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1. Povzetek poslovnega načrta 

a) Cilji 

- zmanjšati stroške ogrevanja za odjemalce sistema, 

- ustvarjen dobiček investicijskega projekta ohraniti na nivoju lokalne skupnosti, 

- zagotoviti dolgoročno stabilnost cen ogrevanja, 

- pridobiti ustrezne finančne vire in izkušnje za razširitev daljinskega ogrevanja na 

ostale odjemalce v Bovcu 

- zmanjšati energetsko uvozno odvisnost energentov, 

- zmanjšati emisije CO2in SO2 

b) Poslanstvo 

Daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso ( DOLB ) bo omogočal ekološko in 

stroškovno ugodno ogrevanje z visoko ravnjo udobja tudi tam , kjer individualni 

sistemi na lesno biomaso niso mogoči ali zaţeljeni. 

 

2. Opis podjetja 

a) Lastništvo / pravna oseba 

Lastnik javne druţbe DOLB Bovec d.o.o. je Občina Bovec ( 100% ). 

b) Lokacija 

Trg golobarskih ţrtev 8, 5230 Bovec 

c) Aktivnosti 

 

DOLB Bovec d.o.o. je bilo ustanovljeno 8.8.2017 na seji občinskega sveta. Občina Bovec 

je 100% lastnik , z osnovnim kapitalom javnega podjetja 7.500,00 EUR. Isti dan je bil s 

sklepom Občinskega sveta Občine Bovec imenovan tudi v.d. direktor Silvo Hrovat. 

Občina je 30.6.2017 Podpisala "Pogodbo za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega 

dovoljenja  (PGD) in projekta za izvedbo (PZI) ter pridobitev gradbenega dovoljenja za 

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Bovec v okviru tehnične pomoči EIB ELENA 

pogodbi ELENA-2014-060", katera je bila sklenjena med GORIŠKA LOKALNA 

ENERGETSKA AGENCIJA - GOLEA, OBČINO BOVEC in iz javnega razpisa zbrana 

projektantska druţba PROINŢENIRING d.o.o.. 

Na osnovi večletnih raziskav smo se na osnovi izračunov, ki jih je izvedel 

PROINŢENIRING odločili: 
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1. Izvesti investicijo: 

 Kotlarno v Industrijski coni Bovec  

 

Slika 1: Lokacija Kotlarne 

 

 

             Slika 2: Načrt predvidene kotlarne 
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 Glavni toplovod Ø 150 mm, en odcep proti MAHLE, drugi odcep do kulturnega 

doma v Bovcu 

 Od glavnega toplovoda bomo v prvi fazi priklopili s stranskimi toplovodi in toplotno 

postajo naslednje odjemalce ( podpisali Predpogodbo): 

MAHLE Bovec 

Kovi Etvin Berginc d.o.o. 

Apartma Skok 

Grad Tolmin 

Stanovanjska hiša Čopi Franc 

Gostilna Sovdat 

Stanovanjska hiša Braz Mitja 

Objekt Trg golobarskih ţrtev 18 ( stri dijaški dom ) 

Vrtec 

Kulturni dom Bovec 

Osnovna šola Bovec ( Telovadnica, občinska uprava in Stergulčeva hiša ) 

 

Slika 3: Lokacija kotlarne, trasa toplovoda in lokacija toplotnih postaj 

 

Legenda:            -   kotlarna 

- toplotna postaja 

- trasa toplovoda 

- ogrevani objekti iz toplotne postaje Osnovna šola Bovec  
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2. Za izvedbo investicije se bo DOLB Bovec d.o.o. prijavil na "Javni razpis (JR) za 

sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljene vire energije za obdobje 2017 

do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2017 ), v okviru Operativnega programa za izvajanje 

Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020". Za JR je potrebno izdelati 

zahtevano dokumentacijo in jo poslati do 1.02.2018 na Ministrstvo za infrastrukturo. 

Za pripravo dokumentacije JN je bilo potrebno izvesti: 

 Pooblastiti Altusconsulting za  pravno izdelavo in nadzor razpisne dokumentacije 

za javno naročanje do13.12.2017 in javni razpis Evropskih kohezijskih sredstev do 

1.02.2018. 

 PROINŢENIRING je izdelal popise po vsebini PZI in načrte. Ta del  tehnični  

dokumentacije  Javno naročilo izvedbe investicije KOTLOVNICE in TOPLOVODA 

priključenega na TOPLOVODNO POSTAJO, do 5.12.2017. Do najkasneje 

29.01.2018 pa sodeluje pri izdelavi / izpolniti tehničnega dela dokumentacije za JR 

Evropskih kohezijskih sredstev. 

 GOLEA sodeluje pri JN, izdelavi DIP in pripravi / izdelavi dokumentacije za JR 

Evropskih kohezijskih sredstev. 

