parne turbine, 
− Stirlingov motor. 

Za neposredno (direktna) pretvorba pa uporabljamo gorivne celice. 
Posredna pretvorba primarne energije v koristno energijo je v svetu že dolgo 

poznana. Neposredna pretvorba primarne energije (gorivne celice) pa se v svetu 
uveljavlja šele v zadnjem desetletju. 

Kondenzacijske sisteme delimo po tipu motorja, ki poganja električni agregat. S 
tega vidika poznamo naslednje vrste kogeneracijskih sistemov: 

− kogeneracijski sistem s plinsko turbino, 
− kogeneracijski sistem s parno turbino: 

− s protitlačno turbino, 
− z odjemalno kondenzacijsko turbino; 

− kogeneracijski sistem z batnim izgorevanjem: 
− z notranjim izgorevanjem (Otto, Diesel), 
− z zunanjim izgorevanjem (Stirling). 

Slika 2.7 Prikaz vrste energentov primarne energije 

FOSILNA
GORIVA ODPADKI JEDRSKA

ENERGIJA

NOTRANJA
ENERGIJA

ZEMLJE

INDIREKTNA
SONČNA

ENERGIJA

DIREKTNA
SONČNA

ENERGIJA
GRAVITACIJA

zemeljski plin, nafta, premog uran geotermalna voda biomasa

fotovoltaika

bibavica

TOPLOTA

parna
turbina

plinska turbina
(nizkotemperaturni

krožni proces)

Stirling
motor

MHD termoionski
generator

termočlen

MEHANSKO DELO

ELEKTRIČNA ENERGIJA

generatormotor

vodne
turbine,
vetrnice

Diesel in Otto
motor

plinska turbina
(visokotemperaturni

krožni proces)

VODIK, H2

elektroliza
reformer

gorivna celica

delna oksidacija
avtotermično ločevanje
ločevanje s paro

hidroliza, fermentacija
uplinjanje

bioplin

pot.en.vode
veter,
valovi,
tokovi,
valovi

zbiralniki
energije

 
Vir: Sekavčnik 2005. 
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2.5.1 Kogeneracijski sistem s plinsko turbino 

Pri tovrstnih sistemih gorivo zgoreva v zgorevalni komori. Ob tem nastali plini 
vstopajo v plinsko turbino, kjer se njihova energija pretvarja v mehansko energijo. 
Mehansko energijo iz plinske turbine izrabljamo za pretvorbo v električno energijo v 
generatorju. Iz turbine izhajajočo preostalo energijo, ki jo nosi tok vročih izpušnih 
plinov (temperature okoli 500 °C), lahko v celoti ali deloma izrabimo za tehnološke 
potrebe ali potrebe ogrevanja. Izpušne pline lahko izrabimo neposredno v proizvodnih 
procesih (sušenje, žganje ipd.) ali za pridobivanje nizkotlačne pare, ki je najprimernejša, 
kadar za proizvodni proces porabljamo para (Tuma in Sekavčnik 2004, 189–190, Šunić 
1996, 52). 

2.5.2 Kogeneracijski sistem s parno turbino 

Parna turbina pridobiva mehansko energijo z ekspanzijo visokotlačne pare iz 
konvencionalnega kotla. Tako postrojenje pridobi manj električne (mehanske) energije 
na enoto kot postrojenje s plinsko turbino, ima pa običajno večji celotni izkoristek, ki 
lahko doseže tudi 85–90 %. 

Parne turbine se glede na tlak izstopne pare delijo na protitlačne in odjemno 
kondenzacijske turbine. Slednje turbine so s stališča gospodarnosti in elastičnosti 
obratovanja boljše (vendar nekoliko dražje), saj omogočajo neodvisno prilagajanje 
parametrov proizvedene toplote in električne energije. 

Pri obeh vrstah turbin je mogoč vmesni odjem pare; torej je mogoče dobavljati v 
proizvodnjo procesno paro z različnimi parametri. Naslednja prednost parnih turbin 
izhaja iz dejstva, da dimni plini ne tečejo neposredno skozi turbino. V kotlu za 
proizvodnjo pare je zato mogoče uporabljati raznovrstna goriva: plin, kurilno olje, 
premog, mazut, odpadke, les ipd. (Tuma in Sekavčnik 2004, 184–189, Šunić 1996, 52–
55). 

2.5.3 Kogeneracijski sistem z batnimi motorji 

V kogeneracijskih sistemih lahko uporabljamo tudi batne motorje. Načeloma se tak 
kogeneracijski sistem skoraj ne razlikuje od sistema s plinsko turbino, vendar je med 
njima nekaj pomembnih razlik. Sistemi z batnimi motorji imajo višji električni 
izkoristek, teže pa je izrabiti proizvedeno toploto, saj ima ta nižjo temperaturo, poleg 
tega pa je porazdeljena med izpušne pline in medije hladilnih sistemov motorja. 

Velika prednost tovrstnih sistemov je obratovalna priložnost, saj lahko delujejo 
neprekinjeno, ločeno ali vzporedno z zunanjim električnim omrežjem. Glede goriva 
lahko batni motorji delujejo na plinska goriva (ZP, TNP, DP) ali tekoča goriva – kurilno 
olje (KO) (Tuma in Sekavčnik 2004, 190–191, Šunić 1996, 49–51). 
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2.5.4 Gorivne celice 

Avtor v knjigi ugotavlja (Sekavčnik 2005, 70–73):  

»Razen velikega eksergijskega izkoristka pretvorbe kemične notranje energije goriva 
imajo gorivne celice še druge prednosti, kot so: naraščanje izkoristka pri delnih 
obremenitvah, delovanje brez gibljivih delov (enostavno vzdrževanje) obratovanje pri 
nizkih temperaturah brez hrupa in vibracij ter nizke koncentracije emisij, kadar kot gorivo 
uporabljamo ogljikovodike. 

Pri elektrokemični reakciji v visokotemperaturnih gorivnih celicah se sprošča toplota 
(eksotermna reakcija), ki jo je potrebno preko elektrod odvajati v okolico. Ker se za 
reformiranje vodika iz ogljikovodikovih goriv porabi bistveno manj toplote, kot jo oddajajo 
gorivne celice, lahko toploto koristno porabimo za soproizvodnjo električne energije in 
toplote, s čimer izboljšamo energijski izkoristek pri pretvorbi primarnih virov energije ter 
na ta način zmanjšamo obremenjevanje okolja z izpusti toplogrednih plinov.  

Obratovalne karakteristike gorivnih celic (brez hrupa in vibracij) omogočajo vgradnjo 
takšnih sistemov tako v urbanih, kot tudi v ekološko občutljivih okoljih, kar prispeva k 
uresničevanju okvirnega načrta decentralizirane proizvodnje električne energije in toplote. 

Pri uporabi gorivnih celic v kogeneracijskih sistemih so se pri manjših izhodnih 
močeh, (električne moči do 5 kW) uveljavile zlasti SOFC in pa polimerne gorivne celice 
(PEMFC). Za industrijsko kogeneracijo je primerneje uporabiti večje SOFC in MCFC 
enote (električne moči do 250 kW).«  

Tabela 2.5 Uporaba tipov gorivnih celic za različne namene 

Tip gorivne celice AFD DMFC, 
PEMFC PAFC MCFC SOFC 

Transport O O   O 
Prenosne naprave O O    
Hišne kogeneracije  O   O 
Industrijske kogeneracije  O O O O 
Kombinirani procesi    O O 
Temperatura 60 °C 80 °C 200 °C 650 °C 1000 °C 

Vir: Sekavčnik 2005. 

Uporaba keramičnih gorivnih celic (SOFC) v kogeneraciji 

Na področju keramičnih gorivnih celic (SOFC), kjer je elektrolit tudi med 
obratovanjem v trdnem stanju (ni nevarnosti izliva), je mogoč razvoj večjih enot, pa tudi 
enot, primernih za hišno kogeneracijo. Za SOFC je značilna še višja temperatura 
obratovanja (1000 °C), zato je treba razpoložljivo toploto izkoriščati postopno za 
predgrevanje plina in pare (reformiranje), predgrevanje zraka in procesno toploto 
(Sekavčnik 2005, 73–74). 
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Uporaba karbonatnih (MCFC) gorivnih celic v industrijski kogeneraciji  

Toplota se z gorivnih celic odvaja s katodnimi plini in se na zaporedno nameščenih 
prenosnikih toplote uporablja za proizvodnjo pare za reformiranje plina (ločevanje s 
paro), predgrevanje plina in procesno toploto. Kot gorivo se uporablja zemeljski plin. 
Izkoristek pretvorbe v električno energijo je približno 55 %, izkoristek celotne 
kogeneracije pa približno 76 %. 

Ker je procesna toplota na voljo pri dovolj visoki temperaturi, je zanimiva za 
kogeneracijske ali trigeneracijske sisteme, pa tudi za hibridne sisteme, kjer služi za 
pogon mikro plinske turbine. 

Z gorivnimi celicami sicer ni mogoče nadomestiti konvencionalnih načinov 
preskrbe z električno energijo in toploto, lahko pa vseeno bistveno vplivamo na boljšo 
izrabo primarnih virov energije (Sekavčnik 2005, 73–74). 
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3 KOGENERACIJA  

Kaj je kogeneracija? Kogeneracija je sočasna soproizvodnja električne in toplotne 
energije. Pod nazivom sočasna soproizvodnja električne in toplotne energije razumemo 
kemični proces, kjer se primarna energija (ZP, TNP) preko mehanskega dela spreminja 
v sekundarno energijo, od katere imajo koristi podjetja oz. odjemalci. 

Z uporabo SPTE enote je bila že predhodno prikazana ekonomska in ekološka 
prednost, ki je bila vodilo v obravnavanem podjetju. Tehnologija sočasne soproizvodnje 
električne in toplotne energije je bila poznana že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, 
vendar zaradi zadostnih količin primarne energije in njenih nizkih cen ta do konca 
prejšnjega stoletja ni zaživela. Z zavedanjem o omejenosti fosilnih goriv, krizah na 
naftnih trgih, visokih cenah primarne energije in poskusih maksimalnega izkoristka 
pridobljenih energij je postala ponovno aktualna. 

Na sliki 3.1 in sliki 3.2 je prikazana razlika porabe primarne energije med ločeno 
proizvodnjo električne in toplotne energije ter SPTE enoto.  

Slika 3.1 Energetski tokovi pri ločeni proizvodnji 

 
Vir: Šunić 1996. 

Na sliki 3.1 vidimo, da pri ločeni proizvodnji električne in toplotne energije ob 
vložku 159 enot primarne energije pridobimo 34 enot električne energije in 53 enot 
toplotne energije.  

Med procesom delovanja generatorja za proizvodnjo električne energije prihaja do 
vibracij in trenj, katerih produkt je toplota. Ta se zaradi neizkoriščenosti prikaže kot 
toplotna izguba vložene primarne energije v vrednosti 64 enot. 

Med proizvodnjo toplotne energije v kotlih ob vložku 59 enot energije se pokaže 
toplotna izguba 6 enot. Izguba toplotne energije se ustvari skozi odvod dimnih plinov in 
izgubo toplotne energije skozi stene kotla v okolico, kjer je kotel postavljen. 
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Slika 3.2 Energetski tokovi pri SPTE enoti 

  
Vir: Šunić 1996. 

Na sliki 3.2 vidimo, da pri sočasno soproizvodnji električne in toplotne energije ob 
vložku 100 enot primarne energije pridobimo 34 enot električne energije in 53 enot 
toplotne energije. 

Izgube se pokažejo tudi pri uporabi SPTE enote, vendar v manjšem obsegu. 
Toplotne izgube se pokažejo pri kemičnem procesu pretvorbe primarne energije v 
koristno energijo ter prenosom vroče vode po vročevodih do uporabnikov.  

Med proizvodnjo električne energije pa se pojavi izguba skozi delovanje 
električnega generatorja in v transportu električne energije po elektrodistribucijskem 
omrežju do transformatorske postaje ali do uporabnikov. 

S primerjavo slik vidimo, da za enako količino pridobljene električne in toplotne 
energije pri uporabi SPTE enote porabimo 59 enot manj vložene primarne energije. To 
pomeni 59 % manj stroškov pri nabavi primarne energije in manjše izgube 
neizkoriščene energije.  

3.1 Študijska izvedljivost 

Podjetje je v letu 2004 pričelo z izvedbo študije o izvedljivosti izgradnje 
kogeneracije v obstoječem poslopju kotlarne. V prvi fazi se je navezalo stik s podjetjem 
TES, kjer so izdelali primerjalno analizo med dvema kogeneracijskima enotama nazivne 
moči Qtpl in Qel 3.0 MW in Qtpl, Qel 1.8 MW. Po tehtnem premisleku, se je podjetje 
odločilo investirati v kogeneracijsko enoto nazivne moči 3.0 MW. Posledično so stekli 
tudi drugi postopki, povezani s pridobitvijo ustrezne dokumentacije in dovoljenj, ter 
kasneje tudi rekonstrukcija objekta obstoječe kotlarne. 

V letu 2005 so bila pridobljena vsa potrebna dovoljenja in dokumentacija. 
Decembra 2005 je kogeneracijska enota MKGE pričela poskusno obratovati in je v 
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predpisanem roku tudi pozitivno prestala poskusno obdobje. S tem je podjetje pridobilo 
status kvalificiranega proizvajalca električne energije. 

3.2 Status kvalificiranega proizvajalca  

Energetska politika Slovenije s primernimi ukrepi zagotavlja prednost uporabe 
tehnologij, ki manj onesnažujejo okolje. Država je za podjetja, ki imajo status 
kvalificiranega proizvajalca električne energije, predpisala višje cene za odkup 
električne energije od tržnih. Kvalificirane elektrarne glede na vir primarne energije so 
(Energetski zakon 1994): 

− elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo enega od obnovljivih virov 
energije, in sicer: 
− hidroelektrarne, 
− elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo pretežno geotermalno 

energijo, 
− elektrarne, ki izkoriščajo izključno energijo vetra, 
− elektrarne, ki izkoriščajo izključno sončno energijo, 
− elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo katero koli drugo vrsto 

obnovljive energije, ki je fosilnega ali jedrskega izvora, 
− kombinirane elektrarne v tej točki opisanih skupin; 

− elektrarne, ki uporabljajo kot vhodno energijo komunalne odpadke; 
− toplarne, ki z visokim izkoristkom pretvarjajo vhodno energijo goriv fosilnega 

izvora kot edino vhodno energijo ali fosilna goriva v kombinaciji z 
obnovljivimi viri oziroma komunalnimi odpadki.  

Kvalificirane elektrarne se delijo na naslednje velikostne razrede (ibidem): 

− mikro: do vključno 36 kW nazivne instalirane električne moči, 
− male: nad 36 kW do vključno 1 MW nazivne instalirane električne moči, 
− srednje velike: nad 1 MW do vključno 10 MW nazivne instalirane električne 

moči, 
− velike: nad 10 MW nazivne instalirane električne moči. 

Kvalificirane toplarne se delijo na (ibidem): 

− toplarne za daljinsko ogrevanje – to so toplarne, ki več kot 50 % letno 
proizvedene toplote oddajo v sisteme lokalne javne službe za distribucijo 
toplote; 

− industrijske toplarne – so toplarne, ki več kot 50 % letno proizvedene toplote 
oddajo v sisteme industrijskih porabnikov. 



Kogeneracija  

20 

Kvalificirane elektrarne morajo glede na vrsto energetskega vira izpolnjevati 
določene pogoje za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije. 
Za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije je v našem primeru 
treba izpolnjevati naslednje pogoje (Resolucija o Nacionalnem energetskem programu 
2004): 

− toplarne, ki uporabljajo goriva fosilnega izvora kot edino vhodno energijo, 
morajo dosegati celoten izkoristek vsaj 78 %; 

− če dosegajo celoten izkoristek od 78 % do vključno 90 %, morajo za toplarne z 
izhodno električno močjo nad 1 MW dosegati vrednost prihranka primarne 
energije, ki je večja kot 8 %. 

3.3 Predvidena finančna portfelja 

Z odločitvijo o investiranju v kogeneracijsko enoto nazivne moči Qtpl in Qel 
3.0 MW je prišlo na vrsto vprašanje izdelave investicijskega programa in iskanje 
potencialnih investitorjev.  

Za izdelavo investicijskega programa se je podjetje povezalo s podjetjem IN-
TACT, d. o. o., ki se ukvarja z inženiringom in ekonomsko-podjetniškim svetovanjem. 
To je izdelalo investicijski program s prikazom predvidene finančne konstrukcije (tabela 
3.1) in razrezom vrednosti investicije po posameznih segmentih (tabela 3.2).  

Tabela 3.1 Predvidena finančna konstrukcija 

Zap. št. Vir Vrednost (v SIT) Vrednost (v EUR) Delež (v %) 
1 Lastna sredstva 99.280.000,00 414.288,10 28,42 
2 Lizing 250.000.000,00 1.043.231,51 71,58 
3 Skupaj 349.280.000,00 1.457.519,61 100 

Vir: IN-TACK 2004. 

