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Predstavitev Občine Bled 

Energetske rešitve 
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 Površina:                  

72,3 m2 

 

 Število prebivalcev: 

8.643 

 

 Gostota poselitve:      

120 preb./km2 

 



Predstavitev Občine Bled 
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 2/3 površine občine 

pokriva najmanj en 

varstveni režim s 

področja varstva 

narave 

 95 % gospodinjstev 

priključenih na javno 

kanalizacijo 

 preko 1/3 gospodinjstev 

priključenih na 

zemeljski plin  

 Turizem v Občini Bled 

neposredno prispeva 

23 % delovnih mest in 

16 % prihodkov, 

posredno pa še 1,75- 

krat toliko. 

 

Energetske rešitve 



Predstavitev Sava Turizma Bled 
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• Sava Hotels & Resorts – Največja turistična 

skupina v Sloveniji 

• Pod krovno blagovno znamko Sava Hotels & 

Resorts nastopa šest destinacij: Sava Hoteli Bled, 

Terme 3000- Moravske Toplice, Terme Ptuj, 

Zdravilišče Radenci, Terme Banovci in Terme 

Lendava 

• Družba združuje 14 hotelov kategorije 3, 4 in 5 

zvezdic, 6 apartmajskih kompleksov  

 in 5 kampov ter gostom omogoča  

 sprostitev v 6 termalnih kompleksih,  

 4 centrih dobrega počutja in na dveh 

 golfskih igriščih 

 Energetske rešitve 



Predstavitev Sava Turizma Bled 
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Eleganca narave 

Različni hoteli za različne želje 

Poslovni ali aktivni oddih sredi Alp 

Zeleni za jutri 

Svoj odnos do okolja Sava Hoteli Bled kažejo skozi redne meritve 

ogljičnega odtisa, številne zelene produkte (eko vasica, zeleni kongresi, 

orintološka pot itd.) ter posedovanjem evropskega znaka za okolje eko 

marjetice. Eko marjetico v turizmu dobijo ponudniki, ki uporabljalo 

najmanj 50% alternativnih virov energije, pred izpustom očistijo odpadne 

vode, dosledno ločujejo odpadke itd 

Energetske rešitve 



Začetki projekta 
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“Energija zelene prihodnosti” 

“Lepota narave, ki jemlje dih” 

 

• Rezervoarji ekstra lahkega kurilnega 

olja – grožnja okolju 

• Zemeljski plin v občini 

• Pogoji Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine 

• Zaveza Občine Bled trajnostnemu 

razvoju 

Energetske rešitve 



ZEMELJSKI 

PLIN

dobava 

distribucija

 UTEKOČINJEN 

NAFTNI PLIN

dobava 

distribucija

ELEKTRIKA

proizvodnja  

dobava 

distribucija 

trgovanje

 TOPLOTA

proizvodnja 

dobava 

distribucija

Celovito upravljanje z 

energijo

DRUGE 

ENERGETSKE 

STORITVE

OKOLJSKA 

DEJAVNOST

Petrol - Energetika in okolje 

Energetske in okoljske rešitve 
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Proizvodnja, distribucija in dobava 
vseh vrst energije in vode 

 

Energetski distribucijski sistemi 
• Načrtovanje, izgradnja, upravljanje in 

optimizacija sistemov daljinske energetike 

• Načrtovanje, izgradnja, upravljanje in 
optimizacija sistemov javne razsvetljave 

• Načrtovanje, izgradnja, upravljanje in 
optimizacija vodovodnih sistemov 

 

Energetske rešitve 
• Optimiranje sistemov in upravljanje 

objektov 

• Industrija 

• Za dom 

• Rudarske storitve, geotermija, proizvodnja 
plina 

 

Okoljske rešitve  
• Čiščenje komunalnih in industrijskih 

odpadnih voda 

• Energetska izraba odpadkov 

• Okoljsko upravljanje 



Pogodbeni model 

Energetske in okoljske rešitve 

• Pogodba o zagotavljanju prihrankov in 

pogodbeni dobavi toplote 

• Uvedba energetskega upravljanja z uvedbo 

meritev rabe energije po objektih,  

• Jamčenje prihrankov: 