 Za izvedbo zgoraj navedenih aktivnosti, z lastnimi aktivnostmi in usklajevanjem 

med Altusconsulting , PROINŢINIRINGOM in GOLEA izvaja v.d. direktor DOLB 

Bovec d.o.o.. 

 Za izvedbo investicije bo moral DOLB Bovec d.o.o. pridobiti nadzornike ( 

projektantski, elektro, strojno, gradbeno in pooblaščenca za varno delo ). To je 

tudi strošek DOLB Bovec, katerega delno pokrivajo Evropska kohezijska sredstva. 

 Po informacijah, ki smo jih dobili naj bi Ministrstvo za infrastrukturo v roku 2 do 3 

mesece odločalo o dodelitvi kohezijskih sredstev. V kolikor bomo deleţni 55% 

vrednosti  po DIP, bo potrebno: 

 - pridobiti kredit v višini 536.908,36 EUR. Občina Bovec bo garant za najem tega 

kredita 

 - izvesti investicijo DELNO  do poletne sezone 2018, nadaljevati septembra do 

začetka kurilne sezone 2018/2019, 

 - izračun EUR/MWh za toplotno energijo–Potrditev agencije za energetiko RS in 

občinskega sveta Bovec , 

 - ogrevanje  sanitarne vode, tam kjer bo odjemalec priklopljen, 

 - zimsko ogrevanje vseh priklopljenih odjemalcev. 

 

 Med časom odločanja ministrstva o kohezijskih sredstvih bomo: 

- izvedli razpis za nabavo lesnih sekancev, 

- Iskali moţnosti izdelave sekancev na področju Občine Bovec, 

- Pridobiti ponudbe izvajalca polnjenje lesnih sekancev v zalogovnik kotlarne, 

 

 Med časom izvajanje investicije pridobivati dodatne potencialne odjemalce za 

naslednjo fazo širjenja toplotnega omreţja in pridobivanje dodatnih kohezijskih 

sredstev. V tem primeru nam bo laţje, ker ne bo potrebno  gradbeno dovoljenje 

dodelati, odvisno od števila novih odjemalcev. 
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3. Za opravljanje del je Občinska uprava dodelila DOLB Bovec d.o.o., v gornjem 

nadstropju, pisarno s pisarniško mizo, omaro in računalnikom. Za normalno delo je 

potrebno nabaviti še pisarniški material za delo in shranjevanje dokumentacije. 

V. d. direktor v soglasju z ţupanom koristi administrativne usluge usluţbencev občinske 

uprave (odprema / prevzem pošte, skeniranje dokumentov, ostalo po dogovoru z 

ţupanom). 

Za izvajanje nalog  računovodstva je DOLB Bovec d.o.o. prejel tri ponudbe, od teh je 

najniţja ponudba po vrednosti ponudil BIRO F1, d.o.o.. Podpisana je pogodba za 

naslednje aktivnosti: 

 Knjiţenje v glavno knjigo ( prejeti računi, bančni izpiski, plače, evidenca DDV, 

interni dokumenti): 

 Cena: 1 vknjiţba 1,00€ 

Ocena 50 vknjiţb mesečno 50,00€ ( nad 100 vknjiţb se obračuna popust v višini 

50%, ki se povečuje za dodatnih 5% za dodatnih 100 vknjiţb. Vknjiţba pomeni 

zapis vseh potrebnih elementov iz knjigovodske listine , s katerim se generira 

knjigovodsko-računovodska evidenca ). 

 Obračun plače 26,70€ ( vključuje vsa pripadajoča poročila Aipes in Furs) 

 Obračun DDV 20,00€ ( za evidenco knjige prejetih računov ) 

 SKUPAJ MESEČNO  96,70€ 

 Letno poročilo s pojasnili za Ajpes in in davčni obračn za Furs je neto 150,00€ ( 

kot manj zahtevno in brez osnovnih sredstev v letu 2017). 

 Glede na zgoraj navedeno bi mesečne knjigovodsko-računovodske storitve 

znašale 96,70€ (brez DDV), letno poročilo pa 150,00€ (brez DDV).   

 V  kolikor se bo začela investicija, s tem najemanje kreditov, ter na koncu 

leta še proizvodnja in prodaja toplotne energije, bo potrebno pogodbo 

dopolniti in dodatno ovrednotiti. 

3. Trţenje 

a) Odjemalci toplotne energije 

Odjemalcem, ki so podpisali Predpogodbo, bo potrebno izdelati Pogodbo v kateri bomo 

definirali razmerje med DOLB Bovec d.o.o. in odjemalcem, izračun cene toplotne 

energije, načina sprememb izhodiščnih podatkov za izračun cene in način prekinitve 

pogodbenega razmerja. Izračun cene : 

− 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 

Variabilni stroški 

Variabilni stroški zajemajo naslednje upravičene stroške: 

− stroške energentov (lesni sekanci); 
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− 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); 

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. 