Poleg pridobitve vse dokumentacije in vseh dovoljenj, je bilo treba pridobiti dovolj 
finančnih sredstev za investicijo. Po prejetju javnih ponudb in odločitvi podjetja o 
primernem izvajalcu se je pričelo pogajanje z občino Trbovlje in bankami o 
dolgoročnem kreditiranju investicije. Občina Trbovlje je kot lastnik Komunale Trbovlje, 
d. o. o., priskrbela 8,48 % finančnih sredstev od celotne investicije, kar je znašalo okoli 
30 mio. SIT. Razliko do 29,35 %, kar znaša 20,87 % od celotne investicije, je priskrbelo 
podjetje samo in naslova amortizacije. V finančnem pogledu je to nekaj več kot 73 mio. 
SIT. Preostali finančni vložek je bil pridobljen preko lizinga, in sicer v vrednosti 250 
mio. SIT, kar pomeni 70,65 % vrednosti od celotne naložbe, kar je razvidno iz tabele 
3.4.  
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Doba vračanja lizinga je 72 mesecev, mesečna anuiteta vračila lizinga znaša 
17.085,79 EUR. V tabeli 3.3 in tabeli 3.4 je prikazan realen finančni razrez investicije 
pri vgradnji prve kogeneracijske enote. 

Tabela 3.2 Predviden razrez vrednosti investicije 

Zap. 
št. Postavka Ocena vrednosti 

(v SIT) 
Ocena vrednosti 

(v EUR) 
Delež  
(v %) 

1 Investicijski program 580.000,00 2.420,30 0,17 
2 Projektna dokumentacija 6.700.000,00 27.958,60 1,92 

3 Stroški vodenja projekta in 
strokovnega nadzora 

6.000.000,00 25.037,56 1,72 

4 Plinski motor kogeneracije 250.000.000,00 1.043.231,51 71,58 
5 Gradbeno obrtniška dela 28.000.000,00 116.841,93 8,02 
6 Strojne instalacije 27.000.000,00 112.669,00 7,73 
7 Elektro instalacije 27.000.000,00 112.669,00 7,73 
8 Stroški zagona 4.000.000,00 16.691,70 1,15 
9 Skupaj 349.280.000,00 1.457.519,61 100,00 

Vir: IN-TACK 2004. 

Tabela 3.3 Realni stroškovnik investicije 

Zap. 
št. Postavka Ocena 

vrednosti/SIT 
Ocena 

vrednosti/EUR 
Delež 
(v %) 

1 Investicijska dokumentacija in 
strokovni nadzor 13.436.000,00 56.067,43 3,80 

2 Kogeneracijska enota 253.250.000,00 1.056.793,52 71,57 
3 Gradbena dela 28.364.000,00 118.360,87 8,02 
4 Strojna instalacija 27.351.000,00 114.133,70 7,73 
5 Elektro instalacija 27.351.000,00 114.133,70 7,73 
6 Ostali stroški 4.104.000,00 17.125,69 1,16 
7 Skupaj 353.856.000,00 1.476.614,92 100,00 

Vir: Komunala Trbovlje 2005.  

Tabela 3.4 Prikaz realne finančne konstrukcije 

Zap. 
št. Vir Vrednost/SIT Vrednost/EUR Delež 

(v %) 
1 Lastna sredstva 103.856.000,00 433.383,41 29,35 
2 Lizing  250.000.000,00 1.043.231,51 70,65 
3 Skupaj 353.856.000,00 1.476.614,92 100,00 

Vir: Komunala Trbovlje 2005. 
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3.3.1 Izračun upravičenosti investicije 

Kogeneracija obratuje optimalno, ko plinski motor obratuje med 50 % in 100 % 
nazivne moči oz. ko kogeneracijska enota oddaja v toplarno med 50 % in 100 % 
nazivne moči toplotne energije. 

Kogeneracijska enota lahko teoretično deluje 8.760 ur na leto. Realno obratovanje 
kogeneracijske enote je okoli 8.280 ur na leto, in sicer zaradi rednih ustavitev enote 
zaradi servisov. Servisi se izvajajo na vsakih 1.000 ur obratovanja in zaradi menjave 
motornega olja vsakih 2.000 ur delovanja kogeneracijske enote.  

Na podlagi dolgoletnih analiz delovanja kotlov so se v podjetju odločili za izračun 
ekonomske upravičenosti investicije na osnovi letnega delovanja kogeneracijske enote v 
obsegu 6888 ur. 

Tabela 3.5 Predvidena proizvedena količina električne in toplotne energije  

Oznaka  Nazivna moč/KW Delovne enote 
h/letno Proizvedeno KW/letno 

Qel 3029 6.888,00 20.863.752,00 
Qtpl 3039 6.888,00 20.932.632,00 
Skupaj   41.796.384,00 

Vir: Komunala Trbovlje 2005. 

Pri povprečnem delovanju kogeneracijske enote 6.888 ur/letno in njeni nazivni 
moči 3.029 KW električne energije bo proizvedenih 20.863.752,00 KW električne 
energije. 

Pri povprečnem delovanju kogeneracijske enote 6.888  ur letno in njeni nazivni 
moči 3.039 KW toplotne energije bo proizvedenih 20.932.632,00 KW toplotne energije. 

3.3.2 Predvideni stroški 

Kogeneracijska enota potrebuje za svoje delovanje zemeljski plin, ki ima kurilno 
vrednost 34,20 MJ/Nm3 in nadtlaka v cevi 3,2 bara. Kogeneracijska enota za 6888-urno 
letno delovanje predvidoma porabi 5.131.284,48 Nm3 zemeljskega plina, kot je 
razvidno iz tabele 3.6.  
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Tabela 3.6 Predvidena poraba zemeljskega plina toplarne 

Oznaka  Poraba Nm3/h poraba Nm3/6888h/letno povprečna poraba/24h 
bgKE 744,96 5.131.284,48 17.879,04 
bgKE(kotl) -347,70 2.394.957,60 8.344,80 
bgKE(topl) 397,26 2.736.326,88 9.534,24 

* Letna poraba zemeljskega plina kogeneracijske enote 
** Letno zmanjšanje porabe zemeljskega plina na kotlih toplarne  
*** Letno povečanje porabe zemeljskega plina na odjemnem mestu toplarne 

Vir: IN-TACK 2004. 

Z vgradnjo kogeneracijske enote v sistem daljinskega centralnega ogrevanja bi 
proizvedli del toplotne energije, ki je potrebna za delovanje ogrevalnega sistema. S tem 
bi skrajšali čas delovanja kotlov preko celega leta. Glavna obremenitev kotlov bi bila v 
zimskem času, ko bi dogrevali vodo v daljinskem centralnem sistemu na 110 °C, 
kolikor je potrebno v zimskem času za zadovoljevanje potreb odjemnih mest. V 
poletnem času pa bi bili v mirovali. S takšnim načinom delovanja toplarne bi se potreba 
po zemeljskem plinu zmanjšala za 2.394.957,60 Nm3 letno. S tem bi se kljub 
dejanskemu dvigu potreb po zemeljskem plinu za 2.736.326,88 Nm3 letno zmanjšala 
potreba po zemeljskem plinu. 

Z vgradnjo kogeneracijske enote v sistem daljinskega centralnega ogrevanja bi 
toplarna porabila dodatnih 5.131.284,48 Nm3 zemeljskega plina, kar bi v finančnem 
pogledu znašalo 1.125.432,98 EUR dodatnega plačila energenta, kot je razvidno iz 
tabele 3.7. 

Tabela 3.7 Predvideni stroški porabljenega zemeljskega plina  

Oznaka  Poraba 
Nm3/letno 

Cena 
SIT/Nm3 

Cena 
EUR/Nm3 Skupaj SIT/Nm3 Skupaj 

EUR/Nm3 
bgKE** 5.131.284,48 52,20 0,22 267.853.049,86 1.125.432,98
bgKE(topl) 2.736.326,88 53,78 0,23 147.159.659,61 618.317,90
CO2 taksa 5.131.284,48 6,00 0,03 30.787.706,88 129.360,11
Skupaj 7.867.611,36   116.371.952,73 488.957,78

* tečaj 238,00 
** navedena cena ne vsebuje trošarine, ker je kogeneracija oproščena plačila (1,58 
SIT/Nm3)oz. (0,00066 EUR) 

Vir: IN-TACK 2004. 

Zaradi vgradnje kogeneracijske enote bi se zmanjšale delovne ure plinskih kotlov. S 
tem bi podjetje dejansko porabilo 2.736.326,88 Nm3 zemeljskega plina več, kot sicer. 
Posledično se iz prvotnih 1.125.432,98 EUR stroškov za plačilo zemeljskega plina ti 
zmanjšajo na 618.317,90 EUR. Podjetje oz. toplarna, ki pridobi naziv kvalificirane 
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elektrarne, je opravičena plačila CO2 takse, ki je povrnjena konec leta v višini 92 % od 
vplačane takse za CO2. Ta bi po predvidevanjih za 6888 h/letno delovanje 
kogeneracijske enote znašala 129.360,11 EUR. S tem bi se stroški za plačilo energenta 
posledično zmanjšali in bi dejansko znašali 488.957,78 EUR. Pri vseh uporabljenih 
cenah ni upoštevan 20 % DDV.  

Med delovanjem kogeneracijske enote se pojavljajo stroški porabljenega mazalnega 
motornega olja. V tabeli 3.8 je prikazana poraba olja v kogeneracijski enoti glede na uro 
delovanja. V eni uri motor kogeneracijske enote porabi 1,04 litra olja, kar dnevno znaša 
24,96 litra oz. na 6888 ur letnega delovanja po predvidevanjih kogeneracijska enota 
porabi 7.163,52 litrov mazalnega motornega olja. Pri tem je treba tudi upoštevati tudi 
redne servise na vsakih 2000 ur delovanja kogeneracijske enote. Ob servisih se zamenja 
670 litrov mazalnega motornega olja, kar na 6888 ur letnega delovanja pomeni menjavo 
2.307,48 litrov olja. 

Tabela 3.8 Poraba mazalnega motornega olja  

Poraba olja Količina Količina/6888 h 
Na 1 uro 1,04 7.163,52 
Na 2000 ur 670,00 2.307,48 
Skupaj   9.471,00 

Vir: IN-TACK 2004. 

V tabeli 3.9 se številke litrov olja spremenijo v finančno projekcijo variabilnih 
stroškov. Po predvidevanjih naj bi kogeneracijska enota letno delovala 6888 ur, kar 
pomeni, da urni strošek porabljenega olja znaša 2,19 EUR. Preko celega leta se strošek 
porabljenega olja dvigne na 15.049,41 EUR. Stroški menjave olja ob rednih servisih na 
2000 ur delovanja kogeneracijske enote pa znašajo 4.847,65 EUR. Skupni fiksni stroški 
letne porabe olja zanašajo torej 19.897,06 EUR. 

Tabela 3.9 Predviden strošek mazalnega motornega olja 

Poraba olja Količina/ 
6888 h 

Cena 
liter/SIT 

Cena 
liter/EUR Skupaj/SIT Skupaj/ 

EUR 
Na 1 uro 7.163,52 500,00 2,10 3.581.760,00 15.049,41 
Na 2000 ur 2.307,48 500,00 2,10 1.153.740,00 4.847,65 
Skupaj 9.471,00   4.735.500,00 19.897,06 

* tečaj 238,00  

Vir: IN-TACK 2004. 

K predvidenim variabilnim stroškom je treba prišteti še stroške tekočih obdobnih 
servisiranj, ki se izvajajo po naslednjih terminih: 
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− redni pregled na 1000 obratovalnih ur, 
− redni pregled in menjava mazivnega motornega olja na 2000 obratovalnih ur 

(mazalno motorno olje je vključeno v ceno), 
− delna revizija kogeneracijskega motorja na 20.000 obratovalnih ur, 
− delna revizija kogeneracijskega motorja na 40.000 obratovalnih ur, 
− potni stroški servisa. 

V povprečju strošek ure servisiranja znaša 3.300 SIT oz. 13,87 EUR. Strošek 
servisiranja je vezan na število obratovalnih ur, kar v projekciji pomeni 6888 
obratovalnih ur kogeneracijske enote. Skupni stroški servisa so prikazani v tabeli 3.10.  

Tabela 3.10 strošek servisiranja 

 Cena v EUR Obratovalne ure/letno Strošek 
Servis 13,87 6.880 95.425,60 
Skupaj     95.425,60 

Vir: IN-TACK 2004. 

3.3.3 Predvideni prihodki 

Država ureja odkupne letne cene in premije električne energije od kvalificiranih 
proizvajalcev preko Uredbe o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne 
energije za tarifne odjemalce (Ur. l. RS, št. 8/2004 in Energetski zakon 2002). V njem je 
jasno opredeljena kategorija kvalificirane elektrarne, njena letna odkupna cena 
električne energije in premije (priloga 2, 3). Odkupne cene določa vlada RS enkrat 
letno. Po podpisu desetletne pogodbe z distributerjem električne energije se podjetje 
odloči za prodajo električne energije preko enotarifnega ali dvotarifnega sistema. 
Enotne letne cene in enotne letne premije za posamezno kvalificirano elektrarno veljajo 
za obdobje petih let od začetka obratovanja, nato se zmanjšajo za 5 %, po desetih letih 
obratovanja pa se zmanjšajo za 10 %. Iz priloge 3 je razvidno, da je bila v času 
projekcije enotna letna cena za odkup kWh električne energije 13,38 SIT.  

V tabeli 3.11 so prikazane predvidene ure letnega delovanja kogeneracijske enote v 
VT (višja dnevna tarifna postavka) in MT (manjša dnevna tarifna postavka). V 
dvotarifnem sistemu obračuna je pomemben tudi čas oddaje električne energije v 
električno omrežje distributerja, saj je ta pogojen z različno odkupno ceno. Poznamo 
sezono VS (višja sezona), ki deluje v treh mesecih (december, januar in februar), drugo 
sezono poznamo pod oznako SS (srednja sezona) in deluje štiri mesece (marec, april in 
oktober, november) ter zadnja sezona, poznana pod oznako NS (nizka sezona) in deluje 
pet mesecev (maj, junij, julij, avgust in september). Vsi korekcijski faktorji za preračun 
odkupnih cen so vidni v prilogi 2.  
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Tabela 3.11 Obratovalne ure kogeneracije v VT in MT 

Sezona Meseci VT (h/letno)  MT (h/letno) Skupaj (h/letno) 
VS 3 948,00 1.092,00 2.040,00 
SS 4 1.275,00 1.493,00 2.768,00 
NS 5 968,00 1.112,00 2.080,00 
Skupaj     6.888,00 

Vir: IN-TACK 2004. 

Odkupna cena po enotarifnem sistemu je znašala 13,38 SIT oz. 0,0562 EUR 
(priloga 3). Za izračun je bila upoštevana povprečna odkupna cena električne energije, 
ki je bila izračunana na podlagi odkupne cene enotarifnega sistema in zmanjšana za 
5 %. Povprečna odkupna cena za izračun prihodkov je tako znašala 12,71 SIT oz. 
0,0534 EUR. V tabeli 3.12 in tabeli 3.13 so vidni izračuni odkupnih cen električne 
energije glede na VT in MT ter VS, SS in NS.  

Tabela 3.12 Odkupna cena električne energije po VT  

Sezona Faktor VT Povprečna cena SIT Cena VT/SIT Cena MT/EUR 
VS 1,40 12,71 17,79 0,0748 
SS 1,20 12,71 15,25 0,0641 
NS 1,00 12,71 12,71 0,0534 
Povprečna cena  15,25 0,0641 

 

Tabela 3.13 Odkupna cena električne energije po MT 

Sezona Faktor MT  Povprečna cena SIT Cena MT/SIT Cena MT/EUR 
VS 1,00 12,71 12,71 0,0534  
SS 0,85 12,71 10,80 0,0454  
NS 0,70 12,71 8,90 0,0374  
Povprečna cena  10,80 0,0454 

 
Na podlagi izračunov in primerjav, ki so vidne v tabelah 3.14, 3.15 in 3.16, je bila 

sprejeta odločitev o primernem sistemu odkupa električne energije.  

Tabela 3.14 Prihodek v EUR pri enotarifnem sistemu obračuna 

Sezona Ure Cena SIT Cena EUR Nazivna 
moč/KW Skupaj EUR 

1 leto 6.888,00 12,7100 0,0534 3.029 1.114.124,36 
Skupaj 6.888,00       1.114.124,36 
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Tabela 3.15 Prihodek v EUR pri dvotarifnem sistemu obračuna v VT 

Sezona Faktor 
VT Cena EUR VT (h/letno) Nazivna 

moč/KW Skupaj EUR 

VS 1,40 0,0748 948,00 3.029 214.787,60 
SS 1,20 0,0641 1.275,00 3.029 247.552,60 
NS 1,00 0,0534 968,00 3.029 156.572,64 
Skupaj   0,0641   618.912,84 

 

Tabela 3.16 Prihodek v EUR pri dvotarifnem sistemu obračuna v MT 

Sezona Faktor 
MT  Cena MT  MT 

(h/letno) 
Nazivna 
moč/KW Skupaj EUR 

VS 1,00 0,0534 1.092,00 3.029 176.629,47 
SS 0,85 0,0454 1.493,00 3.029 205.312,28 
NS 0,70 0,0374 1.112,00 3.029 125.972,48 
Skupaj   0,0454   507.914,23 

 
Iz zgoraj navedenih tabel je razvidno, da predvideni prihodki v enotarifnem 

obračunu znašajo 1.114.124,36 EUR. V dvotarifnem obračunskem sistemu odkupa 
električne energije (VT, MT) znašajo predvideni prihodki 1.126.827,07 EUR. Ob 
primerjavi enotarifnega odkupnega sistema z dvotarifnim odkupnim sistemom je 
razvidno, da je slednji ugodnejši, in sicer za 12.702,71 EUR. Na podlagi primerjave so 
se v podjetju odločili, da bo odkup električne energije izvajali po sistemu dvotarifnega 
obračuna odkupne cene. 

