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1. NAVEDBA ODGOVORNIH OSEB NA PROJEKTU 

1.1. NAVEDBA INVESTITORJA, FINANCERJA, UPRAVIČENCA IN UPRAVLJAVCA 

NAZIV SUBJEKTA Komunala d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija 

KONTAKTNI PODATKI T: 05 372 72 00, F: 05 377 22 37, E: info@komunalaidrija.si 

MATIČNA ŠTEVILKA 5144647000 

DAVČNA ŠTEVILKA SI 13286218 

ŠIFRA DEJAVNOSTI E36.000 – Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 

IBAN SI56 0475 2000 0207 145 (NOVA KBM d.d.) 

IBAN SI56 0224 4025 6852 842 (NLB d.d.) 

IBAN SI56 1910 0001 0194 172 (DBS d.d.) 

ODGOVORNA OSEBA Beno Fekonja, direktor 

 

1.2. NAVEDBA NAROČNIKA IZDELANE DOKUMENTACIJE 

NAZIV SUBJEKTA Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija 

KONTAKTNI PODATKI T: 05 373 45 00, F: 05 373 45 31, E: obcina.idrija@idrija.si 

MATIČNA ŠTEVILKA 5880068000 

DAVČNA ŠTEVILKA SI 20497423 

ŠIFRA DEJAVNOSTI O84.110 - Splošna dejavnost javne uprave 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 
IBAN SI56 0123 6010 0014 725 (Banka Slovenije Ljubljana) 

IBAN SI56 0123 6777 7000 088 (Banka Slovenije Ljubljana) 

ODGOVORNA OSEBA Bojan Sever, župan 

 

1.3. NAVEDBA SOFINANCERJA IN POSREDNIŠKEGA ORGANA 

NAZIV SUBJEKTA Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana 

KONTAKTNI PODATKI T: 01 478 8000, F: 01 478 8139, E: gp.mzi@gov.si 

MATIČNA ŠTEVILKA 2399270000 

DAVČNA ŠTEVILKA SI 25967061 

ŠIFRA DEJAVNOSTI O84.110 - Splošna dejavnost javne uprave 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 

IBAN SI56 0110 0845 0089 461 (Banka Slovenije Ljubljana) 

IBAN SI56 0110 0845 0090 819 (Banka Slovenije Ljubljana) 

IBAN SI56 0110 0845 0089 558 (Banka Slovenije Ljubljana) 

IBAN SI56 0110 0845 0169 292 (Banka Slovenije Ljubljana) 

ODGOVORNA OSEBA dr. Peter Gašperšič, minister 
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1.4. NAVEDBA IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

NAZIV SUBJEKTA JHP projektne rešitve d.o.o., Cesta talcev 5, 1230 Domžale 

KONTAKTNI PODATKI T: 01 724 4606, F: 01 320 4483, E: info@jhp.si 

MATIČNA ŠTEVILKA 3422526000 

DAVČNA ŠTEVILKA SI 13819364 

ŠIFRA DEJAVNOSTI M70.220 - Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 

TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN SI56 3300 0000 2884 286 (Addiko Bank d.d.) 

ODGOVORNA OSEBA mag. Jana Habjan Piletič, direktorica 

 

1.5. NAVEDBA STROKOVNIH DELAVCEV IN SLUŽB, ORGOVORNIH ZA PRIPRAVO 

IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE IN 

DRUGE DOKUMENTACIJE 

NAZIV SUBJEKTA 
Goriška lokalna energetska agencija, Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 

Šempeter pri Gorici 

KONTAKTNI PODATKI T: 05 393 24 60, F: 05 393 24 63, E: info@golea.si 

MATIČNA ŠTEVILKA 2196719000 

DAVČNA ŠTEVILKA SI 78059038 

ŠIFRA DEJAVNOSTI M71.129 – Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 
IBAN SI56 0475 0000 1242 330 (Nova KBM d.d.) 

IBAN SI56 3400 0101 4319 373 (Sparkasse d.d.) 

ODGOVORNA OSEBA Rajko Leban, direktor 
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2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA 

INVESTICIJSKO NAMERO 

2.1. UVODNO POJASNILO INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

Celoten dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan v skladu z 11. členom Uredbe o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 

RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Obenem dokument vsebuje vse potrebne elemente, ki so podrobneje 

opisani v Navodilih za pripravo in oddajo vloge na razpis z oznako JR DO OVE 2017 ter v Prilogi 3: 

Obvezne sestavine dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 

Komunala Idrija namerava z investicijskim projektom »Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Črni Vrh« 

kandidirati na Javnem razpisu za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za 

obdobje 2017 do 2020 (DO OVE 2017), ki je bil dne 30. 6. 2017 objavljen na spletni strani Ministrstva za 

infrastrukturo. Komunala bi se na predmetni javni razpis prijavila v februarju 2018, ki predstavlja rok za 

oddajo vloge. 

Celoten investicijski projekt se bo izvedel s pomočjo evropskih sredstev v okviru »Operativnega programa 

Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja 

energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki 

izvira iz obnovljivih virov«. 

Skozi celoten dokument bo predvidoma obravnaval šest objektov, in sicer:  

Tabela 1: Navedba vseh objektov, ki so predmet investicijskega projekta 

Št. Objekta Naslov Parcelna št. Površina (m2) 

1. OŠ Črni Vrh Črni Vrh 95, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 252/3 2.450 

2. Vrtec Črni Vrh Črni Vrh 95a, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 252/3 595 

3. Večstanovanjska stavba Črni Vrh 96, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 371/7 1.285 

4. Stanovanjska stavba - hiša 1 Črni Vrh 93a, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 239/12 122 

5. Stanovanjska stavba - hiša 2 Črni Vrh 94a, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 371/2 104 

6. Stanovanjska stavba - hiša 3 Črni Vrh 94, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 372/1-2 138 

Vir: GOLEA, interni vir, oktober 2017. 

Vrednost investicijskega projekta znaša 236.730,00 EUR brez DDV oz. 285.554,60 EUR z DDV. Celotni 

investicijski projekt se bo izvedel v roku 1 leta, oz. v letu 2018, zato preračun stalnih cen v tekoče ni 

potreben. Navedeno navaja tudi 5. točka 3. odstavka 11. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo 

in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 

27/16), ki pravi, da se izvede preračun stalnih cen v tekoče v primeru, če je predvidena dinamika 

investiranja daljša od enega leta, kar v našem primeru ni tako. 
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Obseg izvedbe investicijskega projekta je sledeči: 

Tabela 2: Prikaz vseh postavk, ki so predmet investicijskega projekta 

1. Gradbena dela 

a) Izdelava zalogovnika 

2. Strojni del - kotlovnica 

a) Glavni kotel na sekance in vršni kotel na pelete, kompletno z odvodom dimnih plinov 

b) Transport sekancev, vzdrževanje tlaka v sistemu, kontrola temperature kotlovskega povratka 

3. Strojni del - toplovod 

a) Cevni razvod brez gradbenih del 

b) Toplotne postaje: 3×hiša, 1×blok, 1×OŠ, 1×vrtec 

4. Drugi stroški 

a) Izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter vodenje projekta 

Vir: BIRO Martina Prezelj s.p., Projektiranje strojnih inštalacij, nadzor in tehnično svetovanje, oktober 2017. 

Časovni načrt izvedbe projekta je predviden od oktobra 2017, ko je bil izdelan odlok o izvajanju JGS, pa 

do septembra 2018, ko je predviden zaključek izvedbe projekta, v sklopu izgradnje kotlovnice, toplovoda 

in priklopa odjemalcev. 

Finančna analiza, predstavljena v nadaljevanju dokumenta, prikazuje nujnost izvedbe projekta s pomočjo 

subvencije oz. sofinancerskih sredstev s strani Kohezijskega sklada. Navedeno priča o tem, da bi v 

primeru pridobitve nepovratnih sofinancerskih sredstev s strani evropske kohezijske politike, tudi izvedba 

projekt predstavljala finančno smiselno zgodbo, saj bi prihodnjemu upravljavcu omogočala pozitivno 

poslovanje in obratovanje z novim sistemom DOLB Črni Vrh. 

Z izvedbo investicijskega projekta bi Občina Idrija na območju Črnega Vrha dosegla opustitev obstoječih 

individualnih kotlovnic na fosilna goriva, ki trenutno zelo obremenjujejo okolje s škodljivimi emisijami. 

Celotni investicijski projekt temelji na doseganju ciljev osnutka Strategije razvoja Slovenije (SRS) za 

obdobje 2014-2020 (avgust 2013), Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014-2020, Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, 

Nacionalnega energetskega programa Slovenije za obdobje 2010 do 2030: »aktivno ravnanje z energijo« 

(NEP), Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN URE 2020), Akcijskega 

načrta za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 in Lokalnega energetskega koncepta 

Občine Idrija iz februarja leta 2011.  
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2.2. KLJUČNI PODATKI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

V spodnji tabeli je prikazan skupek vseh ključnih podatkov za izvedbo predmetnega investicijskega 

projekta. 

Tabela 3: Prikaz ključnih podatkov investicijskega projekta 

Naziv investicijskega projekta »Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Črni Vrh« 

Investitor in upravljavec Komunala d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija 

Naročnik dokumentacije Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija 

Sofinancer projekta Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana 

Namen investicijskega projekta 

Osnovni namen investicijskega projekta je izgradnja kotlovnice in trase 

za vzpostavitev daljinskega ogrevanja na lesno biomaso na območju 

Črnega Vrha v Občini Idrija. S tem bi se predvsem dosegel prihranek 

pri stroških za energijo, saj je lesna biomasa cenejši energent od 

trenutnega energenta (ELKO), poleg tega pa bi izvedba projekta 

pozitivno vplivala na samo okolje z zmanjšanjem emisij toplogrednih 

plinov. 

Cilji investicijskega projekta 

Glavni cilj investicijskega projekta je izgradnja kotlovnice in trase za 

vzpostavitev daljinskega ogrevanja na lesno biomaso na območju 

Črnega Vrha v Občini Idrija. Poleg tega so ključni cilji projekta še: 

 zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 

 izboljšanje bivalnega okolja občanov, 

 neodvisnost od fosilnih goriv, 

 prihranek pri stroških za energijo, 

 spodbujanje podjetništva (izkoriščanje lesne biomase in 

izgradnja kotlovnice). 

Z izvedbo projekta bo Občina Idrija pripomogla k doseganju strateških 

razvojnih ciljev na ravni regije, države in EU. 

Termin plan izvedbe projekta Oktober 2017 – September 2018 

Ocena investicijski stroškov 

236.730,00 EUR brez DDV 

                                 285.554,60 EUR z DDV 

 

Opomba: 

Celotni investicijski projekt se bo izvedel v roku 1 leta, oz. v letu 2018, 

zato preračun stalnih cen v tekoče ni potreben. Navedeno navaja tudi 

5. točka 3. odstavka 11. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo 

in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), ki pravi, da se izvede 

preračun stalnih cen v tekoče v primeru, če je predvidena dinamika 

investiranja daljša od enega leta, kar v našem primeru ni tako. 
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Razdelitev investicijskih 

stroškov na upravičene in 

neupravičene 

Upravičeni stroški v EUR Neupravičeni stroški v EUR 

177.940,00 107.614,60 

Predvideni viri financiranja v 

tekočih cenah 

Viri financiranja V EUR z DDV 

MzI javni razpis – JR DO OVE 2017 62.279,00 

Izbrani investitor – lastna sredstva1 223.275,60 

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 285.554,60 

Ostale tehnične postavke 

projekta 

Cena energenta na leto (EUR) 10.692,64 

Potrebna letna količina energenta (m3) 546 

Potrebna končna energija na leto (kWh) 426.309 

Prozvodna cena toplote – obstoječe stanje (EUR/MWh) 100,72 

Specifična cena toplote – prodajna cena (EUR/MWh) 93,60 

Namen izdelave DIIP-a 

Opredelitev investicije (določitev ciljev in namena investicije), povzetek 

vseh obravnavanih variant, prikaz ocenjene vrednosti investicije po 

posameznih letih izvedbe, prikaz analize obstoječega stanja, 

opredelitev tehnično-tehnološkega dela, določitev virov financiranja, 

predstavitev analize vplivov investicijskega projekta na okolje, prikaz 

skladnosti investicije z resolucijami in strateškimi dokumenti, izdelava 

potrebne finančne in ekonomske analize ter analize tveganj in analize 

občutljivosti. 

Vir: GOLEA, interni vir, december 2017. 

 

2.3. PREDSTAVITEV OBČINE IDRIJA 

Na zemljevidu Idrijsko območje razpoznavno zaznamuje zgornje porečje reke Idrijce s pritoki, kjer se 

stikata alpski in dinarski svet, ki je razbrazdan s številnimi grapami in dolinami. Tri četrtine površja 

prekrivajo gozdovi, proti vrhu pobočij pa se razprostirajo kraške planote: Črnovrška, Zadloška, Vojskarska, 

Ledinska, Vrsniška. Tudi v geološkem pogledu je to eno od najzanimivejših, saj čezenj poteka Idrijska 

tektonska prelomnica. 

Idrijsko ozemlje, ki ga po letu 1995 določajo tudi meje nove občine Idrija obsega 294 km2 in šteje približno 

12.000 prebivalcev, ki živijo v 38 naseljenih krajih: Čekovnik, Črni Vrh, Dole, Godovič, Gore, Gorenja 

Kanomlja, Gorenji Vrsnik, Govejk, Idršek, Idrija, Idrijska Bela, Idrijske Krnice, Idrijski Log, Javornik, Jelični 

Vrh, Kanji Dol, Korita, Ledine, Ledinske Krnice, Ledinsko Razpotje, Lome, Masore, Mrzli Log, Mrzli Vrh, 

Pečnik, Potok, Predgriže, Razpotje, Rejcov grič, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja, Spodnji Vrsnik, 

Srednja Kanomlja, Strmec, Vojsko, Zadlog, Zavratec in Žirovnica. 

                                                      

1 Poleg lastnih sredstev investitorja je potrebno upoštevati tudi sredstva, ki jih je investitor pridobil s strani financiranja iz mehanizma 

ELENA. Gre za 90 % izdelave potrebne projektne in investicijske dokumentacije. 
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Pokrajina je kljub slabim naravnogeografskim pogojem dokaj gosto poseljena, vendar so naravne 

razmere dopustile razvoj le dveh večjih naselij, Idrije in Spodnje Idrije, ki ležita v malce razširjenih dolinah 

na sotočju Idrijce in Nikove in Idrijce in Kanomljice. Strnjene vasi in ostali zaselki so se razvili povečini na 

planotah, v strmih bregovih pa samotne kmetije. 

Kraj Idrija, kot občinsko središče, združuje Idrija pomembne upravne, izobraževalne, kulturne in druge 

javne funkcije, Spodnja Idrija pa je, z blizu 2.000 prebivalci, drugi največji kraj v idrijski občini. Glavno 

naselje na planoti je Črni Vrh, ki je prislonjeno pod Špik in se deli na Zgornjo vas ob pobočju in Spodnjo 

vas, ki je na drugi strani glavne ceste, ki pelje skozi Črni Vrh. 

Slika 1: Prikaz umeščenosti Občine Idrija 

 

Vir: Google slike, oktober 2017. 

Tabela 4: Prikaz statističnih podatkov za Občino Idrija za leto 2014 

PODATKI ZA LETO 2014 OBČINA SLOVENIJA 

Površina km2 294 20.273 

Število prebivalcev 11.963 2.061.623 

Število zaposlenih oseb 5.112 703.040 

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 990,55 1.005,41 

Prihodek podjetij (1.000 EUR) 747.884 93.571.789 

Število moških 6.001 1.021.419 

Število žensk 5.962 1.040.204 

Naravni prirast -24 2.279 

Skupni prirast -18 1.789 
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Število vrtcev 5 979 

Število otrok v vrtcih 504 84.750 

Število učencev v osnovnih šolah  966 167.249 

Število dijakov (po prebivališču) 475 75.325 

Število študentov (po prebivališču) 517 85.616 

Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 5.022 799.958 

Število samozaposlenih oseb 626 94.752 

Število registriranih brezposelnih oseb 410 120.109 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.507,68 1.540,25 

Število podjetij 1.049 186.433 

Število stanovanj, stanovanjski sklad 5.012 859.874 

Število osebnih avtomobilov 6.183 1.068.362 

Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 3.397 665.767 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, podatki za leto 2014. 

Za območje občine Idrija je značilna zelo vlažna klima alpskega in dinarskega višavja – zmerno celinsko 

podnebje. Povprečne oktobrske temperature so višje od aprilskih, značilen je submediteranski padavinski 

režim, povprečna letna količina padavin je od 1.300 do 2.800 milimetrov. Na tem območju pade približno 

2.500 milimetrov padavin letno. Največ padavin je novembra (prvi višek), drugi višek padavin pa je 

spomladi. Najmanj padavin je pozimi (februarja) in poleti (julija). Pozimi je pogost pojav temperaturni 

obrat; hladen zrak z meglo se zadržuje na dnu kotlin, višje ležeča območja pa imajo toplo in jasno vreme. 

Raba energije za ogrevanje na območju občine Idrija je odvisna od lastnosti zgradbe ter od vremenskih 

razmer; pri slednjem ima poglavitno vlogo temperatura zraka oziroma razlika med temperaturo znotraj 

stavbe in temperaturo zunaj nje. 

Temperaturni primanjkljaj ali vsota stopinjskih dni je vsota razlik zunanje temperature zraka in izbrane 

temperature v ogrevanem prostoru, in jo izračunamo za tiste dni, v katerih je povprečna dnevna 

temperatura zraka nižja od 12°C. Najbližja merilna postaja je Vojsko. 

Temperaturni primanjkljaj: 3.700 Kdan. 

Javne stavbe v večjem delu (90 %) za ogrevanje uporabljajo ekstra lahko kurilno olje (ELKO) ter 

utekočinjeni naftni plin v 10 %. Skupna raba energije za ogrevanje glede na zbrane podatke znaša 3.140 

MWh.  

 Za preliminarno oceno analize rabe energije se uporablja energijsko število, ki upošteva celotno rabo 

primarne toplote in električne energije na uporabno površino (toploto in električno energijo) ter specifična 

raba energije, ki zajema samo primarno toploto na ogrevano površino. Za javne stavbe se priporoča (cilj), 

da te dosegajo število specifične rabe toplote pod 80 kWh/m2/leto.  
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Slika 2: Energijska števila javnih objektov 

 

Vir: Lokalni energetski koncept Občine Idrija, Eco Consulting d.o.o., februar 2011. 

Opomba: pri prikazu tabel oz. slik iz izdelanega Lokalnega energetskega koncepta Občine Idrija, so 

upoštevane zgolj javne stavbe iz naselja Črni Vrh (t.j. OŠ in vrtec Črni Vrh) in ne stanovanjski objekti, ki 

so v zasebni lasti. 

