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1. UVOD 

Distribucijski sistemi toplote so dandanes med najzanesljivejšimi, okoljsko in stroškovno 
sprejemljivimi sistemi oskrbe končnih odjemalcev s toploto. 

Objekti, priključeni na daljinski energetski sistem, ne potrebujejo lastnega proizvodnega vira 
ogrevanja, sam sistem pa jim zagotavlja dragocene prednosti oskrbe, kot so: 

− večja energetska učinkovitost 
− boljše varovanje okolja 
− enostavno delovanje in vzdrževanje 
− zanesljivost 
− udobje in priročnost 
− nižji investicijski stroški 
− nižji obratovalni stroški in stroški investicijskega vzdrževanja 
− večja fleksibilnost arhitekturne zasnove 

Dejavnost distribucije toplote se lahko opravlja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba 
ali tržna distribucija ter mora biti priglašena Agenciji za energijo. 

Ker se v obravnavanem investicijskem projektu namerava oskrbovati več kot 100 
gospodinjskih odjemalcev, se distribucija toplote (skladno z Energetskim Zakonom) opravlja 
kot gospodarska javna služba. Dejavnost distribucije toplote se opravlja kot gospodarska javna 
služba, kadar je trajna in nemotena oskrba s toploto v javnem interesu zaradi zagotavljanja 
javnih potreb. 

Skladno s tem je v dokumentu uporabljena terminologija, ki jo določa Energetski Zakon, 
podzakonski akti, ter dokumenti  Agencije za Energijo. 

1.1. Uvodno pojasnilo s predstavitvijo investitorja in izdelovalcev 
investicijskega programa 

Interes za izgradnjo daljinskega sistema na lesno biomaso je občina Bovec izkazala že leta 
2007, in izdelala prvo študijo izvedljivosti1. Po objavi javnega razpisa za nepovratne spodbude 
izgradnje DOLB iz Kohezijskega sklada v letu 2010, je občina sprejela Odlok o izvajanju GJS 
oskrba s toploto, čemur je 2012 sledil razpis za podelitev koncesije. Zaradi različnih razlogov 
koncesija ni bila podeljena. Ob dejstvu, da je bil razpis za subvencije zaprt v letu 2014 je občina 
začasno zaustavila vse aktivnosti. 

Dne 10.11.2016 je bil ponovno objavljen javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja 
na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020. V letu 2017 je tako občina Bovec 
pospešeno začela s pripravo nove dokumentacije in sicer: 

 Izdelava treh idejnih zasnov za različne variante lokacije kotlovnice. (analize so 
pokazale, da je najprimernejša lokacija v industrijski coni) 

 Ocena ekonomskega potenciala, ki je definirala osnovne tehnične in ekonomske 
okvirje investicije 

                                                
1 Študija izvedljivosti daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso v mestu Bovec, Eco Consulting 
d.o.o., 2007 
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Poleg tega je občinski svet občine Bovec na seji dne 23.2.2017 soglasno sprejel sklep, da 
občinska uprava pripravi vse potrebne postopke in dokumente za izvedbo daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso. 

Naslednji korak pri izvedbi investicije je sprejetje investicijske dokumentacij na občinskem 
svetu občine Bovec. 

1.2. METODOLOŠKO POJASNILO IZDELAVE INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE 

Investicijska dokumentacija obravnava investicijo v obsegu, ki bo predmet sofinanciranja s 
strani kohezijskega sklada. Tako so tudi kriteriji za izbor variante opredeljeni v skladu s javnim 
razpisom. Eden od ključnih kriterijev je tudi zainteresiranost, oziroma podpis pisma o nameri 
posameznih odjemalcev za priključitev na sistem. 

Pri izdelavi investicijske dokumentacije smo upoštevali: 

 uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) 

 obvezne sestavine dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Priloga 3 
razpisne dokumentacije javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na 
obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020 (Ur. l. RS, št. 70/2016)  

UREDBA O ENOTNI METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO IN OBRAVNAVO INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE NA PODROČJU JAVNIH FINANC 

Uredba določa pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte 
in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance.  

Mejne vrednosti, ki določajo pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske 
dokumentacije po stalnih cenah z vključenim in posebej prikazanim davkom na dodano 
vrednost za obravnavan investicijski projekt pomeni, da je potrebno pripraviti Dokument 
identifikacije investicijskega projekta in Investicijski program. (vrednosti med 500.000,00 € in 
2.500.000,00 €). 

OBVEZNE SESTAVINE DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
(DIIP) 

Dokument opredeljuje 7 poglavij, od katerih prve štiri določajo splošne vsebine in analizo 
posameznih variant. Točke 5., 6., in 7 pa obravnavajo izbrano varianto. 

VSEBINA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Glede na navedene pravne osnove, DIIP obravnava točke od 1 do 4 iz obveznih vsebin DIIP, 
Investicijski program pa je izdelan v vsebini in obliki kot to določa Uredba o enotni metodologiji. 
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1.2.1. Investitor 

Tabela 1: Investitor 

NAZIV Občina BOVEC 

NASLOV 
Trg golobarskih žrtev 8, 

5230 Bovec 

ODGOVORNA OSEBA 

Valter Mlekuž, Župan 

 

Podpis:                                                          Žig: 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA 
DDV 

SI36828866 

PRAVNI STATUS Lokalna skupnost 

PRETEŽNA DEJAVNOST Storitve 

LASTNINA Državna lastnina 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH  

TELEFON 

FAKS 

05 / 38 41 901 

05 / 38 41 915 

E-POŠTA obcina.info@bovec.si 
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1.2.2. Izdelovalec investicijskega programa 

Tabela 2: Izdelovalec investicijskega programa 

NAZIV Proinženiring, podjetje za inženiring d.o.o. 

NASLOV 
Mednarodni prehod 2B, Vrtojba 

5290 Šempeter pri Gorici 

ODGOVORNA OSEBA 

Igor Vuga, Direktor 

 

Podpis:                                                          Žig: 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA 
DDV 

SI 12833282 

PRAVNI STATUS Družba z omejeno odgovornostjo 

PRETEŽNA DEJAVNOST Storitve 

LASTNINA Zasebna lastnina 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 8 

TELEFON 

FAKS 

05 330 23 80 

05 330 23 85 

E-POŠTA info@proinzeniring.si 
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1.3. Namen in cilji investicijskega projekta 

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso v mestu Bovec z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske 
učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. 

1.4. Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta s pojasnili 
poteka aktivnosti in morebitnih sprememb  

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta so obravnavane različne variante poteka 
toplovoda ter variante organiziranosti izvajanja dejavnosti oskrba s toplotne energijo. 

Na podlagi tehnično ekonomskega vrednotenja trase toplovoda, kjer so bili upoštevani 
predvsem odjemalci toploto je določena trasa, ki je razvidna iz spodnje slike. 

Slika 1: Grafični prikaz izbrane variante kotlarne in toplovoda 
 

 

DIIP je obravnaval tudi različne variante organiziranosti in opredelitev upravljavca 
investicijskega projekta. Občinski upravi so bile predstavljene različne možnosti organiziranja 
z analizo prednosti in slabosti posameznih variant.  

Na osnovi analize vseh možnih variant organizacije izvajanja dejavnosti ugotavljamo, da je 
izmed vseh možnosti za občino Bovec najprimernejša varianta opisana v točki 1.2. in sicer: 
Podelitev koncesije podjetju v lasti občine Bovec. 

Glede na dejstvo, da občina Bovec nima ustreznega podjetja v njeni lasti je zato potrebno 
ustanoviti novo podjetje. 

V okviru izdelave Dokumenta identifikacije investicijskega projekta smo pripravili tudi potrebne 
pravne podlage, ki so potrebne za določitev upravljavca. 
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2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

2.1. Cilji investicije  

Cilji investicije so : 

− zmanjšati stroške ogrevanja za odjemalce sistema, 
− ustvarjen dobiček investicijskega projekta ohraniti na nivoju lokalne skupnosti, 
− zagotoviti dolgoročno stabilnost cen ogrevanja, 
− z obravnavanim investicijskim projektom pridobiti ustrezne finančne vire in izkušnje za 

razširitev daljinskega ogrevanja na ostale odjemalce v Bovcu  
− zmanjšati energetsko uvozno odvisnost energentov, 
− zmanjšati emisije CO2 in SO2 

2.2. Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante 

Tehnično tehnološka, kot tudi organizacijska analiza variant je bila izdelana v DIIP-u, katerega 
povzetek navajamo v točki 1.3.  

2.3. Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in 
spremljanje učinkov investicije 

Organizacija projekta predvideva kot upravljavca podjetje v lasti občine, ki mu občinski svet 
brez razpisa podeli koncesijo za izvajanje dejavnosti izbirne gospodarske javne službe, oskrba 
s toplotno energijo. 

Upravljavec bo enkrat letno občinskemu svetu v potrditev podal poročilo o poslovanju, ki 
pomeni neposredno spremljanje učinkov investicije. 

2.4. Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije 
z izračunanim deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna 
Republike Slovenije 

Ocenjena vrednost investicije znaša 720.500,00 €, brez DDV. Predvidena finančna 
konstrukcije zajema lastna sredstva iz občinskega proračuna v višini 342.000,00 €, (47,6%) 
ter namenska sredstva Kohezijskega sklada EU v višini 377.850,00 € (52,4%). 

Iz sredstev proračuna Republike Slovenije ni predvideno financiranje. 