Strah pred izpadom prihodka zbujajo predvsem servisi kogeneracijske enote in 
morebitni nenačrtovani izpadi proizvodnje električne energije. Vsa servisna dela se 
opravljajo v delovnem času serviserja med 6. in 14. uro oz. po dogovoru je možno 
servise in okvare sanirati v podaljšanem delovnem času do 22. ure. Ob tem seveda 
prihaja do izpadov prihodka, saj so odkupne cene pri dvotarifnem obračunskem sistemu 
največje v dopoldanskem in popoldanskem času. V nočnem času pa se proizvodnja 
električne energije brez odvzema soproizvedene toplotne energije ne izplača. V sistemu 
enotarifnega obračuna odkupnih cen električne energije pa je odkupna cena konstantna 
ne glede na čas proizvodnje. S tega vidika je vseeno, v katerem delu dneva se izvajajo 
načrtovani ali nenačrtovani servisi. 

Drugi del predvidenih prihodkov je pridobitev letne premije za proizvodnjo 
električne energije v toplarni za daljinsko ogrevanje z nazivno močjo nad 1 MW do 
10 MW (priloga 3). Višina letne premije v obdobju projekcij in investicije je znašala 
5,38 SIT oz. 0,0226 EUR. Uporabljena je bila pri izračunih in predvidenih prihodkih 
glede na število obratovalnih ur (6888 ur). Kogeneracijska enota bi po predvidevanjih 
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proizvedla 20.863.752,00 kWh električne energije. Z omenjeno proizvedeno količino 
električne energije bi bilo podjetje upravičeno do letne premije v višini 
471.520,80 EUR, kar je prikazano v tabeli 3.17.  

Tabela 3.17 Predvidena pridobljena letna premija 

 Cena EUR Ure kWh kWh skupaj Skupaj 
Letna premija 0,0226 6888 3.029,00 20.863.752,00 471.520,80 
Skupaj         471.520,80 

Vir: IN-TACK 2004. 

Količina energenta, ki ga SPTE porabi za svoje delovanje, je oproščeno plačila 
trošarine. Ta ni upoštevana pri finančnem prikazu. 

Poleg plačila energenta se plačuje tudi ekološka taksa za obremenjevanje zraka z 
emisijo CO2. Taksa se plačuje v dvanajstinah preko celega leta in se sorazmerno veča 
glede na porabljeno količino energenta in cenovno politiko naftnih derivatov. Cena 
zemeljskega plina je vezana na gibanje cen naftnih derivatov na svetovnem trgu, vendar 
se korekcija cene zemeljskega plina izvede s šestmesečnim zamikom. Znesek mesečne 
akontacije je treba poravnati do desetega dne v mesecu za pretekli mesec. Za vračilo 
plačila okoljske takse zaradi izgorevanja goriva je treba carinskemu organu predložiti 
zahtevek najkasneje v roku 60 dni po preteku koledarskega leta. 

Vračilo plačane okoljske dajatve za izgorevanje goriva se vrača dvakrat letno, če 
zahtevek za vračilo v koledarskem letu presega 5 mio. SIT oz. 21.008,40 EUR. Prvo 
vračilo okoljske dajatve se povrne najkasneje do 30. avgusta v tekočem letu, drugi del 
dajatve do 1. marca tekočega leta za preteklo leto.  

Vračilo plačane okoljske dajatve za izgorevanje goriva se lahko vrača tudi štirikrat 
letno, če zahtevek za vračilo v koledarskem letu presega 10 mio. SIT oz. 
42.016,81 EUR. Vračila zahtevka se izplačujejo do 1. marca, 31. avgusta, 30. septembra 
in 30. novembra tekočega leta. 

V tabeli 3.18 je prikazan predviden znesek povračila okoljske dajatve glede na 
predvideno porabo energenta v tekočem letu.  

Tabela 3.18 Predvideno povračilo okoljske dajatve 

 Cena EUR Ure Poraba ZP/h Poraba ZP/skupaj Skupaj 
Taksa CO2 0,0252 6888 744,96 5.131.284,48 129.308,37 
Vračilo 92 %        118.963,70 

* ZP-zemeljski plin 

Vir: IN-TACK 2004. 
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Iz podatkov v tabeli je razvidno, da je predvideno vračilo okoljske dajatve v višini 
118.963,70 EUR. Z vračilom predvidenega zneska vrnjene takse pridemo do zaključka, 
da bo okoljska taksa vrnjena v štirih obrokih v tekočem letu. 

3.3.4 Predvidena rekapitulacija 

V ekonomskem pomenu bo investicija v postrojenje soproizvodnje toplotne in 
električne energije upravičena. Prihodki in stroški so prikazani v tabelah 3.19, 3.20 in 
3.21.  

Tabela 3.19 Prikaz predvidenih stroškov 

Strošek Skupaj/EUR 
Anuiteta 17.085,79 
Taksa CO2 129.308,37 
ZP za Qel 618.317,90 
Olje za dnevno porabo 15.049,41 
Servis 95.425,60 
Skupaj 764.712,06 

 

Tabela 3.20 Prikaz predvidenih prihodkov 

 Cena EUR Ure   Skupaj 
Prihodek 6888 *3.029,00 1.126.827,07 
Taksa CO2 0,0252 6888 **744,96 5.131.284,48 118.963,70 
Letna premija 0,0226 6888 *3.029,00 20.863.752,00 471.520,80 
Skupaj     1.717.311,57 

* kWh 
**Poraba zemeljskega plina 

Tabela 3.21 Predvidena rekapitulacija 

Prihodki 1.717.311,57
Stroški 764.712,06
Skupaj 952.599,51
 

Stroški 

V tabeli 3.19, kjer so prikazani stroški, je vidno, da je v stroških zajeta postavka 
plačila mesečne anuitete v višini 17.085,79 EUR, s čimer se odplačuje lizing hiši v 
obdobju 72-ih mesecev. Z lizing hišo je bil dogovorjen šestmesečni moratorij na plačilo 
lizinga. Povračilo finančnih sredstev bo tako v 72-ih mesecih skupaj znašal 
1.230.176,88 EUR. Preplačilo najema finančnih sredstev je v višini 186.945,37 EUR.  
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Kot drugi strošek je v tabeli prikazan strošek okoljske dajatve za izgorevanje goriv 
v višini 129.308,37 EUR, ki se nakazuje carinskim organom. 

Tretji strošek v tabeli je strošek porabe zemeljskega plina v višini 618.317,90 EUR. 
Tu je vračunan samo strošek porabe zemeljskega plina pri proizvodnji električne 
energije. Nazoren prikaz razlike je viden v tabeli 3.6, kjer je prikazana predvidena 
poraba zemeljskega plina MKGE. V omenjeni tabeli je predvidena poraba zemeljskega 
plina zmanjšana za količino zemeljskega plina, ki se dejansko porablja za pridobivanje 
toplotne energije v obstoječih plinskih kotlih v kotlarni. Na račun MKGE se je strošek 
porabe zemeljskega plina zmanjšal za 2.394.957,60 Nm3 letno. V finančnem pogledu 
prihranek znaša 550.840,25 EUR. S tega vidika ta količina zemeljskega plina ni 
upoštevana kot strošek goriva SPTE. 

Četrti prikazani strošek je strošek dnevno porabljenega mazalnega motornega olja 
preko celega leta, ki je potrebno za pravilno delovanje MKGE. Ta strošek je predviden 
za 6888 ur letnega delovanja MKGE v višini 15.049.41 EUR. 

Na petem mestu so prikazani stroški rednih servisov, ki se izvajajo intervalno na 
vsakih 1000 ur delovanja MKGE. V tem strošku je upoštevan tudi strošek menjave 
mazalnega motornega olja na vsakih 2000 ur delovanja MKGE ter potni stroški 
serviserjev. Skupni znesek stroškov znaša 95.425,60 EUR.  

Vsi omenjeno stroški v povezavi s SPTE so predvideni stroški, ki nastanejo pri 
6888-urnem delovanju enote. Med omenjenimi stroški niso stroški plač, regresov, 
malice, potnih stroškov zaposlenih in drugih dajatev, povezanih z zaposlenimi, ker so ti 
nespremenjeni in so že upoštevani v obratovanju kotlarne.  

Vsota vseh predvidenih stroškov znaša 764.712,06. 

Prihodki 

V tabeli 3.20 so prikazani predvideni prihodki delovanja SPTE. 
Prvi prihodek v omenjeni tabeli je iz naslova proizvodnje in prodaje električne 

energije v omrežje elektro distributerja in zanaša 1.126.827,07 EUR. Omeniti je treba, 
da tukaj ni upoštevan prihodek od proizvodnje in prodaje toplotne energije, ker je ta 
nadomestila proizvodnjo toplotne energije v plinskih kotlih v kotlarni. 

Drugi prihodek je vračilo zahtevka plačane okoljske dajatve za izgorevanje goriva, 
do katerega je podjetje upravičeno kot toplarna na daljinsko ogrevanje, in za uporabo 
SPTE nazivne moči med 1 MW do 10 MW. Skupni znesek povračila okoljske dajatve 
znaša 118.963,70 EUR od skupno vplačanih sredstev v višini 129.308,37 EUR. 
Povrnjenih je 92 % vplačanih sredstev. Ta znesek se spreminja glede na dejansko 
porabo zemeljskega plina in glede na politiko cen naftnih derivatov na državnem in 
svetovnem trgu. 

Tretji prihodek izhaja iz naslova državnega stimuliranja vgradnje in uporabe SPTE 
v individualni, industrijski ali širši javni uporabi. To so subvencije, ki jih je država 
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določila kot dodatno plačilo za prodajo električne energije v elektro-distribucijske 
kanale. Razlike med proizvedeno in prodano električno energijo država ne 
subvencionira. Proizvodnja in prodaja električne energij preko SPTE ali alternativnih 
virov (sonce, veter itd.) bi bila brez subvencij finančno nezanimiva, saj so odkupne cene 
električne energije prenizke. Predvidena višina upravičene subvencije za plačilo 
prodane električne energije bi pri 6888-urnem delovanju MKGE znašala 
471.520,80 EUR. 

Predvidena rekapitulacija 

V zadnji tabeli 3.21, kjer so prikazani stroški in prihodki skupaj, je razvidno, da so 
prihodki bistveno višji od stroškov. Razlika med njimi znaša 952.599,51 EUR v prid 
prihodkov, kar je zadosten razlog za potrditev upravičenosti investicije v SPTE. Na 
slabši finančni tok lahko vplivajo nenačrtovane okvare MKGE, nabavne cene 
zemeljskega plina, odkupne cene toplotne in električne energije, okvare na plinovodih 
preko Evrope ter naftna kriza na svetovnem trgu, kot je že bila v preteklosti.  

3.4 Realno delovanje MKGE 

MKGE je pričel s poskusnim obratovanjem zadnje dni decembra in uspešno prestal 
še zadnji preizkus. S tem so bili izpolnjeni vsi pogoji za redni zagon MKGE, ki je 
uradno pričel delovati v letu 2006. V tabeli 3.22 je prikaz triletnega delovanje MKGE. 
V njej so podani podatki o letni porabi zemeljskega plina, ki so podani v Sm3 
(standardni kubični meter). V plinski terminologiji je poznan še Nm3, ki ponazarja 
normalni kubični meter. Razlika med njima je v prostornini, ki nastane zaradi različne 
temperature plina. Pri normalnem kubičnem metru (Nm3 ali tudi m3

n) je temperatura 
plina 0 °C, njegova prostornina pa znaša 1,0549 Sm3. Standardni kubični meter (Sm3 ali 
tudi m3

s) se meri pri temperaturi 15 °C in ima prostornino 0,948 Nm3. V Sloveniji 
merimo plin po priporočilu mednarodne unije za plin s sedežem v Londonu v 
standardnih kubičnih metrih (Sm3). 

Tabela 3.22 Letna poraba zemeljskega plina MKGE v Sm3 

 2004 2005 2006 2007 2008 Skupaj 
Kotli 6.720.566 6.963.269 3.832.431 3.185.733 3.498.178 24.200.177
MKGE 0 0 5.255.737 5.389.638 5.493.721 16.139.096
Skupaj 6.720.566 6.963.269 9.088.168 8.575.371 8.991.899 

Vir: Komunala Trbovlje 2005–2009. 

V stolpcih so podani podatki za letno porabo zemeljskega plina, ki so ga za 
proizvodnjo električne in toplotne energije skupaj porabili plinski kotli (1HE, 2HE, 
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3HE) in MKGE. V vrsticah pa so podani podatki o triletni porabi zemeljskega plina 
plinskih kotlov in enote MKGE. 

Naslednja tabela 3.23 prikazuje količine proizvedene električne energije v 
omenjenih letih, ki je približno enaka kot v projekciji investicijskega programa.  

Tabela 3.23 Proizvedena električna energija v kWh 

 2004 2005 2006 2007 2008 Skupaj 
MKGE 0 0 20.007.000 20.206.000 20.754.000 60.967.000 
Skupaj 0 0 20.007.000 20.206.000 20.754.000   

Vir: Komunala Trbovlje 2005–2009. 

Poraba zemeljskega plina, ki je prikazana v tabeli 3.22, se nanaša tudi na 
proizvedeno toplotno energijo v kotlih in MKGE. V naslednji tabeli 3.24 je ponazorjena 
proizvedena toplotna energija. 

Tabela 3.24 Proizvodnja toplotne energije v MWh  

Leto 2004 2005 2006 2007 2008 Skupaj 
1HE 10.288 6.604 7.120 18.158 19.748 61.918 
2HE 35.757 41.418 19.365 5.811 4.824 107.175 
3HE 15.358 14.450 8.910 5.752 7.463 51.933 
MKGE 0 0 19.960 20.937 21.728 62.625 
Skupaj 61.403 62.472 55.355 50.658 53.763   

Vir: Komunala Trbovlje 2005–2009. 

Pod letnicami, v stolpcih, so vidni podatki letne proizvodnje toplotne energije, v 
vrsticah pa so navedeni podatki proizvedene toplote v kotlih in MKGE. 

Na podlagi proizvedenih kWh električne energije je v spodnji tabeli 3.25 prikazan 
izračun delovnih ur MKGE. Te so nadaljnja podlaga za izračun stroškov in porabe 
mazalnega motornega olja ter število rednih servisov in z njimi povezani stroški. 

Tabela 3.25 Letno število delovnih ur MKGE 

Leto 2004 2005 2006 2007 2008 Skupaj 
MKGE 0 0 8.200 7.949 8.031 24.180 
Skupaj 0 0 8.200 7.949 8.031 24.180 

Vir: Komunala Trbovlje 2005–2009. 

Da bi MKGE pravilno deloval, je treba poskrbeti za zadostne količine mazalnega 
motornega olja. V tabeli 3.26 je prikazana letna in triletna skupna poraba mazalnega 
motornega olja. Pod rubriko »na 1 uro/letno« je prikazana letna porabljena količina 
mazalnega motornega olja. Do omenjene številke pridemo, če pomnožimo letne ure in 



Kogeneracija  

33 

urno porabo mazalno motornega olja (1,04 l/h) za delovanja MKGE. Pod rubriko »na 
2000 ur« je prikazana poraba mazalnega motornega olja pri rednih servisih intervalih. 
Na rednih servisih se menja 670 litrov mazalnega motornega olja. 

Tabela 3.26 Količina porabljenega mazalno motornega olja 

 2006 2007 2008 Skupaj 
Ur delovanja 8.200,00 7.949,00 8.031,00 24.180,00 
Na 1 uro 8.528,00 8.266,96 8.352,24 25.147,20 
Na 2000 ur 2.747,00 2.662,92 2.690,39 8.130,00 
Skupaj 11.275,00 10.929,88 11.042,63   

 

3.4.1 Realni stroški MKGE in plinskih kotlov 

Predstavitev stroškov za normalno delovanje MKGE in plinskih kotlov bo povzeto 
samo iz leta 2008.  

Nabavna cena zemeljskega plina je poslovna skrivnost. Uporabljena prodajna cena 
zemeljskega plina je pridobljena s cenika Istrabenza za občino Novo mesto. Cena je 
določena glede na porabo zemeljskega plina. Omenjena in uporabljena cena 
(0,2377 EUR) za izračun je v istem rangu letne porabe kot poraba zemeljskega plina v 
toplarni obravnavanega podjetja. S tega vidika je izračun stroška nabave zemeljskega 
plina in prihodkov od prodaje električne energije približen. 