 

2.4. PREDSTAVITEV INVESTITORJA IN UPRAVLJAVCA 

Leta 2014 se je Komunala z odkupom poslovnih deležev zasebnikov preoblikovala v Javno podjetje 

Komunala Idrija d.o.o. (Komunala). Ustanoviteljici podjetja sta Občina Idrija in Občina Cerkno, ki sta na 

osnovnem kapitalu javnega podjetja udeleženi z naslednjimi deleži: 

 Občina Idrija – 85,022 %; 

 Občina Cerkno – 14,978 %. 

Javno podjetje opravlja na območju občin ustanoviteljic tiste lokalne gospodarske javne službe, za katere 

tako s svojimi akti določita občini ustanoviteljici. Opravljati sme tudi dejavnosti, s katerimi zagotovi boljšo 

izkoriščenost svojih kapacitet oziroma mu omogočajo pridobivanje dodatnih prihodkov in je zanje 



 
 

 

 

 

 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Črni Vrh« 

18 

registrirana v 7. členu Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja KOMUNALA Idrija d.o.o. 

(Uradni list RS, št. 58/14). 

Komunala d.o.o. izvaja svojo dejavnost na 3 ključnih področjih, in sicer: 

1. VO OD KA; 

2. Skupne komunalne službe; 

3. Upravljanje in energetika. 

Ena izmed dejavnosti področja »Upravljanje in energetika« je tudi »Energetika in servisna služba«, kamor 

bi se umestil predmetni investicijski projekt. 

 

2.4.1. Energetika in servisna služba 

Zaposleni: 

 5 zaposlenih (operativni vodja, strojnik in upravljavec centralnega ogrevanja, VKV monter in 

serviser strojnih in plinskih inštalacij ter KV monter in serviser strojnih in plinskih inštalacij). 

Osnovni podatki: 

Število sistemov ogrevanja v občini Idrija 3 

Število sistemov ogrevanja v upravljanju Komunale 1 (ŠRC) 

Število priključenih odjemalcev na ŠRC 19 

Število kotlovnic v lasti občine Idrija 9 (vključno s ŠRC ter Prelovčevo 1a in 2) 

Število kotlovnic v delni lasti občine Idrija 3 

 

Pravna podlaga in ključni dokumenti: 

 Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na 

območju Občine Idrija (Uradni list RS št. 18/11); 

 Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja 

distribucijskega omrežja in zemeljskega plina in oskrbe z energetskimi plini iz omrežja za 

geografsko območje Občine Idrija ter o podelitvi koncesije v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 

104/13, 45/14). 

 

Proizvodnja in distribucija toplote: 

Komunala je gospodarsko javno službo oskrbe s toplotno energijo pričela izvajati 1. januarja 2016, ko je v 

upravljanje prevzela največji daljinski sistem ogrevanja v občini Idrija, ŠRC. Javna služba obsega 

zanesljivo, varno in učinkovito proizvodnjo in distribucijo toplote, upravljanje in vzdrževanje kotlovnice ter 
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daljinskih toplovodnih sistemov ogrevanja ter izvajanje administrativno tehničnih opravil v zvezi s sistemi, 

ki se upravljajo (evidence, poročanje, planiranje, priprava programov in tehničnih specifikacij za pripravo 

in vodenje investicij). 

Upravljanje kotlovnic: 

Komunala je kotlovnicam v občinski ali delno občinski lasti poslala ponudbo za prevzem. Po dogovoru se 

pripravlja projekt prevzema občinskih kotlovnic v letu 2017. V zadnjem času se opaža tudi veliko 

zanimanje za upravljanje kotlovnic v etažni lastnini. 

Energetika za trg: 

Občina Idrija je za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 

in oskrbe z energetskimi plini iz omrežja ter utekočinjenim naftnim plinom v občini Idrija sklenila 

koncesijsko pogodbo s podjetjem Petrol d.d. Komunala kot upravljavec kotlovnic in pripadajočih daljinskih 

toplovodnih sistemov ogrevanja je s Petrolom vzpostavila poslovno sodelovanje ter mu ponudila pomoč 

pri pripravi podlag ter razvoju in upravljanju plinovoda. 

 

2.5. PREDSTAVITEV LOKACIJE 

Črnovrška planota je vzhodni del visoke kraške planote Trnovski gozd. Sestavlja jo več kraških polj in 

uval ter vmesnih z gozdom poraslih hrbtov. Proti severu se strmo spušča v sotesko reke Idrijce, na 

zahodu jo omejujejo manj in na jugu precej bolj strma pobočja vzhodnega dela osrčja Trnovskega gozda, 

na vzhodu pa se manj izrazito vzpenja nad Hotenjskim ravnikom, skrajnim severozahodnim delom 

Notranjskega podolja. Vzhodni del je v primerjavi z zahodnim reliefno bolj razgiban. Nahaja se na 

nadmorski višini od 650 do 800 m, okoliški hribi pa se dvigajo nad 1200 m. 

Največje strnjeno naselje na Črnovrški planoti je Črni Vrh – vaško jedro, poleg tega pa tvorijo naselje še 

zaselki Trebče, Brdca, Trate in Zediše. Z okoliškimi zaselki (Lome, Predgriže, Idrijski Log, Zadlog, Kanji 

Dol, Strmec, Javornik, Mrzli Log) tvori po obsegu največjo krajevno skupnost idrijske občine. V vasi živi 

približno 600, v celotni krajevni skupnosti pa okoli 1.250 prebivalcev. 

V kraju je poleg osnovne šole in vrtca še trgovina, župnijska cerkev sv. Jošta, pošta, urad KS, bar Pri 

Hladniku, gostišče Metka, turistična kmetija Pr' Mark, dom za starejše, bencinska črpalka ter eno večje 

podjetje. Planota pozimi ponuja smučanje na kar dveh smučiščih (Ski bor v Črnem Vrhu in Javornik v Zg. 

Lomeh), poleg alpskega smučanja pa tudi možnosti za turno smučanje in tek na smučeh. V poletnih 

mesecih pa številne pohodne, kolesarske poti ter Bike park Javornik. Nočno nebo si je mogoče ogledati iz 

Observatorija na Javorniku, vojno zgodovino kraja pa v Muzeju 1. svetovne vojne. 
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Slika 3: Pogled na naselje Črni Vrh nad Idrijo 

 

Vir: Google Slike, oktober 2017. 

 

2.5.1. Podnebne značilnosti in stopinjski dnevi 

Za območje občine Idrija je značilna zelo vlažna klima alpskega in dinarskega višavja – zmernocelinsko 

podnebje. Povprečne oktobrske temperature so višje od aprilskih, značilen je submediteranski padavinski 

režim, povprečna letna količina padavin je od 1.800 do 2.800 milimetrov. Na tem območju pade približno 

2.500 milimetrov padavin letno. Največ padavin je novembra (prvi višek), drugi višek padavin pa je 

spomladi. Najmanj padavin je pozimi (februarja) in poleti (julija). Pozimi je pogost pojav temperaturni 

obrat; hladen zrak z meglo se zadržuje na dnu kotlin, višje ležeča območja pa imajo toplo in jasno vreme. 
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Slika 4: Količina padavin v Občini Idrija in njeni okolici v obdobju 1961-1990 

 

Vir: DIIP »Mikro daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Črni Vrh«, GOLEA, december 2014. 

Energija, ki se jo porabi za ogrevanje na območju Občine Idrija je odvisna od lastnosti zgradbe ter od 

vremenskih razmer; pri slednjem ima poglavitno vlogo temperatura zraka oziroma razlika med 

temperaturo znotraj stavbe in temperaturo zunaj nje. Energijo, ki se jo porabi za ogrevanje, se lahko 

oceni s pomočjo temperaturnega primanjkljaja oziroma stopinjskih dni. 

Temperaturni primanjkljaj ali vsota stopinjskih dni je vsota razlik zunanje temperature zraka in izbrane 

temperature v ogrevanem prostoru, in se jo izračuna za tiste dni, v katerih je povprečna dnevna 

temperatura zraka nižja od 12°C. 

V naslednji sliki je prikazana prostorska porazdelitev stopinjskih dni v Sloveniji, kot povprečje obdobja 

1961-1990. 
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Slika 5: Prostorska porazdelitev stopinjskih dni, povprečja obdobja 1961-1990 

 

Vir: DIIP »Mikro daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Črni Vrh«, GOLEA, december 2014. 

Najbližja merilna postaja je Vojsko, na kateri znaša povprečno trajanje kurilne sezone 316 dni v letu, kar 

je celo več kot na Babnem polju. 

Kot je razvidno iz zgornje slike, spada območje Občine Idrija med območja v Sloveniji, kjer je 

temperaturni primanjkljaj med višjimi (nad 3.600). 

 

2.5.2. Analiza območja predvidenega za DOLB 

Daljinsko ogrevanje je predvideno v naselju Črni Vrh na območju Osnovne šole in Vrtca Črni Vrh in 

predstavlja območje stavb potencialnih odjemalcev. To zajema javne objekte (osnovno šolo in vrtec) ter 

druge objekte, ki niso v javni lasti (stanovanjski objekt). V spodnji tabeli so predstavljeni vsi objekti, ki so 

vključeni v projekt. 

Tabela 5: Navedba vseh objektov, ki so predmet investicijskega projekta 

Št. Objekta Naslov Parcelna št. Površina (m2) 

1. OŠ Črni Vrh Črni Vrh 95, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 252/3 2.450 

2. Vrtec Črni Vrh Črni Vrh 95a, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 252/3 595 

3. Večstanovanjska stavba Črni Vrh 96, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 371/7 1.285 

4. Stanovanjska stavba - hiša 1 Črni Vrh 93a, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 239/12 122 

5. Stanovanjska stavba - hiša 2 Črni Vrh 94a, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 371/2 104 
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6. Stanovanjska stavba - hiša 3 Črni Vrh 94, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 372/1-2 138 

Vir: GOLEA, interni vir, oktober 2017. 

Lokacije potencialnih odjemalcev so prikazane na naslednji sliki, analiza rabe energije pa je predstavljena 

v naslednjih tabelah. 

Slika 6: Prikaz lokacije potencialnih odjemalcev 

 

Vir: Najdi.si, Zemljevidi, oktober 2017. 

V analizo potrebe po toploti so vključeni vsi potencialni odjemalci toplote na omenjenem območju. Analiza 

rabe energije je predstavljena v naslednjih tabelah. 
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Tabela 6: Raba energije v objektih v naselju Črni Vrh, ki so predmet investicijskega projekta 

Zap.št. 
Naziv objekta 

Parc. št. 
Površina 

Opis kotla 
Moč 

Energent 
Letna poraba Vrednost 

Enota m2 kW kWh/a EUR z DDV 

1. OŠ Črni Vrh 252/3 2.450 l. 2001 (VW Therm 450) 450 ELKO (l) 239.296 20.460 

2. Vrtec Črni Vrh 252/3 595 Daljinsko ogrevanje (ELKO) 28 ELKO (I) 62.264 5.324 

3. Večstanovanjska stavba 371/7 1.285 Kotel na UNP 180 kW 180 ELKO (I) 112.750 9.640 

4. Stanovanjska stavba - hiša 1 239/12 122 / / ELKO + lesna biomasa 19.231 1.644 

5. Stanovanjska stavba - hiša 2 371/2 104 / / Polena (PRM) 34.700 791 

6. Stanovanjska stavba - hiša 3 372/1-2 138 / / ELKO (I) 21.769 1.861 

/ SKUPAJ / 4.694 / 658 / 490.010 39.720 

 

Zap.št. 
Naziv objekta 

Oc. iz k. 
Dovedena topl. energ. Obstoječe energ. št. Toplotne postaje Ciljno energ. št. Po sanaciji - Toplotna energija 

Enota kWh/a kWh/m2 kW EUR kWh/m2 kWh/a 

1. OŠ Črni Vrh 0,87 208.187 85 125 / 68 166.550 

2. Vrtec Črni Vrh 0,87 54.170 91 26 / 55 32.502 

3. Večstanovanjska stavba 0,87 98.093 76 45 / 65 83.379 

4. Stanovanjska stavba - hiša 1 0,87 16.731 137 17 / 137 16.731 

5. Stanovanjska stavba - hiša 2 0,87 30.189 290 18 / 290 30.189 

6. Stanovanjska stavba - hiša 3 0,87 18.939 137 22 / 137 18.939 

/ SKUPAJ / 426.309 /  253 / /  348.290 

Vir: GOLEA, interni vir, oktober 2017. 
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2.6. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

V letu 2011 je občinski svet Občine Idrija skladno z energetskim zakonom sprejel Lokalni energetski 

koncept, v katerem so bili postavljeni cilji ter akcijski načrt za obdobje od 2011 do 2020, ki jih bo Občina 

Idrija zasledovala na področju energetike. Eden izmed ciljev predvideva tudi prehod ogrevanja na 

obnovljive vire energije (OVE) ter spodbujane skupnega ogrevanja na lesno biomaso. V ta namen je v 

dokumentu podrobneje analiziran projekt daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, tako s tehnične kot 

tudi z ekonomske in okoljske plati. 

Razlog za investicijsko namero so tudi številne prednosti uporabe lesne biomase kot nadomestilo za 

fosilna goriva: 

 zmanjšanje porabe fosilnih goriv in s tem zmanjšanje uvozne odvisnosti, 

 prihranek pri stroških za energijo, saj je lesna biomasa cenejši energent od ELKO, 

 okoljska učinkovitost (uporaba razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor 

emisij in tveganj, zmanjšanje emisij), 

 povzroča manj emisij toplogrednih plinov in plina SO2, ki je eden izmed glavnih povzročiteljev 

kislega dežja, 

 zmanjševanje količine odpadkov kot stranskih produktov lesnopredelovalne industrije ter čiščenja 

gozdov in grmišč, 

 regionalni razvoj v smislu lokalne razpoložljivosti biomase, ki predstavlja dodaten vir dohodka za 

kmetijsko gospodarstvo, 

 dolgoročno cenovno stabilen način ogrevanja, 

 trajnostni razvoj z oblikovanjem pozitivne zunanje podobe kraja pri razvoju turizma. 

Regionalno in lokalno zastavljeni cilji sledijo državni energetski politiki, ki skladno z Direktivo Evropskega 

parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije, določa doseganje skupno 25 % delež obnovljivih 

virov energije v končni bruto porabi do leta 2020. Investicija je skladna z usmeritvijo Občine Idrija. 
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3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV 

INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 

RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

3.1. OPREDELITEV RAZVOJNIH IN TRŽNIH MOŽNOSTI 

Osnovni namen investicijskega projekta je izgradnja kotlovnice in trase za vzpostavitev daljinskega 

ogrevanja na lesno biomaso na območju Črnega Vrha v Občini Idrija. S tem bi se predvsem dosegel 

prihranek pri stroških za energijo, saj je lesna biomasa cenejši energent od trenutnega energenta (ELKO), 

poleg tega pa bi izvedba projekta pozitivno vplivala na samo okolje z zmanjšanjem emisij toplogrednih 

plinov. 

Cilje investicijskega projekta v izgradnjo kotlovnice in trase za vzpostavitev daljinskega ogrevanja na 

lesno biomaso na območju Črnega Vrha v Občini Idrija, lahko razdelimo na: 

 Operativne cilje investicijskega projekta: 

o zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 

o izboljšanje bivalnega okolja občanov, 

o neodvisnost od fosilnih goriv, 

o prihranek pri stroških za energijo, 

o spodbujanje podjetništva (izkoriščanje lesne biomase in izgradnja kotlovnice). 

Kot splošni cilj investicijskega projekta se lahko navede tudi dejstvo, da izgradnja DO OVE prispeva k 

zmanjšanju rabe fosilnih goriv in podpira trajnostni razvoj domačega gospodarstva z ustvarjanjem novih 

možnosti zaslužka in zaposlitve. 

Z izvedbo projekta bo Občina Idrija pripomogla k doseganju strateških razvojnih ciljev na ravni regije, 

države in EU. Cilj dokumenta identifikacije investicijskega projekta je ugotoviti izvedljivost projekta, 

opredeliti ustrezne lokacijske rešitve, terminske možnosti izvedbe, organizacijo dejavnosti ter analizo 

stroškov in koristi. 

 

3.2. USKLAJENOST INVESTICIJE Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

Kotlovnica bo kot gorivo uporabljala obnovljiv vir – lesno biomaso in tako nadomestila precejšen delež 

fosilnih goriv, ki se v Občini Idrija uporabljajo danes. Tako se bo zmanjšala energetska odvisnost od tujih 

energetskih virov, ob visoki zanesljivosti oskrbe ter manjšemu vplivu svetovnih cen energetskih virov na 

ceno toplote. 
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Investicijski projekt je skladen z usmeritvami in cilji razvojnih strategiji in dokumentov ter z zakonodajo v 

Sloveniji in EU, in sicer: 

1. Strategija razvoja Slovenije (SRS) za obdobje 2014-2020 (avgust 2013): 

V Sloveniji med razvojnimi dokumenti najvišjo raven predstavlja Strategija razvoja Slovenije (SRS). Vizija 

nove strategije je: »Slovenija je konkurenčna družba znanja in inoviranja, ki ob spoštovanju okoljskih 

omejitev zagotavlja blagostanje svojih prebivalcev in postaja model moderne eko regije«. 

Na podlagi analize stanja, SWOT analize ter upoštevajoč globalne trende, ki postavljajo širši kontekst za 

delovanje Slovenije, se je identificiralo štiri prioritetna področja na katera se bo osredotočilo v 

naslednjem obdobju, da se bo lahko izkoristilo razvojne potenciale in priložnosti, ki jih Slovenija ima. 

Prioritetna področja SRS so: 

1. Konkurenčno gospodarstvo; 

2. Znanje in zaposlovanje; 

3. Zeleno življenjsko okolje; 

4. Vključujoča družba. 

Investicijski projekt »Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Črni Vrh« je usklajen s SRS, saj se bo s 

povečano energetsko učinkovitostjo prispevalo k doseganju ciljev razvojne prioritete 3 »Zeleno 

življenjsko okolje«, pri čemer je cilj izvedba investicij na področju: 

 energijske učinkovitosti (energetsko učinkovita obnova stavb in trajnostna gradnja stavb v 

javnem in zasebnem sektorju, energetsko učinkoviti ogrevalni sistemi, prenova sistemov javne 

razsvetljave, učinkovita raba električne energije, pogodbeno zagotavljanje prihrankov, sistem za 

upravljanje z energijo, prilagoditev infrastrukture za uvajanje pametnih aktivnih omrežij za 

distribucijo električne energije, tehnološka prenova za dvig energijske učinkovitosti podjetij, 

povečanje energetske učinkovitosti pri gradnji in upravljanju s prometno infrastrukturo); 

 o rabo obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote. 
 

2. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 

Investicijski projekt je skladen z »Operativnim programom Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-

2020«, s prednostno osjo »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja« ter prednostno 

naložbo »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov«. 

Zniževanje emisij toplogrednih plinov v Sloveniji je predvsem posledica padca gospodarske dejavnosti. 

