Cena toplotne energije april 2012
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Primerjava cen toplotne energije v Sloveniji
za večstanovanjske objekte
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V grafu je prikazana primerjava cen za večstanovanjske objekte v
nekaterih občinah. V grafu je prikazana nova cena za Zagorje ob Savi
na dan 13. 10. 2012, medtem ko so cene ostalih občin iz aprila 2012.
Prve štiri (4) občine v grafu uporabljajo kot energent lesno biomaso,
ostale občine pa zemeljski plin ali drug energent.
Skupni stroški ogrevanja v posameznih občinah se razlikujejo
predvsem zaradi uporabe različnih energentov kot tudi različnih cen
priključnih moči.

Zakonodaja
Oskrbo s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema
proizvodnjo in distribucijo toplotne eneregije, urejajo predvsem
naslednji predpisi:
Izdajatelj
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.
Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi
November 2012
Oblikovanje
Multima d.o.o.
Rudarska cesta 9, 1412 Kisovec

Priporočila in varčevanje s toplotno energijo
ºº navadne regulacijske ventile na radiatorjih je potrebno nadomestiti
s termostatskimi ventili, ker z njimi lahko nastavimo želeno
temperaturo v prostoru,
ºº vgraditi je potrebno tudi spodnji ventil (zapiralo), saj ta v primeru
puščanja grelnega telesa (radiatorja) omogoča njegovo izločitev iz
ogrevalnega sistema,
ºº priporočamo občasno čiščenje prahu iz rež termostatske glave, s
čimer omogočimo neoviran pretok zraka,
ºº takoj po končani ogrevalni sezoni je potrebno odpreti termostatski
ventil do konca, saj s tem preprečimo poškodbe sedeža ventila
(lepljenje) in nastanek zračnih mehurjev v ogrevalnem sistemu, ki
nastanejo ob praznjenju in polnjenju ogrevalnega sistema, zaradi
česar ob začetku ogrevalne sezone ni zanesljivega ogrevanja,
pojavljajo pa se tudi neprijetni zvoki v ogrevalnem sistemu,
ºº nekvalitetna okna je potrebno zamenjati s kvalitetnimi oz. okni z
dobrim tesnjenjem in manjšo toplotno prevodnostjo,
ºº priporočamo merjenje temperature v prostoru in nastavitev na
priporočeno temperaturo,
ºº delno ali popolno zapiranje radiatorjev v primeru daljše odsotnosti,
ºº prezračevanje prostorov (kratkotrajno odpiranje oken in
ustvarjanje prepiha – do trikrat dnevno),
ºº radiatorje ni priporočljivo zastirati z zavesami in podobnim, ker s
tem zmanjšamo njihov učinek,
ºº namestitev izolacijske plošče za radiatorjem,
ºº sončni svetlobi naj bo omogočen prehod skozi okna,
ºº zastiranje oken ponoči z roletami.
Več koristnih informacij je uporabnikom na voljo na spletni strani
www.nep.vitra.si kot tudi na spletni strani naše družbe www.
komunala-zagorje.si.

ºº Splošni pogoji za dobavo in odjem toplotne energije v občini
Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 15/2000),
ºº Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za
oskrbo s toploto za geografsko območje občine Zagorje ob savi
(U.L. RS št. 122/2007),
ºº Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v
stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (U.L. RS
št. 7/2010),
ºº Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople
vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (U.L.
RS št. 28/2012),
ºº Energetski zakon (U.L. RS št. 27/2007, 70/2008, 22/2010, 10/2012).

DALJINSKO
OGREVANJE
Kurilna naprava na lesno biomaso.

V OBCINI ZAGORJE OB SAVI

Proizvodnja (MWh)

Spoštovani odjemalci toplotne energije iz sistema daljinskega
ogrevanja!
S pričujočo zloženko želimo odjemalce toplotne energije iz sistema
daljinskega ogrevanja v občini Zagorje ob Savi seznaniti z osnovnimi
podatki in prednostih daljinskega ogrevanja, načinom merjenja
porabe ter obračuna toplotne energije, cenami toplotne energije in
primerjavo cen daljinskega ogrevanja v Sloveniji, določili veljavne
zakonodaje, priporočili, napotki in drugimi informacijami s tega
področja.

Splošni podatki o sistemu daljinskega
ogrevanja
Lastnik infrastrukture za proizvodnjo in distribucijo toplotne energije
(kotlarna, toplovodno omrežje) je Občina Zagorje ob Savi.
Izbirno lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toplotno energijo
iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne
eneregije, izvaja Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o..
Kurilne naprave kotlarne Zagorje in omrežje daljinskega
ogrevanja
ºº kurilna naprava na lesno biomaso št. 1 - Integral 2500 KIV (moč
2,5 MW),
ºº kurilna naprava na lesno biomaso št. 2 - Integral 2500 KIV (moč
2,5 MW),
ºº kurilna naprava na ELKO (kurilno olje) EMO TVV 6000 (moč 7 MW).
Čiščenje dimnih plinov je zagotovljeno z elektrofiltrom.
Sanacija kotlarne Zagorje je bila izvedena v letu 2003 in 2004 in je
obsegala predvsem:
ºº vgradnjo dveh kurilnih naprav na lesno biomaso moči 2 x 2,5 MW,
ºº sanacijo celotne transportne opreme (za energent in iznos pepela),
ºº čiščenje dimnih plinov – elektrofilter,
ºº elektronsko regulacijo zgorevanja,
ºº odstranitev obstoječih dveh kurilnih naprav na lesni energent,
ºº elektroinstalacije,
ºº gradbena dela.
Proizvodnja toplotne energije v kotlarni Zagorje se v celoti zagotavlja
s kurilnima napravama na lesno biomaso, medtem ko služi kurilna
naprava na ELKO kot rezerva v primeru okvar na kurilnih napravah
na lesno biomaso.
Zaradi nenormalno visokih fiksnih stroškov plina je bila v letu 2009
izvedena predelava rezervne kurilne naprave EMO TVV 6000 (moč