V tabeli 3.27 je vidno, da znašajo stroški nabave zemeljskega plina 
1.305.857,48 EUR. V stroških nabave zemeljskega plina je vračunan tudi del plina, ki je 
vezan na proizvodnjo toplotne energije. 

Tabela 3.27 Stroški zemeljskega plina-MKGE 

Leto 2008 
MKGE 5.493.721,00 
Cena ZP/Sm3 0,24 
Skupaj 1.305.857,48 

 
Možen je tudi izračun, kot je bil prikazan v tabelah 3.6 in 3.7, kjer je prikazana 

predvidena zmanjšana poraba zemeljskega plina glede na število obratovalnih ur. Ob 
upoštevanju te različice se pri dejanskih 8031 urah obratovanja MKGE prihrani 
2.563.913,15 Sm3, prihranek je posledica nedelovanja plinskih kotlov. V finančnem 
pogledu to pomeni prihranek v višini 609.438,26 EUR ob nabavni ceni plina 
0,2377 EUR. Na podlagi takšnega obračuna bi stroški nabave plina za proizvodnjo 
električne energije znašali samo 696.415,33 EUR. 
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V drugi tabeli 3.28 je razviden strošek nabave zemeljskega plina za plinske kotle, ki 
znaša 831.516,91 EUR. Skupni stroški nabave zemeljskega plina so 2.137.374,38 EUR. 

Tabela 3.28 Stroški zemeljskega plina – kotli 

Leto 2008 
Kotli 3.498.178,00 
Cena ZP/Sm3 0,24 
Skupaj 831.516,91 

 
Naslednji stroški so stroški nabave mazalnega motornega olja, ki se urno porablja 

za pravilno delovanje enote MKGE.  
Iz tabele 3.29 je razviden strošek porabe olja za 8031 ur obratovanja MKGE, ki 

znaša 17.539,70 EUR. Naslednji stroški so povezani s stroški servisiranja, v katerih so 
upoštevani tudi stroški olja na vsakih 2000 ur obratovanja enote MKGE. Ti stroški so 
prikazani v tabeli 3.30. 

Tabela 3.29 Stroški porabe olja letno na uro delovanja MKGE 

 2008 
Na 1 uro 8.352,24 
Cena/liter olja 2,10 
Skupaj 17.539,70 

Vir: Komunala Trbovlje 2008. 

Tabela 3.30 Stroški servisiranja 

 Cena v EUR Obratovalne ure/letno Strošek 
Servis 13,87 8.031 111.389,97 
Skupaj     111.389,97 

Vir: Komunala Trbovlje 2008. 

Peti strošek je strošek plačila okoljske dajatve za izgorevanje goriv. Cena okoljske 
dajatve je pridobljena iz uradnega cenika Istrabenza in znaša 0,0244 EUR. Na podlagi 
podatkov o porabi zemeljskega plina v višini 5.493.721,00 Sm3 znaša strošek okoljske 
dajatve 134.046,79 EUR. 

Zadnji strošek, povezan z enoto MKGE, je plačilo mesečne anuitete v višini 
17.085,79 EUR. 

Skupni stroški, ki so povezani z delovanjem plinskih kotlov in enote MKGE, so 
prikazani v tabeli 3.31 in znašajo skupaj 2.417.436,64 EUR. 
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Tabela 3.31 Skupni stroški 

Zemeljski plin Qel 1.305.857,48 
Zemeljski plin Qtpl 831.516,91 
Stroški olja 17.539,70 
Servis 111.389,97 
Taksa CO2 134.046,79 
Anuiteta 17.085,79 
Skupaj 2.417.436,64 

 

3.4.2 Realni prihodki MKGE in plinskih kotlov 

V nalogi omenjeni prihodki prikazujejo sliko realnega poslovanja toplarne v letu 
2008. Nabavne cene zemeljskega plina ter prodajne cene toplotne in električne energije 
so poslovna skrivnost. Omenjene nabavne in prodajne cene so približne in so 
pridobljene iz preračunavanja realnih nabavnih količin zemeljskega plina in prodajnih 
količin električne in toplotne energije. V prodajni ceni električne energije je upoštevana 
tudi letna premija. 

Prvi prihodek, ki je viden v tabeli 3.32, je prihodek, ki je pridobljen od prodaje 
električne energije vključno z letno premijo v višini 2.127.772,00 EUR. 

Tabela 3.32 Prihodek od prodaje električne energije 

 Količina kWh Prihodek  Cena kWh 
Električna energija 20.754.000,00 2.127.772,00 0,1025 

Vir: Komunala Trbovlje 2008. 

Drugi prihodek, ki je viden v tabeli 3.33, je prihodek iz naslova prodaje toplotne 
energije v višino 1.041.756 EUR. 

Tabela 3.33 Prihodek od prodaje toplotne energije 

 Količina kWh Prihodek  Cena kWh 
Toplotna energija 38.677.000,00 1.041.756,00 0,0269 

Vir: Komunala Trbovlje 2008. 

Tretji prihodek pa prihaja iz naslova vračila okoljske dajatve za sežig fosilnih goriv 
v višini 92 % vplačanih finančnih sredstev in znaša 123.323,05 EUR. Podatek je viden v 
tabeli 3.34.  
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Tabela 3.34 Vračilo okoljske dajatve 

 Cena EUR Poraba ZP v SM3/skupaj Skupaj 
Taksa CO2 0,0244 5.493.721,00 134.046,79 
Vračilo 92 %     123.323,05 

 

Rekapitulacija 

V tabeli 3.35 je razviden pozitiven dobiček, ki govori o pravilni odločitvi podjetja v 
zvezi z nabavo in vključitvijo enote SPTE v sistem daljinskega mestnega centralnega 
ogrevanja.  

Tabela 3.35 Rekapitulacija 

Prihodki 3.292.851,05 
Stroški 2.417.436,64 
Skupaj 875.414,41 

 

3.5 Tehnični opis kogeneracijske enote MKGE 

Kogeneracija je sočasna soproizvodnja toplotne in električne energije. Glavna 
sestavna dela sta električni generator in plinski motor. V bistvu je motor kogeneracije 
ladijski motor, kakršnega najdemo vgrajenega v večini večjih ladij. Razlika med njimi 
je predvsem v gorivu. Kogeneracija uporablja kot gorivo zemeljski plin, ladijski motorji 
pa za svoje delovanje uporabljajo dizelsko gorivo. 

Sestavni deli MKGE so (TES inženiring 2005): 

− prisilno polnjeni OTTO motor na zemeljski plin; 
− sinhroni generator 10,5 kV, 50Hz z nazivno močjo 3029,00 kW; 
− v MKGE integrirani sistem stalnega hlajenja bloka motorja nazivne moči 

1381 kW vključno z ustrezno obtočno črpalko, zaprto raztezno posodo, 
varnostnim ventilom, regulacijo in armaturami; 

− plinska filtrirno-regulacijska proga motorja za vstopni nadtlak 3,2 bar, 
redukcijo nadtlaka za dovod plina neposredno v zgorevalno predkomoro 
motorja na 2,8 bar (min) nadtlaka; 

− plinska filtrirno-regulacijska proga motorja za vstopni nadtlak 3,2 bar in 
redukcijo nadtlaka za dovod plina v mešalno komoro motorja na 20 mbar (min) 
nadtlaka; 

− mešalna komora zemeljskega plina in zajetega zraka za zgorevanje; 
− samodejni mazalni sistem motorja; 
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− nadzorna komandno-krmilna plošča s procesnim računalnikom za optimalno in 
varno samodejno obratovanje, upravljanje, nadzor, merjenje, 24-urno aktivno 
požarno zaščito komore z MKGE; 

− eksterni toplotni modul, ki omogoča prenos toplote iz produktov zgorevanja 
(dimnik plinov) v toplovodni sistem soproizvodnje toplotne energije nazivne 
moči 1658,00kW, vključno z by-passom in elektro-motornimi zapornimi 
loputami ter glušniki s katalizatorjem na odvodu produktov zgorevanja; 

− sistem zasilnega hlajenja motorja modula, ki omogoča obratovanje MKGE, 
vključno z zračno hlajenim hladilnikom; 

− sistem stalnega hlajenja zmesi zraka in goriva po kompresiji (delovni hladilnik 
– intercooler) ter mazalnega olja, vključno z zračno hlajenim hladilnikom; 

− sistem krmiljenja by-passa na produktih zgorevanja ter regulirnih ventilov na 
toplovodnem sistemu, ki omogoča obratovanje MKGE le za proizvodnjo Qel 
(Qtpl se v celoti odvaja v okolje); 

− protihrupna komora za pridušitev 35 dB(A) od 100 dB(A) na 65 dB(A) hrupa 
od MKGE v kotlovnici; 

− sistem prisilnega prezračevanja prostora glušne komore, v kateri je MKGE 
nameščena, vključno z dovodnimi ventilatorji, regulacijskimi žaluzijami in 
kanali za dovod in odvod zraka iz komore ter z dušilniki zvoka za 
preprečevanje širjenja zvoka iz objekta; sistem deluje samodejno v smislu 
vzdrževanja ustrezne temperature zraka v komori, sočasno pa dovaja zrak za 
izgorevanje; 

− rezervoar volumna 2,0 m3 za sveže mazalno olje vključno s črpalko in 
nivojskim stikalom z dajalnikom signala na nadzorno komandno ploščo; 

− rezervoar volumna 2,0 m3 za odpadno mazalno olje vključno s črpalko; 
− dnevni rezervoar volumna 250 l za sveže mazalno olje vključno s črpalko in 

nivojskimi stikali z dajalnikom signala (vklop, izklop) s priročnim lovilcem 
olja; 

− dovod zemeljskega plina nadtlaka 3,2 bar s plinomerom in dajalnikom signala; 
− priklop na toplotni energetski sistem Polaj vključno z merilnikom proizvedene 

energije in dajalnikom signala; 
− odvod produktov zgorevanja v okolje (glušnik in dimnik – 45 dB(A) na razdalji 

10 m).  



Kogeneracija  

38 

3.5.1 Motor kogeneracijske enote 

Motor, motorni toplotno modul in generator so nameščeni v montažni protihrupni 
komori. Parametri kogeneracijske enote so (TES inženiring 2005): 

− Qtpl(90/70) je 3.039 kW nazivna moč MKGE soproizvedene toplotne energije 
vročevodnega sistema 70/90. OD tega je 1.381 kW v motornem toplotnem 
modulu za hlajenje motorja, 1.658 kW pa v ekstremnem toplotnem modulu za 
hlajenje produktov zgorevanja. 

− Qel je 3.029 kW nazivna moč MKGE proizvedene električne energije. 
− Qdov je 7.076 kW nazivna vhodna moč MKGE vključno z močjo dovedenega 

zemeljskega plina. 
− elη je 42,8 % električni izkoristek MKGE. 

− tplη (90/70) je 42,9 % toplotni izkoristek MKGE. 

− η je 85,7 % skupni izkoristek soproizvodnje MKGE. 

− Bg je 745,00 Nm3 poraba zemeljskega plina MKGE. 
− pn je 3,2 bara vstopnega nadtlaka zemeljskega plina v visokotlačno in 

nizkotlačno plinsko reducirno progo MKGE. 
− Vz je 13.000,00 Nm3 porabe zraka za izgorevanje pri obratovanju MKGE. 
− bolja je 0,94 kg oz. 1,04 litra porabe mazalno motornega olja med obratovanjem 

MKGE. 

Emisije produktov izgorevanja MKGE so naslednje (TES inženiring 2005): 

− dušikovi oksidi (NOx, izraženi kot NO2) pri 5 % O2. <500mg/Nm3, 
− ogljikov monoksid (CO) pri 5 % O2. <650mg/Nm3, 
− skupni prah <50 mg/Nm3. 

3.5.2 Krmilna omara 

Postrojenje kogeneracije je vodeno in nadzorovano s komandno krmilne plošče. V 
komandni plošči je vgrajen procesni računalnik za elektro zaščito, avtomatsko 
sinhronizacijo, samonadzor in merjenje obratovalnih parametrov sistema. Sistem ima 
vgrajen tudi krmilnik Centralnega Nadzornega Sistema (CNS), ki je povezan s 
sistemskimi tipalkami, na drugi strani pa s procesnim računalnikom. V procesnem 
računalniku se zbirajo vsi vhodni in izhodni signali MKGE in njene spremljajoče 
opreme. V njem se podatki obdelujejo po določenih algoritmih, ki upravljajo 
kogeneracijsko enoto z njeno spremljajočo opremo. Hkrati pa služijo tudi pri 
obveščanju, zaščiti in nadzoru obratovanja kogeneracijske enote. Komandna krmilna 
plošča je nameščena v objektu kogeneracije. Preko mrežne povezave je omogočena 
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nastavitev obratovanja kogeneracijske enote preko osebnega računalnika uporabnika 
CNS iz kontrolne sobe v toplarni (TES inženiring 2005). 

3.5.3 Eksterni toplotni modul  

Za izkoristek toplote izgorevanja dimnih plinov je prilagojen eksterni modul 
MKGE. Eksterni toplotni modul (ETM) ima 1.658 kW toplotne moči in vsebuje še 
prenosnik toplote, by-pass povezavo z dimnikom, elektromotor loputi in glušnika s 
katalizatorjem. ETM je nameščena ob protihrupni komori. Elementi ETM so toplotno in 
zvočno izolirani. S tem stopnja hrupa v kotlovnici ne presega 65 dB(A), v okolici 
toplarne pa ni višja od 45 dB(A) na razdalji 10 metrov od izvora hrupa (TES inženiring 
2005). 

3.5.4 Protihrupna komora 

Za dušitev hrupa kogeneracijske enote je v objektu toplarne postavljena protihrupna 
komora dimenzij 4,1 m x 10,5 m x 4,0 m (V, Š, D). Konstrukcija protihrupne komore je 
jeklena in obdana s težko gorljivimi zvočno-izolacijskimi ploščami debeline cca. 150 
mm. Naloga protihrupne komore je zniževanje hrupa, kot je bilo že omenjeno pri 
naslovu 3.5.3 Eksterni toplotni modul. V njej je plinski motor, generator in motorni 
toplotni modul. Na protihrupno komoro so pritrjeni tudi priključki za odvod dimnih 
plinov, sistem prisilnega prezračevanja, priključki za zemeljski plin, priključki sistema 
70/90 °C in sistem zasilnega hlajenja motorja modula (TES inženiring 2005). 

3.5.5 Prisilno prezračevanje protihrupne komore 

Zunanji zrak se v prostor protihrupne komore dovaja prisilno, s tem pa se v komori 
ustvarja majhen nadtlak. Zrak v komoro dovajata dva ventilatorja, ki sta nameščena v 
komori. Dovodni zračni kanal, kjer sta nameščena oba ventilatorja, je povezan z 
izoliranim dovodnim kanalom in dovodnim dušilnikom zvoka. Sistem deluje 
avtomatsko, vzdržuje optimalno temperaturo zraka v komori ter skrbi za zadosten dovod 
zraka za zgorevanje. Na dovodnem in odvodnem kanalu so nameščene regulacijske 
žaluzije s 24 V motornim pogonom, ki se krmilijo preko krmilne nadzorne plošče. 

Dovod zraka v komoro: 

− količina zraka  96000 m3/h, 
− dolžina posameznega dušilnika zvoka  3000 mm, 
− širina posameznega dušilnika zvoka  3200 mm, 
− višina posameznega dušilnika zvoka  1700 mm, 
− padec tlaka v dušilniku zvoka  127 Pa, 
− stopnja dušenja zvoka v dušilniku zvoka (pri 250Hz)  48 dB, 
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− stopnja hrupa na 10 m od zunanje dovodne odprtine (pri 250 Hz) 45 dB. 

Odvod zraka iz komore: 

− količina zraka  83000m3/h, 
− dolžina dušilnika zvoka  3000 mm, 
− širina dušilnika zvoka  3200mm, 
− višina dušilnika zvoka  1700 mm, 
− padec tlaka v dušilniku zvoka  96 Pa, 
− stopnja dušenja zvoka v dušilniku zvoka (pri250Hz)  48 dB, 
− stopnja hrupa na 10 m od zunanje dovodne odprtine (pri 250 Hz)   45 dB. 

Maksimalna količina dovedenega zraka (96.000 Nm3/h) je vsota potrebne količine 
zraka za zgorevanje v motorju. 83.000 Nm3/h zraka je potrebnih za odvod sevalne 
toplote motorja in generatorja ter 13.000 Nm3/h zaradi same nazivne moči 
kogeneracijske enote. Med obratovanjem kogeneracijske enote se količina dovedenega 
zraka uravnava samodejno glede na temperaturo zraka v komori. Ta niha med 25 in 
55 °C. Ob segretju zraka nad dovoljeno temperaturo 55 °C se kogeneracijska enota 
samodejno ustavi kljub delovanju ventilatorjev (TES inženiring 2005). 