Razpoložljivi podatki sicer kažejo, na izpolnjevanje vmesnega cilja pri obnovljivih virih (AN-OVE) in pri 

učinkoviti rabi do leta 2016 (AN-URE), vendar pa bistven sistemski premik na tem področju v preteklem 

obdobju ni bil dosežen. 

K zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in učinkoviti rabi energije prispevajo tudi pametna aktivna 

omrežja, ki nudijo možnosti za razvoj novih izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo in ustvarjanje 

visoko kvalificiranih delovnih mest. 

V okviru prednostne naložbe »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih 
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virov« se zasleduje cilj povečanja deleža obnovljivih virov energije (OVE) v končni rabi energije. Skladno 

z Direktivo 2009/28/ES ima Slovenija obveznost do leta 2020 doseči najmanj 25 % delež obnovljivih 

virov v rabi bruto končne energije. Za izpolnitev cilja bo sočasno potrebno še omejiti rast porabe končne 

energije, uveljaviti učinkovito rabo energije (URE) in kot prioriteto gospodarskega razvoja intenzivno 

spodbujati povečevanje rabe OVE. 
 

3. Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 

Slovenija podpira mednarodno vizijo preprečiti nevarne posledice podnebnih sprememb in zadržati rast 

globalne temperature pod mejo 2 °C. Aktivno bo prispevala k uresničevanju te vizije s prehodom na 

gospodarstvo, katerega rast ne bo temeljila na povečani rabi naravnih virov in energije, ampak bo z 

učinkovitostjo in inovacijami zmanjševala emisije toplogrednih plinov, izboljševala konkurenčnost ter 

spodbujala rast in zaposlenost. 

Obveznost zmanjšanja emisij toplogrednih plinov iz Odločne 406/2009/ES se nanaša na: 

 emisije iz rabe goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju; 

 emisije iz rabe goriv v prometu; 

 emisije iz rabe goriv (v malih in srednje velikih podjetjih v industriji in energetiki); 

 ubežne emisije iz energetike; 

 procesne emisije iz industrijskih postopkov; 

 raba topil in drugih proizvodov; 

 emisije iz kmetijstva; 

 emisije iz ravnanja z odpadki. 

Cilj Slovenije do leta 2020 je, da se emisije toplogrednih plinov ne bodo povečale za več kakor 4 % 

glede na leto 2005 oziroma da bodo leta 2020 manjše od vrednosti 12.117 kt CO2 ekv. 

Ukrepi, ki se predvidevajo so: 

 spodbude za kurilne naprave na lesno biomaso za ogrevanje stavb oziroma naselij, financirane 

iz javnih sredstev ali spodbujane v okviru obveznosti dobaviteljev energije za doseganje 

prihrankov končne energije, se namenjajo le za najboljše razpoložljive tehnike; 

 v okviru zelenega javnega naročanja se spodbuja energetska učinkovitost, med drugim tudi z 

rabo lesne biomase kot vira energije; 

 individualni sistemi za ogrevanje se ne spodbujajo, če zamenjujejo ogrevanje s toploto iz 

sistemov daljinskega ogrevanja; 

 individualni sistemi za ogrevanje se na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka 

ne spodbujajo, če je z občinskimi akti ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način 

ogrevanja stavb določeno daljinsko ogrevanje. Če je kot prednostni način ogrevanja določena 

uporaba zemeljskega plina, se ne spodbuja zamenjava kurilnih naprav na plin z novimi kurilnimi 

napravami na lesno biomaso; 

 pri oblikovanju spodbud za področje ogrevanja v stavbah in naseljih se upošteva naslednji 

prednostni vrstni red oskrbe s toploto glede na vir energije: 

o sistemi daljinskega ogrevanja, ki izkoriščajo OVE v soproizvodnji toplote in električne 
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energije, OVE v ločeni proizvodnji, zemeljski plin v SPTE z visokim izkoristkom ali 

odpadno toploto; 

o individualna oskrba s toploto iz OVE; 

o individualna oskrba z zemeljskim plinom; 

o drugi viri. 
 

4. 
Nacionalni energetski program Slovenije za obdobje 2010 do 2030: »aktivno ravnanje z energijo« 

(NEP) 

Cilji energetske politike v Sloveniji za obdobje 2010 do 2030, ki so med seboj enakovredni, so: 

 zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo in energetskimi storitvami; 

 zagotavljanje okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam; 

 zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva in družbe ter razpoložljive in dostopne energije oz. 

energetskih storitev; 

 socialna kohezivnost. 

Operativni cilji NEP do leta 2030 glede na leto 2008 so: 

1) 20% izboljšanje učinkovitosti rabe energije do leta 2020 in 27% izboljšanje do leta 2030; 

2) 25% delež obnovljivih virov energije (OVE) v rabi bruto končne energije do leta 2020 in 30% 

delež do leta 2030; 

3) 9,5% zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz zgorevanje goriv do leta 2020 in 18% zmanjšanje 

do leta 2030; 

4) zmanjšanje energetske intenzivnosti za 29% do leta 2020 in za 46% do leta 2030; 

5) zagotavljanje 100% delež skoraj ničelno energetskih stavb med novimi in obnovljenimi stavbami 

do leta 2020 in v javnem sektorju do leta 2018; 

6) zmanjšanje uvozne odvisnosti na raven ne več kot 45% do leta 2030 in diverzifikacija virov 

oskrbe z energijo na enaki ali boljši ravni od sedaj; 

7) nadaljnje izboljšanje mednarodne energetske povezanosti Slovenije za večjo diverzifikacijo virov 

energije, dobavnih poti in dobaviteljev ter nadaljnjo integracijo s sosednjimi energetskimi trgi. 
 

5. Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN URE 2020) 

AN URE 2020 je bil izdelan skladno z zahtevami Direktive EU 2012/27/EU o energetski učinkovitosti. 

Skladno s 3. členom Direktive 2012/27/EU si Slovenija zastavlja cilj izboljšanja energetske učinkovitosti 

do leta 2020, tako da poraba primarne energije v letu 2020 ne bo presegla 7,125 mio tone (82,86 TWh). 

Investicijski projekt je skladen s cilji AN URE 2020, saj bo s predvidenimi ukrepi zagotavljal ustreznejšo 

in učinkovitejšo rabo energije. 
 

6. Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 

Pomembna novost PURES 2010 je zahteva po najmanj 25-odstotnem deležu obnovljivih virov v celotni 

končni energiji za delovanje (vseh) sistemov v stavbi, ki se šteje kot izpolnjena tudi v naslednjih primerih: 

 če je delež končne energije za ogrevanje in hlajenje stavbe ter pripravo tople vode pridobljen na 

enega od naslednjih načinov: 
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o najmanj 25 % iz sončnega obsevanja, 

o najmanj 30 % iz plinaste biomase, 

o najmanj 50 % iz trdne biomase, 

o najmanj 70 % iz geotermalne energije, 

o najmanj 50 % iz toplote okolja, 

o najmanj 50 % iz naprav SPTE z visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja 

podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z 

visokim izkoristkom, 

o je stavba najmanj 50 % oskrbovana iz sistema energijsko učinkovitega daljinskega 

ogrevanja oziroma hlajenja; 

 ali če je potrebna toplota za ogrevanje za najmanj 30 % nižja od mejne vrednosti iz 7. člena 

pravilnika PURES 2010; 

 ali za enostanovanjske stavbe: če je vgrajenih najmanj 6 m2 (svetle površine) sprejemnikov 

sončne energije z letnim donosom najmanj 500 kWh/(m2a). 
 

Sistemi daljinskega ogrevanja z lesno biomaso kot energentom v sistemih za pretvorbo v energijo 

učinkovito zmanjšujejo rabo primarne energije. Sistemi s kogeneracijo oziroma poligeneracijo so 

najprimernejši zaradi transformacije lesne biomase (potencialno tudi odpadkov) v toploto z visokim 

izkoristkom s potencialnim lokalnim energetskim virom ob hkratnem zviševanju deleža OVE v 

nacionalnem elektroenergetskem sistemu brez obremenjevanja okolja z emisijo trdih delcev in drugimi 

emisijami z izrazitejšim lokalnim vplivom, kot so dušikovi in žveplovi oksidi. 
 

7. Lokalni energetski koncept Občine Idrije 

Osnovni cilji energetskega koncepta Občine Idrija so: 

 učinkovita raba energije na vseh področjih, 

 povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa, sončna 

energije, bioplin itd.), 

 zmanjšanje obremenitve okolja, 

 spodbujanje uvajanja do proizvodnje toplote in električne energije, 

 uvajanje daljinskega ogrevanja, 

 zamenjava fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije, 

 zmanjšanje rabe končne energije pri vseh skupinah porabnikov, 

 uvedba energetskih pregledov javnih in stanovanjskih stavb, 

 uvedba energetskega knjigovodstva in menedžmenta za javne stavbe in 

 uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja. 

Kot je razvidno iz zgornjih alinej (podčrtane), se kar nekaj osnovnih ciljev Lokalnega energetskega 

koncepta Občine Idrija zrcali s cilji investicijskega projekta. 

Na podlagi izvedenih preliminarnih energetskih pregledov javnih stavb v občini je bil pripravljen sklop 

ukrepov za učinkovito rabo energije v posameznih javnih zgradbah, med njimi tudi za: 

OŠ Črni Vrh 1) Ob zamenjavi peči vgraditi peč nekoliko manjše moči in prehod 
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(101 kWh/m2) na nov energent lesno biomaso. 

2) Zamenjava navadnih ventilov s termostatskimi tudi v starem 

delu šole. 

3) Vgradnja senzorjev za vklop/izklop luči v sanitarijah.  

Vrtec Idrija enota Črni Vrh 

(101 kWh/m2) 

V izdelanem LEK-u so opredeljeni ukrepi za energetsko sanacijo 

vrtca, ki pa je bil pred leti povsem novozgrajen na območju OŠ Črni 

Vrh. 
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4. PREDSTAVITEV MOŽNIH VARIANT 

V skladu z navodili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) bi morala biti vsebina idejnih projektov 

obravnavana variantno. 

Za investicijo, ki opredeljuje izvedbo daljinskega ogrevanja na lesno biomas v naselju Črni Vrh, sta bili v 

presojo vključeni dve osnovni varianti in sicer: 

1. VARIANTA 0 
Minimalna varianta ali varianta brez investicije (ohranitev obstoječega stanja uporabe 

energentov v naselju Črni Vrh). 

2. VARIANTA 1 

Varianta »z« investicijo (izvedba daljinskega ogrevanja na lesno biomas v naselju Črni 

Vrh ter kandidiranje za pridobitev nepovratnih sofinancerskih sredstev iz Javnega razpisa 

za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 

2020 (DO OVE 2017). 

 

4.1. VARIANTA 0 – MINIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA BREZ INVESTICIJE 

Varianta 0 predvideva sprejem odločitve, da se investicija v daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v 

naselju Črni Vrh v Občini Idrija, ne izvede. V tem primeru, bi investitor sicer privarčeval določena 

proračunska sredstva, pri čemer gre za kratkoročno, izključno finančno korist, ki nosi negativne, srednje 

in dolgoročne posledice, predvsem iz naslova okolja in družbe. 

V primeru, da se investicija ne izvede, to pomeni večjo onesnaženost zraka s toplogrednimi plini v Občini 

Idrija in okolici, višje stroške za ogrevanje ter odvisnost od fosilnih goriv. Individualne kotlovnice v 

obstoječih stavbah potencialnih za priključitev so v večini primerov starejšega tipa in imajo slabe 

izkoristke, kar pomeni dodatno rabo fosilnih goriv, saj se vsi ogrevajo na ELKO (ekstra lahko kurilno olje). 

V spodnji tabeli so predstavljeni stroški toplotne energije po posameznih odjemalcih glede na obstoječe 

stanje: 

Tabela 7: Prikaz stroškov toplotne energije po posameznih odjemalcih glede na obstoječe stanje 

Zap.št. Odjemalec Dovedena toplota v kWh/a Vrednost brez DDV Vrednost z DDV 

1. OŠ Črni vrh 208.187 16.770 20.460 

2. Vrtec Črni vrh 54.170 4.364 5.324 

3. Večstanovanjska stavba 98.093 7.902 9.640 

4. Stanovanjska stavba - hiša 1 16.731 1.348 1.644 

5. Stanovanjska stavba - hiša 2 30.189 648 791 

6. Stanovanjska stavba - hiša 3 18.939 1.525 1.861 

/ SKUPAJ 426.309 32.557 39.720 

Vir: GOLEA, interni vir, oktober 2017. 
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V varianti brez investicije znaša letna raba energije za javne objekte (OŠ in vrtec Črni Vrh) 301,56 MWh, 

v stanovanjskih objektih (večstanovanjska stavba in dve stanovanjski stavbi) pa 153,75 MWh. Vsi tehnični 

podatki obstoječega stanja so predstavljeni v poglavju 2.5.2. »Analiza območja predvidenega za DOLB«, 

v tabeli 6: Raba energije v objektih v naselju Črni Vrh, ki so predmet investicijskega projekta. 

Vsa energija je pridobljena iz neobnovljivega vira energije ELKO, kar pomeni tudi veliko onesnaževanje 

okolja, in sicer: 

Tabela 8: Emisije v zrak pred izvedbo investicije v DOLB 

kg/leto CO2 × 100 SO2 NOX × 10 CO Prah 

Emisije pred izvedbo projekta 1.427 231 8 87 10 

Vir: DIIP »Mikro daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Črni Vrh«, GOLEA, december 2014. 

Na podlagi zgoraj omenjenih dejstev bi težko primerjali variante projekta »z« investicijo ali »brez« 

investicije. Če upoštevamo tudi družbene ter okoljske vidike in nenazadnje ekonomske vidike, pa je 

varianta »brez« investicije manj primerna za občino. Navedeno je prikazano v poglavju 4.3. »Primerjava 

med variantami ter izbira optimalne variante«. 

 

4.2. VARIANTA 1 – VARIANTA Z IZVEDBO INVESTICIJE 

Varianta 1, torej varianta »z« investicijo, predvideva izvedbo investicijska projekta v izgradnjo kotlovnice 

in trase za vzpostavitev daljinskega ogrevanja na lesno biomaso na območju Črnega Vrha v Občini Idrija. 

S tem bi se predvsem dosegel prihranek pri stroških za energijo, saj je lesna biomasa cenejši energent 

od trenutnega energenta (ELKO), poleg tega pa bi izvedba projekta pozitivno vplivala na samo okolje z 

zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov. 

Vrednost investicijskega projekta znaša 236.730,00 EUR brez DDV oz. 285.554,60 EUR z DDV. Pri tem 

bo upravičenec (Komunala Idrija d.o.o.) pridobila tudi potrebna nepovratna sofinancerska sredstva iz 

Kohezijskih skladov v višini 62.279,00 EUR, saj bo kandidiral na Javnem razpisu za sofinanciranje 

daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 (DO OVE 2017). 

izvedba variante »z« investicije bo povzročila številne pozitivne učinke na različnih področjih, in sicer: 

 Družbeno področje: 

o izboljšano bivalno okolje občanov, 

o spodbujanje podjetništvo v občini in regiji (izkoriščanje lesne biomase in izgradnja 

kotlovnice), 

o uporaba obnovljivega vira energije predstavlja zgled občanom. 

 Ekonomsko področje: 
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o prihranek pri stroških za energijo, saj je lesna biomasa cenejši energent od ELKO, 

o neodvisnost od fosilnih goriv. 

 Področje okolja: 

o zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, 

o učinkovita izraba naravnih virov, 

o okoljska učinkovitosti (uporaba razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, 

nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje emisij), 

o zmanjševanje vplivov na okolje. 

Tehnični del same investicije se bo podrobneje obravnaval v kasnejši izdelavi investicijske dokumentacije 

(novelaciji), ki bo v celoti usklajena z Javnim razpisom za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na 

obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 (DO OVE 2017) ter v polnosti usklajena z izdelano 

projektno dokumentacijo (PZI). 

Na spodnji sliki je prikazana predvidena trasa daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v naselju Črni Vrh. 

 

4.3. PRIMERJAVA MED VARIANTAMI TER IZBIRA OPTIMALNE VARIANTE 

Dokument identifikacije investicijskega projekta v skladu z 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), 

podrobno obravnava vse variante, za katere je verjetno, da bi ekonomsko, finančno, časovno in tehnično 

sprejemljivo izpolnile cilje investicijskega projekta. Ocenjena vrednost vseh stroškov investicijske 

operacije znaša 236.730,00 EUR brez DDV oz. 285.554,60 EUR z DDV. 

Merila, ki so upoštevana pri izboru optimalne variante so: 

 vpliv na onesnaževanje okolja, 

 vpliv na finančni prihranek pri stroških za energijo, 

 spodbujanje podjetništva v občini in regiji, 

 višina investicije. 

Tabela 9: Prikaz primerjave dveh možnih variant izvedbe glede na predstavljena merila 

Merilo Varianta 0 Varianta 1 

Vpliv na onesnaževanje okolja:  

 izboljšano stanje (zmanjševanje emisij toplogrednih plinov) (3 

točke) 

 sedanje stanje (0 točk) 

0 T 3 T 

 
Vpliv na finančni prihranek pri stroških za energijo: 0 T 3 T 
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 izboljšano stanje (lesna biomasa je cenejši energent od 

ELKO) (3 točke) 

 sedanje stanje (0 točk) 

 
Spodbujanje podjetništva v občini in regiji: 

 izboljšano stanje (izkoriščanje lesne biomase in izgradnja 

kotlovnice) (3 točke) 

 sedanje stanje (0 točk) 

0 T 3 T 

 
Višina investicije: 

 brez porabe sredstev (3 točke) 

 do 500.000 EUR z DDV (1 točka) 

 nad 500.000 EUR z DDV (0 točk) 

3 T 1 T 

SKUPAJ 3 točke 10 točk 

Vir: JHP projektne rešitve d.o.o., oktober 2017. 

Kot je razvidno iz zgornjih opisov obeh variant in meril za določitev optimalne variante ima varianta »z« 

investicijo več pozitivnih učinkov, kot negativnih. Na podlagi tega se varianto 1, torej varianto »z« 

investicijo opredeli kot optimalno varianto izvedbe investicijskega projekta. 
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5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA 

INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

5.1. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

5.1.1. Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa) 

Tabela 10: Določitev vrste investicije 

 Investicija v nakup X Adaptacija 

X Novogradnja  Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 

 Rekonstrukcija  Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev 

Poleg tega pa tudi: 

 Če je podano državno poroštvo  Ali če je vključeno v nacionalni program 

Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 

60/06, 54/10 in 27/16). 

 

5.1.2. Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije 

Tabela 11: Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega projekta) za 

določitev vrste dokumenta 

Dokument identifikacije 

investicijskega projekta 

Predinvesticijska 

zasnova 

Investicijski 

program 

manj od 300.000 EUR 

 če je objekt tehnološko zahteven, 

 če bodo nastale pomembne finančne posledice 

v času obratovanja in, 

 če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi 

sredstvi, 

Ne 

Da 

Da 

 

Da 

 

 

Ne 

 

 

Ne 

več od 300.000 in manj od 500.000 EUR Da Ne Ne 

več od 500.000 EUR in manj od 2.500.000 EUR Da Ne Da 

Več od 2.500.000 EUR Da Da Da 

Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 

60/06, 54/10 in 27/16). 