Merjenje porabe ter obračun toplotne
energije
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Prednosti daljinskega ogrevanja so predvsem naslednje:
ºº zanesljivost oskrbe,
ºº strokovni nadzor nad obratovanjem in vzdrževanjem,
ºº boljša regulacija zgorevanja,
ºº prijaznost do okolja zaradi majhnih emisij dimnih plinov,
ºº v posameznih objektih ni kurilnih naprav in posledično
emisij dimnih plinov,
ºº prihranek prostora (toplotna postaja zavzame manjši
prostor kot lastna kotlovnica),
ºº najudobnejši način ogrevanja (uporabniku ni potrebno
skrbeti za nabavo goriva, servise, čiščenje dimnika …),
ºº nižje cene ogrevanja v primerjavi z ostalimi načini
ogrevanja.

gospodinjstva
59,1 %

STV
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30,1 %
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Cene toplotne energije
Fiksni del cene (priključna moč)
Fiksni del cene je nespremenjen od 10. februarja 2005.

7 MW) in sicer zamenjava gorilca na kurilni napravi in postavitev
rezervoarja za skladiščenje ELKO. Navedeno pomeni, da se kot
rezervni energent namesto zemeljskega plina uporablja kurilno olje.
Dolžina toplovodnega omrežja (dvocevni sistem) znaša:

V zgornjem grafu so prikazani deleži odjema toplotne energije za
leto 2011.

ºº primarni (magistralni) vod: 816 m,
ºº sekundarni vod: 130 m,
ºº priključni vod: 150 m.

Poraba lesne biomase za kurilno sezono znaša od 5.000,00 do
7.000,00 m3 (odvisno od proizvedene energije).
Od leta 2004 oz. od vgradnje novih kurilnih naprav na lesno biomaso
se vsa toplotna energija zagotavlja iz lesne biomase (pred tem se je
toplotna energija zagotavljala delno tudi z zemeljskim plinom - letna
poraba plina je znašala od 100.000 do 200.000 m3).

Skupno število toplotnih postaj sistema daljinskega ogrevanja je 22.

V posamezni toplotni postaji ima praviloma vsak objekt, ki je
priključen na daljinsko ogrevanje, glavni merilnik toplotne energije,
ki meri porabo toplotne energije objekta. Celotna poraba toplotne
energije objekta se na podlagi odčitkov delilnikov razdeli med
posamezne odjemalce skladno s Pravilnikom o načinu delitve in
obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z
več posameznimi deli (U.L. RS št. 7/2010) ter Sporazumom o delitvi
stroškov toplote.
Stroški ogrevanja so sestavljeni iz fiksnih stroškov (priključna moč)
in variabilnih stroškov (porabljena energija). Priključna moč se
obračunava v MW oz. KW kot nazivna moč odjemalčevih toplotnih
naprav. Porabljena toplotna energija se ugotavlja z merilnikom
toplotne energije in se razdeli med odjemalce na podlagi odčitkov
delilnikov in ogrevalne površine. Dobavljena toplota za pripravo
sanitarne vode se ugotavlja neposredno z vodomerom.
Delitev stroškov za toploto izvaja izvajalec delitve stroškov (Tevel,
Brunata), izvajalec obračuna stroškov za toploto pa dobavitelj
toplotne energije (Komunala Zagorje).

Enota

Cena (€)

DDV (20%)

Cena z DDV (€)

Gospodinjstva

EUR/MWh/leto

18.576,9947

3.715,3989

22.292,3939

Ostali odjem

EUR/MWh/leto

22.809,5518

4.561,9104

27.371,4622

Poraba lesne biomase (sekanci, žagovina) – dobavitelj SVEA d.d.

Letna proizvodnja toplotne energije vključno z ogrevanjem
sanitarne vode

Število odjemalcev (oktober 2012)

Letna proizvodnja toplotne energije v kotlarni Zagorje je od leta 2000
do 2011 znašala med 11.725,00 – 15.053,00 MWh, kar je razvidno iz
naslednjega grafa.

ºº stanovanja: 967
ºº poslovni del: 95
ºº industrija: 1

Variabilni del cene (porabljena energija)
Variabilni del cene velja od 13. oktobra 2012.
Enota

Cena (€)

DDV (20%)

Cena z DDV (€)

Gospodinjstva

EUR/MWh

49,9714

9,9943

59,9657

Ostali odjem

EUR/MWh

49,9714

9,9943

59,9657

Cene tople sanitarne vode
Cene tople sanitarne vode veljajo od 13. oktobra 2012.
Gospodinjstva

Enota

Cena (€)

DDV (20%)

Cena z DDV (€)

EUR/m3

4,9971

0,9994

5,9965