3.5.6 Eksterni sistemi za hlajenje MKGE 

Elementi postrojenja MKGE imajo izvedene tri zaprte toplovodne sisteme hlajenja 
(TES inženiring 2005): 

− Sistem stalnega hlajenja zmesi in zraka preko intercooler-ja in mazalnega 
sistema. Sistem vključuje tudi zračno hlajenje hladilnika nazivne moči 425 kW 
pri toplotnem sistemu 50/40 °C. Ob vsem tem sistemu so nepogrešljivi 
elementi tudi ustrezne obtočne črpalke, raztezne posode in varnostni ventili. 

− Drugi sistem je sistem zasilnega hlajenja motornega modula, ki omogoča 
obratovanje MKGE do vstopne temperature povratne vode 88 °C pri nazivni 
moči 1215 kW. Enak sistem hlajenja uporabljamo tudi, kadar MKGE proizvaja 
samo električno energijo pri nazivni moči 1152 kW. Ob tem se uporablja tudi 
zračno hlajenje hladilnika nazivne moči 1215 kW pri sekundarnem toplotnem 
režimu 80/60 °C.  

− Tretji sistem hlajenja pa je integrirani sistem stalnega hlajenja bloka motorja 
pri nazivni moči 1381 kW. 

Sistemi so fizično ločeni in opremljeni z obtočnimi črpalkami, ekspanzijskimi 
posodami, varnostnimi ventili in cevnimi povezavami, ki povezujejo priključke na enoto 
MKGE in priključke na zračno hlajenih hladilnikih. 
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Sistem je napolnjen z mešanico mehke vode in glykola v razmerju 65:35. Mešanica 
pride do izraza v zimskih mesecih, saj preprečuje zmrzovanje tekočine v sistemu do  
-25 °C. 

Zračno hlajeni hladilniki so vertikalne izvedbi in so dimenzionirani tako, da ne 
presegajo stopnje hrupa 45 dB(A) na razdalji 10 metrov od izvora hrupa (TES 
inženiring 2005). 

3.5.7 Izpušni sistem MKGE 

Izpušni sistem MKGE je izdelan iz cevi, kolen in veznih elementov dimenzije DN 
600. Elementi so izdelani iz kotlovske pločevine in nerjaveče pločevine. Vsi elementi so 
toplotno in zvočno izolirani z mineralno volno debeline 100–200 mm, ovite v 
aluminijast oklep. Debelina toplotne in zvočne izolacije elementov izpušnega sistema je 
odvisna od naloge, ki jo opravlja. 

Izpušni sistem je sestavljen iz: 

− glušnika 1 s katalizatorjem, 
− toplotnega prenosnika (dimni plini/kotlovska voda) z obvodom (by passom) in 

elektromotorji, 
− glušnika 2, 
− nadtlačnega dimnika (odvod v okolje) dimenzije 600, 
− izpušne cevi DN 600, 
− različnih držal in konzol s kompenzatorji vibracij, ki kompenzirajo raztezke in 

vibracije, ki se pojavljajo ob delovanju MKGE. 

Izpušni toplotni plini potekajo od motorja preko glušnika 1, kjer se v katalizatorju 
izvede nadzor in uravnavanje kakovosti izgorevanja, ki poteka preko nadzorne plošče. 
Nadalje se toplotni izpušni plini ustavijo v toplotnem prenosniku, kjer ogrevajo 
povratno vodo daljinskega centralnega ogrevanja. Nastali kondenz je odveden skozi 
izpušno cev v okolico, kjer ne presega stopnje hrupa 45 dB(A) na razdalji deset metrov 
od izpuha v okolje. 

Druga možnost izpuha toplotnih izpušnih plinov poteka preko glušnika 2 in se 
izvede neposredno v okolico, brez koriščenja toplotne energije preko toplotnega 
prenosnika, ki nastane pri delovanju MKGE. Ta način odvoda toplotnih izpušnih plinov 
se uporablja, kadar proizvajamo samo električno energijo ali ob manjšem odvzemu 
toplotne energije (TES inženiring 2005). 

3.5.8 Sistem samodejnega mazanja motorja MKGE 

MKGE ima vgrajen sistem samostojne oskrbe z motornim oljem. Oskrba z oljem 
poteka iz dnevnega rezervoarja s prostornino 250 litrov. Ukaz za samodejno oskrbo 
motorja z motornim oljem da nivojsko stikalo, ki je nameščeno v oljnem koritu (karter) 
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motorja. Urna poraba motornega olja znaša 1,04 litra na uro, kar pomeni, da zaloga olja 
v polnem dnevnem rezervoarju zadostuje za približno 240 ur delovanja MKGE. 
Samodejno polnjenje dnevnega rezervoarja se izvede iz rezervoarja svežega olja, ko 
nivojsko stikalo v dnevnem rezervoarju vključi črpalko za dolivanje olja.  

Ob menjavi motornega olja na vsakih 2000 ur se oljno korito motorja izprazni s 
pomočjo črpalke, ki je nameščena v rezervoarju rabljenega olja. Rabljeno olje odpelje 
na uničenje dobavitelj motornega olja, ki obenem dobavi tudi novo motorno olje za 
rezervoar svežega olja.  

Poskrbljeno je tudi za varnost pred izlitjem olja iz rezervoarjev v okolico. 
Rezervoarji so nameščeni v oljetesnem betonskem bazenu, katerega kapaciteta je za 
10 % večja od kapacitete vseh rezervoarjev. 

Rezervoarji in oljni cevovodi so antikorozijsko zaščiteni. Cevna instalacija med 
rezervoarji je izdelana iz jeklenih brezšivnih cevi (TES inženiring 2005). 

3.6 Tehnološka voda 

Tehnološka voda je eden od pomembnih elementov v sistemu daljinskega 
centralnega ogrevanja. S pomočjo tehnološke vode, ki nastaja v mehčalni napravi, se 
podaljšuje življenjska doba cevovodom, kotlom in kogeneracijski enoti in poskrbi za 
boljši izkoristek toplotne energije v sistemu. 

3.6.1 Mehčalna naprava 

Mehčalna naprava je izdelana in inštalirana kot delnotočni ionski izmenjevalec za 
kontinuirano mehčanje vode. Naprava je priključena med sistem kotlov in vodovodnim 
omrežjem. V napravi je mogoče obdelovati vodo do temperature 80 °C, izpiranje pa se 
izvede s hladno vodo. 

Mehčalna naprava deluje na principu zamenjave kationov v vodi raztopljenih soli z 
ioni natrija iz ionske mase. Ionska masa, zaradi katere pride do zamenjave, je v obliki 
kroglic. Te so izdelane iz posebne poliesterske mase in so debeline od 0,3 do 1,2 mm.  

Spremljajoči element mehčalne naprave je tudi ionski filter, v katerem je določena 
količina ionske mase nevtralnega tipa v obliki natrija. Poleg ionskega filtra naprava 
vsebuje še posodo, v kateri se pripravi raztopina soli (NaCl), ki je potrebna za 
regeneracijo ionske mase, ejektor za sesanje in razredčevanje NaCl ter različni 
manometri in števci (Stiplošek 2000). 

3.6.2 Prednosti in izdelava mehke vode 

Mehka voda nastane z elektrolizo, kjer pride do zamenjave kationov. S tem 
postopkom zaščitimo sistem pred korozijo in podaljšamo življenjsko dobo celotnemu 
sistemu.  



Kogeneracija  

43 

Železo je najpogosteje uporabljena kovina v sistemih daljinskega centralnega 
ogrevanja, ki reagira ob prisotnosti elektrolitov v vodi. Najbolj prisotna elektrolita v 
vodi sta kisik in ogljikov dioksid. Prvi preko elektrokemijske izmenjave povzroča 
lokalne galvanske člene, ki ustvarijo luknjičasto obliko korozije. Ogljikov dioksid pa s 
kemično reakcijo razžira železo po celotni površini. Izrazite poškodbe cevovoda in 
ogrevalnega telesa pa nastanejo, kadar voda hkrati vsebuje večje količine kisika in 
ogljikovega dioksida. Znak, da je v sistemu prisotna korozija, je rjavkasta barva vode, 
če jo izpustim na ventilu ogrevalnega telesa. Za preprečevanje korozije moramo torej v 
največji možni meri odstraniti oba elektrolita, kar dosežemo s termičnim oz. fizikalnim 
ter kemičnim odplinjevanjem.  

Za zniževanje trdote vode dodajamo toliko trinatrijevega fostata, da je stalno 
prisoten višek okoli 10–20 mg PO4/l. Ob samostojni uporabi fosfatov pride pri 
zniževanju trdote vode do nastajanja mulja, ki posledično privede do korozije. 

Pri termičnem oz. fizikalnem odplinjevanjem gre v bistvu za višanje temperature 
mehke vode do njenega vrelišča 100 °C. S pomočjo vrenja se skozi odplinjevalec 
izločita kisik in ogljikov dioksid v obliki pare. S takšno obdelavo vode se vsebnost 
kisika zmanjša na 0,1 mg kisika na liter vode in ogljikovega dioksida na manj kot 1 mg 
na liter vode. Ta način obdelave vode z veliko vsebnostjo kisika in ogljikovega dioksida 
je uporaben v kotlovskih postrojenjih. 

Po termičnem odplinjevanju se praviloma dodatno izvede še kemično 
odplinjevanje. Razlog za kemično obdelavo vode je nezadostna odstranitev obeh 
elektrolitov s pomočjo termičnega odplinjevanja. Poleg tega obstaja možnost, da 
termično obdelana voda ponovno absorbira kisik. Za kemično obdelavo vode se že več 
kot 30 let uporablja hidrozin (N2H4) z zelo širokim spektrom delovanja (Stiplošek 
2000). 

3.6.3 Hidrozin  

Pomanjkljivost hidrozina se je pokazala predvsem v zimskih mesecih, saj zelo 
počasi reagira s kisikom. Zaradi tega je na tržišču na voljo nov izdelek pod trgovskim 
imenom Levoxin.  

Ta izdelek glede na normalni hidrozin vsebuje majhne količine organskega 
aktivatorja. Zaradi pogojev, ki vladajo v parnem kotlu, aktivatorji v glavnem razpadejo 
in ne povzročajo močnejšega koncentriranja v kotlovski vodi. 

Najvažnejša lastnost Levoxina je zelo velika reaktivnost, saj reagira 25-krat do 100-
krat hitreje kot normalni hidrazin. Nadaljnje prednosti so alkaliziranje in inhibitorski 
učinek. Z izkoriščanjem zadnje lastnosti je sistem zaščiten pred korozijo že pri sobni 
temperaturi, saj se normalen hidrozin veže hitreje s kisikom pri višjih temperaturah. 
Levoxin ob reakciji s kisikom tvori dušik in vodo, ob tej reakciji pa ne nastaja nobena 
sol, tako ni potrebe po dodatnem odsoljevanju.  
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Izdelek je moč dobiti v različnih koncentracijah. npr. Levoxin 15 pomeni 15 % 
hidrozina v raztopini, ki je tudi standardna koncentracija. Čista oblika ima kemično 
označbo N2H4. 

Izdelek reagira oz. ga doziramo v razmerju 1:1, kar pomeni, da je za 1 gram kisika 
potreben 1 gram 100 % hidrozina (N2H4) oz. okoli 7 gramov Levoxina 15 (Stiplošek 
2000). 

3.7 Delovni proces 

Delovni proces v toplarni (Komunalna energetika) se odvija 24 ur dnevno. V 
sektorju so zaposleni razdeljeni v dve skupini. Prva deluje v prostorih toplarne in 
upravlja plinske kotle in SPTE, druga skupina pa preverja delovanje toplotnih postaj in 
toplotnih podpostaj. 

Vse naprave, ki so v delovanju, vedno strogo nadzorujejo. Nadzor izvajajo v 
kontrolni sobi, v kateri so nameščene kontrolne omarice z vsemi potrebnimi 
aparaturami, manometri in monitorji v povezavi z nadzornimi kamerami. 

Z uravnavanjem kontrolnih konzol se proizvaja količina toplotne energije, ki je 
potrebna za zadovoljevanje odvzema toplote v mestnem centralnem sistemu. V poletnih 
mesecih je odvzem manjši, saj je potreben le za dogrevanje sanitarne vode odjemalcev. 
Na manjši odvzem toplotne energije vpliva v poletnih mesecih tudi letni dopust 
občanov. Za zadovoljevanje potreb po toplotni energiji v poletnih mesecih večinoma 
zadošča delovanje enote SPTE. Če so potrebe po toplotni energiji večje, se v sistem 
dodatno vključi eden od plinskih kotlov. Plinski kotel deluje, dokler niso zadovoljene 
potrebe po toplotni energiji.  

V letu 2008 je podjetje zaključilo z investicijo v dva akumulatorska bazena po 
200 m3. Z njuno umestitvijo v proces proizvodnje in hrambe toplotne energije je 
podjetje ponovno sledilo strategiji zmanjševanja stroškov energenta in racionalnejši 
izrabi proizvedene toplotne energije. Pred umestitvijo akumulatorskih bazenov so se 
pojavljale toplotne izgube preko celega leta. Odvisne so bile predvsem od potreb 
odjemalcev po toplotni energiji, ki niha glede na letni čas. Sedaj odvečno toplotno 
energijo hranijo v akumulatorskih bazenih in jo sprostijo v toplovodno omrežje, ko se 
pokaže potreba po dodatni količini toplotne energije. 

Z uvedbo akumulacijskih bazenov, so se odprle tudi druge možnosti. Podjetje za 
obračun električne energije uporablja dvotarifni sistem obračuna, ki ni ugoden za odkup 
proizvedene električne energije v nočnih uram. S tem se odpirajo dve možnosti. Prva 
možnost je, da preko dneva, ko je odkupna cena električne energije bistveno ugodnejša, 
enota SPTE proizvede maksimalno količino električne energije, toplotna energija pa se 
shrani v bazene za nočne potrebe odjemalcev toplotne energije. Druga možnost je 
proizvodnja električne energije v nočnem času, ko je odkupna cena električne energije 
slabša. Ob tem morajo biti izpolnjeni tudi nekateri drugi pogoji. Dnevna potreba po 
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toplotni energiji mora biti maksimalna, da ni potrebe po hranjenju presežne toplotne 
energije. Presežek toplotne energije se lahko pojavi samo v nočnem času obratovanja 
SPTE in se akumulira v bazene, zjutraj pa mora biti odvzem ponovno maksimalen, da se 
akumulirana toplotna energija odda v toplovodni sistem. Pod temi pogoji je delovanje 
SPTE ekonomsko upravičeno. Takšni pogoji so samo v normalnih zimskih mesecih, ki 
pa jih je zaradi klimatskih sprememb vedno manj. 

Z uvedbo akumulacijskih bazenov se je pokazala še ena dobra, pozitivna lastnost. 
Ta je povezana z akumulacijo mehke vode, ki je na razpolago ob nepričakovanih izlitjih 
mehke vode na toplovodnem sistemu.  

V zimskih mesecih je za zadovoljevanje odvzema toplotne energije potrebno poleg 
delovanja enote SPTE tudi delovanje vseh treh plinskih kotlov. Plinski kotli skozi leta 
svojega delovanja delujejo v različnem številu delovnih ur. S tako porabo podjetje 
poskuša podaljšati življenjsko dobo plinskim kotlom ter s tem zmanjševati stroške 
popravil v amortizacijskih letih. 

Ob delovanju enote SPTE se istočasno proizvaja električna energija. Električna 
energija se preko varnostne elektro omarice in števca, ki šteje proizvedene kWh, spusti 
v elektro distribucijsko omrežje. Delovanje enote SPTE nadzorujejo v isti kontrolni sobi 
kot pri plinskih kotlih.  

Poleg uravnavanja kontrolnih konzol in nadzorovanja kontrolnih omaric je naloga 
kotlarjev tudi redno spremljanje in zapisovanje podatkov s kontrolnih konzol. S 
pomočjo zapisanih podatkov se izračunavajo različne statistike, ki so podlaga za 
nadaljnje odločitve delovanja toplarne in za predvidene nabave zemeljskega plina. 
Potreba po zemeljskem plinu se dnevno izračunava glede na dnevno pridobljene 
podatke in povprečne podatke iz preteklih let. Na podlagi izračuna pooblaščena oseba 
dnevno javlja predvideno potrebo po zemeljskim plinu Geoplinu, s katerim ima podjetje 
podpisano pogodbo o dobavi energenta. Predvidena potreba po zemeljskem plinu mora 
biti čim bolj natančna. Ob napačnem napovedovanju se pri večji porabi spreminja 
nabavna cena energenta tudi do 30 %.  

Naloga kotlarjev je tudi obhod prostorov toplarne, s čimer ugotavljajo morebitne 
napake na plinskih kotlih, enoti SPTE, cevovodnem sistemu in drugih napravah. 

Kotlarji delajo v štirih izmenah; delovni čas druge ekipe, ki skrbi za nadzorovanje 
toplotnih postaj in toplotnih podpostaj, pa je samo v dopoldanskem času oz. od 7. do 15. 
ure. Njihova naloga je dnevno nadzorovanje toplotnih postaj in podpostaj. Sčasoma 
nameravajo uvesti daljinski nadzor nad postajami, s čimer bi zmanjšali stroške 
zaposlenih. Ob odkritju napake na toplotni postaji morajo nemudoma obvestiti toplarno, 
da se napaka zavede v dnevno poročilo, sami pa sanirajo odkrito napako na sistemu. 
Pred sanacijo okvare je treba o okvari obvestiti upravljavca zgradbe in odjemalce 
toplotne energije, ki so povezani s toplotno postajo o okvari, in o predvidenem času 
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odpravljanja okvare. S tem se velikokrat izognemo nepotrebnim konfliktom z lastniki, 
upravljavci in odjemalci toplotne energije.  