2.5. Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicije 

Investicijski projekt generira neposredne, kratkoročne in dolgoročne finančne učinke v višini 
1.350.000 €. 

2.5.1. Neposredni ekonomski učinki 

Neposredni ekonomski učinki v višini 550.000 € so prikazani za obdobje 10 let in sicer: 

− 100.000,00 € neposredni prihranek občinskega proračuna zaradi nižje cene ogrevanja 
v občinskih objektih na območju investicije 

− 130.000,00 € neposredni prihranek drugih odjemalcev 
− 180.000 € čistega dobička podjetja, katerega delež bo razporedila občina kot lastnik 
− 70.000 € prihranka za občinski proračun, zaradi izogiba rekonstrukcij kotlovnic v 

upravljanju občine Bovec 
− 70.000 € prihranka za preostale odjemalce zaradi izogiba rekonstrukcij kotlovnic 
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2.5.2. Kratkoročni posredni ekonomski učinki 

Kratkoročnih (3 – 5 let) posrednih ekonomskih učinkov ne moremo natančno predvideti, so pa 
ocenjeni na 300.000,00 € na podlagi: 

− V naslednjih letih so načrtovane dodatni objekti za priklop na območju investicije, kar 
pomeni dodatne ekonomske učinke tako na prihrankih pri ogrevanju kot na poslovanje 
podjetja 

− Podjetje, ki bo upravljavec investicijskega projekta bo z razvojem znanja na področju 
energetike opravljalo tudi druge energetske storitve za občino, ki jih sedaj izvajajo 
zunanji izvajalci 

2.5.3. Dolgoročni posredni ekonomski učinki 

Dolgoročni (10 let) posredni ekonomski učinki, ki so ocenjeni na 500.000,00 € temeljijo na 
dejstvu, da bo ta investicijski projekt generiral dodatna delovna mesta ter zaradi konkurenčne 
cene toplotne energije pospešil gradnjo turistične infrastrukture, predvsem bazenskih objektov. 
Dolgoročno je načrtovana tudi izgradnja kogeneracijske enote, katere proizvodna cena toplote 
znaša tudi do 50% manj kot toplota iz konvencionalnih virov. 

2.6. Upravičenost investicijskega projekta glede na tehnično - gospodarske 
kriterije  JR OVE 2016 

Da bi dosegli učinkovite in gospodarsko uspešne investicije v DO OVE, je treba upoštevati 
tehnično gospodarske standarde za načrtovanje DO OVE. 

Obravnavan projekt sodi v kategorijo mikro DOLB sistemov, pri čemer je zaradi majhnega 
števila odjemalcev načeloma 1. V našem primeru pa imamo različne kategorije odjema 
(stanovanjski, šola, policija), zato smo kljub majhnosti sistema upoštevali faktor 0,9. 

 

  ℎ/ =
 č     
ž   ž

=
1.535.000 ℎ

1.493 
= 1028 ≥ 800 (  ℎ ) 
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3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU  

3.1. Občina Bovec 

3.1.1. Občinska uprava 

Občinska uprava je občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine 
izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, 
opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter 
strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. Sestavljajo jo 
notranje organizacijske enote, ki jih ustanovi občinski svet z odlokom. 

V občini Bovec je upravo organizirana v okviru naslednjih služb: 

− tajnik občinske uprave 
− služba za splošne in premoženjske pravne zadeve 
− urad župana z glavno pisarno 
− služba za družbene dejavnosti 
− služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
− služba za okolje in prostor 
− služba za proračun in finance 
− oddelek za upravljanje občinskih objektov 
− odnosi z javnostmi 

Vodenje projekta daljinskega ogrevanja je organizirano preko službe za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe v okviru pristojnosti za investicije, razvojne programe ter 
spodbujanje malega gospodarstva in kmetijstva. 

3.2. Proinženiring d.o.o. 

Podjetje Proinženiring d.o.o s sedežem je bilo ustanovljeno v letu 1990. V okviru podjetja 
delujejo strokovnjaki in zunanji svetovalci z ekonomskega tehničnega in okolijskega področja 
z dolgoletnimi izkušnjami na področju obnovljivih virov energije. V okviru dejavnosti je podjetje 
del aktivnosti izvajalo na področju izkoriščanja lesne biomase. 

Reference podjetja segajo tudi na področje prijav oz. pridobivanja EU sredstev, koordiniranja 
in spremljanja odobrenih projektov, v okviru različnih evropskih programov ter vrsto 
pridobljenih in uspešno izvedenih projektov. Posameznim partnerjem zagotavljajo tako 
popolno storitev od pridobivanja in izdelovanja projektne, prijavne in investicijske 
dokumentacije, do pomoči pri sami izvedbi projekta, vodenju projekta, opravljanju strokovnega 
gradbenega nadzora, njegovem spremljanju izvajanja ter končnem poročanju o doseženih 
rezultatih. Podjetjem in javnim institucijam zagotavlja pomoč pri svetovanju in oblikovanju 
projektnih skupin, oblikovanju organizacijske strukture projektov, iskanju ustreznih virov 
financiranja (predvsem se osredotoča na nepovratna sredstva), ponuja pa tudi strokovno-
tehnično in administrativno podporo pri pripravi javnih naročil, pri prijavi projektov na javne 
razpise, spremljanje v fazi vodenja in izvajanja projektov in po zaključku, vrednotenja 
programov in projektov ter na pripravo podpornih dokumentov. 
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4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO 
ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA  

4.1. Obstoječe stanje 

Na območju predvidenem za daljinski sistem ogrevanja se nahaja 11 odjemalcev, ki jih 
obravnavamo ločeno, čeprav so občinska stavba, Strgulčeva hiša in OŠ Bovec priključeni na 
eno toplotno postajo. Med temi objekti je namreč že zgrajen toplovod. Zato v opisu te tri objekte 
obravnavamo kot enega odjemalca. 

Graf 1: Trenutna porazdelitev rabe energije po odjemalcih 

 

4.1.1. Osnovna šola Bovec 

Kotlarna v osnovni šoli se nahaja okviru objekta z ločenim vhodom. Vgrajena sta dva kotla po 
420 kW iz leta 1998, od katerega je v uporabi le eden. Objekt je energetsko potraten. 

4.1.2. Telovadnica pri OŠ 

Telovadnica je ločen objekt in od osnovne šole oddaljena 150 m. Ima svojo kotlarno, kjer je 
vgrajen kotel moči 370 kW iz leta 1991. V letu 2010 je bil zamenjan gorilec. 

4.1.3. Kulturni dom 

Kulturni dom ima v kletnih prostorih veliko kotlarno, ki je v preteklosti ogrevala celoten 
stanovanjsko poslovni kompleks. Trenutno ogreva le kulturni dom, saj so si ostali odjemalci 
(vključno z osmimi stanovanji) na različne načine priskrbeli lasno ogrevanja. V kotlovnici je 
vgrajen kotel 300 kW iz leta 1998. 

4.1.4. Vrtec in glasbena šola 

Vrtec z glasbeno šolo je v energetsko dobrem stanju. Vgrajen je kotel 200 kW iz leta 2000. 
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4.1.5. MAHLE letrika Bovec d.o.o. 

Mahle letrika bovec za ogrevanje uporablja utekočinjen naftni plin. V kotlarni na vzhodu tovarne 
sta vgrajena 2 kotla po 400 kW. Tovarna v prihodnosti načrtuje občutno širitev proizvodnih 
prostorov, kar pa zaradi neposredne bližine ter modularnega koncepta kotlarne ne predstavlja 
tehničnih ovir za širitev kapacitet.  

4.1.6. Mercator – poslovno stanovanjski 

Upravnik dveh ločenih objektov je družba Grad d.o.o. iz Tolmina. V kotlarni sta vgrajena 2 kotla 
na kurilno olje z močjo 114 kW iz leta 2001. V enem od objektov so tudi stanovanje v lasti 
občine Bovec. Glede na starost kotlov in visokih stroških ogrevanja je bila s strani upravnika 
izražen interes za priklop ter tudi podpisano pismo o nameri. V nadaljevanju projekta je 
potrebno investicijo predstavit uporabnikom objektov. (Mercator, stanovanja, bife). 

4.1.7.  Hotel Dobra Vila 

V hotelu, ki je odprti od 2012. Nobeno leto niso obratovali čez celo zimo, ampak samo 
december ter do 15.1. Po zagotovilih managementa načrtujejo celoletno obratovanje v kolikor 
se bodo stvari obrnile glede Kanina. 

Hotel za ogrevanje uporablja utekočinjen naftni plin, vendar zaradi visokih stroškov objekt kjer 
je to tehnično mogoče dogreva z grelniki na električno energijo. V kotlarni je vgrajen kotel na 
UNP moči 80 kW. V decembru so stroški za ogrevanje znašali približno 2.000 €. 

4.1.8. Apartmaji Skok 

Kotlovnica se nahaja v kletnih prostorih objekta kjer je vgrajen kotel 40 kW. Glede na porabo 
(4.000 l kurilnega olja) je lastnih zainteresiran za takojšnji priklop na sistem daljinskega 
ogrevanja . 

4.1.9. Hostel 

Hostel je relativno majhen odjemalec, vendar zaradi bližine objekta trase toplovoda je vsekakor 
smiseln priklop.  