 

5.1.3. Zakonsko določena izdelava investicijske dokumentacije 

Tabela 12: Potrebna izdelava investicijske dokumentacije 

X Dokument identifikacije investicijskega projekta 

 Predinvesticijska zasnova 

 Investicijski program 

Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 

60/06, 54/10 in 27/16). 
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5.2. OCENA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 

5.2.1. Varianta 0 – brez investicije 

Varianta 0 ne povzroča nobenih finančnih posledic, povezanih z izvedbo investicije, saj investicija ne bi 

bila izvedena. Pomeni pa zato večje stroške uporabnikov objektov v naselju Črni Vrh, ki trenutno kot 

energent uporabljajo ELKO. Obenem varianta 0 obravnava sedanje stanje onesnaževanja okolja s 

fosilnimi gorivi. 

 

5.2.2. Varianta 1 – z investicijo 

Ocena stroškov izvedbe variante 1, variante »z investicijo«  temelji na sledečih osnovah: 

 Stroški gradnje (gradbena dela, strojni del – kotlovnica in strojni del – toplovod) so ocenjeni na 

podlagi pridobljenega projektantskega predračuna, ki ga je izdelalo podjetje BIRO Martina Prezelj 

s.p., Projektiranje strojnih inštalacij, nadzor in tehnično svetovanje; 

 Drugi stroški (Izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter vodenje projekta) so ocenjeni 

na podlagi primerljivih projektov ter na podlagi izdanih naročilnic oz. sklenjenih pogodb z 

zunanjimi izdelovalci in svetovalci; 

 zakonsko določen plačilni rok opravljenih del je 30 dni; 

 preračun stalnih investicijskih stroškov projekta v tekoče investicijske stroške projekta ni potreben, 

saj je predvidena dinamika investiranja projekta krajša od dobe enega leta, kakor je navedeno v 5. 

točki 3. odstavka 11. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16); 

 vse ocenjene vrednosti so izračunane in podane v EUR in so prikazane brez DDV in z 22 % DDV. 

Tabela 13: Prikaz celotnih investicijskih stroškov projekta brez in z DDV v EUR 

Zap.št. Postavke Cena brez DDV DDV (22%) Cena z DDV Delež 

1. Gradbena dela 75.000,00 16.500,00 91.500,00 32,04% 

a) Izdelava zalogovnika 75.000,00 16.500,00 91.500,00 32,04% 

2. Strojni del - kotlovnica 77.690,00 17.091,80 94.781,80 33,19% 

a) 

Glavni kotel na sekance in vršni kotel na 

pelete, kompletno z odvodom dimnih 

plinov 

46.500,00 10.230,00 56.730,00 19,87% 

b) 

Transport sekancev, vzdrževanje tlaka v 

sistemu, kontrola temperature 

kotlovskega povratka 

31.190,00 6.861,80 38.051,80 13,33% 

3. Strojni del - toplovod 66.000,00 14.520,00 80.520,00 28,20% 

a) Cevni razvod brez gradbenih del 30.000,00 6.600,00 36.600,00 12,82% 

b) Toplotne postaje: 3×hiša, 1×blok, 1×OŠ, 36.000,00 7.920,00 43.920,00 15,38% 
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1×vrtec 

4. Drugi stroški 18.040,00 712,80 18.752,80 6,57% 

a) 
Izdelava projektne in investicijske 

dokumentacije ter vodenje projekta 
18.040,00 712,80 18.752,80 6,57% 

/ SKUPAJ 236.730,00 48.824,60 285.554,60 100,00% 

Vir: BIRO Martina Prezelj s.p., Projektiranje strojnih inštalacij, nadzor in tehnično svetovanje, oktober 2017. 

 

5.3. DINAMIKA IZVAJANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

Študija, ki da pozitivne rezultate bodisi za celoten projekt bodisi zgolj za del nekega obravnavanega 

projekta, predstavlja začetno fazo tega projekta. Na osnovi dobrih rezultatov študije se namreč investitor 

lahko odloči, da bo pristopil k realizaciji projekta. 

Dinamika izvedbe investicijskega projekta, torej postavitve kotlovnice in izgradnje trase za daljinsko 

ogrevanje na lesno biomaso v naselju Črni Vrh nad Idrijo, se bo predvidoma začela v mesecu oktobru 

2017 z izdelavo Odloka o izvajanju JGS ter končala s koncem meseca septembra leta 2018. 

Predviden okvirni terminski plan investicije je sledeč: 

Tabela 14: Dinamika izvajanja investicijskega projekta 

Zap.št. Aktivnost Trajanje izvedbe 

1. Izdelava Odloka o izvajanju JGS Oktober 2017 

2. Potrditev Odloka o izvajanju JGS na seji občinskega sveta November 2017 

3. Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Oktober 2017 – December 2017 

4. 
Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta na seji 

občinskega sveta 
December 2017 

5. 
Izdelava projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega 

dovoljenja 
September 2017 – Januar 2018 

6. Prijava na razpis JR DO OVE 2017 Februar 2018 

7. Izvedba JN za izbiro izvajalca del Januar 2018 – Februar 2018 

8. Izbira izvajalca del ter podpis pogodbe Marec 2018 

9. 
Odločitev o primernosti projekta s strani MzI ter podpis pogodbe o 

sofinanciranju 
April 2018 – Maj 2018 

10. Pričetek izvajanja del Maj 2018 

11. Izgradnja kotlovnice, toplovoda in priklop odjemalcev Maj 2018 – September 2018 

Vir: Občina Idrija, interni vir, december 2017. 

V nadaljevanju navajamo seznam postopkov in potrebnih dokumentov po pripravi študije izvedljivosti in 

odločitvi za projekt (Vir: mag. Hinko Šolinc: Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, pregled zakonodajnih 

postopkov, Projekt GEF). Časovni načrt projekta je predstavljen v nadaljevanju poglavja. 

1. Investitor naroči študijo izvedljivosti pri usposobljenem izvajalcu. 
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2. Investitor se odloči o investiciji v sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. 

3. Lokalna skupnost z odlokom predpiše način zagotavljanja lokalne javne službe. 

4. 
Občinski svet sprejme pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire 

koncesionarja (koncesijski akt). 

5. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

6. Lokalna skupnost izbere koncesionarja. 

7. Koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo uredita medsebojna razmerja. 

8. Investitor zagotovi izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 

9. Investitor s pisnim sklepom odobri dokument identifikacije investicijskega projekta. 

10. Izvajalec energetske dejavnosti mora pridobiti licenco za opravljanje energetske dejavnosti. 

11. 
Pravna ali fizična oseba mora biti registrirana ali priglašena v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne 

klasifikacije dejavnosti. 

12. Izpolnjen obrazec “Vloga za izdajo licence” je potrebno poslati Javni agenciji RS za energijo. 

13. Licenco podeli Javna agencija RS za energijo. 

14. Investitor mora pred pridobitvijo dovoljenja za poseg v prostor pridobiti energetsko dovoljenje. 

15. Vlogo s potrebnimi prilogami je potrebno poslati ministrstvu pristojnem za energijo. 

16. 
Imetnik energetskega dovoljenja posreduje zahtevane podatke o poteku gradnje ministru, pristojnemu za 

energijo. 

17. Investitor pri občini, kot pripravljavcu prostorskega akta, vloži pobudo za pripravo lokacijskega načrta. 

18. 

Investitor sklene pogodbo z izdelovalcem prostorskega akta (pooblaščenim prostorskim načrtovalcem), 

priporočljiva je tripartitna pogodba, kjer je pogodbenik tudi občina kot pripravljavec prostorskega akta, ki vodi 

postopek. 

19. 
Investitor sklene pogodbo s projektantom, ki bo pripravljal projektno dokumentacijo. Idejna zasnova in idejni 

projekt sta namreč osnova za izdelavo lokacijskega načrta. 

20. 

Pripravljavec prostorskega akta (občina) pošlje Ministrstvu za okolje in prostor obvestilo o nameri priprave 

lokacijskega načrta. Ministrstvo v 30 dneh obvesti pripravljavca, ali je potrebno za lokacijski načrt izvesti 

celovito presojo vplivov na okolje. 

21. 
Občinski svet sprejme program priprave lokacijskega načrta, ki ga je za investitorja pripravil izdelovalec 

prostorskega akta. 

22. Projektant izdela idejno zasnovo projekta. 

23. 

Izdelovalec prostorskega akta pri nosilcih urejanja prostora zaprosi za smernice za načrtovanje, naroči 

potrebne strokovne podlage in pripravi predlog lokacijskega načrta. Če se izvaja celovita presoja vplivov na 

okolje, se izdela okoljsko poročilo vzporedno s pripravo predloga lokacijskega načrta. 

24. Na javni obravnavi se pridobijo pripombe in predlogi v zvezi z lokacijskim načrtom. 

25. 

Izdelovalec na podlagi pripomb in predlogov pripravi dopolnjen predlog lokacijskega načrta in pridobi mnenja 

nosilcev urejanja prostora, ki so podali smernice za načrtovanje (če je potrebno, tudi mnenje o sprejemljivosti 

vplivov izvedbe plana na okolje). 

26. Občinski svet sprejme odlok o lokacijskem načrtu. 

27. 
Investitor pridobi lokacijsko informacijo. Zahteva za izdajo lokacijska informacije se vloži pri občinskem 

organu za urejanje prostora. 

28. 
Če se objekt gradi na območju, ki se ne ureja z lokacijskim načrtom, projektant na podlagi idejne zasnove 

pridobi pogoje za izdelavo projektne dokumentacije. 

29. 
Če je potrebno, investitor naroči izdelavo poročila o vplivih na okolje, revizijo poročila in vloži vlogo za izdajo 

okoljevarstvenega soglasja. 
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30. Ministrstvo odloči o okoljevarstvenem soglasju v treh mesecih po prejemu popolne vloge. 

31. Ministrstvo pošlje okoljevarstveno soglasje tudi pristojni inšpekciji in občini. 

32. Projektant izdela projektno dokumentacijo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja). 

33. Projektant pridobi soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

34. Investitor zagotovi izdelavo predinvesticijske zasnove. 

35. Investitor s pisnim sklepom potrdi predinvesticijsko zasnovo. 

36. Investitor zagotovi izdelavo investicijskega programa (osnova najmanj idejni projekt). 

37. Investitor s pisnim sklepom potrdi investicijski program. 

38. Investitor vloži vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. 

39. Upravna enota ali Ministrstvo za okolje in prostor izda gradbeno dovoljenje. 

40. Dobavitelj toplote sprejme Splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja. 

41. Dobavitelj toplote pridobi soglasje pristojnega organa lokalne skupnost na Splošne pogoje. 

42. Dobavitelj toplote izdela in javno objavi tarifni sistem za toploto na distribucijskem omrežju. 

43. Dobavitelj toplote pridobi soglasje pristojnega organa lokalne skupnost na tarifni sistem. 

44. Gradnja se začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. 

45. Upravljavec elektrodistribucijskega omrežja izda soglasje za priključitev. 

46. Investitor vloži vlogo za izdajo soglasja za priključitev. 

47. 
Upravljavec distribucijskega omrežja pregleda in izda poročilo o skladnosti izvedbe priključka s pogoji, 

določenimi v soglasju za priključitev. 

48. Upravljavec elektrodistribucijskega omrežja sklene s proizvajalcem pogodbo o priključitvi. 

49. 
Vlogo za tehnični pregled mora investitor vložiti najkasneje v osmih dneh po prejemu obvestila izvajalca, da je 

objekt zgrajen. 

50. 
Investitor oziroma izvajalec mora na dan tehničnega pregleda predložiti komisiji vso potrebno dokumentacijo, 

posebej naj navedemo navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta. 

51. 

Investitor mora predložiti tudi dokazilo o skladnosti izvedenih del s sestavinami projekta, ki so bile predmet 

presoje vplivov na okolje. Za tak objekt je sestavina predloženih navodil za obratovanje tudi program 

obratovalnega monitoringa. 

52. 
Po opravljenem tehničnem pregledu organ izda uporabno dovoljenje ali odredi poskusno obratovanje, ali pa 

odredi odpravo pomanjkljivosti. 

53. Med poskusnim obratovanjem se opravijo prve meritve emisij v okolje. 

54. Upravljavec mora zagotoviti trajne meritve emisij (nad 25 MW). 

55. 
Po opravljenem poskusnem obratovanju se na predlog investitorja opravi ponoven tehnični pregled in izda 

uporabno dovoljenje. 

56. Proizvajalec električne energije vloži vlogo za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca. 

57. Status kvalificiranega proizvajalca z odločbo podeli minister. 

58. 
Zemljišča, na katerih so zgrajeni objekti, za katere je z Zakonom o graditvi objektov predpisano gradbeno 

dovoljenje, je treba evidentirati v zemljiškem katastru. 

59. 
Stavbe, za katere je z Zakonom o graditvi objektov predpisano gradbeno dovoljenje, je treba evidentirati v 

katastru stavb. 

60. 
Gradbene inženirske objekte, ki sestavljajo gospodarsko javno infrastrukturo, je treba evidentirati v katastru 

gospodarske javne infrastrukture. 

61. Dobavitelj toplote izda Sistemska obratovalna navodila. 

62. Dobavitelj toplote pridobi soglasje Javne agencije Republike Slovenije za energijo. 
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63. Dobavitelj toplote izdela in javno objavi višino tarifnih postavk za toploto. 

64. Dobavitelj toplote pridobi soglasje pristojnega organa lokalne skupnost. 

65. 
Upravljavec distribucijskega omrežja in kvalificirani proizvajalec skleneta pogodbo za odkup električne 

energije. 

66. Dobavitelj energije iz omrežja je dolžan energijo meriti vsakemu odjemalcu. 

67. Lokalne skupnosti izvajajo programe učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije. 

68. Izvajalci gospodarskih javnih služb opravljajo programe, ki zmanjšujejo rabo energije iz posameznih omrežij. 

69. 
Dobavitelji toplote morajo najmanj enkrat letno informirati odjemalce o gibanjih in značilnost ih porabe 

energije. 

70. 
Izvajalci energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti so dolžni v svojih razvojnih dokumentih načrtovati obseg 

porabe in obseg ter način oskrbe z energijo. 

 

Naslednja tabela povezuje postopke in dokumente v obliki terminskega načrta in ne prikazuje dejanskega 

časa potrebnega za izvedbo, ampak vrstni red postopkov, ki pa je včasih lahko tudi zamenjan oziroma 

lahko več postopkov poteka istočasno. 
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Tabela 15: Vrstni red postopkov za izpeljavo celotnega projekta 

 

Vir: mag. Hinko Šolinc: Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, pregled zakonodajnih postopkov, Projekt GEF. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Črni Vrh« 

43 

5.4. DELITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA UPRAVIČENE IN 

NEUPRAVIČENE STROŠKE 

Investicijski projekt se bo delno financiral iz Kohezijskega sklada, in sicer v okviru Operativnega programa 

za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v sklopu prednostne osi »Trajnostna raba 

in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje proizvodnje in 

distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov«. 

 

5.4.1. Delitev na upravičene in neupravičene stroške 

Upravičeni stroški predstavljajo tisti del oziroma vrsto celotnih stroškov investicije, ki gredo v osnovo za 

izračun prispevka EU in jih organ upravljanja ali posredniško telo ali agent potrdi v pogodbi o 

sofinanciranju, pri čemer vir financiranja ni pomemben. 

Na podlagi 24. člena Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v 

programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 

36/16 in 58/16) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 

list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3 je Ministrstvo za infrastrukturo v Uradnem listu RS št. 

32/17, dne 30.06.2017, objavilo Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire 

energije za obdobje 2016 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2016), 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«. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za 

sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije, ki so zgrajeni v RS. Finančne 

spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči so namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega 

ogrevanja na obnovljive vire energije (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih 

spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo 

kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje. 

V skladu z objavljenim javnim razpis, operacija predstavlja: 

 Izgradnjo sistemov DO OVE, ki vključuje centralno kotlovnico s kotlovsko kapaciteto največ do 10 

MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE, ki vključuje centralno kotlovnico s kotlovsko 

kapaciteto največ do 1 MW in najmanj 3 nepovezanimi porabniki (tri toplotne postaje), z enim ali 

več kotli na lesno biomaso oziroma postrojenjem za soproizvodnjo električne energije in toplote iz 

lesne biomase, iz katerih se nepovezanim kupcem proda in po skupnem toplovodnem omrežju 

dobavi več kot 50 % letno proizvedene toplote. Če je prijavitelj podjetje, ki je v večinski lasti 
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občine, se lahko povezanim kupcem proda več kot 50 % proizvedene toplote. Industrijski sistemi 

daljinskega ogrevanja in sistemi sosežiga lesne biomase v termoelektrarnah – toplarnah niso 

upravičenci po javnem razpisu. 

 Širitev sistema DO OVE pod pogojem, da je toplotna obremenitev omrežja po razširitvi večja od 

800 kWh/m z ali brez dograditve kotlov na lesno biomaso. 

 Izgradnja solarnega sistema kot dodatnega vira za izboljšanje gospodarnosti sistema DO OVE. 

Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije lahko 

znaša: največ 35 % vrednosti upravičenih stroškov investicije za velika podjetja, največ 45 % za srednje 

velika podjetja in največ 55 % za majhna in mikro podjetja. V upoštevani varianti je predvidena pridobitev 

subvencije v višini 35 % upravičenih stroškov v okviru razpisa Ministrstva za Infrastrukturo JR DO OVE 

2017, preostanek investicije pa bo financiral investitor iz lastnih sredstev. 

 

5.4.1.1. Upravičeni stroški investicijskega projekta 

Upravičeni stroški po razpisu JR DO OVE 2017 so: 

 stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter 

instalacijskih del; 

 stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme; 

 postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v 

daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli; 

 stroški solarnega sistema, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov 

energije (v nadaljevanju: SSE), hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih 

elementov sistema; 

 stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije. 

 

5.4.1.2. Neupravičeni stroški investicijskega projekta 

Neupravičeni stroški po razpisu JR DO OVE 2017 so: 

 stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije, dokumentacije za pridobitev gradbenega 

dovoljenja, pripravo vloge na javni razpis, merilnega poročila o izpustih iz kurilne naprave, itd.; 

 nakup in komunalna priprava zemljišča ter pristojbine za komunalne priključke; 

 stroški nakupa objektov; 

 stroški ureditve prometnic in manipulacijskih površin; 

 stroški začasnih zgradb/provizorijev, stroški ureditve gradbišča; 
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 naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing; 

 nakup naprave za proizvodnjo toplote iz fosilnih virov (npr. kotel na fosilno gorivo za pokrivanje 

vršnih toplotnih obremenitev); 

 stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav; 

 stroški skladišča lesnih sekancev, ki se nanašajo na skladišče, katerega kapaciteta presega 30 % 

letne porabe lesne biomase (Priloga 2 razpisne dokumentacije: Tehnično-gospodarski kriteriji za 

DO OVE); 

 mehanizacija za pripravo lesnih sekancev ali drobljenje lesne biomase, vozila, hladilni stolpi; 

 stroški izvedbe geotermalnih vrtin; 

 stroški najemanja kreditov, zavarovanj, itd.; 

 skupni stroški strokovnega nadzora gradnje (upravičeni stroški pod tč. e), ki presegajo 3 % 

upravičenih stroškov naložbe; 

 davki; 

 stroški upravnega postopka, različna svetovanja, priprava vloge; 

 stroški sekundarnega razvoda. 

