Kogeneracija
na zemeljski plin
Visoko učinkovita soproizvodnja
toplotne in električne energije

Prednosti SPTE
na zemeljski plin
Kaj je kogeneracija (ali SPTE) na zemeljski plin?
Kogeneracija ali soproizvodnja toplotne in električne energije
(krajše: SPTE) na zemeljski plin je sočasno pretvarjanje energije
goriva v toplotno in električno energijo. Kot pri proizvodnji električne
energije tudi pri SPTE električni generator poganja mehanska
energija vrtečih se delov motorjev oziroma turbin. Pri pretvorbi
notranje energije zemeljskega plina v mehansko energijo se sprosti
velika količina toplote. Ključna značilnost SPTE je, da to toploto
koristno uporabimo, in sicer za ogrevanje prostorov ali vode, lahko
pa tudi za druge procesne namene.
Soproizvodnja toplotne in električne energije na zemeljski plin
omogoča velike prihranke primarne energije in zmanjšanje
stroškov energetske oskrbe za od 20 do 30 odstotkov. Pri
kogeneracijah je pomembno tudi, da energija nastaja tam, kjer
se uporablja, zato ni izgub pri prenosu oziroma distribuciji
energije.

SPTE na zemeljski plin je:
energetsko učinkovita in okolju prijazna: v primerjavi
z ločeno proizvodnjo električne energije je sočasna izraba
zemeljskega plina za pridobivanje toplotne in električne energije
energetsko izredno učinkovita. Celotni izkoristek soproizvodnih
sistemov je od 80 do 90 odstotkov. Tako tudi zmanjšujemo emisije
ogljikovega dioksida (CO2) v ozračje.

ﬁnančno ugodna: SPTE na zemeljski plin omogoča velike

prihranke primarne energije in zmanjšanje stroškov energetske
oskrbe za od 20 do 30 odstotkov.

udobna in zanesljiva za uporabnika: SPTE na zemeljski plin
uporabnika udobno in zanesljivo oskrbuje s toplotno in električno
energijo.

SPTE na zemeljski plin
v Sloveniji – primeri dobre prakse
Dijaški in študentski dom
Novo mesto
Kapaciteta EE: 50 kW
Kapaciteta toplote: 81 kW
Letna proizvodnja EE: 193 MWh
Letna proizvodnja toplote: 312 MWh
Državne podpore: obratovalna podpora
Leto izgradnje: 2010

Podružnična osnovna šola
Škale, Velenje
Kapaciteta EE: 2 x 5,5 kW
Kapaciteta toplote: 2 x 12,5 kW
Letna proizvodnja EE: 41 MWh
Letna proizvodnja toplote: 44 + 50 MWh
Državne podpore: obratovalna podpora
Leto izgradnje: 2010
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Ali je SPTE na zemeljski plin primerna
za mojo stavbo?
Sistem SPTE na zemeljski plin lahko umestimo v vse
obstoječe ali nove stavbe s potrebo po toploti, kjer lahko kot energent uporabljamo zemeljski plin. Tako lahko
energetsko učinkovito, okolju prijazno, finančno ugodno
ter udobno in zanesljivo ogrevamo in pripravljamo toplo
sanitarno ali tehnološko vodo za:
večstanovanjske stavbe,
bolnišnice in zdravstvene domove,
poslovno-industrijske objekte,
športne, gostinske in turistične objekte,
vzgojno-izobraževalne ustanove (vrtce, osnovne in
srednje šole, dijaške domove, fakultete itd.) in
številne druge objekte.

Gostilna Julči, Ljubljana
Kapaciteta EE: 5,5 kW
Kapaciteta toplote: 12,5 kW
Letna proizvodnja EE: 22 MWh
Letna proizvodnja toplote: 50 MWh
Državne podpore: obratovalna podpora
Leto izgradnje: 2011

Pegazov dom, Rogaška Slatina
Kapaciteta EE: 50 kW
Kapaciteta toplote: 81 kW
Letna proizvodnja EE: 192 MWh
Letna proizvodnja toplote: 308 MWh
Državne podpore: obratovalna podpora
Leto izgradnje: 2011

Hotel – Restavracija Krona,
Domžale
Kapaciteta EE: 5,5 kW
Kapaciteta toplote: 12,5 kW
Letna proizvodnja EE: 38,5 MWh
Letna proizvodnja toplote: 87,5 MWh
Državne podpore: obratovalna podpora
Leto izgradnje: 2009