Organizirano je tudi 24 urno dežurstvo, ki sprejema morebitne klice strank ali 
toplarne o odkriti okvari na toplovodnem sistemu ali toplotnih postajah in podpostajah.  

Okvare na centralnem daljinskem sistemu so redke, vendar jih je zaradi dotrajanosti 
cevovodov vsako leto več. Zaradi tega podjetje v zadnjih letih veliko investira tudi v 
obnovo obstoječih cevovodov in toplotne postaje.  

Morebitno okvaro na sistemu daljinskega ogrevanja najprej odkrije kotlar v 
toplarni, ker posledično prične padati količina mehke vode v sistemu. V preteklosti je 
bil problem nadomeščanja izgubljene mehke vode, ki je sedaj rešen z akumulacijskimi 
bazeni. Ob novici o okvari na sistemu daljinskega centralnega ogrevanja se vedno 
poraja vprašanje, v kolikšnem času bo odkrita napaka na terenu.  

Cevovodi so napeljani po betonskih kinetah približno en meter pod zemljo. Zaradi 
tega je iskanje napake naporno in dolgotrajno. Voda, ki izteka iz sistema, se lahko 
preliva po kinetah nekaj sto metrov stran, preden pride na površje, če seveda sploh pride 
na površje. Velikokrat okvare najdejo naključno, ko se slučajno sliši zvok pretakanja 
vode. V zimskih mesecih pa iz tal puhti toplota ali para, ki je zelo dobro vidna. 

V primeru dotrajanosti cevovoda se ob pojavu napake pregleda celoten odsek 
cevovoda. Na podlagi videnega se odločijo o odpravi napake ali celo o menjavi 
celotnega odseka cevovoda. Problem sanacije je največji v zimskem času. Takrat se 
sanirajo samo napake, menjava dotrajanega cevovoda pa se prestavi v poletne mesece. 
Za sanacijo okvar in menjavo cevi ima podjetje podpisano pogodbo s specializiranim 
podizvajalcem, ki poskrbi za odpravo napak. Gradbena dela večinoma izvaja enota 
Komunalne gradnje. 

3.7.1 Varstvo pri delu 

Vsi zaposleni v podjetju morajo imeti opravljen izpit iz varstva pri delu in morajo 
pridobljeno znanje pri delovnih procesih tudi upoštevati. Tečaj varstva pri delu 
zaposleni opravljajo v različnih časovnih terminih, ki so določeni glede na delovno 
mesto zaposlenega. Termini so časovno razporejeni od enega leta pa do treh let. 

Poleg varstva pri delu so zaposleni v toplarni poučeni o nevarnostih, ki pretijo v 
delovnih procesih, o nudenju prve pomoči ponesrečencem in o pravilnem reagiranju ob 
morebitnem izbruhu požara v poslovnih ali strojnih prostorih toplarne.  

3.7.2 Nevarnosti na delovnem mestu 

Nesreče na delovnih mestih se v svetu dogajajo dnevno in so posledica napačnih 
odločitev in vpliva različnih dejavnikov. 
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V toplarni se nesreče lahko zgodijo med procesom proizvodnje in distribucije 
toplotne ali električne energije. To pomeni, da do nesreče lahko pride v prostorih 
toplarne, na vročevodih, ki so razpredeni v občini Trbovlje, in na toplotnih postajah. 

Tehnološke nesreče znotraj podjetja se zgodijo med proizvodnjo, z neustreznim 
skladiščenjem in malomarnim vzdrževanjem opreme in njene uporabe. 

Primarni energent v toplarni je zemeljski plin, sekundarni oz. rezervni pa sta TNP 
in ELKO. V prostorih, kjer so nameščeni plinski kotli in MKGE, je zagotovljeno 
naravno zračenje. Naravni vlek preprečuje morebitno kopičenje plina ali hlapov TNP in 
ELKO v prostorih. S tem preventivno preprečujejo morebitne eksplozije zaradi 
koncentracij eksplozivnih snovi. V prostorih so vgrajeni detektorji plina, ki so prvi 
indikator za napoved koncentracije eksplozivnih snovi v prostorih toplarne. 

Varnostni ukrepi ob okvari plinovoda so naslednji (Komunala Trbovlje 1995): 

− V primeru pretrganja plinovoda za zemeljski plin se zapreta glavna ventila v 
MRP in glavna ventila pred vstopom v objekt toplarne. 

− Ob velikih količinah padavin se poveča možnost plazenja terena. Plazenje 
privede do poškodb plinovoda. V tem primeru se zapre ventil za zemeljski plin 
v MRP. Preide se na rezervno napajanje (TNP, ELKO). 

− Ob pretrganju plinovoda za TNP se zapreta glavna ventila v izparilnici 
(EUROPLIN) in glavna ventila pred vstopom v objekt toplarne. Ta možnost 
pride v poštev, če toplarna deluje na TNP, v nasprotnem primeru so ventili 
zaprti in plinovod prazen. 

Do požarov in eksplozij lahko pride zaradi (Komunala Trbovlje 1995): 

− tehnološkega procesa (varjenje, brušenje itd.), 
− iskrenja pri tehničnih okvarah, 
− udarov strel, 
− pregrevanja električnih vodnikov in delov električnih naprav, 
− zaradi slabih stikov ali preobremenjenosti, 
− statične elektrike, 
− sabotaže ali malomarnosti, 
− neupoštevanja navodil za varno delo. 

Varnostni ukrepi zoper požare in eksplozije so preventivne narave. Na napravah in 
električnih napeljavah izvajajo preventivne preglede in redne servise. Kotlarji dnevno 
izvajajo urne obhode po strojnem delu toplarne. Ob ugotovitvi napake na napravah ali 
instalacijah nemudoma ustavijo delovanje naprav in o tem obvestijo nadrejene, ki 
odločajo o nadaljnjem postopku reševanja nastalega problema. 
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Verjetnost verižne nesreče v primeru nesreče z nevarnimi snovmi je velika. 
Energenti, ki se uporabljajo v toplarni, so po svoji kemični sestavi izredno reaktivne in 
eksplozivne snovi. 

V primeru verižne nesreče lahko z veliko verjetnostjo pričakujemo vrsto eksplozij 
in požarov. Pride lahko do lahkih ali tudi težjih telesnih poškodb zaposlenih, reševalcev 
ali občanov, ki bi bili v neposredni bližini toplarne. V najslabšem primeru so možne tudi 
smrtne žrtve. 

V eksplozijah lahko pride tudi do velike materialne škode na sami toplarni in 
stanovanjskih objektih v neposredni bližini toplarne (požari, delne rušitve objektov, 
popolne rušitve objektov).  

Ob kontaminaciji ozračja ali podtalnice so možne tudi zastrupitve nezaščitenih oseb 
in živali v bližini toplarne. 

Ukrepi za preprečevanje nesreč so preventivne narave in so bili že omenjeni. Na 
žalost nikoli ne vemo, kateri dejavniki bodo vplivali na potek dogodkov, ki privedejo do 
tovrstnih nesreč. 

3.8 Plinske poti po Evropi in Sloveniji 

Zemeljski plin kot energent pridobiva vedno večjo vlogo tudi v svetovnem merilu, 
saj pokriva kar 20 % vseh energetskih potreb. Delež porabe v različnih državah po svetu 
je odvisen predvsem od gospodarske razvitosti, lastnih energetskih virov, geografske 
oddaljenosti od nahajališč in ekološke osveščenosti. 

Širša uporaba zemeljskega plina sega le dobrih 40 let v preteklost. Med fosilnimi 
gorivi je ekološko najprimernejši za uporabo na različnih gospodarskih področjih. S 
tega vidika se je v svetu uporaba zemeljskega plina kot primarnega energenta povzpela 
na 24 % in še vedno raste. 

Z naraščanjem njegove uporabe je treba iskati tudi nova nahajališča. Trenutno 
poznane svetovne zaloge zemeljskega plina so enake naftnim zalogam. Ob sedanjem 
obsegu porabe zadostujejo zaloge nafte za 45 let, zaloge zemeljskega plina pa po oceni 
zadostujejo za nadaljnjih 66 let. Na srečo se povečujejo tudi znane zaloge zemeljskega 
plina, katerega pridobivanje je vedno dražje zaradi težje dostopnosti nahajališč. 
Ocenjuje se, da so zaloge zemeljskega plina vsaj dvakrat večje od sedaj poznanih zalog.  

Znane svetovne rezerve zemeljskega plina iz leta 1999 so prikazane v tabeli 3.36 in 
se merijo v milijardah m3. 
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Tabela 3.36 Svetovne zaloge zemeljskega plina v mrd m3 

Področje Zaloge mrd m3 Letna proizvodnja 
mrd m3 

Zaloge v 
letih 

Severna Amerika 6200 704 9 
Latinska Amerika 7740 128 60 
Evropa OECD 6978 274 25 
Srednja Evropa 630 24 26 
Zveza neodvisnih držav 56892 703 81 
Afrika 11028 116 95 
Bližnji Vzhod 53896 193 279 
Azija in Oceanija 14788 254 58 
Svet 158152 2397 66 

Vir: Zveza društev energetikov Slovenije 2005. 

Pomembno je, da imata državi, iz katerih Evropa in Slovenija dobivata zemeljski 
plin, zelo velike znane rezervne zaloge. Te znašajo v Rusiji 48080 mrd m3 in v Alžiriji 
4077 mrd m3. V okviru svetovnih zalog obsega skupna zaloga obeh držav 34 % delež 
vseh poznanih zalog.  

Država EU, ki ni odvisna od ruskega ali alžirskega zemeljskega plina, je Norveška. 
Nizozemska in Velika Britanija sta kljub svojim nahajališčem zemeljskega plina še 
vedno odvisni od uvoza ruskega plina. Edina izvoznica zemeljskega plina v EU je 
Norveška. EU letno porabi oz. uvozi 350 mrd m3 zemeljskega plina. 

V Ukrajini se združijo trije plinovodi, ki potekajo iz Rusije. Del plinovoda se 
odcepi proti Poljski. Drugi del plinovoda pa poteka preko Ukrajine, Slovaške, Češke do 
Nemčije.  

Glavni plinovod med Rusijo in Nemčijo nosi naziv MEGAL (Mitteleuropaische 
Gasleitung) ali srednjeevropski plinovod. V Nemčiji se del plinovoda odcepi in 
nadaljuje pot skozi Francijo proti St. Etienne. Pred tem se del plinovoda odcepi proti 
Parizu in atlantski obali. Pariški plinovod in plinovod, ki poteka ob atlantski obali, se v 
južnem delu Francije združita. Veja se nadaljuje na jug Francije do Pirenejev. 

Na češko-slovaški meji se odcepi plinovod Severni sij, ki Češko oskrbuje z 
zemeljskim plinom. Plinovod poteka nadalje v severno Nemčijo in oskrbuje širše 
območje Berlina in spodnjesaški bazen. 

Drugi del plinovoda se na istem delu odcepi proti jugu Avstrije in nadaljuje pot 
proti severni Italiji. Plinovod nosi ime TAG (Trans Austria Gasleitung) ali Trans-
avstrijski plinovod. Krak plinovoda, ki se v Avstriji odcepi, oskrbuje z zemeljskim 
plinom Slovenijo in nadaljuje pot v sosednjo Hrvaško. 

Na meji med Avstrijo in Slovaško je nahajališče naftnih derivatov, ki z zemeljskim 
plinom oskrbuje severno Avstrijo in južni del Nemčije. Ime plinovoda je WEG (West 
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Austria Gasleizung) ali zahodni avstrijski plinovod. Drugi del plinovoda oskrbuje del 
Slovaške ter se na koncu vključi v MEGAL. 

V Ukrajini se del plinovoda odcepi proti Madžarski in Romuniji. Iz Madžarske se 
plinovod nadaljuje v države nekdanje Jugoslavije, drugi krak plinovoda pa je speljan 
preko Moldavije v Bolgarijo do mesta Varna in naprej do Sofije. 

Na zahodnem delu Evrope so države (Velika Britanija, Norveška in Nizozemska), 
ki niso odvisne ali so le delno odvisne od ruskega zemeljskega plina. Njihova glavna 
nahajališča so v Severnem morju, kjer po morskem dnu potreka razvejano omrežje 
naftovodov in plinovodov.  

Gradnja plinovodov se je v Sloveniji pričela jeseni leta 1976. Slabi dve leti kasneje 
je po plinovodu dobavljen prvi zemeljski plin. Slovenski plinovodi so zasnovani tako, 
da visokotlačni plinovodi potekajo čim bližje industrijskim središčem in velikim 
odjemnikom plina.  

V Sloveniji imamo štiri glavne tako imenovane magistralne plinovode: 

− od avstrijsko-slovenske meje do slovensko-hrvaške meje poteka vod (M1), 
premera 500 mm v dolžini 61 km, 

− od slovensko-hrvaške meje do Vodic poteka vod (M2) premera 400 mm v 
dolžini 107 km, 

− od italijansko-slovenske meje do Vodic poteka vod (M3) premera 500 mm v 
dolžini 100 km, 

− od Rogaške Slatine do Novega mesta poteka vod (M4) premera 400 mm v 
dolžini 72 km. 

Iz magistralnih plinovodov potekajo regionalni plinovodi, preko katerih se 
oskrbujejo porabniki, kot so: individualne hiše, tovarne, toplarne, javne ustanove, 
plinarne itd. Obratovalni tlak v magistralnih in regionalnih plinovodih, razen v M3, je 
50 barov. V M3 je obratovalni tlak 67 barov. Do sedaj je bilo po Sloveniji izgrajenih 
približno 980 km plinovodov različnih premerov. Od tega je 738 km visokotlačnih in 
242 km srednjetlačnih plinovodov. V srednjetlačnih plinovodih obratovalni tlak ne 
presega 16 barov. 

Na obstoječem sistemu so tri mejne postaje. To so: Ceršak na avstrijsko-slovenski 
meji, Šempeter na italijansko-slovenski meji in Rogatec na slovensko-hrvaški meji. 
Poleg mejnih postaj so na sistemu še po ena razdelilna postaja v Vodicah, kompresorska 
postaja in preko 235 merilnih postaj. Preko merilnih postaj se oskrbujejo lokalni 
distributerji, plinarne ali neposredni odjemalci plina. 

V Slovenijo dobavljamo zemeljski plin po dveh transportnih poteh (priloga 4). Prva 
transportna pot pride v Slovenijo v Ceršaku na avstrijsko-slovenski meji. Skozi 
avstrijski plinovod do nas prispe ruski zemeljski plin. Preko plinovoda M1 se zemeljski 
plin transportira naprej po M2 in M4 do merilnih postaj. Del zemeljskega plina pa se 
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transportira po M1 do mejne postaje Rogatec na slovensko-hrvaški meji in se dobavi 
hrvaškemu distributerju INA. Druga transportna pot zemeljskega plina poteka preko 
Italije do mejne postaje Šempeter. Poreklo dobavljenega zemeljskega plina je Alžirija. 
Od mejne postaje Šempeter se zemeljski plin transportira naprej po M3 do razdelilne 
postaje v Vodicah. 

Povpraševanje po zemeljskem plinu niha dnevno, tedensko in glede na letni čas. 
Zaradi tega sta v plinovodni sistem priključeni tudi dve skladišči za zemeljski plin. Prvo 
je v Avstriji, druga pa na Hrvaškem. Naloga skladišč je skladiščenje presežka 
zemeljskega plina za čas, ko je povpraševanje po plinu večje. Ob zmanjšanjem 
povpraševanju po plinu se presežek plina deponira v avstrijskem ali hrvaškem skladišču, 
ob povečanem povpraševanju pa se rezervni plin sprosti iz avstrijskega skladišča. 
Rezerva v hrvaškem skladišču ni dosegljiva, zato se, po dogovoru med Slovenijo in 
Hrvaško, iz plinovoda M1 izloči potrebna količina plina, ki je last hrvaškega 
distributerja. 

Dnevno povpraševanje po plinu nastaja zaradi različnih urnih odjemov plina. V 
industriji je poraba odvisna od tehnoloških procesov in režima dela (eno-, dvo- ali 
troizmensko delo). V široki potrošnji je odjem odvisen od življenjskega ritma (kuhanje, 
sanitarna voda itd.) in zunanjih temperatur (ogrevanje). 

Tedenska nihanja nastajajo zaradi zmanjševanja (vikendi, prazniki) ali povečanja 
industrijske proizvodnje (povečana naročila). 

Letno ali sezonsko nihanje nastane zaradi različnih potreb po plinu v poletni 
(nekurilni) ali zimski (kurilni) sezoni. Tudi v sami kurilni sezoni poraba plina niha glede 
na zunanje temperature. 