4.2. Usklajenosti investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim 
dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti 

Investicijski projekt je usklajen z različnimi državnimi in lokalnimi razvojnimi in tudi 
zakonodajnimi dokumenti 

4.2.1. Lokalni energetski koncept občine Bovec 

Možnosti za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v občini Bovec je nakazal že Energetski 
Koncept občine Bovec (GOLEA, november 2011), ki daljinsko ogrevanje opredeljuje kot eno 
od prioritet občine. V dokumentu je analiziranih več variant, ki so pomembni za zagotovitev 
ekonomske upravičenosti sistema DOLB. Kot primeren kraj za takšen sistem je le mesto 
Bovec.  

4.2.2. Akcijski načrt za obnovljivo energijo 

Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN-OVE) za obdobje 2010-2020 je Vlada 
RS posredovala Evropski komisiji dne 30. junija 2010. V teh načrtih je potrebno določiti letne 
nacionalne cilje držav članic za deleže energije iz obnovljivih virov (OVE), porabljene v 
prometu, elektroenergetiki ter za ogrevanje in hlajenje v letu 2020 in predvidene ukrepe s 
katerimi bodo države članice dosegle predpisan cilj v letu 2020. 
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Sektorski cilj na področju ogrevanja in hlajenja AN-OVE za leto 2020 je doseganje 30,8% delež 
OVE v bruto končni rabi energije, k čemur ta investicijski projekt neposredno prispeva. 

4.2.3. Energetski koncept Slovenije  

Ministrstvo za infrastrukturo skladno z EZ-1 trenutno pripravlja Energetski koncept Slovenije. 
Gre za strateški dokument, ki se bo dotikal širokega spektra deležnikov – aktivnih udeležencev 
v energetskem sektorju ali porabnikov v obliki industrije in državljanov. Izdelan je posvetovalni 
dokument, ki naj služi kot podlaga za razpravo. V njem je opisan okvir za energetsko politiko 
ter orisali svoje videnje njenega razvoja. 

Krovna cilja Energetskega koncepta Slovenije sta: 

− zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov vezanih na rabo energije za vsaj 40 % do leta 
2035 glede na raven iz leta 1990. 

− zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov vezanih na rabo energije za vsaj 80 % do leta 
2055 glede na raven iz leta 1990. 

4.2.4. Energetski zakon 

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) uvaja nekatere novosti za proizvodnjo in 
distribucijo toplotne energije. Med drugim uvaja tudi zahteve po učinkovitem daljinskem 
ogrevanju, kar pomeni sistem daljinskega ogrevanja pri katerem se uporablja vsaj 50  % 
energije iz obnovljivih virov, 50 % odvečne toplote, 75 % toplote iz soproizvodnje ali 75 % 
kombinacije takšne energije in toplote. Ta investicijski projekt presega kriterije za učinkovit 
daljinski sistem. 
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5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI  

Daljinsko ogrevanje kot način ogrevanja ima določene tržne prednosti pred individualnim 
ogrevalnim sistemom. Največja prednost je pri novogradnjah saj uporabnik, ki je priključen na 
toplovod ne potrebuje kurilnice oziroma lahko ta prostor uporabi za kaj drugega. Podobno 
lahko seveda storijo tudi tisti, ki so imeli kurilnico funkcionalno še pred začetkom uporabe 
toplovoda. Pri novogradnjah lahko upoštevamo dejstvo, da za ogrevanje ne bomo potrebovali 
peči, dimnika in s tem tudi povezanih stroškov čiščenja peči in dimnika, servisiranja ter 
nastavljanja peči. S tem je uporabnik precej razbremenjen tako v finančnem smislu kot tudi v 
praktičnem, saj z ogrevanjem nima nobenega dela. 

Drugi pomemben faktor je seveda cena toplotne energije. Tako tržni potencial daljinskih 
sistemov ogrevanja določa pariteta cen energentov, ki so na določenem območju možna kot 
alternativa. Trenutno se na predvidenem območju uporablja dva energenta in sicer: ekstra 
lahko kurilno olje (ELKO) in utekočinjen naftni plin (UNP). Slednji se uporablja v dveh različicah 
in sicer kot propan butan ali kot samo propan. 

Graf 2: Pariteta cen energentov (primarne energije), ki se trenutno uporablja na območju v 
primerjavi s ceno lesnih sekancev2 

 

Iz grafa je razvidno precejšnje nihanje cen UNP in kurilnega olja, medtem ko je cena lesne 
biomase stabilna. Že iz tega lahko zaključimo, da so trenutne cene ogrevanja na območju 
predvsem odvisne od gibanj cen na svetovnih trgih, cena sekancev pa je odvisna izključno od 
lastnih stroškov oplemenitenja lesne biomase. 

Pri analizi tržnih možnosti pa je seveda potrebno upoštevati, da je cena toplote regulirana s 
strani Agencije za energijo (Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko 
ogrevanje Uradni list RS 2/17). Agencija je skladno z določili zakonodaje ustanovljena kot 

                                                
2 Cene so prikazane z pripadajočimi dajatvami (CO2 taksa, trošarina, dodatki) in brez DDV 
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regulator slovenskega energetskega trga in je tako odgovorna za pripravo in skladnost teh 
pravil. Skladno z omenjenim aktom mora distributer z lastno proizvodnjo toplote najmanj 120 
dni pred začetkom opravljanja dejavnosti Agenciji za energijo posredovati vlogo za izdajo 
soglasja k izhodiščni ceni na obrazcih v elektronski obliki, ki jih pripravi agencija in objavi na 
svoji spletni strani. 

Tako ekonomsko učinkovitost daljinskega sistema opredelimo na osnovi razlike med 
izračunano ceno toplote ter trenutno ceno toplotne energije posameznih odjemalcev. 

5.1. Oblikovanje cene toplote 

Cena toplote, ki jo distributer z lastno proizvodnjo toplote zaračuna odjemalcem, je sestavljena 
iz: 

− variabilnega dela in se zaračunava kot cena za dobavljeno toploto v EUR/MWh in 
− fiksnega dela in se zaračunava kot cena za obračunsko moč v EUR/kW/leto 

5.1.1. Variabilni stroški 

Variabilni stroški zajemajo naslednje upravičene stroške: 

− stroške energentov (lesni sekanci); 
− stroške energije za obratovanje naprav pri proizvodnji toplote in na distribucijskem 

sistemu; 
− stroške električne energije za pogon črpalk na primarnem distribucijskem sistemu; 
− stroške medija za prenos toplote (vode in njene kemične priprave); 

5.1.2. Fiksni stroški  

Fiksni stroški zajemajo vse ostale upravičene stroške obratovanja distribucijskega in 
proizvodnega sistema, in sicer: 

− stroške materiala brez stroškov energentov in nabavljene toplote, vključenih v variabilni 
del cene distribucije toplote z lastno proizvodnjo toplote; 

− stroške storitev; 
− stroške dela; 
− amortizacijo; 
− druge odpise vrednosti; 
− druge odhodke (stroške) poslovanja; 
− odhodke financiranja;  
− dobiček za zagotavljanje zakonskih rezerv. 

5.2. Določitev tarifnih postavk cene toplotne energije 

5.2.1. Variabilni del cene 

Variabilni del cene izračunamo po enačbi: 

=  

Kjer oznake pomenijo: 

VCi je prvič oblikovan variabilni del cene v EUR/MWh; 

VSTRt  je vsota načrtovanih upravičenih variabilnih stroškov distribucije toplote z lastno proizvodnjo toplote, distribucije toplote 
brez lastne proizvodnje toplote oziroma proizvodnje toplote v EUR v časovnem obdobju (t); 

Qt  je zbir celotne načrtovane distribuirane toplote distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja oziroma prodane 
toplote reguliranega proizvajalca toplote v MWh v časovnem obdobju (t); 
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T je časovno obdobje 

=
51.500 €

1.535 ℎ
= ,  €/ ℎ 

5.2.2. Fiksni del cene 

Fiksni del cene izračunamo po enačbi: 

=  

Kjer oznake pomenijo: 

FCi  je prvič oblikovani fiksni del cene v EUR/MW/leto; 

FSTRt  je vsota načrtovanih upravičenih fiksnih stroškov distribucije toplote z lastno proizvodnjo toplote, distribucije toplote brez 
lastne proizvodnje toplote oziroma proizvodnje toplote v EUR v časovnem obdobju (t); 

Pt  je zbir obračunske moči odjemalcev distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja oziroma reguliranega 
proizvajalca toplote v MW v časovnem obdobju (t); 

t  je časovno obdobje. 

=
58.700 €
1.518 

= ,
€

/  

 

5.2.3. Prvič oblikovana povprečna cena 

Predlagane tarifne postavke so sledeče: 

Tarifna skupina Variabilna tarifna 
postavka (toplota) 
[€/MWh] brez DDV 

Fiksna tarifna postavka 
(obračunska moč) 
[€/kW/leto] brez DDV 

Vsi odjemalci 33,5 38,7 
 

Prvič oblikovana povprečna cena se izračuna po naslednji enačbi: 

=
∑ × + ∑ ( × ) +

≤
+

 

Kjer oznake pomenijo: 

PC  je povprečna cena v EUR/MWh; 

Qt  je zbir celotne načrtovane distribuirane toplote distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja oziroma prodane 
toplote reguliranega proizvajalca toplote v MWh v časovnem obdobju (t); 

Ci=1..n so cene po posameznih kategorijah predlaganega prodajnega cenika za distribuirano toploto distributerja z lastno 
proizvodnjo toplote oziroma distributerja oziroma za prodano toploto reguliranega proizvajalca toplote v EUR/MWh; 

Ki=1..n  so načrtovane količine prodane toplote distributerja z lastno proizvodnjo toplote oziroma distributerja oziroma 
reguliranega proizvajalca toplote po posameznih kategorijah prodajnega cenika v MWh v časovnem obdobju (t); 

CPi=1..n  so cene po posameznih kategorijah predlaganega prodajnega cenika za obračunsko moč v EUR/MW; 

Pi=1--n  so načrtovane količine obračunske moči po posameznih kategorijah prodajnega cenika v MW v časovnem obdobju (t); 

DPt  so drugi prihodki distribucije oziroma proizvodnje toplote (prihodki iz meritev, števnin, prodaje emisijskih kuponov in 
drugo) v EUR v časovnem obdobju (t); 

VSTRt  je vsota načrtovanih upravičenih variabilnih stroškov distributerja z lastno proizvodnjo toplote oziroma distributerja 
oziroma reguliranega proizvajalca toplote v EUR v časovnem obdobju (t); 
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FSTRt  je vsota načrtovanih upravičenih fiksnih stroškov distributerja z lastno proizvodnjo toplote oziroma distributerja oziroma 
reguliranega proizvajalca toplote v EUR v časovnem obdobju (t); 

t  je časovno obdobje, ki je enako poslovnemu letu po letu vložitve vloge za izdajo soglasja k izhodiščni ceni. 