 

5.4.1.3. Upravičeni in neupravičeni stroški investicijskega projekta po letih izvedbe 

Tabela 16: Prikaz upravičenih in neupravičenih stroškov celotnega projekta (v EUR) 

Zap.št. Postavke 
Upravičeni 

stroški 

Neupravičeni 

stroški 

SKUPAJ 

INVESTICIJA 

1. Gradbena dela 75.000,00 0,00 75.000,00 

a) Izdelava zalogovnika 75.000,00 0,00 75.000,00 

2. Strojni del - kotlovnica 36.940,00 40.750,00 77.690,00 

a) 
Glavni kotel na sekance in vršni kotel na pelete, kompletno z 

odvodom dimnih plinov 
7.250,00 39.250,00 46.500,00 

b) 
Transport sekancev, vzdrževanje tlaka v sistemu, kontrola 

temperature kotlovskega povratka 
29.690,00 1.500,00 31.190,00 

3. Strojni del - toplovod 66.000,00 0,00 66.000,00 

a) Cevni razvod brez gradbenih del 30.000,00 0,00 30.000,00 

b) Toplotne postaje: 3×hiša, 1×blok, 1×OŠ, 1×vrtec 36.000,00 0,00 36.000,00 

4. Drugi stroški 0,00 18.040,00 18.040,00 

a) 
Izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter vodenje 

projekta 
0,00 18.040,00 18.040,00 

/ 

SKUPAJ brez DDV 177.940,00 58.790,00 236.730,00 

DDV (22%) 0,00 48.824,60 48.824,60 

SKUPAJ z DDV 177.940,00 107.614,60 285.554,60 

/ Delež upravičenih in neupravičenih stroškov 62,31% 37,69% 100,00% 

Vir: BIRO Martina Prezelj s.p., Projektiranje strojnih inštalacij, nadzor in tehnično svetovanje, oktober 2017. 
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Tabela 17: Prikaz upravičenih stroškov celotnega projekta po posameznih letih (v EUR) 

Zap.št. Postavke DDV 2017 2018 SKUPAJ Delež 

1. Gradbena dela 

brez 0,00 75.000,00 75.000,00 

42,15% 22% 0,00 0,00 0,00 

z 0,00 75.000,00 75.000,00 

a) Izdelava zalogovnika 

brez 0,00 75.000,00 75.000,00 

42,15% 22% 0,00 0,00 0,00 

z 0,00 75.000,00 75.000,00 

2. Strojni del - kotlovnica 

brez 0,00 36.940,00 36.940,00 

20,76% 22% 0,00 0,00 0,00 

z 0,00 36.940,00 36.940,00 

a) 
Glavni kotel na sekance in vršni kotel na pelete, kompletno z 

odvodom dimnih plinov 

brez 0,00 7.250,00 7.250,00 

4,07% 22% 0,00 0,00 0,00 

z 0,00 7.250,00 7.250,00 

b) 
Transport sekancev, vzdrževanje tlaka v sistemu, kontrola 

temperature kotlovskega povratka 

brez 0,00 29.690,00 29.690,00 

16,69% 22% 0,00 0,00 0,00 

z 0,00 29.690,00 29.690,00 

3. Strojni del - toplovod 

brez 0,00 66.000,00 66.000,00 

37,09% 22% 0,00 0,00 0,00 

z 0,00 66.000,00 66.000,00 

a) Cevni razvod brez gradbenih del 

brez 0,00 30.000,00 30.000,00 

16,86% 22% 0,00 0,00 0,00 

z 0,00 30.000,00 30.000,00 

b) Toplotne postaje: 3×hiša, 1×blok, 1×OŠ, 1×vrtec 

brez 0,00 36.000,00 36.000,00 

20,23% 22% 0,00 0,00 0,00 

z 0,00 36.000,00 36.000,00 

4. Drugi stroški 

brez 0,00 0,00 0,00 

0,00% 22% 0,00 0,00 0,00 

z 0,00 0,00 0,00 

a) 
Izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter vodenje 

projekta 

brez 0,00 0,00 0,00 

0,00% 22% 0,00 0,00 0,00 

z 0,00 0,00 0,00 

/ SKUPAJ PO LETIH 

brez 0,00 177.940,00 177.940,00 

100,00% 22% 0,00 0,00 0,00 

z 0,00 177.940,00 177.940,00 

/ Delež po letih / 0,00% 100,00% 100,00% / 

Vir: Občina Idrija, interni vri, oktober 2017. 
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Tabela 18: Prikaz neupravičenih stroškov celotnega projekta po posameznih letih (v EUR) 

Zap.št. Postavke DDV 2017 2018 SKUPAJ Delež 

1. Gradbena dela 

brez 0,00 0,00 0,00 

15,33% 22% 0,00 16.500,00 16.500,00 

z 0,00 16.500,00 16.500,00 

a) Izdelava zalogovnika 

brez 0,00 0,00 0,00 

15,33% 22% 0,00 16.500,00 16.500,00 

z 0,00 16.500,00 16.500,00 

2. Strojni del - kotlovnica 

brez 0,00 40.750,00 40.750,00 

53,75% 22% 0,00 17.091,80 17.091,80 

z 0,00 57.841,80 57.841,80 

a) 
Glavni kotel na sekance in vršni kotel na pelete, kompletno z 

odvodom dimnih plinov 

brez 0,00 39.250,00 39.250,00 

45,98% 22% 0,00 10.230,00 10.230,00 

z 0,00 49.480,00 49.480,00 

b) 
Transport sekancev, vzdrževanje tlaka v sistemu, kontrola 

temperature kotlovskega povratka 

brez 0,00 1.500,00 1.500,00 

7,77% 22% 0,00 6.861,80 6.861,80 

z 0,00 8.361,80 8.361,80 

3. Strojni del - toplovod 

brez 0,00 0,00 0,00 

13,49% 22% 0,00 14.520,00 14.520,00 

z 0,00 14.520,00 14.520,00 

a) Cevni razvod brez gradbenih del 

brez 0,00 0,00 0,00 

6,13% 22% 0,00 6.600,00 6.600,00 

z 0,00 6.600,00 6.600,00 

b) Toplotne postaje: 3×hiša, 1×blok, 1×OŠ, 1×vrtec 

brez 0,00 0,00 0,00 

7,36% 22% 0,00 7.920,00 7.920,00 

z 0,00 7.920,00 7.920,00 

4. Drugi stroški 

brez 12.628,00 5.412,00 18.040,00 

17,43% 22% 712,80 0,00 712,80 

z 13.340,80 5.412,00 18.752,80 

a) 
Izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter vodenje 

projekta 

brez 12.628,00 5.412,00 18.040,00 

17,43% 22% 712,80 0,00 712,80 

z 13.340,80 5.412,00 18.752,80 

/ SKUPAJ PO LETIH 

brez 12.628,00 46.162,00 58.790,00 

100,00% 22% 712,80 48.111,80 48.824,60 

z 13.340,80 94.273,80 107.614,60 

/ Delež po letih / 12,40% 87,60% 100,00% / 

Vir: Občina Idrija, interni vri, oktober 2017. 
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6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO 

INVESTICIJO 

6.1. STROKOVNE PODLAGE IN DOVOLJENJA 

SPLOŠNA ZAKONODAJA: 

Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan na podlagi »Uredbe o enotni metodologiji za 

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Uradni list RS, št. 60/06, 

54/10 in 27/16) ter vključuje vse pomembne dokumente, kot so: 

 Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 

do 2020 (DO OVE 2017); 

 ostala relevantna zakonodaja. 

 

6.1.1. Zakonska podlaga 

Pravne podlage za izvedbo investicijske dokumentacije so: 

 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US); 

 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list 

RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15); 

 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15); 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 

101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617); 

 Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 

92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. 

US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15); 

 Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 

78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15); 

 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO); 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 /ZIPRS1718/ (Uradni 

list RS, št. 80/16 in 33/17); 

 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 

besedilo); 

 Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02, 08/03); 
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 Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15); 

 Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/04); 

 Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);  

 Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe 

Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega 

parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj; 

 Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu; 

 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 

določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 

skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in 

ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 

skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006; 

 Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 

1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za 

regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem 

skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah 

o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 

Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo; 

 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz 

obnovljivih virov z dne 23. aprila 2009; 

 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US); 

 Direktiva 2004/18/ES o javnem naročanju na klasičnem področju, z dne 31. 3.2004; 

 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10); 

 Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS 

št. 89/08, 25/09, 58/12 in 17/14); 

 Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 in 54/09 – popr.); 

 Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08). 
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6.2. LOKACIJA IZVEDBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

Daljinsko ogrevanje je predvideno v naselju Črni Vrh na območju OŠ in vrtca Črni Vrh in predstavlja 

območje stavb potencialnih odjemalcev. To zajema javne objekte (OŠ in vrtec) ter druge objekte, ki niso v 

javni lasti (stanovanjski objekti). 

V spodnji tabeli so predstavljeni potencialni objekti, priključeni na DOLB. 

Tabela 19: Navedba vseh objektov, ki so predmet investicijskega projekta 

Št. Objekta Naslov Parcelna št. Površina (m2) 

1. OŠ Črni Vrh Črni Vrh 95, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 252/3 2.450 

2. Vrtec Črni Vrh Črni Vrh 95a, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 252/3 595 

3. Večstanovanjska stavba Črni Vrh 96, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 371/7 1.285 

4. Stanovanjska stavba - hiša 1 Črni Vrh 93a, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 239/12 122 

5. Stanovanjska stavba - hiša 2 Črni Vrh 94a, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 371/2 104 

6. Stanovanjska stavba - hiša 3 Črni Vrh 94, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 372/1-2 138 

Vir: GOLEA, interni vir, oktober 2017. 

Slika 7: Prikaz lokacije izvedbe projekta DOLB Črni Vrh 

 

Vir: GURS, oktober 2017. 

Obstoječa kotlovnica je locirana v objektu OŠ Črni Vrh, ob kateri se nahaja še novozgrajeni vrtec Črni Vrh. 
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Slika 8: Prikaz OŠ Črni Vrh (leva slika) in vrtca Črni Vrh (desna slika) 

 

Vir: DIIP »Mikro daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Črni Vrh«, GOLEA, december 2014. 

Slika 9: Tloris predvidenega zalogovnika in kotlovnice 

 

Vir: DIIP »Mikro daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Črni Vrh«, GOLEA, december 2014. 
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6.3. TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

6.3.1. Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru projekta 

6.3.1.1. Idejna zasnova sistema 

Pred nadaljnjimi odločitvami o investiciji je bilo potrebno analizirati več možnih variant, s katerimi bi 

dosegli predvideni cilj. Pri tem je vnaprej določenih nekaj pogojev oziroma dejstev, ki so bili pri opredelitvi 

variant upoštevani: 

 Osnovni cilj je zagotovitev toplote za objekte v naselju Črni Vrh nad Idrijo, ki jih je smiselno 

priključiti na sistem. V ta namen je potrebno zgraditi ustrezno kotlovnico. 

 Predvideno osnovno gorivo za novo kotlovnico je lesna biomasa. 

 Odločitev o vrsti osnovnega goriva iz katerega se bo proizvajala toplota je privzeta kot dejstvo, 

torej ne bo nobeno drugo gorivo obravnavano kot možna varianta. 

 Potencialna lokacija za kotlovnico je izbrane glede na smiselnost postavitve in glede na lastništvo 

zemljišč. 

 Večina predvidenih odjemalcev toplote se trenutno ogreva na neobnovljiv vir energije, zato se 

kaže potreba po priključitvi vseh porabnikov. 

 V obsegu tega dokumenta je obravnavana graditev kotlovnice ter daljinskega omrežja v eni fazi, 

v velikosti, ki pokriva izpolnjevanje toplotnih potreb obstoječih stavb obravnavane variante. 

 

6.3.1.2. Tehnično gospodarski kriteriji za sisteme DOLB 

Ob izdelani idejni zasnovi sistema pa so upoštevani tudi tehnično gospodarski kriteriji za sisteme 

daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, katerih osnova so rezultati novejših raziskav in dolgoletne 

izkušnje z obstoječimi napravami. Originalni kriteriji so deloma prirejeni za uporabo v Sloveniji in jih je 

objavilo Ministrstvo za okolje in prostor v okviru programa GEF. 

Kriteriji s področja dimenzioniranja kotlovnice so naslednji: 

1. 

Prvi korak je natančna in detajlna ugotovitev obsega in dinamike rabe toplote v oskrbnem območju 

sistema daljinskega ogrevanja. Ti podatki so bistvena podlaga za dimenzioniranje kotlovskih 

naprav in v nadaljevanju za dimenzioniranje daljinskega omrežja. 

2. 

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 in se giblje med ekstremoma: g=0,5 pri velikih daljinskih sistemih in g=1 za 

mikrosisteme. 

3. 
Pri načrtovanju kotlovske naprave je zaradi gospodarnosti treba razlikovati med pasovno in 

konično obremenitvijo. Pasovna toplotna obremenitev se pokriva s kotlom na lesno biomaso. Kotel 
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na lesno biomaso naj bi dosegal obratovanje z več kot 2.500 urami polne obremenitve. To je 

možno doseči s skrbnim dimenzioniranjem in ob uporabi kotla na fosilno gorivo za pokrivanje 

koničnih obremenitev. Isto funkcijo, t.j. doseganje ekonomsko optimalnega obratovanja, ima tudi 

vgradnja hranilnika toplote. Letna raba fosilnega goriva ne sme presegati 20 % celotne toplotne 

vrednosti goriv. 

4. 

Letni izkoristek kotlovske naprave na biomaso je razmerje med letno oddano količino toplote (kotel 

+ z rekuperacijo dodatno pridobljena toplota) in letno dovedeno količino toplote goriva, upoštevajoč 

spodnjo kurilno vrednost biomase. Letni izkoristek kotlovske naprave na biomaso naj znaša 

najmanj 86 %. 

5. 

Skladišče za gorivo naj se dimenzionira majhno, kapaciteta naj bo manj kot 30 % letne porabe 

goriva. Upošteva naj se oskrba z gorivom »točno v roku/just in time«. Pri tem morajo biti izpolnjeni 

naslednji pogoji: sklenjene dolgoročne pogodbe o dobavi goriva, izvedena organizacija oskrbe z 

gorivom, regionalna koordinacija, itd. 

6. 
Poletnemu obratovanju kotlovnice na lesno biomaso naj bi se izogibali. Če naj naprava obratuje 

tudi poleti, je treba to posebej utemeljiti z analizo gospodarskih posledic in alternativ. 

7. 
Gradbeni stroški za izgradnjo kotlovnice naj ne presegajo 750 EUR/m2. Stroški skladiščne hale naj 

bodo nižji od 60 EUR/m3 uporabnega volumna. 

 

Slika 10: Urni diagram pokrivanja toplotnih potreb iz kotlovnice 

 

Vir: Tehnično-gospodarski kriteriji za daljinska ogrevanja na lesno biomaso, GEF. 
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Kriteriji s področja dimenzioniranja daljinskega omrežja so naslednji: 

Stroški razdelilnega omrežja znašajo 35-55 % skupne investicije (ref.: realizirana daljinska omrežja na 

biomaso v Avstriji). Zato je zahtevan korekten izračun omrežja in prizadevanje za visoko izkoriščenost. 

Vrednosti, navedene v nadaljevanju, morajo biti dosežene najkasneje v 3. letu obratovanja. 

1. 
Toplotna obremenitev daljinskega omrežja je letno prodana količina toplote, preračunana na 

dolžino trase omrežja daljinskega ogrevanja. 

2. 

Ciljna vrednost: 1.800 kWh/m. Najmanj ta vrednost naj bi bila dosežena za daljinske sisteme, ki 

zagotavljajo celoletno ogrevanje oziroma dobavo tople sanitarne vode. Če sistem zagotavlja 

ogrevanje in toplo sanitarno vodo samo v kurilni sezoni, mora znašati toplotna obremenitev 

daljinskega omrežja več kot 1.300 kWh/m. V primeru, ko gre samo za ogrevanje v kurilni sezoni, 

pa mora toplotna obremenitev daljinskega omrežja znašati najmanj 800 kWh/m. 

3. Padec temperature je razlika med izstopno in vstopno temperaturo vode v kotlovnici. 

4. Najmanjša vrednost padca temperature: 30°C. 

5. Ciljna vrednost: ≥40°C. 

6. 

Izgube v omrežju. Letni izkoristek omrežja je razmerje med količino letno prodane toplote in 

količino letno proizvedene toplote na pragu kotlovnice. Omrežje je treba dimenzionirati tako, da je 

ta izkoristek najmanj 75%. 

 

6.3.1.3. Zasnova sistema 

6.3.1.3.1. Kotlovnica in zalogovnik goriva 

Kotlovnico s skladiščem lesne biomase je smiselno izvesti v obstoječi stavbi OŠ Črni Vrh, kjer je že 

locirana obstoječa kotlovnica ter predstavlja območje neposredne bližine ostalih potencialnih objektov 

priključitve na DOLB. Pri tem bi bil zalogovnik predvidoma vkopan v terenu ob stavbi. 

S tem bi bilo tudi samo polnjenje skladišča (zalogovnika) za lesne sekance zelo enostavno, saj bi bil na 

stropu skladišča izveden vsipi jašek, do njega pa dovozna pot. Vgrajen bi bil še dozirni polž za raztros 

goriva po celotnem volumnu zalogovnika. 

Celotna zasnova sistema ne zajema končne rešitve izvedbe projekta, saj je projektna dokumenta še v 

fazi izdelave. Pri zasnovi sistema so prikazani zgolj primeri dobre prakse, ki bi lahko veljali tudi za projekt 

»Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Črni Vrh«. V skladu s prijavo projekta na Javni razpis za 

sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 (DO OVE 2017) 

v februarju 2018, bo potrebno predmetni DIIP novelirati ter tako izkazati skladnost s samo prijavo na javni 

razpis ter z izdelano potrebno projektno dokumentacijo (PZI). 
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Slika 11: Vsipanje lesnih sekancev v skladišče pod nivojem terena, nad katerim je urejeno parkirišče 

 

Vir: Vsip v SGLŠ Postojna. 

Sistem za odjem goriva iz zalogovnika naj bo urejen s hidravličnimi pomičnimi letvami, transportni sistem 

za dovod goriva pa izveden, za vsako kurišče posebej, mehansko s pomočjo transportnih polžev. 