Trgovski center Mercator Celje
Kapaciteta EE: 50 kW
Kapaciteta toplote: 78 kW
Letna proizvodnja EE: 200 MWh
Letna proizvodnja toplote: 312 MWh
Državne podpore: zagotovljen odkup
Leto izgradnje: 2010

Stanovanjski objekt na Gospejni,
Maribor
Kapaciteta EE: 50 kW
Kapaciteta toplote: 78 kW
Letna proizvodnja EE: 360 MWh
Letna proizvodnja toplote: 561,60 MWh
Državne podpore: zagotovljen odkup
Leto izgradnje: 2010

Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor
Kapaciteta EE: 50 kW
Kapaciteta toplote: 78 kW
Letna proizvodnja EE: 200 MWh
Letna proizvodnja toplote: 312 MWh
Državne podpore: obratovalna podpora
Leto izgradnje: 2011

Kako izpeljati investicijo?
Osnovna načina financiranja SPTE
na zemeljski plin sta:
l astna investicija, ki jo v celoti krije investitor – prihodnji uporabnik

SPTE na zemeljski plin (investicija obsega vsa dela, opremo in material, ki so potrebni za umestitev sistema SPTE v energetski sistem), ali

n
 ajem oziroma energetski contracting (pogodbeno zagotavljanje energije), ki za prihodnjega uporabnika SPTE na zemeljski plin pomeni postavitev sistema SPTE brez začetne investicije
in skrbi zaradi upravljanja energetskega sistema. V pogodbenem
obdobju, ki traja do 10 let, uporabnik plačuje do 30 odstotkov nižje stroške za proizvodnjo toplotne energije za ogrevanje ali pripravo tople sanitarne oziroma tehnološke vode.
V praksi se kot pogosta oblika izvedbe investicij v SPTE pojavljajo
javno-zasebna partnerstva, to je sodelovanje med ustanovami javnega in zasebnega sektorja, katerih cilj je zagotoviti zasebni kapital
za financiranje, upravljanje, vzpostavitev ali vodenje sistemov SPTE
v javnih ustanovah.

Ali in kako država podpira postavitev
sistemov SPTE na zemeljski plin?
Sistemi SPTE na zemeljski plin, ki ustrezajo zahtevam visoko učinkovite soproizvodnje, so v Sloveniji deležni subvencije za proizvedeno električno energijo v eni od dveh oblik:

Z
 agotovljeni odkup električne energije: Center za podpore, Borzen, prevzema električno energijo ter jo plačuje po ceni zagotovljenega odkupa, ki je določena skladno z odločbo Agencije
za energijo (odločba o dodelitvi podpore). Ta oblika je mogoča le
za enote z inštalirano električno močjo, manjšo od 1 MWe.
O
 bratovalna podpora (finančna pomoč za tekoče poslovan-

je): Center za podpore ne prevzema in ne plačuje električne energije, temveč na podlagi proizvedenih neto količin električne energije
izplačuje obratovalno podporo. Proizvodna enota električno energijo samostojno prodaja na trgu (sklene pogodbo s trgovcem), od
Borzena pa prejema obratovalno podporo.

Več informacij o sistemu podpor za visoko učinkovito SPTE najdete
na spletni strani www.borzen.si.

Kje dobim več informacij o
SPTE na zemeljski plin?
Kampanja Modro je imeti zemeljski plin!:
www.zemeljski-plin.si
Nosilec kampanje:
GIZ DZP, g.i.z. (Gospodarsko interesno
združenje za distribucijo zemeljskega plina):
www.giz-dzp.si
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Prepoznajmo prednosti,
ne zamudimo priložnosti

Izkoristimo plinovode
Tudi za boljšo kakovost zraka

Plinovodna omrežja do zdaj zasedena le delno

mag. Urban Odar, direktor GIZ DZP

Evropski komisar za energijo Günther Oettinger meni, da bo EU svoje cilje na področju energetske politike lahko uresničila le,
če bo imela ustrezno dograjeno energetsko
infrastrukturo. Samo za vlaganja v plinska
in električna omrežja bo v EU do leta 2020
treba vložiti okrog 200 milijard evrov.
Pomemben razlog za tako politiko EU je, da
prepoznava zemeljski plin kot pomemben
del prihodnjih energentov, ki lahko bistveno pripomore k doseganju evropskih ciljev
na področju podnebnih sprememb. Delež
zemeljskega plina v primarni energiji na
ravni EU naj bi se do leta 2030 s sedanjih
24 povečal na 29 odstotkov. Zemeljski
plin bo zasedel eno izmed vodilnih mest
med energenti v primarni energiji. Glavna
razloga za preboj zemeljskega plina sta
kombinacija okoljske ustreznosti in cena.
In kako je v Sloveniji? Na področju plinovodnih omrežij se uveljavlja podoben trend.
Zmogljivosti prenosnega plinovodnega
omrežja v Sloveniji se podvajajo. Slovenija
sodeluje v projektu Južni tok, ki ga najvišji predstavniki države imenujejo strateški
projekt za Slovenijo. Oba projekta država