Na podlagi tarifnega sistema in stroškov proizvodnje in dobave toplote izračunamo prvič 
oblikovano ceno toplote. 

=
1.535 ℎ × 33,5

€
ℎ + 1.518 × 38,7

€

1.535 ℎ
= 71,8

€
ℎ

≤ 71,8
€

ℎ
=  

110.163€
1.535 ℎ

 

5.3. Prihranek posameznih odjemalcev glede na obstoječe stanja 

Posamezni odjemalci imajo glede na sedanje stroške različno stopnjo prihranka, glede na 
sedanji energent, moč toplotne postaje in količino porabljene toplotne energije. Prihranki so 
prikazani v naslednjem grafu. 

 

Pri analizi prihrankov je potrebno poudariti, da v izračunih niso zajeti prihranki odjemalcev 
zaradi izogiba bodočih rekonstrukcij obstoječega sistema proizvodnje toplote.  

Neposredni prihranek za občinske objekte, torej za občinski proračun znaša 10.000 € letno. 
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6. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL  

Daljinski sistem je sestavljen iz treh osnovnih delov in sicer kotlarna, toplovod ter oprema za 
priključitev na odjemalca. 

Sistem je načrtovan v skladu s tehnično gospodarskimi kriteriji, ki jih je izdalo Ministrstvo za 
infrastrukturo v okviru Javnega razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive 
vire energije za obdobje 2016 do 2020. 

Pri daljinskem ogrevanju v Bovcu je zelo pomembno, da se sistem načrtuje modularno, saj 
mora omogočati širitev sistema tako v srednjeročnem kot tudi dolgoročnem obdobju. 

6.1. Kotlarna 

6.2. Lokacija kotlarne 

Lokacija kotlarne se nahaja na eni izmed parcel v lasti občine Bovec (261/4 in 261/5), ki je 
prikazana v naslednji sliki: 

Slika 2: Lokacija kotlarne 

 

6.3. Shema kotlarne in zalogovnika 

Pri kotlarni je ključnega pomena, da je tako sama kotlarna kot tudi zalogovnik za sekance 
zasnovana modularno z namenom enostavnega in stroškovno učinkovitega širjenja 
proizvodnih virov. Pri projektiranju kotlarne je pomembno tudi predvideti bodoči modul za 
soproizvodnjo toplotne in električne energije. 
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Slika 3: Načrt predvidene kotlarne 

 

Kotlarna je sestavljena iz dveh kotlov na lesno biomaso skupne moči 1.000 kW, ter kotla na 
kurilno olje moči 400 kW. Zalogovnik za sekance je dimenzij 6,3 x 6,3 x 6,2 m. Glede na 
dejstvo, da sekancev ne moremo napolniti v celotnem volumnu, razpoložljiv zalogovnik za 180 
m3 sekancev. Ob letni porabi 2.500 m3 sekancev to pomeni 14 polnjen, oziroma povprečno 
dvakrat mesečno. 

Doziranje sekancev je prevideno s krožno spiralo, ki omogoča zanesljiv in enostaven transport 
sekancev do kotlov.  
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 Dimenzioniranje proizvodnih virov 

Graf 3: Urejeni diagram odjema toplote za obravnavano območje 

 

Graf 3 prikazuje strukturo odjema, graf 4 pa pokrivanje potreb po toploti iz različnih virov. 
Ploščina v grafu pa predstavlja vso potrebno energijo, ki jo v tem primeru odjemajo končni 
uporabniki, torej 1.535 MWh. 

V splošnem ne uporabljajo vsi odjemalci toploto istočasno in v polni količini. Zato je treba 
upoštevati faktor istočasnosti rabe toplote. Vrednost faktorja je odvisna od števila in vrste 
odjemalcev. Pri določitvi faktorja smo upoštevali predvsem dva vplivna faktorja in sicer: 

− časovna obremenitev proizvodnega vira je med odjemalci do neke mere različna. 
Šolska in industrijska dejavnost se odvija večinoma v dopoldanskem času in je 
minimalna med vikendi, medtem ko turistični objekti odjemajo toplotno energijo 
večinoma neprekinjeno 

− gre pa tudi za sistem z le osmimi odjemalci, torej statistično nezanesljivo in je 
verjetnost, da se pojavijo velike potrebe po odjemu v istem času relativno velika. 

Glede na navedeno smo določili faktor istočasnosti 0,9, ob upoštevanju moči toplotnih postaj 
1.520 kW. 

Za pokrivanje konične energije sta predvidena kotel na kurilno olje (400 kW) in hranilnik toplote. 
Funkcija hranilnika pa je poleg pokrivanja konice tudi optimiranje delovanja kotlov na lesno 
biomaso. 
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Graf 4: Dimenzioniranje moči toplotnih izvorov glede na urejeni diagram odjema 

 

6.4. Toplovod 

Toplovod meri po dolžini  1.493 m, od tega 787 m DN125, 78 m DN 100, 404 m DN65, 84 m 
DN 50, 118 m DN40 ter 20 m DN 25. 

Shema toplovoda je prikazana v prilogi IP. 

Toplovod, predvsem pa toplotne postaje morajo biti dimenzionirane na toplotni režim 90/60, 
saj ima investicija predvsem 2 specifiki: 

- relativno dolg magistralni toplovod 
- velik potencial za širitev omrežja 

Izračun izgub za načrtovani toplovod pri temperaturnem režimu 90/60 znašajo: 

1. Leto = 93.505 W/a 
5. Leto = 95.143 W/a 
10.  Leto = 96.938 W/a 
15.  Leto = 98.457 W/a 
20.  Leto = 99.704 W/a 

V primeru temperaturnega režima 90/70 so te izgube 15 do 20 % višje. Poleg tega pa pri tem 
režimu obstoječe dimenzije cevi ne bi zadostovale za vse predvidene širitve sistema. V primeru 
debelejših cevi pa so razlike v izgubah še večje. 

Načrtovanje toplotnega režima 90/60 sicer pomeni cca 20% večji strošek toplotnih postaj, 
vendar pa zaradi majhnega števila odjemalcev izbira tega režima pozitivno deluje na 
ekonomiko celotnega projekta. 
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6.4.1. Priključitev Mahle Letrika d.o.o. 

Pri postopku pridobivanju gradbenega dovoljenja za priključni toplovod do podjetja je potrebno 
upoštevati lastništva, ki so prikazana v naslednji sliki. 

Slika 4: Lastništva parcel od kotlarne do podjetja Mahle Letrika Bovec 

 

261/8 
osebno ime: Zasebna lastnina  
naslov: Viden v pristojnih virih 
 

283 in 282 
firma / naziv: REPUBLIKA SLOVENIJA 
naslov: Gregorčičeva ulica 020, 1000 
Ljubljana 

281 
osebno ime: Zasebna lastnina 
naslov: Viden v pristojnih virih 
 

278/1 
osebno ime: Zasebna lastnina 
naslov: Viden v pristojnih virih 
 

280 
osebno ime: Zasebna lastnina 
naslov: Viden v pristojnih virih 
 

   OBČINA BOVEC 

 

6.4.2. Toplovod ob državni cesti  

Toplovod ob državni cesti je potrebno načrtovati ob cesti, kjer že obstajajo komunalni vodi 
javne razsvetljave in telekomunikacij. Stroški izkopa toplovod so bistveno nižji in ocenjeni na 
40 €/m trase kot izkopi na državni cesti (140 €/m ). 

6.4.3. Odsek do kulturnega doma 

Odsek od mostička, kjer se začne lastništvo občine Bovec do kulturnega doma je relativno 
enostavna. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je ta odsek (do odcepa za vrtec), smiselno 
terminsko načrtovati hkrati ob predvideni rekonstrukciji občinske ceste. 



 

 
Občina Bovec  Stran 23 
Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso - IP 

 

 

6.4.4. Odsek od kulturnega doma do telovadnice 

Ta odsek je relativno zahteven, saj poteka po območjih kjer je gostota komunalne infrastrukture 
velika. V ta namen smo pri načrtovanju investicije predvideli 20% nepredvidenih del pri izkopu 
ter 10% nepredvidenih del pri polaganju toplovoda. 

6.5. Priprava lesnih sekancev 

Pomemben razvojni element investicijskega projekta je tudi zagotavljati energent iz lokalnega 
okolja in s tem tudi ustvarjati nova delovna mesta. V ta namen je na parcelah ob kotlarni 
zadosten razpoložljiv prostor za pripravo lesnih sekancev.  