Osnovna postavitev kotla na lesne sekance in kanala s polžem za avtomatsko doziranje goriva je 

prikazana na naslednji sliki. 

Slika 12: Osnova postavitev kotla s polžem za avtomatsko doziranje goriva 
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V nadaljevanju so podani nekateri primeri kotlovnic kot možnost izvedbe. 

Slika 13: Kotlovnica Dom upokojencev Tolmin 

 

Slika 14: Kotlovnica DOLB Cerkno 

 

 

Dimnik naj bo ustrezne višine z ozirom na dovoljene emisije dimnih plinov je v skladu z Uredbo o emisiji 

snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) ter naj 

bo opremljen z nastavkom za merilno mesto v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem 

monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 105/08). 

Mejne vrednosti emisij snovi v zrak za srednje kurilne naprave je potrebno upoštevati po veljavni Uredbi o 

emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15 in 50/16). Za srednje 

kurilne naprave iz trdnega goriva (les) nad 1 MW in pod 50 MW velja mejna koncentracija celotnega 

prahu 20 mg/m3, zato je v vseh variantah predvidena vgradnja elektro statičnih filtrov, ki zagotavljajo 
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delovanje kotlovnice pod mejno koncentracijo prahu. V nadaljevanju je shematski prikaz delovanja 

elektrostatičnega filtra ter primer izvedbe takega filtra v kotlovnici. 

Slika 15: Prikaz delovanja elektrostatičnega filtra 

Slika 16: Primer elektrostatičnega filtra v kotlovnici 

 

Zaradi optimalnejšega delovanja kotlov se pri izgradnji DOLB-a predvideva dva kotla z nazivno močjo 200 

kW in 50 kW, oba bosta namenjena za kurjenje tako s peleti kot s sekanci. 
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Obstoječe ELKO kotle v obstoječih objektih, ki so še uporabni, se ohrani, dotrajane pa se lahko odstrani 

in prostor uporabi za druge namene. Ohranjeni kotli bi lahko prevzeli vlogo rezervnih kotlov, v tem 

primeru bi bilo potrebno v ta namen na primariju, med obstoječe kotle in razdelilne postaje vzporedno 

montirati toplotne postaje. Sistem ogrevanja objekta bi se tako napajal ali iz DO preko TP ali pa iz 

obstoječega vršnega kotla. Vršne ali rezervne kotlarne bi lahko služile tudi za pripravo tople sanitarne 

vode v poletni sezoni, če daljinsko ogrevanje ne bi delovalo. 

V zgradbi kotlovnice bosta nameščena toplovodna kotla s kuriščem in pripadajočo opremo za dovod 

zgorevalnega zraka, kanali in ventilatorji za odvod dimnih plinov, naprave za dodajanje goriva, naprave 

za iznos pepela, naprave za vzdrževanje statičnega tlaka, raztezna posoda, obtočne črpalke omrežni 

vodi. Znotraj oziroma nad kotlovnico se bo nahajal prostor, kjer bo nameščena elektro oprema in 

komandni pult. 

Izbrani transportni sistem za avtomatski odvod pepela iz kurišča in filtrov je mehanski. Postavljen je 

linearno. Pepel se transportira v zbiralni kontejner za pepel in periodično s tovornjakom odvaža na 

deponijo. 

V smislu zagotavljanja minimalnih pogojev varovanja pred hrupom predpisanih z Uredbo o mejnih 

vrednostih kazalcev hrupa (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), se predvidijo ukrepi za 

zmanjšanje emisij hrupa v smislu vgradnje dušilnikov zvoka na zunanje zračne odprtine ter zvočni izolaciji 

objekta kotlarne. 

 

6.3.1.3.2. Toplotno omrežje 

Cevovodi: 

Za distribucijo toplote do porabnikov bo zgrajeno toplovodno omrežje s predizoliranimi cevovodi, 

položenimi v zemljo. Trase glavnih vej bodo potekale po oziroma ob cestiščih ali po zelenicah, priključni 

toplovodi pa po zemljiščih ob priključenih stavbah. 

V nadaljevanju je prikazan zemljevid z varianto trase daljinskega ogrevanja. Ocenjena skupna dolžina 

toplovoda v obravnavani varianti je prikazana v naslednji tabeli. Dokončno optimiranje trase glavnega 

cevovoda in predvsem priključkov bo izvedeno v nadaljnjih fazah projektiranja. 
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Slika 17: Prikaz trase novo vzpostavljenega sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Črnem Vrhu 

 

Vir: BIRO Martina Prezelj s.p., Projektiranje strojnih inštalacij, nadzor in tehnično svetovanje, oktober 2017. 

Tabela 20: Ocenjena dolžina toplovodnega omrežja 

Trasa glavnega toplovoda 163,65 m 

Priključni toplovodi 13,16 m 

Celotna trasa toplovoda 176,81 m 

Vir: BIRO Martina Prezelj s.p., Projektiranje strojnih inštalacij, nadzor in tehnično svetovanje, oktober 2017. 

Toplotne postaje: 

Pri porabnikih bodo vgrajene kompaktne toplotne postaje za ogrevanje prostorov ter za ogrevanje tople 

sanitarne vode, razen v primerih kjer to iz vidika obstoječih instalacij ni smiselno. Toplotna postaja 

vsebuje vse potrebne elemente in sisteme za obratovanje, varnost in regulacijo delovanja sistema 

ogrevanja. Toplotne postaje naj bi bile montirane vzporedno med obstoječe kotle in razdelilne postaje, 

zato da bi se sistem ogrevanja objekta lahko napajal ali iz DO preko TP ali pa iz obstoječega kotla, ki bi 

prevzel funkcijo vršnega kotla. 
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6.3.2. Opis tehnično-tehnoloških rešitev v okviru izvedbe celotnega projekta 

Iz analize toplotnih potreb izhaja potrebna moč, ki jo potrebujemo za pokrivanje potreb po toploti 

obravnavanih potencialnih odjemalcev. Pri določitvi moči kotlov moramo upoštevati faktor istočasnosti, ki 

je odvisen od števila ter moči posameznih porabnikov. Za manjše sisteme z do 50 porabnikov z manjšimi 

potrebami po toplotni moči je le ta 0,8 ter izgube v toplovodnem omrežju, ki so odvisne od 

temperaturnega režima toplovoda in so po standardu omejene na 10% potrebne toplotne moči pri 

porabnikih. Glede na Tehnično gospodarske kriterije vzamemo nazivno moč kotlovskih naprav cca. 80% 

moči, ki izhaja iz toplotnih potreb priključenih objektov. 

Predviden temperaturni režim toplovodnega omrežja je 90/60°C. 

V spodnji tabeli je prikazana predvidena nazivna moč kotlov, dolžina toplovoda ter gostota odjema toplote. 

Tabela 21: Osnovni tehnični podatki za DOLB Črni Vrh 

Zap.št. Tehnični podatek Vrednost Enota 

1. Odjem toplote 426.309,00 kWh 

2. Priključna moč toplotnih postaj 253,00 kW 

3. Nazivna moč kotlov na sekance lesne biomase 245,00 kW 

4. Trasa glavnega toplovoda 163,65 m 

5. Priključni toplovodi 13,16 m 

6. Celotna trasa toplovoda 176,81 m 

7. Odjem toplote na m trase toplovoda 2.411,11 kWh/m 

Vir: BIRO Martina Prezelj s.p., Projektiranje strojnih inštalacij, nadzor in tehnično svetovanje, oktober 2017. 

 

6.4. SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM 

IZVEDBE 

Tabela 22: Prikaz investicijskih stroškov celotnega projekta po posameznih letih (v EUR) 

Zap.št. Postavke DDV 2017 2018 SKUPAJ Delež 

1. Gradbena dela 

brez 0,00 75.000,00 75.000,00 

32,04% 22% 0,00 16.500,00 16.500,00 

z 0,00 91.500,00 91.500,00 

a) Izdelava zalogovnika 

brez 0,00 75.000,00 75.000,00 

32,04% 22% 0,00 16.500,00 16.500,00 

z 0,00 91.500,00 91.500,00 

2. Strojni del - kotlovnica 

brez 0,00 77.690,00 77.690,00 

33,19% 22% 0,00 17.091,80 17.091,80 

z 0,00 94.781,80 94.781,80 

a) 
Glavni kotel na sekance in vršni kotel na pelete, kompletno 

z odvodom dimnih plinov 

brez 0,00 46.500,00 46.500,00 
19,87% 

22% 0,00 10.230,00 10.230,00 
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z 0,00 56.730,00 56.730,00 

b) 
Transport sekancev, vzdrževanje tlaka v sistemu, kontrola 

temperature kotlovskega povratka 

brez 0,00 31.190,00 31.190,00 

13,33% 22% 0,00 6.861,80 6.861,80 

z 0,00 38.051,80 38.051,80 

3. Strojni del - toplovod 

brez 0,00 66.000,00 66.000,00 

28,20% 22% 0,00 14.520,00 14.520,00 

z 0,00 80.520,00 80.520,00 

a) Cevni razvod brez gradbenih del 

brez 0,00 30.000,00 30.000,00 

12,82% 22% 0,00 6.600,00 6.600,00 

z 0,00 36.600,00 36.600,00 

b) Toplotne postaje: 3×hiša, 1×blok, 1×OŠ, 1×vrtec 

brez 0,00 36.000,00 36.000,00 

15,38% 22% 0,00 7.920,00 7.920,00 

z 0,00 43.920,00 43.920,00 

4. Drugi stroški 

brez 12.628,00 5.412,00 18.040,00 

6,57% 22% 712,80 0,00 712,80 

z 13.340,80 5.412,00 18.752,80 

a) 

 

Izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter vodenje 

projekta 

brez 12.628,00 5.412,00 18.040,00 

6,57% 22% 712,80 0,00 712,80 

z 13.340,80 5.412,00 18.752,80 

/ 

 

 

SKUPAJ PO LETIH 

brez 12.628,00 224.102,00 236.730,00 

100,00% 22% 712,80 48.111,80 48.824,60 

z 13.340,80 272.213,80 285.554,60 

/ Delež po letih / 4,67% 95,33% 100,00% / 

Vir: Občina Idrija, interni vri, oktober 2017. 

 

6.5. VARSTVO OKOLJA 

6.5.1. Strokovne podlage pri pripravi analize vplivov na okolje 

Splošno: 

 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 

66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 

57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16); 

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 

prečiščeno besedilo in 97/10); 

 Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15); 

 Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 

92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. 

US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15); 

 Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – 

ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP); 
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 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno 

zasnovo izdelkov oz. njena prenovitev: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES o 

vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov; 

 Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15 in 

50/16); 

 Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08); 

 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih 

(Uradni list RS, št. 14/14); 

 Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11); 

 Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 

67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr. in 35/17); 

 Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 

in 91/15 – ZJN-3). 

Poleg zgoraj navedenih predpisov, smo pri analizi vpliva investicijskih projektov na okolje upoštevali tudi 

okoljske omilitvene ukrepe oz. prispevek projekta z vidika trajnostnega razvoja, in sicer: 

1) Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovitost rabe vode in surovin); 

2) Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, 

nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov, zmanjšanje 

izpustov odpadnih vod v okolje, zmanjšanje porabe vode, itd.); 

3) Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza); 

4) Izboljšanje kakovosti bivalnega / delovnega okolja; 

5) Zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na 

okolje za posege, kjer je potrebno). 

 

6.5.2. Ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje 

6.5.2.1. Učinkovitost izrabe naravnih virov 

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) navaja naslednjo definicija biomase: »Biomasa je 

biorazgradljiva frakcija izdelkov, ostankov in odpadkov iz kmetijstva (vključujoč rastlinske in živalske 

substance) ter gozdarstva in lesne industrije, kot tudi biorazgradljiva frakcija industrijskih in komunalnih 

odpadkov, katerih energetsko uporabo dovoljujejo predpisi o ravnanju z odpadki.« 

Lesni ostanki so po slovenski zakonodaji uvrščeni med odpadke, zato tudi zanje veljajo pravila o ravnanju 

z odpadki. Po Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) je 

odpadek določena snov ali predmet, ko ga njegov povzročitelj ali druga oseba, ki ima snov ali predmet v 
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posesti, zavrže, namerava ali mora zavreči in je uvrščen v eno od skupin odpadkov, določenih v prilogi 1, 

ki je sestavni del te uredbe. 7. člen omenjene uredbe določa, da ima sežig ali sosežig odpadkov z 

energetsko izrabo prednost pred drugimi načini predelave, če obremenjuje okolje manj od drugih 

postopkov predelave glede na: 

o emisije snovi in energije v zrak, vode in tla, 

o porabo naravnih virov, 

o energijo, ki jo je treba uporabiti ali jo je mogoče pridobiti, 

o vsebnost nevarnih snovi v ostankih odpadkov po sežigu ali sosežigu. 

Sežig ali sosežig odpadkov z energetsko izrabo je dovoljen, če: 

o je energija, ki se pridobi s sežigom ali sosežigom, večja od energije, ki se porabi med sežigom ali 

sosežigom, 

o se del presežne energije, ki nastane pri sežigu ali sosežigu, porabi neposredno v obliki toplote ali 

posredno v obliki elektrike, 

o je za ostanke odpadkov po sežigu ali sosežigu zagotovljeno enako ravnanje kot za odpadke, ki 

nastajajo pri kurjenju goriv v isti napravi. 

Uporabo goriva in emisije za kurilne naprave toplotne moči do 50 MW določa Uredba o emisiji snovi v 

zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15 in 50/16). Uredba v 6. členu določa 

velikost in gorivo srednjih kurilnih naprav, kamor spada tudi kombinacija kurilnih naprav v sistemu 

daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Črni Vrh. Srednja kurilna naprava je kurilna naprava, ki: 

o iz trdnega goriva proizvaja toploto, če je vhodna toplotna moč enaka ali večja od 1 MW in manjša 

od 50 MW, 

o iz tekočega goriva proizvaja toploto za ogrevanje stavb, če je vhodna toplotna moč enaka ali 

večja od 5 MW in manjša od 50 MW, 

o iz plinastega goriva proizvaja toploto za ogrevanje stavb, če je vhodna toplotna moč enaka ali 

večja od 10 MW in manjša od 50 MW, 

o iz tekočega ali plinastega goriva, ki delno ali v celoti proizvaja toploto za izvajanje tehnoloških 

procesov (na primer priprava tople vode za tehnološke namene, pare ali vročega olja) ali 

posredno sušenje ali druge postopke obdelave predmetov ali materialov, proizvodnjo elektrike, če 

je njena nazivna toplotna moč večja od 4 kW in vhodna toplotna moč manjša od 50 MW. 
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Če je vhodna toplotna moč srednje kurilne naprave enaka ali večja od 1 MW, se lahko kot trdno gorivo v 

srednji kurilni napravi uporabljajo: 

 naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, odrezki, lubje, storži) in lesni ostanki, ki nastajajo 

pri mehanski obdelavi naravnega lesa, če je delež mase vode v lesu na maso vlažnega lesa 

manjši od 20 odstotkov, razen če se uporabljajo v napravah, ki so po navedbah proizvajalca 

primerne za gorivo z večjo vsebnostjo vode; 

 briketi ali peleti iz naravnega lesa, če za njihovo proizvodnjo ni uporabljeno vezivo, razen veziva 

iz škroba, rastlinskega stearina, melase ali celuloznih vlaken; 

 premog ter briketi in koks iz premoga, če vsebnost celotnega žvepla ne presega 1 odstotek mase 

goriva; 

 koks iz nafte; 

 premog ter briketi in koks iz premoga z vsebnostjo celotnega žvepla več kot en odstotek mase 

goriva, če je naprava opremljena z razžvepljevalno napravo; 

 vse trdno gorivo iz tega in prejšnjega člena z deležem mase vode v lesu na maso vlažnega lesa 

nad 20 odstotkov, če se uporabljajo v napravah, ki so po navedbah proizvajalca primerne za 

gorivo z večjo vsebnostjo vode. 

V 15. členu predmetne Uredbe so določene tudi mejne vrednosti emisij snovi. Za srednje kurilne naprave, 

ki uporabljajo trdno gorivo, je: 

1. mejna koncentracija celotnega prahu 20 mg/m3; 

2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida 150 mg/m3, pri čemer se za naprave z vhodno 

toplotno močjo manjšo od 2,5 MW, koncentracija ogljikovega monoksida ugotavlja pri nazivni 

toplotni moči srednje kurilne naprave; 

3. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovega dioksida, izraženih kot NO(2): 

 250 mg/m3, če naprava uporablja kot gorivo naravni les v vseh oblikah ali brikete ali 

pelete iz naravnega lesa; 

 300 mg/m3 za napravo s kuriščem z zgorevanjem v vrtinčnem sloju, če uporablja 

katerokoli trdno gorivo, razen naravnega lesa v vseh oblikah ali briketov ali peletov iz 

naravnega lesa; 

 400 mg/m3, če naprava, ki ni naprava s kuriščem z zgorevanjem v vrtinčnem sloju, 

uporablja drugo gorivo, ne tisto iz prve alineje te točke in je njena vhodna toplotna moč 

10 MW ali več; 

 500 mg/m3, če naprava, ki ni naprava s kuriščem z zgorevanjem v vrtinčnem sloju, 

uporablja drugo gorivo, ne tisto iz prve alineje te točke in je njena vhodna toplotna moč 

manjša od 10 MW; 
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4. mejna koncentracija didušikovega oksida, izraženega kot N(2)O, 150 mg/m3 za napravo s 

kuriščem z zgorevanjem v vrtinčnem sloju, če uporablja premog; 

5. mejna koncentracija žveplovega dioksida in žveplovega trioksida, izraženih kot SO(2): 

 250 mg/m3 za napravo s kuriščem z zgorevanjem v vrtinčnem sloju, razen če te mejne 

koncentracije ni mogoče doseči z ekonomsko upravičenimi ukrepi, pri čemer pa mejni 

emisijski faktor, izražen kot razmerje med maso žvepla v dimnih plinih in maso žvepla v 

gorivu, ne sme presegati 25 odstotkov; 

 1.300 mg/m3, če naprava uporablja črni premog; 

 1.000 mg/m3, če naprava uporablja drugo trdno gorivo; 

6. mejna koncentracija celotnega organskega ogljika za srednjo kurilno napravo 10 mg/m3, če se 

uporablja za gorivo naravni les v vseh oblikah, briketi ali peleti iz naravnega lesa ali 

neonesnažena ali delno onesnažena biomasa v skladu s predpisom, ki ureja predelavo 

nenevarnih odpadkov v trdno gorivo; 

7. računska vsebnost kisika v dimnih plinih srednje kurilne naprave, ki uporablja za gorivo premog, 

brikete in koks iz premoga, je sedem odstotkov, za drugo trdno gorivo pa 11 odstotkov. 

Investitor mora od proizvajalca kotlov zahtevati izpolnjevanje parametrov emisij, ki ustrezajo emisijskim 

vrednostim za srednje kurilne naprave. Te vrednosti določa Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in 

srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15 in 50/16). 