mag. Urban Odar, direktor GIZ DZP

močno podpira. Velik razkorak pa nastane, ko k tem dejstvom dodamo uporabo
zemeljskega plina. Delež zemeljskega plina v primarni energiji znaša le 10 %, medtem ko v EU dosega 24 %. In to kljub temu,
da so prednosti uporabe zemeljskega plina spoznali že mnogi, med drugim tudi
številne lokalne skupnosti, ki so zaprosile
za subvencioniranje plinskih kotlov. Znano je, da je zemeljski plin – zaradi svojih
okoljskih prednosti in vpliva na kakovost
zraka – najprimernejši energent ravno za
ta urbana območja. Žal pa posamezni državni predpisi in politike, ki se izražajo
tudi v obliki subvencij, ne podpirajo širše
uporabe zemeljskega plina. V primerjavi
z drugimi energenti ga postavljajo celo v
podrejen položaj oziroma ga prepovedujejo, kar je protislovno dejstvu, da Slovenija
daje velik pomen plinovodnim omrežjem.
Seveda se ob tem postavlja tudi vprašanje, čemu bodo ti plinovodi sploh služili
ob taki politiki države oziroma zakaj jih
ne bi izkoristili in tako zagotovili oskrbo
z energentom, ki bo v EU prevzel vodilno
vlogo.

V Sloveniji na več ravneh že dalj časa poteka razprava o prihodnji energetski oskrbi.
Na samo razpravo vpliva več zunanjih dejavnikov. V zadnjem času se upošteva končno
tudi dejstvo, da so finančna sredstva omejena in da je gospodarstvo v težkem položaju.
V ospredje prihajajo tisti ukrepi, ki ob danem vložku prinašajo največje učinke.
Drugo spoznanje, ki ga je smiselno na tem
mestu izpost aviti, je dejstvo, da je Slovenija zelo raznolika, in sicer po gostoti poseljenosti in danih energetskih možnostih.
Zato so za energetsko oskrbo na nekaterih
območjih primernejši nekateri sistemi oziroma goriva, na drugih pa drugi.
Vsekakor so za energetsko oskrbo urbanih območij najprimernejši daljinski sistemi, med katere uvrščamo tudi plinovodna
omrežja. Za gradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja se je v Sloveniji odločilo
že 73 lokalnih skupnosti. Gre predvsem za
urbane predele občin z večjo gostoto poseljenosti. Plinovodna omrežja so zasedena
le delno, kar pomeni, da je na teh območjih mogoča še velika dodatna distribucija
zemeljskega plina. In to brez dodatnih investicij.
Zato je na teh območjih smiselno v celoti
izkoristiti že zgrajeno plinovodno omrežje,
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saj je zemeljski plin zaradi svojih okoljskih
značilnosti najprimernejši energent za urbane predele.
Takega mnenja je tudi večji del strokovne
javnosti, pa tudi vse več nevladnih organizacij poziva k večji uporabi zemeljskega
plina. Slovenski E-forum je celo organiziral
nacionalno konferenco o zemeljskem plinu. Podobno razmišljajo v zdravstveni stroki, kjer opozarjajo predvsem na to, kako
kakovost zraka vpliva na zdravje ljudi.
Zaradi vseh naštetih dejstev bosta morala
ta spoznanja izražati tudi nacionalni energetski program in energetski zakon. Slovenija mora sprejeti strategijo rabe goriv
po posameznih območjih. Kar pa se tiče
urbanih predelov oziroma območij z že
zgrajenim plinovodnim omrežjem, mora v
uporabi zemeljskega plina in plinovodnih
omrežij tudi država končno prepoznati vse
prednosti njegove uporabe. To je tudi v javnem interesu. Država so tudi lokalne skupnosti, nevladne organizacije, zdravstveni
strokovnjaki in ne nazadnje njeni prebivalci. Mnogi so te prednosti že prepoznali. Pri
sprejemanju strateških dokumentov, zakonov in predpisov bi jih morali prepoznati
tudi odločevalci, saj je, na primer, zdravje
še vedno največja vrednota, mar ne?
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