Z uvedbo plinovodov je bila ustanovljena družba Geoplin, d. o. o., ki upravlja 
slovenske plinovode. Osnovna naloga dispečerskega centra s sedežem v Ljubljani je 
zagotavljanje stabilnosti plinovodnega sistema glede na odjem zemeljskega plina. 
Center deluje 24 ur dnevno in preko telemetrije nadzoruje 65 postaj. Telemetrijsko so 
nadzorovane vse tri mejne postaje, razdelilna postaja v Vodicah in pomembnejša 
vozlišča, kot so: Podlog, Kidričevo, Brestanica in Trojane. Vse te postaje so tudi 
daljinsko vodene.  

Poleg teh so telemetrijsko nadzorovane tudi merilno-regulacijske postaje, ki so 
nameščene v neposredni bližini večjih porabnikov. Postaje, ki so samo telemetrijsko 
nadzorovane, dispečerskemu centru pošiljajo podatke o trenutnem stanju v plinovodu.  

Slaba stran tega je nezmožnost delovanja na daljavo in takojšnjega odzivanja centra 
ob morebitni destabilizaciji sistema na določenih odsekih plinovoda. 
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4 UMESTITEV DODATNE ENOTE SPTE (MKGE) 

Na podlagi triletnih izkušenj in spremljanja obratovanja prve vgrajene enote SPTE 
so se v podjetju odločili za ponovno investicijo v dodatno enoto SPTE. Naloga nove 
enote SPTE bi bila proizvodnja električne in toplotne energije predvsem v zimskem 
času in ob morebitnih izpadih prve enote SPTE. 

Število zaposlenih se posledično zaradi uvedbe nove enote SPTE ne bo povečalo, 
saj v podjetju načrtujejo priključitev enote SPTE 2 na obstoječ sistem centralnega 
daljinskega ogrevanja in izvajanje nadzora nad enoto v dosedanji nadzorni sobi 
toplarne. 

Vse tehnične karakteristike SPTE 2 so identične enoti SPTE 1 in so bile podane v 
prejšnjih poglavjih diplomske naloge. V nadaljevanju se bomo dotaknili samo 
ekonomskega učinka uvedbe nove enote SPTE (SPTE 2). 

4.1 Finančna konstrukcija nove investicije 

Z odločitvijo o novi investiciji v SPTE 2 so se pričele odvijati različne dejavnosti. 
V prvi vrsti je bilo treba izdelati investicijski program, ki je podan v tabelah 4.1 in 4.2. 
V tabeli 4.1 je prikazana predvidena vrednost nove investicije, ki je razdeljena na lastna 
sredstva in sredstva, pridobljena preko lizinga, v tabeli 4.2 pa je predstavljen razrez 
finančnih sredstev po določenih specifičnih delih, ki omogočajo dobavo, vgradnjo in 
brezhibno delovanje enote SPTE 2. 

Tabela 4.1 Predvidena finančna konstrukcija 

Zaporedna št. Vir Vrednost/EUR Delež (v %) 
1 Lastna sredstva 999.410,00 45,86 
2 Lizing 1.180.000,00 54,14 
3 Skupaj 2.179.410,00 100,00 

Vir: Komunala Trbovlje 2008. 
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Tabela 4.2 Predviden razrez vrednosti investicije 

Zap. 
št. Postavka Ocena 

vrednosti/EUR 
Delež 
(v %) 

1 Projektna dokumentacija 68.100,00 3,12 

2 Stroški vodenja projekta in strokovnega 
nadzora 53.000,00 2,43 

3 Plinski motor kogeneracije 1.403.556,00 64,40 
4 Gradbeno obrtniška dela 298.410,00 13,69 
5 Strojne instalacije 171.741,00 7,88 
6 Elektro instalacije 184.604,00 8,47 
 Skupaj 2.179.411,00 100,00 

Vir: Komunala Trbovlje 2008. 

Z umestitvijo SPTE 2 je povezano tudi povečanje porabe zemeljskega plina. V 
projekciji porabe se podatki za SPTE 1 nanašajo na realno delovanje enote v letu 2008. 
Enota SPTE 2 naj bi delovala samo v hladnejših mesecih (od novembra do aprila) in ob 
servisiranju enote SPTE 1. Predvideno delovanje SPTE 2 je okoli 4344 delovnih ur na 
sezono. 

Uvedba nove enote SPTE bo dejansko povečala porabo zemeljskega plina, na drugi 
strani pa bo na področju delovanja plinskih kotlov zaradi tega prišlo do zmanjšanja 
porabe zemeljskega plina, kar je prikazano v tabeli 4.3. V tabeli je prikazana zmanjšana 
poraba zemeljskega plina na plinskih kotlih z uvedbo obeh enot SPTE. Z uvedbo enote 
SPTE 2 se predvideva zmanjšanje porabe zemeljskega plina v višini 1.593.335,76 Sm3. 
V projekciji zmanjšanja porabe zemeljskega plina z uvedbo SPTE 1 je bil uporabljen 
izračun v višini 2.563.896,75 Sm3. Za primerjavo si lahko vzamemo tabelo 3.6, kjer je 
prikazano realno zmanjšanje zemeljskega plina na plinskih kotlih z uvedbo SPTE 1, kot 
je upoštevano v projekciji.  

Dejansko povečanje porabe zemeljskega plina z uvedbo SPTE 2 je po izračunih 
1.820.440,08 Sm3. S tem bi poraba zemeljskega plina v toplarni znašala okoli 
10.812.339,00 Sm3. 

Tabela 4.3 Zmanjšana poraba zemeljskega plina na plinskih kotlih 

 Poraba Nm3/h Poraba Sm3/h SPTE 1 SPTE 2 
Ure 8031 4344 
bgKE 744,96 785,86 5.493.721,00 3.413.768,47 
bgKE(kotl) -347,7 -366,79 2.563.896,75 1.593.335,76 
bgKE(topl) 397,26 419,07 2.929.789,11 1.820.440,08 

 
V projekciji je pri izračunu ekonomskih učinkov uporabljena cena zemeljskega 

plina v višini 0,2978 EUR, ki je v veljavi od 1. novembra 2009 in objavljena na spletni 
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strani Istrabenza (priloga 5). Ob upoštevanju omenjene cene in ob zmanjšanju porabe 
zemeljskega plina na plinskih kotlih bo podjetje z uvedbo obeh enot SPTE predvidoma 
letno prihranilo 1.238.023,81 EUR finančnih sredstev. 

Ob povečani porabi zemeljskega plina je treba omeniti tudi predvidene delovne ure 
obeh enot SPTE. V tabelah 4.4 in 4.5 je prikazano predvideno delovanje obeh enot 
SPTE v visoki (VT) in nizki dnevni tarifni postavki (MT) ter visoki sezoni (VS), srednji 
sezoni (SS) in nizki sezoni (NS). 

Tabela 4.4 Predvidene delovne ure SPTE 1 

Sezona Meseci VT (h/letno)  MT (h/letno) Skupaj (h/letno) 
VS 3 1.001,00 1.159,00 2.160,00 
SS 4 1.365,00 1.563,00 2.928,00 
NS 5 1.703,00 1.240,00 2.943,00 
Skupaj     8.031,00 

 

Tabela 4.5 Predvidene delovne ure SPTE 2 

Sezona Meseci VT (h/letno)  MT (h/letno) Skupaj (h/letno) 
VS 3 1.001,00 1.159,00 2.160,00 
SS 4 1.014,00 1.170,00 2.184,00 
NS 5 0,00 0,00 0,00 
Skupaj     4.344,00 

 
Iz obeh omenjenih tabel je razvidno, da SPTE 2 v NS predvidoma ne bo obratovala. 

Razlog za to je premajhen odvzem toplotne energije v poletnih mesecih in nizka 
odkupna cena za proizvedeno in prodano električno energijo. 

S predvidenimi delovnimi urami delovanja enot SPTE se posledično poveča tudi 
količina porabljenega motorno mazalnega olja, ki je potreben za normalno delovanje 
enot. V tabeli 4.6 je prikazana predvidena poraba omenjenega olja. 

Tabela 4.6 Predvidena poraba motorno mazalnega olja 

 Olje SPTE 1 SPTE 2 Skupaj 
Ur delovanja  8.031,00 4.344,00 12.375,00 
Na 1 uro 1,04 8.352,24 4.517,76 12.871,04 
Na 2000 ur 670,00 2.690,39 1.455,24 4.815,63 
Skupaj   11.042,63 5.973,00 17.015,63 

 
Skupna poraba motorno mazalnega olja je ocenjena na okoli 17. 015,63 litrov preko 

celega leta. Od tega porabi SPTE 1 11.042,63 litrov olja, SPTE 2 pa 5.973,00 litrov olja 
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za 4344 delovnih ur letno. Motorno mazalno olje, ki je potrebno pri servisiranju na 
vsakih 2000 delovnih ur, je upoštevano v ceni servisiranja.  

Na delovne ure enot SPTE so vezani tudi obdobni pregledi in servisi, ki se izvajajo 
na 1000 oz. 2000 delovnih ur. Delovne ure enot SPTE in servisi na omenjenih delovnih 
urah se upoštevajo pri 100 % delovanju enot SPTE. Z nižjim delovanjem enot SPTE se 
posledično terminsko zamaknejo tudi servisi. 

Na podlagi rednih kontrol viskoznosti olja se določi termin obdobnega servisa. S 
tem načinom kontrole podjetje prihrani stroške rednih servisov, posledično pa je zaradi 
manjše obremenitve enote SPTE manjša tudi poraba zemeljskega plina, posledično pa je 
manjša tudi proizvodnja toplotne in električne energije. 

4.2 Projekcija predvidenih stroškov 

Z investicijo v novo enoto SPTE se posledično povečajo vsi stroški, ki so kakor 
koli vezani na delovanje dodatne enote. Največji strošek predstavlja nabava 
zemeljskega plina, ki si ga bomo kot prvega ogledali v tabeli 4.7. 

Tabela 4.7 Stroški dobavljenega zemeljskega plina za enoti SPTE 

 Cena Sm3 SPTE 1 SPTE 2 Skupaj 
Poraba ZP/Sm3  5.493.721,00 3.413.768,47 8.907.489,47 
Strošek ZP 0,2978 1.636.030,11 1.016.620,25 2.652.650,36 

 
V omenjeni tabeli je prikazano, da je nabavna cena 1 Sm3 prevzeta z Istrabenzove 

spletne strani za občino Novo mesto – 0,2978 EUR in je orientacijska cena pri projekciji 
stroškov. Enota SPTE 1 tako predvidoma za svojih 8031 delovnih ur porabi 
5.493.721,00 Sm3 zemeljskega plina v vrednosti 1.636.030,11 EUR. SPTE 2 naj bi 
izvedla 4344 delovnih ur in za svoje delovanje naj bi porabila 3.413.768,47 Sm3 
zemeljskega plina v vrednosti 1.016.620,25 EUR. Skupni predvideni stroški nabave 
zemeljskega plina za obe enoti SPTE naj bi znašali 2.652.650,36 EUR.  

Naslednji nastali stroški so enako povezani z nabavo zemeljskega plina, ki je 
potreben za delovanje plinskih kotlov. Izračun stroškov nabave zemeljskega plina 
temelji na dejanski porabi za leto 2008 in je zmanjšan za predvideno količino, ki je bila 
izračunana na podlagi predvidene umestitve nove enote SPTE. Omenjeni izračun je 
viden v tabeli 4.8.  

Tabela 4.8 Poraba zemeljskega plina v plinskih kotlih  

 Cena ZP Kotli 2008 SPTE 2 Stroški ZP za kotle 
Poraba ZP/Sm3  3.498.178,00 1.593.335,76 1.904.842,24 
Stroški ZP 0,2978 1.041.757,41 474.495,39 567.262,02 
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V tabeli je prikazana letna količina porabljenega zemeljskega plina v višini 
3.498.178,00 Sm3. V zadnjem stolpcu je prikazana predvidena poraba plina po umestitvi 
nove enote SPTE, ki naj bi znašala 1.904.842,24 Sm3. S tem bi se stroški nabave plina 
zmanjšali z dosedanjih 1.041.757,41 EUR na predvidenih 567.262,02 EUR. S tem 
podjetje prihrani 474.495,39 EUR finančnih sredstev. 

Tretji strošek je povezan z dobavo motornega mazalnega olja, ki je potrebno za 
pravilno delovanje enot SPTE. Izračun stroškov je prikazan v tabeli 4.9.  

Tabela 4.9 Stroški motorno mazalnega olja 

Poraba olja Cena/liter SPTE 1 SPTE 2 Skupaj 
Ure delovanja letno 8.032,00 4.344,00 12.376,00 
Na 1 uro delovanja 2,61 20.963,52 11.337,84 32.301,36 
Na 2000 ur delovanja 2,61 7.021,90 3.798,18 10.820,08 
Skupaj  27.985,42 15.136,02 43.121,44 

Vir: Komunala Trbovlje 2008. 

Iz tabele je razvidno, da SPTE 1 za svoje delovanje porabi motorno mazalnega olja 
v vrednosti 20.963,52 EUR. SPTE 2 bi po izračunih za 4344 delovnih ur porabila olja v 
vrednosti 11.337,84 EUR. Skupni strošek motorno mazalnega olja, ki bi ga enoti 
porabili za urno delovanje, predvidoma znaša 32.301,36 EUR. Vrednost stroškov olja, 
ki je naveden pod rubriko »na 2000 ur delovanja«, je prikazana samo informativno. 
Stroški menjave motornega mazalnega olja so vračunani v rednih obdobnih servisih na 
2000 delovnih ur.  

Četrti strošek so stroški servisiranja, ki se pojavijo na 2000 delovnih ur enot SPTE. 
V tabeli 4.10 so prikazni predvideni stroški servisiranja enot SPTE. 

Tabela 4.10 Predvideni stroški servisiranja enot SPTE 

 Cena v EUR/h SPTE 1 SPTE 2 Skupaj 
Delovne ure 8.032,04 4.344,00 12.376,04 
Servis  12,50 100.400,50 54.300,00 154.700,50 
Skupaj    154.700,50 

Vir: Komunala Trbovlje 2008. 

Stroški obdobnih servisov za SPTE 1 bi pri 8031 delovnih urah znašali 
100.400,50 EUR. Za enoto SPTE 2 bi po predvidevanjih za obdobne servise potrebovali 
okoli 54.300,00 EUR sredstev. Skupni strošek servisov bi letno znašal 154.700,50 EUR.  

Peti strošek je povezan s plačilom okoljske takse za izgorevanje goriva in je podan 
v tabeli 4.11.  
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Tabela 4.11 Stroški plačila takse CO2 

 Cena Sm3 SPTE 1 SPTE 2 Skupaj 
Poraba ZP  5.493.721,00 3.413.768,47 8.907.489,47
Strošek ZP 0,0252 138.441,77 86.026,97 224.468,73

 
Stroški okoljske takse so povezani s količino porabljenega zemeljskega plina pri 

delovanju enot SPTE. Skupni predvideni stroški za plačilo okoljske take bi znašali 
224.468,73 EUR ob omenjeni ceni 0,0252 EUR na porabljeni Sm3. Višina takse se 
spreminja glede na višino dobavljene cene zemeljskega plina. 

Šesti strošek je povezan najemom finančnih sredstev za nakup SPTE 1 in SPTE 2. 
Mesečna anuiteta za SPTE 1 znaša 17.085,79 EUR. Strošek anuitete za SPTE 2 znaša 
17.781,89 EUR. Skupni strošek anuitet znaša 34.867,68 EUR. 

4.3 Projekcija predvidenih prihodkov 

Kot smo že omenili, podjetje pri obračunu prodane električne energije uporablja 
dvotarifni sistem obračuna, ki se je pokazal za ugodnejšega od enotarifnega. V tabeli 
4.12 je prikazan izračun povprečne odkupne cene za obdobje desetih let in je izhodišče 
za izračun predvidenih prihodkov.  

Tabela 4.12 Povprečna cena po enotarifnem sistemu 

Leto Znižanje cen  Cena EUR 
Do 5 let 0 % 0,0750700 0,0750700 
Od 5 do 10 let 5 % 0,0750700 0,0713165 
Od 10 naprej 10 % 0,0750700 0,0675630 
Skupaj  0,0750700 0,0713165 

Vir: Energetski zakon 2002. 

