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• Obstoječi sistemi daljinskih ogrevanj so 
marsikje neučinkoviti zaradi:

• toplotnih izgub pri proizvodnji, distribuciji in 
pri končnih uporabnikih in se pojavljajo v 
obsegu od 15%  do 77%, 

• zaradi zastarele energetske opreme, 

• neracionalnih energetskih omrežij, 

• prevelikih projektiranih zmogljivosti toplotnih
moči, 

• neregularnih obratovalnih procesov, itd.. 

• istočasno niso dobičkonosni zaradi politike
cen in plačilne nediscipline. 

• zaradi premajhnih vlaganj v obnove, 
posodobitve in tehnološki razvoj se sistemi
daljinskih ogrevanj marsikje ne razvijajo v 
smeri ustreznega trajnostnega razvoja in 
učinkovite rabe energije. 
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Pametno omrežje (angleško: Smart Grid) je tisto omrežje, ki lahko stroškovno učinkovito vključuje karakteristike

in dejavnosti vseh uporabnikov, ki so nanj priključeni – proizvajalci, odjemalci in tisti, ki so hkrati oboje, z 

namenom, da se zagotovi ekonomsko učinkovit, trajnostni sistem energetskega omrežja z nizkimi izgubami, 

visoko stopnjo kakovosti in zanesljivosti oskrbe.

Uvedba koncepta pametnih omrežij bo omogočila prilagodljivost (zadovoljevanje potreb odjemalcev z odzivi na 

njihove potrebe in zahteve), dostopnost, zanesljivost oskrbe s toplotno energije (zagotavljanje in izboljševanje

zanesljivosti in kakovosti) in ekonomičnost. V koncept pametnih omrežij sodijo tudi vlaganja na področju

naprednih sistemov merjenja. Pilotni projekti in rezultati analize stroškov in koristi so pokazali, da napredni

sistemi merjenja energije ponujajo mnogo več od samega merjenja in posredovanja merilnih podatkov in da je 

zaradi nižjih stroškov obratovanja smotrno pristopiti k njihovi uvedbi pri vseh uporabnikih.



KAKO PRISTOPITI K 
IZVEDBI PAMETNEGA 
SISTEMA DOT ?

• Na osnovi analize potreb proizvajalca in distributerja toplote
ter končnih uporabnikov toplote je SMISELNO izdelati strokovne
zasnove PAMETNEGA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA v 
sledečih korakih:

• KORAK-1:

• IDEJNE STROKOVNE ZASNOVE ZA PROCESNO VODENJE 
SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA

• KORAK-2: 

• IZVEDBA SCADA in TIS informacijskega sistema

• KORAK-3

• IZVEDBA PAMETNEGA TEHNIČNO, TEHNOLOŠKEGA , 
EKONOMSKEGA IN POSLOVNEGA SISTEMA 
DALJINSKEGA OGREVANJA Z MOŽNOSTMI UPORABE 
MATEMATIČNEGA MODELIRANJA , RAČUNALNIŠKIH
SIMULACIJ IN POSLOVNO TRŽNIH ANALIZ.



Analiza možnih ukrepov za izboljšanje energetske in poslovne učinkovitosti 
oskrbe iz sistemov daljinskih ogrevanj 

• Podsistem-1: Zasnove in algoritmi sistema procesnega vodenja termoenergetskih sistemov 
daljinskega ogrevanja od vira proizvodnje toplote do končnih THTP (termo-hidrauličnih
transformacijskih postaj),

• Podsistem-2: Termo-hidraulično modeliranje v sistemih daljinskih ogrevanj , 

• Podsistem-3:  PIS-TERMOENERGETIKE- (poslovno informacijskega sistema za 
termoenergetiko) ,

• Podsistem-4: Model za diferenciranje nabavne in prodajne cene toplotne energije na viru 
proizvodnje toplote in pri končnih odjemalcij

• Podsistem-5: Model za ekonomsko poslovne analize obratovanja in poslovanja sistema DOT



KAJ LAHKO DOSEŽEMO S PAMETNIM SISTEMOM DOT ?