• Znižanje rabe energije na objektih 

• Znižanje stroškov za energijo zaradi spremembe 

strukture energentov 

• Pogodbena dobava toplote – izbor optimalne 

variante - izgradnja sistema daljinskega ogrevanja  

• Pogodbena doba 10 let 
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Cilji 

• Znižanje stroškov za energijo – cena 

energije mora biti nižja, kot bi bila, če bi 

imel vsak od odjemalcev svoj vir 

ogrevanja  

• Zanesljiva oskrba 

• Čim manjše obremenjevanje okolja 

• Stalna optimizacija rabe energije ob 

doseganju predpisanega udobja v 

prostorih 
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Energetske rešitve 



Obseg projekta 
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Energetske rešitve 



Načrtovanje odjema 

• Podroben pregled vseh objektov   

• Pregled rabe energije in stroškov 

• Možnosti optimizacije 

• Gibanje zasedenosti hotelov 

• Predvidene prenove objektov 

• Pregled možnih virov: 

• Zemeljski plin, soproizvodnja toplote in elektrike 

• Toplotne črpalke (voda-voda, uporaba odpadne 

toplote) 

• Sončni kolektorji – možnost vključitve 
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Energetske rešitve 



Predviden odjem 
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raba toplotne energije Priključna moč

kWh kW

Hotel Park 2.534.885 1.550

Hotel Golf in Savica 3.619.863 2.075

Hotel Trst + dep. Korotan 314.045 205

Grand Hotel Toplice s hotelom Jadran 1.767.606 695

SKUPAJ SAVA 8.236.399 4.525

Občina Bled in Ledena dvorana 846.965 450

Trgovsko poslovni center 398.030 250

SKUPAJ 9.481.394 5.225

naziv

Energetske rešitve 



Predvidena proizvodnja 
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Energetske rešitve 



Oblikovanje cene toplote 

 Princip skladen z Uredbo o oblikovanju 

cen proizvodnje in distribucije pare in 

tople vode za namene daljinskega 

ogrevanja za tarifne odjemalce 

• Upoštevanje učinka SPTE – obratovalne 

podpore za proizvedeno električno 

energijo, vgradnje toplotne črpalke 

• Vzdrževanje in upravljanje sistema 

• Fiksni in variabilni del cene 
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Energetske rešitve 



Gradnja sistema 

• Pridobivanje gradbenega dovoljenja 

• Umeščanje v prostor – prilagajanje 

posameznih rešitev 

• Predvidene obremenitve okolja z 

ustreznim izborom opreme znižane na 

najnižjo možno mero 

• Turistična sezona – sezona gradnje 

• Zamude pri gradnji in pridobivanju 

obratovalne podpore – začetek polnega 

obratovanja šele v januarju 2015  
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Energetske rešitve 



Toplovod 
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• 1070 m 

• Predizolirane cevi 

 

 Energetske rešitve 



Toplarna 
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• SPTE – plinski motor 389 kWel 

• SPTE – plinski motor 999 kWel 

 

 

 

Energetske in okoljske rešitve 



Toplarna 
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• Nizkotemperaturni kotel  

 3000 kW 

• Obstoječi kotel 730 kW 
 

 

 

 

Energetske rešitve 



Toplarna 
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Toplotna črpalka 

500 kW odpadne 

toplote iz hladilnih 

kompresorjev 

190 kW iz 

studenčnice  

Energetske rešitve 



Toplarna 
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Energetske rešitve 



Sistem daljinskega upravljanja 
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Energetske rešitve 
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Energetske rešitve 



23 

Energetske rešitve 



Predvideni učinki 

• Nižja cena toplote za vse uporabnike 

sistema, najmanj 10% 

• V prvi fazi vzpostavljene meritve in 

energetsko knjigovodstvo za hotele, 

pričakovani učinki – prihranek najmanj 2% 

rabe   

• Znižanje primarne rabe energije za 

proizvodnjo toplote – 6,3% 

• Znižanje emisij CO2 21,3% - zamenjava 

energentov in uporaba obnovljivih virov 
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Energetske rešitve 



Zaključki 

• Izvedena prva faza: vzpostavljeni pogoji 

za doseganje ciljev  

• Širitev sistema daljinskega ogrevanja 

• Nadaljevanje projekta z novimi ukrepi za 

znižanje rabe energije v objektih z 

jamčenjem učinkov 

 

 

 

 

25 



Ustvarjamo rešitve 

za trajnostni razvoj 