Povprečna odkupna letna cena električne energije, ki je uporabljena v projekciji, 
znaša 0,0713 EUR. Prikaz predvidenega prihodka temelji na predvidenih delovnih urah 
SPTE 1 in SPTE 2. V projekciji naj bi SPTE 1 delovala 8031 ur, kar je enako številu 
delovnih ur iz leta 2008. Enota SPTE 2 pa naj bi delovala 4344 delovnih ur. Ker 
podjetje uporablja dvotarifni obračunski sistem, je treba prikazati dnevne tarifne 
postavke in sezone, v katerih naj bi obe enoti SPTE delovali. Prikaz delovnih ur SPTE v 
časovnih terminih je prikazan v tabelah 4.13 in 4.14.  
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Tabela 4.13 Obratovalne ure SPTE 2 v VT in MT 

Sezona Meseci VT (h/letno)  MT (h/letno) Skupaj (h/letno) 
VS 3 1.001,00 1.159,00 2.160,00 
SS 4 1.014,00 1.170,00 2.184,00 
NS 5 0,00 0,00 0,00 
Skupaj     4.344,00 

 

Tabela 4.14 Obratovalne ure SPTE 1 v VT in MT 

Sezona Meseci VT (h/letno)  MT (h/letno) Skupaj (h/letno) 
VS 3 1.001,00 1.159,00 2.160,00 
SS 4 1.365,00 1.563,00 2.928,00 
NS 5 1.703,00 1.240,00 2.943,00 
Skupaj     8.031,00 

 
V obračunskem delu prihodkov so izračuni v zgornjih tabelah prva polovica poti, ki 

pelje do izračuna predvidenih prihodkov. Za dokončen obračun podatkov je treba preko 
določenih koeficientov (priloga 2) preračunati povprečno odkupno letno ceno po 
enotarifnem sistemu. S preračunavanjem pridemo do dejanskih odkupnih cen električne 
energije v dvotarifnem sistemu. 

Koeficienti, preračunane cene, število obratovalnih ur v dnevnih tarifah in različnih 
sezonah ter skupni predvideni prihodki so prikazani v naslednjih tabelah 4.15 in 4.16. 

Tabela 4.15 Predvideni prihodki SPTE 2 v VT in MT 

VT           

Sezona Faktor VT Cena EUR VT (h/letno) Nazivna 
moč/KW Skupaj EUR 

VS 1,40 0,0998 1.001,00 3.029 302.725,05 
SS 1,20 0,0856 1.014,00 3.029 262.848,47 
NS 1,00 0,0713 0,00 3.029 0,00 
Skupaj   0,0856 2.015,00  565.573,52 

MT           

Sezona Faktor MT  Cena MT MT (h/letno) Nazivna 
moč/KW Skupaj EUR 

VS 1,00 0,0713 1.159,00 3.029 250.362,73 
SS 0,85 0,0606 1.170,00 3.029 214.828,08 
NS 0,70 0,0499 0,00 3.029 0,00 
Skupaj   0,0606 2.329,00  465.190,81 
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Tabela 4.16 Predvideni prihodki SPTE 1 v VT in MT 

VT           

Sezona Faktor VT Cena EUR VT (h/letno) Nazivna 
moč/KW Skupaj EUR 

VS 1,40 0,0998 1.001,00 3.029 302.725,05 
SS 1,20 0,0856 1.365,00 3.029 353.834,48 
NS 1,00 0,0713 1.703,00 3.029 367.875,53 
Skupaj   0,0856 4.069,00  1.024.435,06 

MT           

Sezona Faktor MT  Cena MT  MT (h/letno) Nazivna 
moč/KW Skupaj EUR 

VS 1,00 0,0713 1.159,00 3.029 250.362,73 
SS 0,85 0,0606 1.563,00 3.029 286.988,27 
NS 0,70 0,0499 1.240,00 3.029 187.502,03 
Skupaj   0,0606 3.962,00  724.853,04 

 
Ob pogledu na tabeli 4.15 in 4.16 je viden predviden prihodek od prodaje električne 

energije. Enota SPTE 2 naj bi ustvarila za 1.030.764,33 EUR prihodkov, enota SPTE 1 
pa 1.759.288,10 EUR. Skupni prihodek od prodaje električne energije naj bi torej znašal 
2.780.052,43 EUR. Za primerjavo lahko vzamemo enotarifni sistem izračuna in 
primerjamo rezultate, vidne v tabelah 4.17 in 4.18.  

Tabela 4.17 Primerjava obračuna obeh tarifnih sistemov za SPTE 2 

Dvotarifni  1.030.764,33 
Enotarifni 938.374,22 
Skupaj 92.390,11 

 

Tabela 4.18 Primerjava obračuna obeh tarifnih sistemov za SPTE 1 

Dvotarifni  1.749.288,10 
Enotarifni 1.734.436,60 
Skupaj 14.851,50 

 
V obeh primerjalnih tabelah med enotarifnim in dvotarifnim sistemom se vedno 

prikaže pozitiven prihodek v sistemu dvotarifnega obračuna odkupne letne cene 
električne energije. Pri enoti SPTE 2 je v primerjalnem obračunu razlika za 
92.390,11 EUR. Vzrok za takšno razliko v prid dvotarifnemu sistemu je predvidena 
ustavitev oz. izključitev SPTE 2 v nizki sezoni (NS), ko je odkupna cena električne 
energije nizka. 
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SPTE 1 naj bi v projekciji glede na leto 2008 v prihodnje delovala v okviru enakega 
števila delovnih ur (8031). S takšnim številom delovnih ur bi SPTE 1 delno delovala v 
nizki dnevni tarifni postavki (MT), v srednji sezoni (SS) ter nizki sezoni (NS). 
Predvideno delovanje SPTE 1 v MT v okviru SS je 1563 delovnih ur. Drugi del 
delovanja SPTE 1 v okviru MT in NS bi obsegal 1240 delovnih ur. 

Slaba stran omenjenih sezon je v odkupni ceni električne energije. Sezona SS ima 
koeficient 0,80 % odkupne cene, sezona NS pa 0,70 % odkupne cene električne energije 
(0,071316 EUR/kWh). Od tod izhaja razlika med obema sistemoma obračuna pri 
SPTE 1 v vrednosti samo 14.851,50 EUR v korist dvotarifnega sistema obračuna cen. 
Skupna predvidena razlika (prihodek) naj bi pod omenjenimi pogoji znašala 
107.241,61 EUR. 

Naslednji predvideni prihodek je vezan na letno premijo, ki je povezana s količino 
distributerju prodane električne energije. Predvidena je prodaja 37.483.875,00 kWh 
električne energije. Vlada vsako leto določa nove cene letnih premij za stimulacijo 
proizvodnje električne energije pod določenimi pogoji, ki so za leto 2008 navedeni v 
Uradnem listu Republike Slovenije št. 65/2008. Vrednost letne premije, ki je 
uporabljena v izračunu, znaša 0,0226 EUR/kWh prodane električne energije. Zmnožek 
cene letne premije in prodane količine električne energije nam pokaže predviden 
prihodek v višini 847.135,58 EUR. 

Zadnji prihodek pa prihaja iz naslova plačila okoljske dajatve za izgorevanje 
fosilnih goriv v vrednosti 92 % vplačanih finančnih sredstev. Predvideno plačilo in 
vračilo finančnih sredstev, ki ga izvede carinski organ, je prikazan v tabeli 4.19.  

Tabela 4.19 Vračilo okoljske takse za CO2 

 Cena EUR Poraba ZP v SM3/skupaj Skupaj 
Taksa CO2 0,0238 8.907.489,47 211.998,25 
Vračilo 92 %     195.038,39 

Vir: Istrabenz 2010. 

Zadnji prihodek prihaja iz naslova prodaje toplotne energije v sistem daljinskega 
centralnega ogrevanja v občini Trbovlje. V projekciji je predvidena prodana količina 
toplotne energije kot v letu 2008 in z enako odkupno ceno. V tabeli 4.20 so podani 
podatki o predvideni prodani količini toplotne energije in vrednost predvidenih 
prihodkov iz naslova prodaje toplotne energije. 

Tabela 4.20 Predvidene prodane količine toplotne energije 

 Količina kWh Cena kWh Skupaj 
Toplotna energija 38.677.000,00 0,0269 1.040.411,30 
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Predviden prihodek od prodane količine toplotne energije bi znašal okoli 
1.040.411,30 EUR. 

Vsi predvideni stroški in prihodki oz. rekapitulacija so prikazani v tabelah 4.21 in 
4.22.  

Tabela 4.21 Skupni predvideni stroški  

Zemeljski plin Qel 2.652.650,36 
Zemeljski plin Qtpl 567.262,02 
Stroški olja 32.301,36 
Servis 154.700,50 
Taksa CO2 211.998,25 
Anuiteta SPTE 1 17.085,79 
Anuiteta SPTE 2 17.781,89 
Skupaj 3.653.780,17 

 

Tabela 4.22 Skupni predvideni prihodki 

 Cena EUR Ure   Skupaj/EUR 
Prihodek Qel 0,0713 12.375,00 3.029,00 37.483.875,00 2.780.052,43 
Prihodek Qtpl 0,0269 38.677.000,00 1.040.411,30 
Taksa CO2 0,0238 12.375,00 744,96 8.907.489,47 195.038,39 
Letna premija 0,0226 12.375,00 3.029,00 37.483.875,00 847.135,58 
Skupaj      4.862.637,69 
 
Skupni predvideni letni stroški bi z uvedbo nove enote SPTE 2 znašali okoli 

3.653.780,17 EUR. V te stroške je treba prišteti še stroške dela, malice, regresa, 
prevozov na delo in amortizacije toplarne. V primerjavi z letom 2008, v katerem so ti 
stroški znašali 2.417.436,64 EUR, bi se omenjeni stroški povečali za 
1.236.343,56 EUR. V odstotkih bi to pomenilo dobrih 51 % višje stroške. 

Skupni predvideni letni prihodki bi z uvedbo nove enote SPTE 2 znašali okoli 
4.862.637,69 EUR. V primerjavi z letom 2008, kjer so prihodki znašali 
3.292.851,05 EUR, bi se predvideni prihodki povečali za 1.569.786,66 EUR. V 
odstotkih bi se predviden prihodek povečal za približno dobrih 47 %. 

V projekciji bi toplarna proizvedla dobiček v vrednosti 1.208.857,52 EUR. V 
primerjavi z letom 2008, v katerem je dobiček zanašal 875.414,41 EUR, bi bil v 
projekciji dobiček večji za 333.443,11 EUR. V odstotkih bi se predviden dobiček 
povečal za dobrih 38 %. 

Prihranek pri porabi zemeljskega plina je bil omenjen že v tabeli 3.22, kjer je vidno 
občutno zmanjšanje zemeljskega plina na plinskih kotlih. Manjša poraba se giblje med 
leti 2006–2008 od 3.000.000 do 3.500.000 Sm3. V projekciji je izračunana zmanjšana 
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poraba zemeljskega plina na plinskih kotlih z uvedbo SPTE 1 v višini 2.563.896,75 Sm3 
in nove enote SPTE 2 v višini 1.593.335,96 Sm3. V finančnem pogledu bi ob trenutni 
nabavni ceni plina (0,2978 EUR/Sm3)  z uvedbo SPTE 2 prihranili letno skupaj s 
SPTE 1 okoli 1.238.028,73 EUR denarnih sredstev.  

Ob vseh primerjavah bi uvedba nove enote SPTE 2 imela pozitiven ekonomski 
učinek na finančne tokove podjetja, torej je investicija v novo enoto SPTE upravičena.  
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5 SKLEP 

V diplomski nalogi smo se sprehodili po tehničnih karakteristikah enote SPTE, po 
predvidenih in realnih stroških obratovanja ter prihodkih toplarne. Z analizami in 
primerjavo dejanskega delovanja enote SPTE v sistemu daljinskega centralnega 
ogrevanja je izračun nove investicije pozitiven. Kljub vsem analizam, ki so bile 
opravljene, so še in bodo vedno določene spremenljivke, ki lahko pozitivno ali 
negativno vplivajo na ekonomske učinke investicij. Največja spremenljivka v našem 
primeru je nabavna cena zemeljskega plina, ki se lahko dnevno spreminja in vpliva na 
poslovanje podjetja. Druga spremenljivka je odkupna cena toplotne, ki jo določa 
občinski svet Občine Trbovlje, ter odkupna cena električne energije in letna premija, ki 
se vsako leto znižujeta. Z zniževanjem odkupne cene električne energije in premij 
postajajo investicije v tovrstne naprave za potencialna podjetja manj aktualne. Kljub 
nižanju odkupne cene električne energije je investiranje še vedno dobičkonosno ob 
podpori letne premije in ob izpolnjenem pogoju, da je zagotovljen tudi odkup toplotne 
energije. 

Vse naštete pogoje podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., izpolnjuje in opravičuje 
novo investicijo v nakup in vgradnjo nove enote SPTE. Z investicijo se povečujejo 
prihodki, posledično pa se povečuje tudi dobiček, ki zagotavlja nadaljnjo rast in razvoj 
podjetja.  

V prihodnosti bo treba v posodobitev vročevodov vložiti več energije ter vzporedno 
poskušati pridobiti čim večje število novih uporabnikov, ki bi bili zainteresirani za 
koriščenje ponujenih storitev (topla voda in daljinsko centralno ogrevanje). S takšno 
politiko bi v prihodnje optimizirali delovanje vročevoda in enoti SPTE 1 in SPTE 2. 
Trenutna rezerva nove enote SPTE 2 je približno 50 %, kar pomeni okoli 4000 delovnih 
ur. 

Z ekološkim ozaveščanjem ljudi in ekonomskim prikazom upravičenosti koriščenja 
toplotne energije potencialnim uporabnikom dolgoročno pridobijo vsi občani v občini 
Trbovlje. 

Z zmanjšanjem števila individualnih kurišč bi se posledično zmanjšale emisije 
strupenih plinov v zraku, toplarna pa bi optimizirala delovanje enot SPTE in posledično 
proizvedla in prodala več toplotne in električne energije. 
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Priloga 1 

 

PRIKAZ TOPLOVODNEGA OMREŽJA V OBČINI TRBOVLJE 

 





Priloga 2 

 

KOEFICIENTI ZA PRERAČUN CEN 

Cene in premije se obračunavajo po enotarifnem in dvotarifnem obračunu.  
Pri enotarifnem obračunu sta cena in premija v vseh sezonah in v vseh dnevnih obdobjih 
enaki enotni letni ceni oziroma enotni letni premiji.  
Pri dvotarifnem obračunu se cena in premija določita tako, da se enotna letna cena 
oziroma enotna letna premija v različnih sezonah in različnih dnevnih obdobjih 
pomnožita z naslednjimi faktorji: 
 

 VT MT 
VS 1,40 1,00 
SS  1,20 0,85 
NS 1,00 0,70 

 
V tabeli uporabljene kratice pomenijo:  
VS = višja sezona (meseci januar, februar in december)  
SS = srednja sezona (meseci marec, april, oktober in november)  
NS = nižja sezona (meseci maj, junij, julij, avgust in september)  
VT = višja dnevna tarifna postavka (ob delavnikih od ponedeljka do sobote v času od 6. 
do 13. in od 16. do 22. ure; v obdobju, ko se uporablja poletni čas pa od 7. do 14. in od 
17. do 23. ure)  
MT = manjša dnevna tarifna postavka (ob delavnikih od ponedeljka do sobote v času od 
22. do 6. in od 13. do 16. ure; v obdobju, ko se uporablja poletni čas pa od 23. do 7. in 
od 14. do 17. ure; ob nedeljah pa ves dan). 

 
 





Priloga 3 

 

PRIKAZ ODKUPNIH LETNIH CEN IN PREMIJ ZA 2004 

Enotne letne cene in enotne letne premije za odkup električne energije od KP 

 
 
(1) elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo katerokoli drugo vrsto obnovljive 
energije, ki ni fosilnega ali jedrskega 
izvora, v to skupino sodijo KE na bioplin iz živalskih odpadkov 
(2) kombinacije navedenih elektrarn na obnovljive vire 
(3) KE in toplarne na komunalne odpadke vključujejo tudi KE na deponijski plin in KE 
na plin iz komunalnih čistilnih naprav 
(4) povprečna odkupna cena za industrijske toplarne do 1 MW velja za vse viške nad 
lastno porabo, ki jih KP odda v javno omrežje. 

 
 





Priloga 4 

 

SHEMA PLINOVODOV V SLOVENIJI 

 
 





Priloga 5 

 

CENIK ZEMELJSKEGA PLINA NA INTERNETNI STRANI ISTRABENZA 

S 1. 11. 2009 začnejo na območju občine Novo mesto, zaradi spremembe nabavne cene 
zemeljskega plina in skladno z določili koncesijske pogodbe za distribucijo zemeljskega plina v 
občini Novo mesto veljati nove cene dobave zemeljskega plina.  
 

Cenik dobave zemeljskega plina 
(Cene so izražene v €/m3) 

Tarifna skupina Prodajna 
cena 
dobave 

Okoljske 
dajatve 

Trošarina Skupaj DDV 20% Maloprodaj
na cena 
dobave  

od 0 do 200 Sm3 0,3530 0,0238 0,006 0,3828 0,0766 0,4594 

od 201 do 500 Sm3 0,3130 0,0238 0,006 0,3428 0,0686 0,4114 

od 501 do 10.000 Sm3 0,2930 0,0238 0,006 0,3228 0,0646 0,3874 

od 10.001 do 100.000 Sm3 0,2830 0,0238 0,006 0,3128 0,0626 0,3754 

od 100.001 do 1.000.000 
Sm3 

0,2780 0,0238 0,006 0,3078 0,0616 0,3694 

od 1mio do 15 mio Sm3 0,2680 0,0238 0,006 0,2978 0,0596 0,3574 

Maloprodajna cena dobave ne vsebuje stroške omrežnine in fiksni znesek za meritve (pogledati veljaven "akt o 
določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Novo Mesto") 

Vir: Istrabenz 2010. 