S PROJEKTOM PAMETNEGA SISTEMA DOT ( v nadaljevanju PSDOT) se lahko zasnuje inovativni poslovni 

model, ki se osredotoča na zagotavljanje:

• zanesljive toplote odjemalcem ter obenem 

• stalno optimiranje proizvodnje in distribucije toplotne energije z namenom 

• čim večje okoljske in 

• ekonomske učinkovitosti.

Glavni namen projekta je razvoj kakovostne rešitve, ki naslavlja izzive optimizacije proizvodnih sistemov 

toplote, distribucijskega omrežja in končne rabe toplotne energije z uporabo celovite IT platforme:

• za nadzor, 

• upravljanje in 

• optimizacijo omrežja za daljinsko ogrevanje,

• Ekonomiko  delovanja sistema in poslovanja gospodarske družbe 



Izvedba projekta sočasno omogočila:

• znižanje stroškov delovanja distribucijskih omrežij, 

• obvladovanje delovanja toplotnih postaj ter 

• izobraževanje odjemalcev o primerni rabi energije z 

• inovativnimi pristopi. 

Sistemska rešitev bo omogočila:

• prihranke goriva zaradi nižjih toplotnih izgub ter 

• prihranke električne energije zaradi manjšega pretoka vode v sistemu daljinskega ogrevanja. 

• Sistem celotnega upravljanja z energijo bo tako omogočal stabilno, 

• fleksibilno in 

• učinkovito ogrodje za 

• razvoj distribucijskih omrežij toplotne energije.



GIS kot osnovno orodje za pametne energetske sisteme daljinskih 
ogrevanj in pametna mesta

Danes je GIS eden izmed nepogrešljivih virov za izgradnjo in delovanje pametnih sistemov daljinskih 

ogrevanj in pametnih mest. GIS v pametna mesta prinaša spodbujanje prebivalcev po nenehnem 

vseživljenjskem izobraževanju, zmanjšuje porabo energije in vode, znižuje emisije in s tem zvišuje 

kvaliteto življenja. GIS lahko pomaga pri vizualizaciji prostorskih situacij in migracijskih vzorcev ter 

pomaga pri načrtovanju urbanizacije. Formula za GIS v pametnih mestih = komponente GIS-a (strojna 

in računalniška oprema, ljudje, podatki,…) + povezovanje in komunikacija. 

1.1.1 Generiranje osnovnih prostorskih plasti 

 

• DKN – za vse KO v katerih se nahaja vaš sistem daljinskega ogrevanja 

• EHIŠ – generiranje plasti evidenca hišnih številk 

• Prebivalci ( podatek pridobimo na vaši UE ) 

• ROTE – meje občine, KS, okolišev  

• POLIGONSKE TOČKE ( geodetske ) za celotno območje 

• SLO – sestava tal, UE, občine v RS, raba tal,… 

1.1.1 Priprava IMAGE prostorskih plasti  

 

• Rastrska osnova  državnih kart TK25 ( M 1 : 25.000 ),  

• TTN5 ( M 1 : 5000 ), 

• ORTOFOTO ( M 1 : 5000 )  
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DISPEČERSKI CENTER v KP Velenje-PE Energetika za 270 MW sistem DOT , 1 MW sistem ADH 
in 10 MW plinovodni sistem
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Konfiguracija daljinske energetike Šaleške doline



Spremljanje, analiziranje in vodenje obratovalnih parametrov in podatkov 
v realnem času

Prikaz delovanja proge za TSV in OGR

Slika _trenutno stanje vira TEŠ



Dnevno poročilo o delovanju naprave CEP
Mesečno poročilo - bilten sistema DOT



Pomemben člen pametnega sistema DOT je uporaba programskega orodja 
TERMIS 
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