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Kako se ogrevamo v Ljubljani?

JPE-distribucija
ZP

15%
Plinovodi -
prenos ZP

11%

Elektroenergetski 
sistem

3%
JPE-daljinsko

ogrevanje
35%

Individualna 
kurišča

36%

Prednosti daljinskega ogrevanja:
 Okoljska sprejemljivost
 Velika zanesljivost dobave in učinkovitost
 Varno obratovanje in enostavno vzdrževanje
 Prihranek prostora



Energetika Ljubljana je ponudnik 
celovitih energetskih rešitev

Daljinsko ogrevanje 
(proizvodnja, distribucija in prodaja vroče vode in pare

Distribucija in prodaja zemeljskega plina

Proizvodnja električne energije (kogeneracija z 
delno uporabo OVE, sončna elektrarna)

Inženiring storitve





Obratuje 365 dni 24/7

Letno porabi ca 380.000 t premoga in 
70.000 t lesnih sekancev

10 % energije 
iz lesne biomase



Sokurjenje premoga in lesnih 

sekancev v kotlu bloka 3



Od testiranja do uporabnega dovoljenja 
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Ključne faze projekta

- Rekonstrukcija 
lijaka kotla 3

- Dogorevalna 
rešetka
- Vmesni silos
- Transportni sistem 
do vmesnega silosa
- Sistem 
zgorevalnega zraka in 
sistem za vpihavanje 
lesne mase

Zalogovnik 
lesne mase

- 4 prekatni 
zalogovniki

- Tehnološka 
oprema za 
praznjenje in 
polnjenje
- Transportni 
sistem
- Separator

Kamionski 
vsipnik

- Kamionska 
tehtnica

- Tračna 
tehtnica 

- Hidravlični 
iznašalec



Spodbudni prvi rezultati

Energija iz OVE

EE: 31 GWh

TE: 89 GWh

Lesni sekanci: 67.000 t

Zmanjšanje 
izpustov

CO2: 10 % (67.000 t)

40 % SO2 

11 % pepela in žlindre

Podnebno-
energetski paket

Povečanje proizvodnje 
energije iz lesne biomase v 

SLO za 30 %.

TE-TOL prispeva 60% EE in TE proizvedene iz lesne biomase v soproizvodnji



Pot do lesnih sekancev

2004 – sodelovanje  z Zavodom za gozdove Slovenije in Gozdarskim inštitutom  Slovenije.

2004 - razgovori z Gozdnim gospodarstvom in proizvajalci lesne biomase v Sloveniji.

2008 - objavili prvi razpis in podpisali prve petletne pogodbe za dobavo lesnih sekancev.



Rast porabe lesnih sekancev
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1. KS: slabost: vsebnost vode nad 45 %
2. KS: slabost: prah nad 4 %
3. KS: premajhne količine v prvih mesecih 
4. - 5. KS: količina in kakovost ustrezna
6. KS: odlična kakovost in količina

UPORABNIK IN DOBAVITELJI POTREBUJEJO 
ČAS ZA UČENJE!

Akreditiran laboratorij

Kakovost dobavljenih lesnih sekancev



Logistika

2013/2014: 2.742 KAMIONOV IN 41 VLAKOV Z 22 VAGONI!



• V maju leta 2016 bomo končali deveto kurilno sezono.
• Poleti leta 2016 bo objavljeno povabilo za oddajo ponudb.
• Zahtevamo le spoštovanje določil pogodbe, ki je trda,

a korektna.
• Možnosti za oddajo ponudbe:

o Ponudnik
o Skupina ponudnikov
o Ponudnik s podizvajalci 

Lesni sekanci po 2016

ALI SKUPAJ ZMOREMO?   MI SMO PRIPRAVLJENI!



Hvala za pozornost!
Za dodatne informacije smo na razpolago!

Janez Lipec
Svetovalec vodstva

janez.lipec@energetika-lj.si

MT 041328900

www.energetika-lj.si
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