Začetni dodatni investicijski stroški za ureditev parcele za pripravo lesnih sekancev so relativno 
majhni. (ocenjeno na 15.000,00 €). Z razvojem dejavnosti pri prodaji lesnih sekancev pa bodo 
investicije financirane iz donosa od prodaje te ločene dejavnosti.  
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7. ANALIZO ZAPOSLENIH ZA SCENARIJ »Z« INVESTICIJO GLEDE NA 
SCENARIJ »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO 

Scenarij brez investicije ohranja obstoječe zaposlene, ki v okviru drugih nalog opravljajo in 
organizirajo vzdrževalna in obratovalna dela na kotlovskih napravah. Pri javnih zgradbah so to 
hišniki, pri stanovanjskih blokih pa upravniki stanovanjskih blokov. 

Ob izvedbi investicije bo za kotlarno odgovoren »Upravljalec centralnega ogrevanja«, katerega 
naloge in usposobljenost definira »Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja 
za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS, št. 41/09, 49/10, 3/11, 17/14 – EZ-1 in 
92/15).«3 

Scenarij z investicijo bo ustvaril tudi dodatna neposredna delovna mesta pri procesu priprave 
lesnih sekancev iz lokalnega okolja. Število delovnih mest je odvisna od uspešnosti prodaje 
lesnih sekancev. 

 

 

 

                                                
3 Upravljalec centralnega ogrevanja, ki opravlja dela in naloge: upravljanje toplovodnih kotlov za centralno ogrevanje na trdna goriva in ročno 
nalaganje, katerih nazivna toplotna moč presega 300 kW ali toplovodnih in termooljnih kotlov za centralno ogrevanje na tekoče gorivo ali plin, katerih 
skupna nazivna toplotna moč presega 500 kW, 



 

 
Občina Bovec  Stran 25 
Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso - IP 

 

 

8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, 
LOČENO ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE 

Tabela 3: Ocena investicijskih stroškov 

 

Pri oceni vrednosti projekta smo upoštevali: 

− Investicija zajema toplovod brez variante 4a in 4b 
− Investicija se izvede v enem letu, zato so prikazane vrednosti le v stalnih cenah 
− Upravičeni stroški so prikazani v skladu s kriteriji Javnega razpisa za sofinanciranje 

daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020 (oznaka: 
JR DO OVE 2016) 

− Vrednost investicijske in projektne dokumentacije je upoštevana ob sofinanciranju 
programa EIB ELENA v višini 90% 

Posamezni elementi investicije so ocenjeni na podlagi: (vse cene so brez DDV) 

a. Toplovod – strojni del 

Traso toplovoda sta si ogledala 2 potencialna ponudnika ter na osnovi lastnega popisa del 
podala tudi nezavezujočo ponudbo v višini 180.000,00 €. Ponudba zajema izvedbo na ključ od 
kotlarne do toplotnih postaj. 

b. Toplovod – gradbeni del 

Za ogled trase in pripravo informativne ponudbe sta bila pripravljena 2 potencialna ponudnika. 
Na podlagi izdelanega popisa del za izkop toplovoda za različne odseke toplovoda smo prejeli 
ponudbo v višini, od katerih je višja ponudba znašala 90.000,00 €. 

Upravičeni stroški Neupravičeni stroški
Celotna vrednost 

naložbe [EUR]

2018

1.1. Gradbeni del

1.1.1. Izkop toplovod 90.000,00 90.000,00 90.000,00
1.1.2. Zalogovnik za sekance 40.000,00 40.000,00 40.000,00
1.1.3. Kotlarna 90.000,00 90.000,00 90.000,00
1.2. Strojni del - kotlovnica

1.2.1. Kotel na lesno biomaso [2x500 kW] 135.000,00 135.000,00 135.000,00
1.2.2. Kotel na fosilno gorivo (ELKO 500kW) 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1.2.3. Hranilniki, povezave, razdelilec 35.000,00 35.000,00 35.000,00
1.2.3. Elektro inštalacije 12.000,00 12.000,00 12.000,00
1.2.4. Drugo: (mehčanje vode, tlačna izravnava…) 7.000,00 7.000,00 7.000,00
1.3. Strojni del - toplovod 0,00
1.3.1. Cevni sistemi 180.000,00 180.000,00 180.000,00
1.3.2. Toplotne postaje 95.000,00 95.000,00 95.000,00
1.1. Drugi izdatki

1.1.1. Komunalna oprem. zemljišča 0,00
1.1.2. Nadzor 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1.1.3. Solarni sistem 0,00
1.1.4. Drugo: 0,00

Projektna in investicijska dokumentacija 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Skupna vrednost operacije (brez DDV) 687.000,00 33.500,00 720.500,00 720.500,00

DDV 151.140,00 7.370,00 158.510,00 158.510,00

Skupna vrednost operacije (z DDV) 838.140,00 40.870,00 879.010,00 879.010,00

Subvencija - delež in vrednost 55% 377.850,00

Skupna vrednost operacije (brez DDV) minus subvencija 309.150,00 342.650,00 342.650,00

DDV 68.013,00 75.383,00 75.383,00
Skupna vrednost operacije (z DDV) 377.163,00 418.033,00 418.033,00

Stroški financiranja 27.429,61 27.429,61

Skupna vrednost operacije (brez DDV) s stroški financiranja 714.429,61 747.929,61 342.650,00
Skupna vrednost operacije (z DDV) s stroški financiranja 871.604,13 912.474,13 418.033,00

VRSTA STROŠKA
Dinamika

(v stalnih cenah)
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c. Kotlarna 

Za predlagan koncept kotlarne, ki zaradi bodoče širitve omrežja mora upoštevati modularnost, 
smo izdelali popis vseh potrebnih elementov, vključno z betonskimi temelji. Nabavna cena 
materiala znaša 240.000 €. Glede na trenutne razmere na trgu izvajalcev, lahko pričakujemo 
ponudbe v višini cca 320.000,00 €.  

d. Toplotne postaje 

Toplotne postaje smo ocenili na osnovi cen proizvajalcev, čemur smo dodali strošek vgradnje, 
kalorimetre in ostalo dodatno opremo, ter pričakovani zaslužek izvajalcev. V ceni 95.000,00 
smo upoštevali tudi nepredvidena dela. Pri tem je potrebno poudariti, da so upoštevane cene 
za toplotni režim 90/60. 

Glede na občutljivost na višino investicije projekta in tveganja, ki je opisan v točki 14.2, je 
potrebno pri projektiranju upoštevati tehnično zasnovo celotnega projekta daljinskega 
ogrevanja. 
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9. ANALIZO VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE  

Izvedena je bila preliminarna ocena vpliva investicije na okolje, ki je pokazala, da prehod 
objektov na ogrevanje z lesno biomaso pomeni velika zmanjšanja izpustov določenih vrst 
emisij. Pri enaki porabi energije se močno zmanjšata predvsem izpusta ogljikovega dioksida 
in žveplovega dioksida. Emisije CO2 se zmanjšajo celo za 100 %, saj je pri lesni biomasi izpust 
nevtralen, kar pomeni, da se pri gorenju lesne biomase proizvede enaka količina CO2, kot bi 
se proizvedla, če bi ista količina lesa ostala v gozdu in razpadla. V absolutnem znesku na 
letnem nivoju s postavitvijo sistema DOLB bi se zmanjšale emisije CO2 za 517 ton CO2 na leto, 
emisije SO2 pa se zmanjšajo za 560 kg SO2 na leto. Ob tem ni upoštevano dodatno dejstvo, 
da se zamenjuje več zastarelih kotlovnic z eno centralno sodobno kotlovnico na lesno 
biomaso, kar prinaša še dodatne pozitivne učinke na emisije. Sedanje kotlovnice, ki jih bo 
zamenjala nova centralna kotlovnica so nekatere že precej dotrajane in zato s slabim 
izkoristkom, kar predstavlja tudi večjo obremenitev okolja z izpusti. 

Tabela 4: Izračun emisij pred in po ukrepih. 

 

Glede emisij iz kurilnih naprav je potrebno izpostaviti, da je to področje podvrženo precej strogi 
regulaciji in nadzoru. Pri tem je ključna Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih 
naprav (UL št. 24/2013), ki natančno opredeljuje mejne vrednosti emisij. Zato so tudi vse ostale 
emisije poleg CO2 in SO2, še posebej izpusti prašnih delcev, ki se bodo pri prehodu na 
ogrevanje z lesno biomaso sicer nekoliko povečali, podvržene strogi regulativi. Nova 
kotlovnica bo seveda predpisane mejne vrednosti izpustov dosegala. 

Vpliv na okolje v času gradnje je relativno majhen, saj se bo izvedla le rekonstrukcija obstoječe 
kotlovnice.  

pred ukrepi CO2 [kg] SO2 [kg] NOx [kg] CxHy [kg] CO [kg] prah [kg]

UNP 158,5 7,3 243,9 14,6 121,9 2,4
kurilno olje 359,1 552,5 184,2 27,6 207,2 23,0

SKUPAJ 517,7 559,8 428,1 42,3 329,1 25,5

po ukrepih CO2 [kg] SO2 [kg] NOx [kg] CxHy [kg] CO [kg] prah [kg]

les 0,0 75,2 580,9 580,9 16.402,9 239,2
SKUPAJ 0,0 75,2 580,9 580,9 16.402,9 239,2
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10. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI 
SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO 
IZVEDLJIVOSTI 

 

 

Analiza izvedljivosti 

Časovni načrt pokaže, da je teoretično možno investicijo izvesti do konca letošnjega leta. 
sezone 2017/2018 ob predpostavki, da predvsem pri pridobitvi gradbenega dovoljenje ne bo 
nepredvidenih zapletov.  