Obenem bo pri svojem delu upošteval učinkovito izrabo naravnih virov, t.j. nadomestitev surovin z 

enakovrednimi substituti in ekonomično porabo energije. 

 

6.5.2.2. Okoljska učinkovitost 

V sklopu izvedbe projekta bo izvajalec del uporabljal najboljše možne razpoložljive tehnike zaščite okolja. 

Upoštevani bodo vsi akti (zakoni, uredbe, odločbe), ki imajo že vgrajene vse mehanizme in zahteve v 

zvezi z izboljšanjem vpliva na varnost okolja. Hkrati bo izvajalec nadzoroval tudi emisije in vplive oziroma 

tveganja na okolje ter o njih redno obveščal nadzorne službe ter investitorja. Emisije bodo minimalne in s 

tem se bo zmanjšalo tveganje onesnaženosti (upoštevajoč vse akte, zakone, uredbe in odloke). 

Onesnaževanje zraka med gradnjo bo povečano zaradi uporabe delovnih strojev, vendar bo ta vpliv 

omejen le na čas del in zaradi tega časovno omejen. S tega vidika je mogoče zaključiti, da bo vpliv 

zanemarljiv. Zaradi delovanja delovnih strojev in vrste gradbenih del je mogoče pričakovati povečano 

prašenje. Dovoljene vsebnosti prašnih delcev v zraku določa Uredba o kakovosti zunanjega zraka 

(Uradni list RS št. 9/11 in 8/15). S tega vidika bo potrebno žarišča prahu redno močiti, s čimer bo mogoče 

preprečiti širjenje prahu. Povečan bo tudi vpliv na onesnaženost ozračja v času izvajanja del, kar bo 
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predvsem posledica povečanega prometa tovornih vozil (emisije dimnih plinov), ki bodo odvažali in 

dovažali material. 

Največji vpliv na tla bo v času izgradnje kotlovnice in trase DOLB. Takrat je mogoče na območju 

pričakovati povečano onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. 

Med deli ali pa zaradi neustreznega vzdrževanja gradbene opreme oziroma nepredvidenih dogodkov, 

lahko pride do razlitja olj ali drugih naftnih derivatov oz. njihovih sintetičnih nadomestkov. V primeru izlitja 

bo potrebno onesnaženo zemljo odstraniti in ustrezno deponirati na pooblaščenih mestih. Onesnaženo 

zemljo bo moralo odvoziti pooblaščeno podjetje, ki je zadolženo za odvoz nevarnih odpadkov.  

V času izvedbe bodo izvajalci pri svojem delu upoštevali Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 

gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), ki določa obvezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri 

gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve infrastrukture. 

V kolikor hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, morajo izvajalci 

del nastale gradbene odpadke odlagati v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so 

prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja.  

V okviru študije analize vplivov na okolje so bili pri opredelitvi emisijskih faktorjev uporabljeni podatki iz 

literature. Glede emisij SO2 in CO2 so emisijski faktorji prilagojeni specifikacijam goriv, ki se uporabljajo v 

Sloveniji. Za pregled privzetih emisijskih faktorjev so v nadaljevanju podane lastnosti posameznih spojin: 

Žveplov dioksid (SO2): 

molska masa: 64 g/mol; težji od zraka; je brezbarven, ostrodišeč, strupen plin, ki z 

vodno paro iz zraka tvori žveplasto kislino, ki je kot zelo razredčena kislina med ljudmi 

poznana kot kisel dež, ki se utemeljeno povezuje s problematiko umiranja gozdov. 

Znanstveno je dokazano, da SO2 lahko povzroči različne bolezni, kot so bronhitis, 

draženje dihalnih poti, itd., popoln obseg škodljivih učinkov pa še vedno ni poznan. 

Ogljikov monoksid (CO): 

molska masa: 28 g/mol; približno enako težak kot zrak (cca 29 g/mol); je življenjsko 

nevaren strupen plin. CO je brezbarven plin brez vonja in zaradi teh lastnosti še 

posebno nevaren. CO nastaja pri nepopolnem zgorevanju. 

Ogljikovodiki (CxHy): v dimnih plinih; so produkti nepopolnega zgorevanja. 

Dušikovi oksidi (NOx): 

molska masa: 46 g/mol kot NO2 ; težji od zraka, po eni strani nastaja pri zgorevanju 

goriv, ki vsebujejo dušik, po drugi strani pa pri visokih temperaturah zgorevanja preko 

1000°C. Dušikovi oksidi so življenjsko nevarni plini. 

Ogljikov dioksid (CO2): 

molska masa: 44 g/mol; je brezbarven plin s šibko kislim okusom in je težji od zraka. 

Ogljikov dioksid nastaja pri vseh procesih zgorevanja. Ogljikov dioksid je glavni krivec 

za učinek tople grede. Koncentracija CO2 v atmosferi se stalno povečuje in je po eni 

strani posledica industrializacije, po drugi strani pa stalnega naraščanja prebivalstva 

na zemlji. Po najboljših danes razpoložljivih klimatskih modelih bo podvojitev vsebnosti 

CO2 v atmosferi povzročila globalni dvig temperature za 3°C +/- 1,5°C. Pri emisijah 

CO2 je lesna biomasa upoštevana kot CO2 nevtralno gorivo, saj je pri zgorevanju lesa 

količina v zrak sproščenega CO2 enaka kot pri gnitju in ga drevesa spet porabijo za 

svojo rast. 
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6.5.2.3. Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših materialov) 

S strani investitorja in izvajalca del bo poskrbljeno, da izvedbena dela v največji možni meri ne bodo 

povzročala motenj. 

Novozgrajena kotlovnica in trasa DOLB bo omogočala enake možnosti uporabe vsem prebivalcem, 

uporabnikom (OŠ in vrtec) oz. zaposlenim (OŠ in vrtec) na relevantnih območjih. 

 

6.5.2.4. Izboljšanje kakovosti bivalnega / delovnega okolja 

V sklopu predmetnega okoljskega omilitvenega ukrepa bo zagotovljen stalni nadzor nad izvajanjem 

gradbenih del. Lokalni prebivalci ne bodo preveč obremenjeni v času izvajanja investicijskega projekta s 

hrupom, odpadki, prašnimi delci, saj bodo zagotovljeni vsi omilitveni posegi, za čim manjšo bremenitev s 

posegi. Za zmanjšanje hrupa v času izvedbe gradbenih del je treba zagotoviti, da bo med izvedbo del 

uporabljena gradbena mehanizacija novejše izdelave in opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne smejo 

presegati predpisanih vrednosti. Pri transportu naj se uporabljajo čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna 

dela naj se po možnosti izvajajo samo med 7. in 19. uro. Zvočni signali na gradbišču naj se uporabljajo le 

v nujnih primerih, motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku. 

Zagotovljen bo strokovni nadzor nad izvajanjem del v okviru gradnje infrastrukture ter s tem tudi nad 

načrtovanimi tehničnimi rešitvami. 

 

6.5.2.5. Zmanjšanje vplivov na okolje 

Zagotovljen bo strokovni nadzor nad izvajanjem del v okviru gradnje infrastrukture in s tem tudi nad 

načrtovanimi tehničnimi rešitvami. Prav tako bo zagotovljeno strokovno rokovanje in upravljanje z 

infrastrukturo. Negativnih vplivov na okolje ne bo oz. se bodo zmanjšali. 

Poročilo o vplivih na okolje oziroma strokovne ocene vplivov na okolje, se izdelajo za tiste posege v 

prostor, za katere je to potrebno oziroma za katere tako zahteva zakonodaja. Pri nadaljnjih aktivnostih 

realizacije te investicije bodo upoštevani veljavni predpisi oziroma predvideni pogoji izvedbe, ki bodo v 

največji možni meri preprečili negativne vplive infrastrukture na okolje v času izvedbe del in v času 

obratovanja z vidika: 

 varstva zraka, 

 varstva pred požarom, 

 varstva voda in tal, 

 varstva pred hrupom v naravnem in življenjskem okolju, 

 ravnanja s komunalnimi odpadki.  
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Z izdelano projektno dokumentacijo izvedenih del bodo ukrepi za varstvo okolja upoštevani za čas 

obratovanja novozgrajene infrastrukture, s čimer bodo v največji možni meri preprečeni negativni vplivi na 

okolje. V času izvedbe gradbenih del je moč pričakovati kratkotrajne negativne vplive na okolje. Pri tem 

vplivno območje predstavljajo parcele, na katerih je predvidena gradnja (kotlovnica, trasa – cevovodi) in 

območja, preko katerih je predviden dostop do gradbišča. Vendar pa bodo pričakovani vplivi v času 

izvedbe gradnje le začasnega značaja in bodo prenehali z zaključkom del. 

Vplivi na okolje, ki bodo nastajali pri predmetnih delih ob izvajanju investicijskega projekta, bodo časovno 

omejeni in so kot takšni sprejemljivi za okolje. 

Izvedba investicijskega projekta »Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Črni Vrh« bo pozitivno vplivala 

na okolja iz vidika manjšega obremenjevala okolja, vode ali zraka. 

 

6.6. KADROVSKA ORGANIZACIJSKA SHEMA 

Investitor in upravičenec je Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija. Odgovorna oseba 

investitorja je direktor, g. Beno Fekonja. Naročnik izdelave vse potrebne dokumentacije je Občina Idrija, 

Mestni trg 1, 5280 Idrija, katere odgovorna oseba je župan, g. Bojan Sever. 

Oseba odgovorna za izvajanje investicije ter za izdelavo in nadzor nad izdelavo vse za investicijsko 

operacijo potrebne dokumentacije je g. Miran Podobnik, Vodja službe za investicije na Občini Idrija. Je 

oseba, ki bo nadzirala posamezne aktivnosti v zvezi z investicijsko operacijo npr. izdelava vse potrebne 

dokumentacije, izdelave potrebne razpisne dokumentacije, izbor izvajalca del, itd. 

Za pripravo študij, analiz in pripravo projektne dokumentacije ter za izvedbo strokovnega nadzora nad 

izvedbo del so bili s strani občine najeti zunanji izvajalci. Poleg teh pri izvedbi projekta posredno sodeluje 

tudi GOLEA, saj je preko ELENE priskrbela sredstva za sofinanciranje izdelave potrebne dokumentacije. 

Potek aktivnosti se bo tedensko oz. po potrebi usklajeval na operativnih sestankih, kjer bodo prisotni vsi 

akterji oz. izvajalci tega projekta. 

Pri vodenju projekta Občina Idrija zasleduje predvsem naslednje cilje: 

 Sistemska ureditev razmerij med udeleženci (določitev odgovornosti in pristojnosti); 

 Način kontrole nad izvedbo del; 

 Dokumentiranje poročil in zapisnikov. 

Zagotavljanje kontrole nad izvedbo je zagotovljena s širšim krogom udeležencev, ki pregledajo 

posamezno aktivnost, to so tako strokovne službe občine kot tudi zunanji izvajalci. Širši krog udeležencev 
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tako bistveno zmanjša možnost napak. Z notranjo organizacijo dela na občini so predvidena tudi 

nadomeščanja v primeru odsotnosti. 

V fazi obratovanja DOLB-a za upravljanje s sodobnim s sekanci avtomatsko doziranim kotlom, ni 

potreben stalen nadzor in delo v kotlarni oziroma na terenu. To velja tudi za večje sisteme. Sistem 

opozarjanja na morebitne napake je namreč daljinsko voden in omogoča popolnoma samostojno 

obratovanje enote. Pogodbeni izvajalec ima tako daljinski nadzor nad delovanjem kotlovnice in vseh 

njenih vitalnih delov. 

Komunala d.o.o. kot upravljavec ne predvideva dodatnih zaposlitev ali povečanja št. zaposlenih za 

upravljanje predvidene investicije, saj je načrtovano, da se to lahko izvaja v okviru obstoječega osebja. 

Predvidena investicija ne bo predstavljala take spremembe, da bi zaradi tega bilo potrebno zaposliti 

dodatno osebje. 

Pri upravljavcu Komunali d.o.o., je bilo na dan 31.12.2016 zaposlenih 65 ljudi. Spodnji sliki prikazujeta 

delež zaposlenih glede na spol in po starostni skupini. 

Slika 18: Prikaz strukture zaposlenih glede na spol (leva slika) in po starostni strukturi (desna slika) 

  
Vir: Poslovno poročilo za leto 2016, Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o., avgust 2017. 

 

6.7. VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

Celoten investicijski projekt se bo izvedel s pomočjo evropskih sredstev v okviru »Operativnega programa 

Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja 

energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki 

izvira iz obnovljivih virov«. 
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V upoštevani varianti je predvidena pridobitev subvencije v višini 35 % upravičenih stroškov v okviru 

razpisa Ministrstva za Infrastrukturo JR DO OVE 2017, preostanek investicije pa bo financiral investitor iz 

lastnih sredstev. 

V spodnji tabeli je razviden prikaz vseh virov financiranja celotnega projekta po posameznih letih. 

Tabela 23: Prikaz virov financiranja investicijskega projekta po posameznih letih v vrednostih (v EUR) 

Zap.št. Viri financiranja 2017 2018 SKUPAJ Delež 

1. MzI javni razpis - JR DO OVE 2017 0,00 62.279,00 62.279,00 21,81% 

a) 
MzI - nepovratna sofinancerska sredstva - 

upravičeni stroški (35%) 
0,00 62.279,00 62.279,00 21,81% 

2. Izbrani investitor - lastna sredstva 13.340,80 209.934,80 223.275,60 78,19% 

a) Lastna sredstva - upravičeni stroški (65%) 0,00 115.661,00 115.661,00 40,50% 

b) Lastna sredstva - neupravičeni stroški (v celoti) 13.340,80 94.273,80 107.614,60 37,69% 

/ SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 13.340,80 272.213,80 285.554,60 100,00% 

/ Delež financiranja po letih 4,67% 95,33% 100,00% / 

Vir: Občina Idrija, interni vir, december 2017. 

Slika 19: Prikaz virov financiranja investicijskega projekta po posameznih letih v deležu 

 

Vir: Občina Idrija, interni vir, december 2017. 

Predviden znesek sofinanciranja, ki ga bo investitor prejel za izvedbo projekta DOLB Črni Vrh na podlagi 

objavljenega razpisa zanaša 62.279,00 EUR. V skladu z javnim razpisom mora sredstva lastne udeležbe 

v višini 65 % upravičenih stroškov, neupravičene stroške in morebitne stroške primanjkljaja zagotavljati 

upravičenec. Tako bo investitor za investicijo iz lastnih sredstev zagotovil skupaj 223.275,60 EUR. 90 % 

od celotne vrednosti izdelave potrebne projektne in investicijske dokumentacije, pa bo investitor pridobil s 

strani mehanizma ELENA. 
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6.8. PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA 

UPRAVIČENOSTI PROJEKTA 

Za obravnavano varianto je bila izračunana specifična raba toplote na trasi, ki je prvi in najenostavnejš i 

kazalec, po katerem lahko že okvirno sklepamo o ekonomski upravičenosti sistema. 

Ciljna vrednost specifične rabe energije na trasi daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso znaša 

1.800 kWh/m. Najmanj ta vrednost naj bi bila dosežena za daljinske sisteme, ki zagotavljajo celoletno 

ogrevanje oziroma dobavo tople sanitarne vode. Če sistem zagotavlja ogrevanje in toplo sanitarno vodo 

samo v kurilni sezoni, mora znašati toplotna obremenitev daljinskega omrežja več kot 1.300 kWh/m. V 

primeru, ko gre samo za ogrevanje v kurilni sezoni, pa mora toplotna obremenitev daljinskega omrežja 

znašati najmanj 800 kWh/m. Obravnava varianta presega določeno minimalno vrednost, in sicer: 

Toplotna obremenitev [kWh/leto/m] = letno prodana količina toplote / dolžina trase omrežja 

 

Toplotna obremenitev [kWh/leto/m] = 426.309,00 kWh/leto / 176,81 m = 2.411,11 kWh/leto/m. 

 

Vrednost predmetnega kazalnika za DOLB Črni Vrh znaša 2.411,11 kWh/leto/m. Predvideno je, da bo 

DOLB Črni Vrh zagotavljal ogrevanje in toplo sanitarno vodo le času kurilne sezone. 
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7. FINANČNA IN EKONOMSKA ANALIZA PROJEKTA 

Poglavitni namen finančne analize je izračun kazalnikov finančnih rezultatov projekta, ki so: 

 Neto sedanja vrednost projekta (finančna in ekonomska); 

 Interna stopnja donosnosti (finančna in ekonomska); 

 Relativna neto sedanja vrednost projekta (finančna); 

 Vračilna doba projekta (enostavna in diskontirana); 

 Količnik med koristmi in stroški celotnega projekta. 

Kot metodologija pri izdelavi finančne in ekonomske analize je bila uporabljena Metoda diferenčnih 

vrednosti (inkrementalna metoda), kar pomeni, da projekt upošteva vse dejanske nastale stroške in ne 

stroške, ki so nastali že prej in posredno vplivajo na sam projekt (Metoda že nastalih stroškov). Hkrati je 

bila upoštevana metoda diskontiranega denarnega toka, za katero veljata dve poglavitni značilnosti: 

1. Upoštevani so le denarni tokovi, tj. dejanski znesek denarnih sredstev, ki je izplačan v okviru 

projekta oziroma ki ga za projekt prejme investitor. Zato na primer računovodske postavke, kot 

sta amortizacija in rezervacije, ki ne pomenijo denarnih odlivov, ne smejo biti vključene v analizo 

metode diskontiranega denarnega toka. Kadar pa je predlagani projekt podprt s podrobno analizo 

tveganj, so nepredvideni stroški lahko vključeni med upravičene stroške, vendar ne smejo biti višji 

od 10 % skupnih stroškov investicije (brez nepredvidenih stroškov). 

2. Pri združevanju (tj. seštevanju ali odštevanju) denarnih tokov, nastalih v različnih letih, je treba 

upoštevati vrednost denarja v posameznem obdobju. Zato je treba sedanjo vrednost prihodnjih 

denarnih tokov oceniti z diskontnim faktorjem, ki se v časovnem obdobju znižuje, njegovo 

vrednost pa določimo z izbiro diskontne stopnje (4 %2 velja za Občino Idrijo oz. Komunalo d.o.o.), 

ki jo uporabimo v analizi metode diskontiranega denarnega toka. 

 

7.1. IZHODIŠČA ZA IZRAČUN FINANČNE IN EKONOMSKE ANALIZE PROJEKTA 

Primerjava stroškov je izdelana na osnovi standarda VDI 2067 (Verein Deutcher Ingenieure). Vhodni 

podatki predstavljajo tržne vrednosti in ocene posameznih postavk v izračunu. V analizi so upoštevana 

naslednja izhodišča: 

 

                                                      

2 Skladno z 1. odstavkom  8. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 
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7.1.1. Ekonomska doba projekta 

Ekonomska doba (referenčno obdobje) za tovrstne projekte na področju energetike po direktivi EU znaša 

od 15 do 25 let. V okviru finančne in ekonomske analize smo upoštevali ekonomsko dobo 15 let, kakor je 

navedeno tudi v Navodilih za pripravo in oddajo vloge na razpis z oznako JR DO OVE 2017. 