4. Pridobivanje odjemalcev toplotne energije 

Kot je ţe zgoraj navedeno se bo v obdobju izvajanja investicije v letu 2018, pridobivalo 

dodatne odjemalce toplotne energije, hoteli, stanovanjske hiše, novogradnje, …. . Ko bo 

število odjemalcev tolikšno, da bo poraba energija v mejah ponovnega kandidiranja za 

kohezijska sredstva Evropske unije, se bomo zopet prijavili. Naslednji termin je 1.6.2018. 

 

5. Potencialni odjemalci DOLB Bovec d.o.o. za II. Fazo investicije: 

 

FAZA 2 - SEZNAM ODJEMALCEV DOLB BOVEC 

  NAZIV OBJEKTA Vrednost TOPL. EN. TOPL.POST. 

    investi. brez DDV kWh/a kW 

13. HOTEL Kanin   250.000 400 

14. Hotel Alp   400.000 500 

15. Hostl Kavs   40.000 50 

16. Pošta    15.000 25 

17. Ţupnišče   15.000 30 

18. Ladi Šulin   20.000 30 

19. Hotel Dobra Vila   100.000 80 

20. Hotel Mangrt   120.000 80 

          

   

960.000 1.195 

  INVESTICIJA FAZA 2.   
  1 Kotlovnica             45.000,00 €  
  2 Lopa             90.000,00 €  
  3 500 kW kotel             85.000,00 €  
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4 Toplovod + TP Hotel Kanin             35.000,00 €  
  5 Toplovod + TP Hotel Alp             45.000,00 €  
  6 Toplovod + TP Hostel Kavs             10.000,00 €  
  7 Toplovod + TP Pošta               7.000,00 €  
  8 Toplovod + TP Župnišče               8.000,00 €  
  9 Toplovod + TP Ladi Šulin             10.000,00 €  
  10 Toplovod + TP Hotel Dobra Vila             15.000,00 €  
  11 Toplovod + TP Hotel Mangrt             20.000,00 €  
    SKUPAJ           370.000,00 €  
  

 

DODELAVA PGD 
    

 

 

 

Pri izračunih ( prilog k gradivu ) je razvidno, da bi imela izvedba 2. faze velik vpliv na 

zniţanje cene toplotne energije. V prvi fazi je cena 91,66 €/MWh, v drugi fazi pa bi 

znašala 79;61 €/MWh – brez DVV, to je 14% niţja cena.  

Za izvedbo tega projekta, bi morala Občina Bovec poleg 600.000,00 € še 120.000,00 

€ jamstva za najem kredita DOLB Bovec d.o.o.. 

 

6. Poslovanje DOLB Bovec d.o.o. 

 

a) Prihodki  2018 

 

Priliv iz prodaje toplotne energije, po izračunih PROINŢINIRINGA  

 ( 2,5 meseca, odvisno od temperatur )  cca      45.000,00 EUR 

Skupaj                                                              45.000,00 EUR 
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b) Odhodki  2018 

V spodnji tabeli je izdelana ocena stroškov glede na izračune, ki so jih pripravili 

projektanti PROINŢINIRINGA. 

LETNI STROŠKI znesek 

Variabilni stroški   

Str. Energenta in EE   

Od tega : stroški lesne biomase 15.000,00 € 

Od tega : Ostali stroški energenta  
(EE) 2.000,00 € 

Stroški ELKO 4.500,00 € 

Variabilni stroški skupaj 21.500,00 € 

    

Fiksni stroški   

Stroški obratovanja ( servis, 
dimnikar )   

Stroški materiala 2.000,00 € 

Stroški zavarovanja 1.000,00 € 

Stroški administracije 1.000,00 € 

Stroški osebja 15.000,00 € 

Fiksni stroški skupaj 19.000,00 € 

SKUPAJ LETNI STROŠKI 40.500,00 € 
+ Stroški najema kredita 

 

c) Bilanca stanja 2018 

Nekateri stroški bodo nastajali od začetka leta, predvsem fiksni stroški ( stroški materiala, 

stroški administracije, stroški osebja ). Metem ko stroški lesne biomase, ostali stroški 

energenta in stroški ELKO, pa nekje v oktobru mesecu. Zaradi tega rabi DOLB Bovec 

d.o.o. v začetku leta 2018 sredstva iz proračuna.  

Ker se predvideva prodaja toplotne energije nekje sredi oktobra 2018 (odvisno od 

temperaturnih razmer ), bodo prilivi denarja od prodaje šele v novembru mesecu 2018.  

Poslovanje DOLB Bovec d.o.o. bo koncem leta odvisna predvsem od denarnega toka, 

tako da v tem trenutku je teţko napovedovati rezultat poslovanja za leto 2018. Za 

premostitev problemov denarnega toka bi moral DOLB Bovec d.o.o. najeti premostitveni 

kredit v višini 50.000,00 EUR. 

 

Bovec; 12.2.2018 

 

v.d. direktor  

Silvo Hrovat 