Zamik časovnega načrta lahko povzroči tudi razpis za nepovratna sredstva, ki v času oddaje 
investicijskega programa še ni bil objavljen. Pri tem je potrebno poudariti, da upravičeni stroški 
operacije začnejo veljati z dnem oddaje vloge in ne z dnem pogodbe za nepovratne sredstva. 
Tako je izvedbo gradenj možno začeti pred pridobitvijo sklepa. Seveda pa tveganje, ki je sicer 
minimalno obstaja, da bo vloga iz kakršnih koli vzrokov zavrnjena. 

Nepredviden odmik od terminskega načrta lahko predstavlja tudi dejstvo, da se tako pridobitev 
gradbenega dovoljenja kot pridobitev sklepa o subvenciji odvija v času poletnih počitnic, ko so 
pristojne državne ustanove večinoma le delno operativne. 

V vsakem primeru pa je smiselno nadaljevati s pripravo projektne dokumentacije in 
dokumentacije za nepovratna sredstva, kot tudi postopke za izbor izvajalca. 

Dinamika investicija je neposredno povezana tudi s stališča finančnih obveznosti in imožnosti 
občine Bovec. 
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11. NAČRT FINANCIRANJA V STALNIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH 
FINANCIRANJA  

Ministrstvo za infrastrukturo je 10.11.2016 objavilo razpis za sofinanciranje daljinskega 
ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020.  Dne 2.2.2017 je Ministrstvo 
objavilo Obvestilo o porabi sredstev, ter v istem obvestilu tudi najavilo nov razpis, ki bo 
objavljen predvidoma v prvi polovici leta 2017. Na osnovi teh dokumentov smo načrt 
financiranja definirali kot sledi v nadaljevanju. 

Investicija se v celoti izvede enkratno v nekaj mesecih od odločitve o investiciji. Celotna 
investicija znaša  720.500,00 €. Od tega: 

377.850,00 € Sofinanciranje v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v  obdobju 2014–2020, prednostne osi »Trajnostna raba in 
proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 
»Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov«. 

342.650,00 € Poroštvo občine Bovec za najetje kredite s strani občinskega podjetja pri Eko 
skladu, oziroma ustrezni drugi finančni instituciji 

Delež sofinanciranja iz kohezijskih sredstev glede na pogoje razpisa in definicijo upravičenih 
stroškov znaša 52,4%. 

11.1. Določitev višine sofinanciranja 

Realno je pričakovati, da bo skupna višina državne pomoči za izvedbo investicije znašala, v 
odstotkih vrednosti upravičenih stroškov, največ: 

• 35 % za velika podjetja 

• 45 % za srednja podjetja 

• 55 % za mala podjetja in mikro podjetja 

Določitev velikosti podjetja je definirana v Uredbi komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe. Del uredbe je tudi Priloga 1; Opredelitev malih in srednjih podjetij. 

V tej prilogi je pomemben 3. člen, kjer se velikost podjetja opredeljuje v povezavi z lastništvom. 
Kljub temu, da bo podjetje v lastništvu občine Bovec, pa lahko zaključimo, da se bo podjetje 
obravnavalo kot neodvisno podjetje. Odstavek 2 namreč definira izjeme med katerimi je v točki 
f. zapisana izjema: 

− »avtonomni lokalni organi z letnim proračunom manj kot 10 milijonov EUR in z manj 
kot 5 000 prebivalci«.4 

Odstavek 3 nadalje omejuje izjeme iz odstavka 2, vendar se odstavek 3 nanaša izključno na 
podjetja kot lastnike in ne kot organ lokalne skupnosti. 

Na podlagi navedenega zaključujemo, da bo podjetje pridobilo 55% nepovratnih sredstev 
upravičen stroškov. Glede na natančen izračun neupravičenih stroškov (vršni kotel, 
dokumentacija..) znaša višina nepovratnih sredstev 52,4%. 

                                                
4 Občina Bovec ima 3.150 prebivalcev (2015) ter 5.849.000,00 € prihodkov. (Rebalans proračuna za 
leto 2017) 



 

 
Občina Bovec  Stran 30 
Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso - IP 

 

 

11.2. Amortizacijski načrt kredita 

Za namene investicijskega projekta smo izdelali amortizacijski načrt po pogojih, ki jih določa 
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 57LS16. Predmet javnega poziva 
so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo lokalne skupnosti  na 
območju Republike Slovenije za naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb. 

Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je: 

-  trimesečni EURIBOR + najmanj 1,0 % 

Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni 
EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je 
EURIBOR enak nič (0) vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna 
obrestna mera). 

Kredit se odobri v deležu ( % ) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita 
je 85 %. Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 
EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost kreditojemalca 
pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR. 

Tabela 5: Amortizacijski načrt kredita 

 

 

Leta Glavnica Obrok Odplačilo glavnice Odplačilo obresti

0 342.650,00 €

1 319.806,67 € -26.269,83 € -22.843,33 € -3.426,50 €

2 296.963,33 € -26.041,40 € -22.843,33 € -3.198,07 €

3 274.120,00 € -25.821,14 € -22.843,33 € -2.977,81 €

4 251.276,67 € -25.584,53 € -22.843,33 € -2.741,20 €

5 228.433,33 € -25.356,10 € -22.843,33 € -2.512,77 €

6 205.590,00 € -25.127,67 € -22.843,33 € -2.284,33 €

7 182.746,67 € -24.904,89 € -22.843,33 € -2.061,56 €

8 159.903,33 € -24.670,80 € -22.843,33 € -1.827,47 €

9 137.060,00 € -24.442,37 € -22.843,33 € -1.599,03 €

10 114.216,67 € -24.213,93 € -22.843,33 € -1.370,60 €

11 91.373,33 € -23.988,64 € -22.843,33 € -1.145,31 €

12 68.530,00 € -23.757,07 € -22.843,33 € -913,73 €

13 45.686,67 € -23.528,63 € -22.843,33 € -685,30 €

14 22.843,33 € -23.300,20 € -22.843,33 € -456,87 €

15 -23.072,40 € -22.843,33 € -229,06 €

SKUPAJ -370.079,61 € -27.429,61 €
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12. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI 
DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

12.1. Prihodki 

Investicijski projekt ima dve vrsti prihodkov in sicer: 

− prihodki od prodaje v višini 110.000 € in se med leti ne spreminjajo in 
− drugi prihodki, ki izhajajo iz subvencije in predstavljajo druge poslovne prihodke (s 

prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki). Vrednost prihodkov predstavlja razliko med 
knjigovodsko vrednostjo in prejeto subvencijo za opremo. V prvem letu znašajo 15.000 
in se z leti zmanjšujejo. 

12.2. Poslovni odhodki 

Najpomembnejše postavke odhodkov so stroški nabave energentov (električna energija in 
lesni sekanci), amortizacija, zavarovalne in druge premije ter stroški drugih storitev 
(računovodstvo, plačilni promet, komunikacije..) 

12.2.1. Stroški nabave energentov 

Lesni sekanci 

V izračunu porabe lesnih sekancev smo upoštevali kalorično vrednost, ter količino dobavljene 
energije povečano za izkoristek kotlov ter izgub v omrežju. Celotna količina lesnih sekancev 
tako zanaša 2.500 nm3. Ob predpostavljeni kalorični vrednosti je cena sekancev 15 €/nm3. 

Strošek nabave lesnih sekancev tako znaša 37.500,00 €, kar predstavlja 50% obratovalnih 
stroškov. 

Električna energija 

Stroški električne energije so predvsem za delovanje kotlarne in črpalk toplovodnega sistema 
in znašajo 4.000,00 €, oziroma 5,4% obratovalnih stroškov 

Ekstra lahko kurilno olje 

Glede na tehnično gospodarske kriterije za JR DO OVE 2016 in zasnovo sistema bo iz kotla 
na ELKO proizvedeno 10% celotne energije, kar ob ceni 0,65 €/l pomeni 10.000,00 €, oziroma 
13% obratovalnih stroškov. 

12.2.2. Amortizacija 

Amortizacija je obračunana od izvirne nabavne vrednosti amortizirljivih sredstev. Osnovna 
sredstva se amortizirajo posamično. Pri obračunu amortizacije smo uporabili metodo 
enakomernega časovnega amortiziranja. 

Amortizacijske stopnje, ki smo jo pri tem uporabljali in jih med letom nismo spreminjali so: 

− toplovod – 3 % 
− oprema v kotlovnici (kotel in kurišče ) – 5 % 
− centralno nadzorni sistem – 5 % 
− toplotne postaje – 5 % 

Amortizacija v prvem letu znaša 28.500,00 €, v desetem 19.000,00 €, v dvajsetem pa le še 
12.000,00 €.  
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12.2.3. Fiksni stroški (brez amortizacije) 

Fiksni stroški obratovanja sistema tvorijo Stroški obratovanja (servisi, dimnikar..), stroški 
materiala, stroški zavarovanja, stroški administracije ter stroški osebja. 

Celotni stroški (fiksni in variabilni) so prikazani v naslednji tabeli. 

Tabela 6: Fiksni in variabilni stroški projekta 

 

 

 

 

LETNI STROŠKI % znesek
a) Variabilni stroški

1 Str. energenta in EE
1.1. Od tega: stroški lesne biomase: 50,3% 37.479 € €
1.2. Od tega: ostali stroški energenta: (EE) 5,4% 4.000 € €
1.3. Strošek ELKO 13,4% 9.978 €

Variabilni stroški skupaj 69,1% 51.458 € €

b) Fiksni stroški
1 Stroški obratovanja (servisi, dimnikar..) 5,4% 4.000 € €
2 Stroški materiala 2,7% 2.000 € €
3 Str. zavarovanja 1,3% 1.000 € €
4 Stroški administracije 1,3% 1.000 €
5 Stroški osebja 20,1% 15.000 € €

Fiksni stroški skupaj 30,9% 23.000 €
SKUPAJ  LETNI STROŠKI 74.458 € €
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13. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJO 
UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE IN 
EKONOMSKE OCENE  

13.1. Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov po statični in dinamični 
metodi 

Kazalce investicije prikazujemo glede na statične in dinamične. Statični kazalci oziroma 
metode ne upoštevajo komponente časa in dajo samo prvo grobo presojo poslovnih rezultatov 
projekta. Kot statični kazalnik smo uporabili dobo vračanja investicijskih sredstev. Dinamični 
kazalniki odpravljajo slabost statičnih metod, s tem ko upoštevajo različno časovno dinamiko 
vlaganja sredstev in donosov, upoštevajo pa tudi ekonomsko življenjsko dobo investicije. 
Vlaganja in donosi v različnih letih namreč niso med seboj neposredno primerljivi, temveč jih 
je treba predhodno preračunati na isti časovni trenutek. Med dinamičnimi kazalniki smo v 
nadaljevanju prikazali izračun finančne in ekonomske neto sedanje vrednosti in interne stopnje 
donosnosti. 

Pri izračunih smo uporabili diskontno stopnjo 4%, v skladu z Uredbo o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ. 

V te namene smo izdelali projekcijo izkaza poslovnega izida, ekonomskega in finančnega toka 
projekta za 20 let.  

Rezultati izračunov so: 

− Neto sedanja      273.000 € 
− Interna stopnja donosa   11,08% 
− Enostavna doba vračanja investicije  8,6 let 
− Kumulativa finančnih tokov (20 let)  2.000.000 € 
− Kumulativa diskontiranih tokov  572.000 € 

Tabela 7: Projekcija izkaza poslovnega izida 

 

POSLOVNI REZULTAT PROJEKTA
leta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Čisti prihodki od prodaje 0 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163
Variabilni del 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458
Fiksni del 58.705 58.705 58.705 58.705 58.705 58.705 58.705 58.705 58.705 58.705
Drugi poslovni prihodki 15.327 14.662 14.028 13.422 12.844 12.292 11.765 11.262 10.781 10.322
Kosmati PI od prodaje 0 125.490 124.825 124.191 123.585 123.007 122.455 121.928 121.425 120.944 120.485
Stroški poslovanja 0 102.958 101.749 100.594 99.490 98.436 97.428 96.465 95.545 94.665 93.824
Stroški energentov (sekanci el., ELKO) 0 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458
VZDRŽEVANJE, UPRAVLJANJE 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Stroški dela 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Amortizacija 0 28.500 27.291 26.136 25.032 23.978 22.970 22.007 21.087 20.207 19.366
Investicijski stroški 720.500
Drugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finančni odhodki 3.427 3.427 3.198 2.978 2.741 2.513 2.284 2.062 1.827 1.599
Bruto dobiček 0 19.105 19.650 20.399 21.117 21.830 22.514 23.178 23.818 24.451 25.062
Davek iz dobička 0 3.630 3.733 3.876 4.012 4.148 4.278 4.404 4.525 4.646 4.762
Čisti poslovni izid 0 15.475 15.916 16.523 17.105 17.682 18.236 18.775 19.293 19.806 20.300
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Bilanca upeha pokaže, da znašajo prihodki v prvem letu 125.500,00 €, celotni stroški pa 
103.000,00 € ter bruto dobiček v višini 19.000,00 €. Na dobiček, ki se z leti povečuje vplivata 
dva faktorja in sicer:  

− Povečanje dobička  zaradi zmanjševanja amortizacije 
− Zmanjševane dobička zaradi manjših prihodkov prevrednostenja (subvencija) 

Tabela 8: Projekcija ekonomskega toka projekta 

 

  

Donos naložbe, ki upošteva diskontirane tokove se z leti manjša. V prvem letu znaša 47.400,00 
€, v dvajsetem pa 36.700,00 € 

Tabela 9: Projekcija finančnega toka projekta 

 

Čisti prihodki od prodaje
Variabilni del
Fiksni del
Drugi poslovni prihodki
Kosmati PI od prodaje
Stroški poslovanja
Stroški energentov (sekanci el., ELKO)
VZDRŽEVANJE, UPRAVLJANJE
Stroški dela
Amortizacija
Investicijski stroški
Drugo
Finančni odhodki
Bruto dobiček
Davek iz dobička
Čisti poslovni izid

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163

51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458
58.705 58.705 58.705 58.705 58.705 58.705 58.705 58.705 58.705 58.705

9.883 9.464 9.064 8.681 8.316 7.966 7.633 7.313 7.008 6.717
120.046 119.627 119.227 118.844 118.479 118.129 117.795 117.476 117.171 116.880

93.020 92.251 91.516 90.813 90.140 89.497 88.882 88.294 87.731 87.192
51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
18.562 17.793 17.058 16.355 15.682 15.039 14.424 13.836 13.273 12.734

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.371 1.145 914 685 457 229 0 0 0 0

25.656 26.231 26.797 27.346 27.881 28.403 28.913 29.183 29.441 29.688
4.875 4.984 5.091 5.196 5.297 5.397 5.494 5.545 5.594 5.641

20.781 21.247 21.706 22.150 22.584 23.006 23.420 23.638 23.847 24.047

EKONOMSKI TOK PROJEKTA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRIHODKI 0 125.490 124.825 124.191 123.585 123.007 122.455 121.928 121.425 120.944 120.485
1. Prihodki 0 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163
ODHODKI 720.500 78.088 78.191 78.334 78.470 78.606 78.736 78.862 78.983 79.104 79.220
1. Naložba 720.500
2. Stroški poslovanja brez amort. 0 74.458 74.458 74.458 74.458 74.458 74.458 74.458 74.458 74.458 74.458
4. Davek na dobiček 0 3.630 3.733 3.876 4.012 4.148 4.278 4.404 4.525 4.646 4.762
DONOS NALOŽBE -342.650 47.402 46.634 45.857 45.115 44.401 43.719 43.066 42.441 41.840 41.265
ENOSTAVNA DOBA VRAČILA -295.248 -248.615 -202.758 -157.642 -113.241 -69.522 -26.455 15.986 57.826 99.091
diskontirani tokovi -342.650 45.579 43.116 40.767 38.565 36.495 34.552 32.727 31.011 29.396 27.877
kumulativa diskontiranih tokov -342.650 -297.071 -253.956 -213.189 -174.625 -138.130 -103.578 -70.851 -39.840 -10.443 17.434
Diskontna stopnja 4% 1,04 1,08 1,12 1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,42 1,48

PRIHODKI
1. Prihodki
ODHODKI
1. Naložba
2. Stroški poslovanja brez amort.
4. Davek na dobiček
DONOS NALOŽBE
ENOSTAVNA DOBA VRAČILA
diskontirani tokovi
kumulativa diskontiranih tokov
Diskontna stopnja 4%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
120.046 119.627 119.227 118.844 118.479 118.129 117.795 117.476 117.171 116.880
110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163
79.332 79.442 79.549 79.654 79.755 79.854 79.951 80.003 80.052 80.099

74.458 74.458 74.458 74.458 74.458 74.458 74.458 74.458 74.458 74.458
4.875 4.984 5.091 5.196 5.297 5.397 5.494 5.545 5.594 5.641

40.713 40.185 39.677 39.190 38.723 38.275 37.844 37.474 37.120 36.781
139.804 179.989 219.666 258.857 297.580 335.855 373.699 411.172 448.292 485.073
26.447 25.100 23.829 22.631 21.502 20.435 19.428 18.498 17.619 16.786
43.880 68.980 92.809 115.440 136.942 157.377 176.805 195.303 212.922 229.708

1,54 1,60 1,67 1,73 1,80 1,87 1,95 2,03 2,11 2,19

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRILIVI 720.500 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163
Čisti prihodki od prodaje 0 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163
Subvencija 377.850
Lastna sredstva 342.650
ODLIVI 720.500 81.514 104.461 104.375 104.291 104.190 104.092 103.990 103.888 103.775 103.662
Investicija 720.500 0
Stroški nabave energenta 0 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458
Stroški obratovanja in vzdrž. 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Stroški plač 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Davek od dobička 0 3.630 3.733 3.876 4.012 4.148 4.278 4.404 4.525 4.646 4.762
Glavnica in obresti 0 3.427 26.270 26.041 25.821 25.585 25.356 25.128 24.905 24.671 24.442
NETO PRILIVI 0 28.649 5.702 5.788 5.872 5.973 6.071 6.173 6.275 6.388 6.501
KUMULATIVA FINANČ. TOKOV 0 28.649 34.350 40.138 46.010 51.982 58.054 64.227 70.502 76.890 83.391
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Pri finančnem toku so pomembni predvsem neto prilivi, ki so vsa leta pozitivni, kar je osnova 
za nemoteno poslovanje podjetja.   

13.2. Učinki, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem 

13.2.1. Razvoj znanja in delovnih mest v lokalnem okolju 

Investicijski projekt bo generiral nova delovna mesta s področja daljinskega ogrevanja tako pri 
upravljanju kotlovnice, kot pri pripravi lokalnega energenta – lesne biomase. S tem pa bodo 
podane tudi osnove za širitev sistem ter zniževanje stroškov ogrevanja tudi za druge 
odjemalce. 

13.2.2. Pomen obnovljivih virov energije 

Slovenija mora na področju razvoja obnovljivih virov energije doseči ambiciozne cilje, ki bodo 
prispevali tako k povečanju zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjšanju učinkov na okolje, 
gospodarski rasti in razvoju delovnih mest ter zaposlenosti. Najpomembnejši obnovljiv vir 
energije v državi je lesna biomasa, sledi vodna energija, v zadnjih letih je razvoj najbolj 
dinamičen pri izkoriščanju sončne energije in bioplina.5 

 

                                                
5 AKCIJSKI NAČRT ZA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE ZA OBDOBJE 2010-2020 (AN OVE) 
 

PRILIVI
Čisti prihodki od prodaje
Subvencija
Lastna sredstva
ODLIVI
Investicija
Stroški nabave energenta
Stroški obratovanja in vzdrž.
Stroški plač
Davek od dobička
NETO PRILIVI
KUMULATIVA FINANČ. TOKOV

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163
110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163 110.163

0 0 0 0 0 0
103.546 103.430 103.306 103.182 103.056 102.927 79.951 80.003 80.052 80.099

51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458 51.458
8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
4.875 4.984 5.091 5.196 5.297 5.397 5.494 5.545 5.594 5.641

24.214 23.989 23.757 23.529 23.300 23.072 0 0 0 0
6.617 6.733 6.857 6.981 7.107 7.236 30.211 30.160 30.111 30.064

90.008 96.740 103.597 110.577 117.685 124.921 155.132 185.292 215.404 245.468
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14. ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

V času obratovanja sistemov daljinskega ogrevanja so dejanski poslovni rezultati lahko 
drugačni kot tisti, ki so načrtovani v investicijski dokumentaciji. Vseh sprememb v času 
načrtovanja ne moremo vnaprej predvideti, zato lahko upoštevamo le bolj ali manj verjetne 
rezultate in na njihovi osnovi izračunamo kazalnike upravičenosti investicijskega projekta. 
Ravno zaradi negotovosti je pomembno, da najprej ugotovimo vpliv posameznih spremenljivk 
na ekonomske rezultate investicije, ocenimo tveganje, predvsem pa predvidimo ukrepe za 
obvladovanje tveganj. 

14.1. Višina sofinanciranja investicije 

Opis tveganja spremenljivke 

V okviru razpisa JR OVE 2016, ki je zaradi porabe sredstev zaprt, je bila intenziteta 
sofinanciranja od 40% do 70% v odvisnosti od velikost podjetja in geografske lege investicije 
glede na Kohezijsko regijo. Javne predstavitve s strani Ministrstva za infrastrukturo 
napovedujejo zmanjšanje intenzitete sofinanciranja glede na Kohezijsko regijo.  

Po tem razpisu bi bila nepovratna sredstva za obravnavan investicijski projekt v višini 55% - 
kar je tudi osnovni scenarij v tem dokumentu.  

Zaradi relativno visokega deleža sofinanciranja v prvem razpisu, dodeljena sredstva niso 
ustvarila dovolj učinkov, ki izhajajo iz Kohezijskih kriterijev. Zaradi tega dejstva obstaja 
tveganje, da bo v novem razpisu manjša intenziteta sofinanciranja. 

Občutljivost spremenljivke 

Delež sofinanciranja najbolj vpliva na lastno udeležbo pri investicij. Tako lastna sredstva v 
primeru 35% sofinanciranja povečajo iz . 

Spremenljivka vpliva tudi na NSV, ISD, dobo vračanja investicije ter dobiček podjetja.  (ob 
nespremenjeni ceni). 

Tabela 10: Vpliv višine subvencije na finančne kazalnike 

 55% 45% 40% 35% 
Neto sedanja vrednost [€] 273.066 185.000 141.000 97.000 
Interna stopnja donosa [%] 11,1% 7,8% 6,40 5,24 
Enostavna doba vračanja 
[čas] 

8,6 let 10,7 11,8 12,9 

Čisti dobiček [€] 15.475 12.780 11.400 10.000 
Letni neto denarni tok 5.700 1.000 - 1.200 -3.500 

 

Zanemarljiv vpliv spremenljivke ob manjši subvenciji je na končno ceno toplote in s tem na 
prihranke za odjemalce. Glede na dinamične kazalnike (ISD in IRR), je ob 4% diskontni stopnji 
po tem kriteriju investicije ob zmanjšani subvenciji še vedno sprejemljiva. 

Problem, ki se pojavi pri stopnji financiranja 35% ko je neto denarni tok negativen v višini 
3.500,00 € letno, ki pa se zaradi odplačila kredita znižuje in v desetem letu znaša še 1.600,00 
€. Kumulativa letnih denarnih tokov pa je seveda pozitivna zaradi moratorija na odplačilo 
glavnice.  
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14.2. Višina investicije 

Opis tveganja spremenljivke 

Izbor opreme in izvajalca za investicijski projekt je predmet javnega naročila, ki seveda 
predstavlja določeno tveganje. 

Občutljivost spremenljivke 

Spremenljivka je občutljiva samo na fiksni del cene, v delu amortizacije in na postavki »drugi 
prihodki od prodaje«.  

Tabela 11: Občutljivost na povišanje investicije 

Povečanje višine investicije 0 % +10 % +20 % +30 % 
Fiksni del cene (€/kW) 38,7 40,9 43,1 45,4 
Povprečna cena (€/MWh) 71,8 74,0 76,2 78,4 

 

Povečanje investicije od načrtovane neposredno poveča fiksni del cene in posledično 
povprečno ceno za odjemalce. Pri povečanju investicije za 30% od načrtovane bi zaradi 
konkurenčnosti morali znižati fiksni del, kar pa seveda zelo negativno vpliva na poslovanje. 
Največji problem bi se pokazal na denarnem toku, ki bi bil negativen. Smatramo, da je višina 
investicije ključnega pomena tudi zaradi občutljivosti investicijskega projekta na višino 
sofinanciranja, ki prav tako močno vpliva na denarni tok. 

Ob tem je tudi pomembno, da se ob višji investiciji za ustrezni del poviša delež, ki ga bo 
podjetje pokrivalo s kreditom.(poroštvo občine). 

Obvladovanje tveganja 

V fazi izdelave investicijske dokumentacije je bila investicija ocenjena na osnovi ponudb 
posameznih potencialnih izvajalce. Smatramo, da je višina investicije realna in jo je mogoče 
ob skrbni pripravi javnega naročila celo znižati. 

V nadaljevanju izvajanja projekta je predvsem pomembno, da se projektna dokumentacije 
načrtuje v skladu z ekonomskim potencialom investicije. 

14.3. Sprememba količin odjema toplote 

Opis tveganja spremenljivke 

V prihodnosti je pričakovati manjši odjem predvsem zaradi energetske sanacije predvsem šole 
in kulturnega doma. Kljub temu, pa ocenjujemo da je v tem projektu to tveganje zanemarljivo, 
saj so predvideni dodatni objekti, ki se bodo v prihodnosti priključevali na daljinsko ogrevanje. 
Realno se v prihodnosti pričakuje celo povečanje odjema. 

Občutljivost spremenljivke 

Tabela 12: Občutljivost na zmanjšanje odjema toplote 

Zmanjšanje odjema toplote 0 % -10 % -20 % -25 % 
Sprememba povprečne cene 71,8 76,3 82,0 85,4 

 

Spremenljivka vpliva samo na povprečno ceno odjemalca, seveda če le-ta ne bo zahteval 
zmanjšanje obračunske moči toplotne postaje. Kljub zmanjšanemu odjemu so tako za 
odjemalca fiksni stroški enaki. Ker pa je cena toplote oblikovana na osnovi stroškov 
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proizvodnje variabilnega dela, se ob manjših prihodkih podjetja zmanjšajo tudi stroški za 
biomaso, električno energijo in kurilno olje. 

Težava za podjetje v primeru zmanjšanega odjema je predvsem pri zagotavljanju konkurenčne 
cene toplote za odjemalce. 
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15. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 

Investicijski projekt zagotavlja dobavo ekonomsko učinkovite in okolju prijazne toplotne 
energije odjemalcem na obravnavanem območju. 

Vzrok za uspešnost projekta je predvsem v zanesljivih odjemalcih, saj se več kot 80% prodaje 
nanaša na občinske objekte, oziroma podjetje Mahle Letrika Bovec, ki posluje zelo stabilno. 
Že obravnavana prva faza projekta prinaša pozitivne denarne učinke. V Prihodnosti pa se 
načrtuje širitev sistema na hotela Alp in Kanin, turistični kompleks Žaršče ter na nekatere druge 
nove objekte, ki so že v fazi gradbenega dovoljenja. 

Investicijski projekt v desetih generira neposredne, kratkoročne in dolgoročne finančne učinke 
v višini 1.350.000.  

Projekt ima tudi precejšnje učinke, ki se ne dajo neposredno ovrednotiti z denarjem. To so 
predvsem razvoj delovnih mest in znanja, ter velike možnosti širitve daljinskega ogrevanja v 
prihodnosti. 
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