 

7.1.2. Analizirano obdobje projekta 

Izračun upravičenosti naložbe je bil izdelan za obdobje 2018-2033, pri čemer predstavljajo leta: 

 do konca septembra 2018 – konec investicije, 

 oktober 2018 – začetek obratovanja, 

 leta v obdobju od oktobra 2018 do septembra leta 2033 – leta uporabe. 

 

7.1.3. Prihodki iz poslovanja projekta 

Cene energentov smo pridobili na spletni strani ENSVET ter pri ponudnikih energentov. Pri izračunu 

stroška izbranega energenta smo upoštevali sezonski izkoristek kotla. Izračun je predstavljen v spodnji 

tabeli. 

Tabela 24: Izračun letnega stroška za nabavo sekancev za DOLB Črni Vrh 

Izračun letnega stroška za nabavo sekancev za DOLB Črni Vrh: 

Cena energenta na leto EUR/a 10.692,64 

Cena energenta na MWh EUR/MWh 22,6 

Cena energenta na GJ EUR/GJ 6,3 

Potrebna letna količina energenta 
m3 546 

kg 127.293 

Sezonski izkoristek kotla % 90 

Potrebna končna energija kWh/a 426.309 

Potrebna primarna energija kWh/a 473.677 

Vsebnost vode % (mase) 25,0 

Vsebnost vodika  % (mase, suhe s.) 6,0 

Gostota nasutja suhe snovi kg/m3 175 

Gostota nasutja sveže snovi kg/m3 233 

Specifični volumen svežega materiala m3/1.000 kg 4,29 

Zgorevalna toplota suhe snovi 
MJ/kg 20,0 

kWh/m3 972 

Kurilnost sveže snovi 

MJ/kg 13,4 

kWh/kg 3,7 

MJ/m3 3.121 

kWh/m3 867 
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Vir: BIRO Martina Prezelj s.p., Projektiranje strojnih inštalacij, nadzor in tehnično svetovanje, oktober 2017. 

Iz tabele je razvidno, da bo za obratovanje DOLB-a Črni Vrh potrebno nabaviti 546 m3 sekancev, kar na 

letnem nivoju predstavlja strošek v višini 10.692,64 EUR. 

Za potrebe finančne analize smo izračunali proizvodne stroške toplote za obstoječo varianto. Podatki o 

stroških za toplotno energijo po porabnikih so razvidni iz spodnje tabele. 

Tabela 25: Prikaz stroškov toplotne energije po posameznih odjemalcih glede na obstoječe stanje 

Zap.št. Odjemalec Dovedena toplota v kWh/a Vrednost brez DDV Vrednost z DDV 

1. OŠ Črni vrh 208.187 16.770 20.460 

2. Vrtec Črni vrh 54.170 4.364 5.324 

3. Večstanovanjska stavba 98.093 7.902 9.640 

4. Stanovanjska stavba - hiša 1 16.731 1.348 1.644 

5. Stanovanjska stavba - hiša 2 30.189 648 791 

6. Stanovanjska stavba - hiša 3 18.939 1.525 1.861 

/ SKUPAJ 426.309 32.557 39.720 

Vir: GOLEA, interni vir, november 2017. 

Skupna dovedena količina toplotne energije je znašala 426.309 kWh/a. Strošek za dobavljeno toplotno 

energijo je pri uporabnikih, ki bodo vključeni v DOLB Črni Vrh znašal 39.720 EUR z DDV. Strošek je bil 

ocenjen na podlagi povprečne porabe v zadnjih treh letih. 

Za izračun cene toplotne energije v obstoječi varianti, smo poleg dejanskega stroška toplotne energije 

upoštevali še vse obratovalne stroške, brez amortizacije. Izračun je predstavljen v naslednji tabeli. 

Tabela 26: Strošek toplotne energije po posameznih odjemalcih – obstoječe stanje 

Zap.št. Vrsta stroška Znesek v EUR 

1. Energent 39.720 

2. Električna energija 840 

3. Vzdrževanje kotla 677 

4. Vzdrževanje strojnih instalacij 302 

5. Vzdrževanje stavbe 315 

6. Stroški osebja 215 

7. Dimnikarske storitve 331 

8. Pogodba o vzdrževanju, zavarovanje 538 

/ SKUPAJ 42.938 

/ Proizvodna cena toplote - obstoječe stanje v EUR/MWh 100,72 

Vir: BIRO Martina Prezelj s.p., Projektiranje strojnih inštalacij, nadzor in tehnično svetovanje, oktober 2017. 

Proizvodna cena toplote v obstoječi varianti znaša 100,72 EUR/MWh, kar pomeni, da bi ob potrebni 

dobavi toplotne energije v višini 426,31 MWh na leto, prihodki upravljavca znašali 42.938 EUR na letnem 

nivoju. 
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7.1.4. Stroški iz poslovanja projekta 

Pri izračunu stroškov obratovanja za DOLB Črni Vrh so bila upoštevana navodila iz Priloge 2: Tehnično-

gospodarski kriteriji za JR DO OVE 2017. Enako velja za stroške amortizacije, ki vlivajo na izračun 

ostanka vrednosti. 
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Tabela 27: Izračun proizvodnih stroškov toplote za DOLB Črni Vrh 

Izračun proizvodnih stroškov projekta 
Življenjska 

doba (leta) 

Vzdrževanje 

(%/a) 

Investicija 

(EUR) 

Stroški 

kapitala 

(EUR/a) 

Vzdrževalni 

stroški 

(EUR/a) 

Stroški 

goriva 

(EUR/a) 

Obratovalni 

stroški 

(EUR/a) 

Skupaj stroški 

toplote 

(EUR/a) 

Specifični 

stroški toplote 

(EUR/a) 

Gradbena dela 

Izdelava zalogovnika 50 1% 91.500,00 6.405,00 915,00 0,00 0,00 7.320,00 17,17 

Strojni del - kotlovnica 

Glavni kotel na sekance in vršni kotel na pelete, 

kompletno z odvodom dimnih plinov 
20 3% 56.730,00 3.971,10 1.701,90 0,00 0,00 5.673,00 13,31 

Transport sekancev, vzdrževanje tlaka v sistemu, kontrola 

temperature kotlovskega povratka 
20 3% 38.051,80 2.663,63 1.141,55 0,00 0,00 3.805,18 8,93 

Strojni del - toplovod  

Cevni razvod brez gradbenih del 45 1% 36.600,00 2.562,00 366,00 0,00 0,00 2.928,00 6,87 

Toplotne postaje: 3×hiša, 1×blok, 1×OŠ, 1×vrtec 30 2% 43.920,00 3.074,40 878,40 0,00 0,00 3.952,80 9,27 

Načrtovanje 25 / 18.752,80 1.312,70 
   

1.312,70 3,08 

Stroški goriva  

Biomasa 
     

10.692,64 0,00 10.692,64 25,08 

Drugi obratovalni stroški  

Stroški osebja 
      

1.000,00 1.000,00 2,35 

Elektrika 
     

840,36 
 

840,36 1,97 

Drugi stroški 
  

        2.377,83 2.377,83 5,58 

SKUPNI LETNI STROŠKI 
  

285.554,60 19.988,82 5.002,85 11.533,00 3.377,83 39.902,50 93,60 

Specifična cena toplote EUR/MWh - prodajna cena 
   

46,89 11,74 27,05 7,92 93,60 
 

Specifična cena toplote EUR/MWh - 35% subvencija 
   

16,41 4,11 9,47 2,77 32,76 
 

Vir: BIRO Martina Prezelj s.p., Projektiranje strojnih inštalacij, nadzor in tehnično svetovanje, oktober 2017. 

Proizvodni stroški toplotne energije za investicijo v DOLB Črni Vrh znašajo 93,60 EUR/MWh. Če pa upoštevamo pridobljeno subvencijo v višini 35 %, znašajo 

proizvodni stroški toplotne energije 32,76 EUR/MWh. 

Stroški obratovanja novega sistema DOLB Črni Vrh znašajo 19.913,68 EUR na letnem nivoju in zajemajo vzdrževalne stroške (5.002,85 EUR), stroške goriva 

(11.533,00 EUR) in obratovalne stroške (3.377,83 EUR). 
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7.1.5. Investicijski stroški projekta 

Slednji so prikazani v poglavju 5.2. »Ocena investicijskega projekta po stalnih in tekočih cenah«. 

 

7.1.6. Amortizacijski stroški projekta 

Amortizacija je odvisna od metode amortiziranja, letnih amortizacijskih stopenj in amortizacijske osnove. 

Za potrebe izračuna stroškov amortizacije je bil upoštevan Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa 

neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 

48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15) ter navodila Priloge 2: Tehnično-gospodarski kriteriji za JR DO 

OVE 2017. 

V finančni analizi v nadaljevanju dokumenta so zajete predhodno predstavljene finančne postavke, ne 

zajema pa prikaz postavke amortizacija, ki je izločena iz nadaljnjega prikaza finančne in ekonomske 

analize, saj v skladu z dokumentom »Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects (Economic 

appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020)« iz decembra 2014, ne sodi med postavke, ki izkazujejo 

denarne odlive. 

 

7.1.7. Ostanek vrednosti projekta 

Ostanek vrednosti je prikazan kot razlika neamortizirane izvedene investicije, in sicer po stopnjah: 

Tabela 28: Prikaz izračuna ostanka vrednosti za investicijski projekt 

Postavke 

Vrednost 

brez DDV 

(EUR) 

Amortizacijska 

stopnja (%) 

Amortizacijski 

stroški na leto 

(EUR) 

Ekonomska 

doba (let) 

Amortizacijski 

stroški v 15-ih 

letih 

Ostanek 

vrednosti 

(EUR) 

Izdelava zalogovnika 75.000,00 3% 2.250,00 15 33.750,00 41.250,00 

Glavni kotel na sekance in 

vršni kotel na pelete, 

kompletno z odvodom dimnih 

plinov 

46.500,00 5% 2.325,00 15 34.875,00 11.625,00 

Transport sekancev, 

vzdrževanje tlaka v sistemu, 

kontrola temperature 

kotlovskega povratka 

31.190,00 5% 1.559,50 15 23.392,50 7.797,50 

Cevni razvod brez gradbenih 

del 
30.000,00 3% 900,00 15 13.500,00 16.500,00 

Toplotne postaje: 3×hiša, 

1×blok, 1×OŠ, 1×vrtec 
36.000,00 3% 1.080,00 15 16.200,00 19.800,00 

SKUPAJ 218.690,00 / 8.114,50 15 121.717,50 96.972,50 
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7.1.8. Diskontna stopnja projekta 

Pri diskontiranju na sedanjo vrednost je bila uporabljena 4 % diskontna stopnja (Uredba o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 

RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)). Izhodiščno leto diskontiranja je 2017. 

 

7.1.9. Prikaz vrednosti projekta 

V skladu z dokumentom »Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects (Economic appraisal tool 

for Cohesion Policy 2014-2020)« iz decembra 2014, finančna analiza zajema vrednosti z DDV, saj je 

Komunala Idrija d.o.o. javno podjetje in ne zasebni subjekt. 

 

7.2. FINANČNA ANALIZA 

Namen finančne analize je izdelati napovedi denarnih tokov vseh možnih načinov izvedbe projekta, da bi 

lahko izračunali primerne stopnje donosnosti, zlasti finančno interno stopnjo donosnosti investicije 

(FRR/C) ter pripadajoče finančne neto sedanje vrednosti (FNPV). 

Finančna analiza se izdela na podlagi serije tabel, ki so predstavljene v nadaljevanju dokumenta, kjer so 

zbrani finančni tokovi investicije, razdeljeni na: 

 skupno vrednost projekta, 

 stroške poslovanja in prihodke, 

 vire financiranja in analizo denarnih tokov ter 

 pokritosti projekta z viri financiranja.  

Mednarodna metodologija finančne analize projekta, ki temelji na denarnih tokovih, spodbuja izdelavo 

finančnih analiz z izračunom donosov projekta na podlagi skupnih stroškov projekta nastalih z datumom, 

ko je bila izdelana potrebna investicijska dokumentacija, tj. v letu 2017 (v primeru izpeljave projekta s 

pomočjo nepovratnih sofinancerskih sredstev EU). 

Pri analizi rentabilnosti investicije je najpomembnejši element izračun stroškov toplote. V nadaljevanju je 

prikazan izračun upravičenosti investicije kot primerjava med stroški obratovanja izbrane variante v 

primerjavi z obstoječimi kotli na ELKO. 

V finančni analizi smo izračunali ekonomičnost celotne naložbe. Naredili pa smo tudi izračun, kjer 

upoštevamo pridobljeno subvencijo v deležu 35 % glede na upravičene stroške investicije. 



 
 

 

 

 

 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Črni Vrh« 

79 

Pri finančni analizi smo predpostavili, da se bodo uporabniki odločili za prehod na nov vir ogrevanja, če 

bo cena ugodnejša kot pri ogrevanju iz neobnovljivih virov energije. Cena za toploto v obstoječi varianti 

znaša 100,72 EUR/MWh. Predpostavili smo, da se bodo uporabniki odločili za nov vir ogrevanja, če bo 

cena za 10 % nižja od obstoječe, to je pri 90,65 EUR/MWh. Ta cena je tudi upoštevana pri izračunu 

ekonomike. 

Kot prihodki so v finančni analizi upoštevani prihodki od prodane toplotne energije. Ocenjeni prihodki od 

prodane toplotne energije znašajo tako 38.644,37 EUR/letno. 

V stroških pa smo upoštevali stroške vzdrževanja, stroške biomase, stroške električne energije, stroške 

osebja ter druge stroške. Iz stroškov smo v finančni analizi izločili strošek amortizacije. Stroški so 

ocenjeni v višini 19.913,68 EUR/letno. 
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7.2.1. Finančna analiza za DOLB Črni Vrh brez upoštevanja pridobljene subvencije 

Tabela 29: Prikaz finančnega neto denarnega toka investicije brez upoštevanja pridobljene subvencije 

Zap. 

št. 

Ekonomsko 

leto 

SKUPAJ PRIHODKI IZ 

POSLOVANJA 

Prihodki od prodane 

toplotne energije 

Ostanek 

vrednosti 

SKUPAJ STROŠKI IZ 

POSLOVANJA 

Investicijski 

stroški 

Obratovalni 

stroški 

NETO 

PRIHODEK 

  2017       13.340,80 13.340,80   -13.340,80 

1 2018 9.661,09 9.661,09 
 

277.192,22 272.213,80 4.978,42 -267.531,13 

2 2019 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

3 2020 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

4 2021 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

5 2022 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

6 2023 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

7 2024 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

8 2025 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

9 2026 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

10 2027 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

11 2028 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

12 2029 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

13 2030 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

14 2031 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

15 2032 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

16 2033 125.955,78 28.983,28 96.972,50 14.935,26 
 

14.935,26 111.020,52 

SKUPAJ 676.638,03 579.665,53 96.972,50 584.259,82 285.554,60 298.705,22 92.378,21 
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Tabela 30: Prikaz diskontiranega finančnega neto denarnega toka investicije brez upoštevanja pridobljene subvencije 

Zap.

št. 

Ekonomsko 

leto 

Diskontni 

faktor (4%) 

SKUPAJ PRIHODKI IZ 

POSLOVANJA 

SKUPAJ STROŠKI IZ 

POSLOVANJA 

DISKONTIRANI FINANČNI NETO 

DENARNI TOK 

Kumulativa diskontiranega finančno neto 

denarnega toka 

  2017 1,0000   13.340,80 -13.340,80 -13.340,80 

1 2018 0,9615 9.289,51 266.530,98 -257.241,47 -270.582,27 

2 2019 0,9246 35.728,89 18.411,32 17.317,57 -253.264,70 

3 2020 0,8890 34.354,70 17.703,19 16.651,51 -236.613,18 

4 2021 0,8548 33.033,37 17.022,30 16.011,07 -220.602,11 

5 2022 0,8219 31.762,85 16.367,59 15.395,26 -205.206,85 

6 2023 0,7903 30.541,21 15.738,07 14.803,13 -190.403,72 

7 2024 0,7599 29.366,54 15.132,76 14.233,78 -176.169,94 

8 2025 0,7307 28.237,06 14.550,73 13.686,33 -162.483,61 

9 2026 0,7026 27.151,02 13.991,09 13.159,93 -149.323,68 

10 2027 0,6756 26.106,75 13.452,97 12.653,78 -136.669,89 

11 2028 0,6496 25.102,64 12.935,55 12.167,10 -124.502,80 

12 2029 0,6246 24.137,16 12.438,03 11.699,13 -112.803,66 

13 2030 0,6006 23.208,81 11.959,64 11.249,17 -101.554,50 

14 2031 0,5775 22.316,16 11.499,65 10.816,51 -90.737,99 

15 2032 0,5553 21.457,85 11.057,36 10.400,49 -80.337,51 

16 2033 0,5339 67.248,82 7.974,06 59.274,76 -21.062,75 

SKUPAJ / 469.043,35 490.106,09 -21.062,75 /  
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7.2.2. Finančna analiza za DOLB Črni Vrh z upoštevanjem pridobljene subvencije 

Tabela 31: Prikaz finančnega neto denarnega toka investicije z upoštevanjem pridobljene subvencije 

Zap. 

št. 

Ekonomsko 

leto 

SKUPAJ PRIHODKI IZ 

POSLOVANJA 

Prihodki od prodane 

toplotne energije 

Ostanek 

vrednosti 

SKUPAJ STROŠKI IZ 

POSLOVANJA 

Investicijski 

stroški 

Obratovalni 

stroški 

NETO 

PRIHODEK 

  2017       13.340,80 13.340,80   -13.340,80 

1 2018 9.661,09 9.661,09 
 

214.913,22 209.934,80 4.978,42 -205.252,13 

2 2019 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

3 2020 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

4 2021 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

5 2022 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

6 2023 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

7 2024 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

8 2025 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

9 2026 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

10 2027 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

11 2028 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

12 2029 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

13 2030 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

14 2031 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

15 2032 38.644,37 38.644,37 
 

19.913,68 
 

19.913,68 18.730,69 

16 2033 125.955,78 28.983,28 96.972,50 14.935,26 
 

14.935,26 111.020,52 

SKUPAJ 676.638,03 579.665,53 96.972,50 521.980,82 223.275,60 298.705,22 154.657,21 
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Tabela 32: Prikaz diskontiranega finančnega neto denarnega toka investicije z upoštevanjem pridobljene subvencije 

Zap.

št. 

Ekonomsko 

leto 

Diskontni 

faktor (4%) 

SKUPAJ PRIHODKI IZ 

POSLOVANJA 

SKUPAJ STROŠKI IZ 

POSLOVANJA 

DISKONTIRANI FINANČNI NETO 

DENARNI TOK 

Kumulativa diskontiranega finančno neto 

denarnega toka 

  2017 1,0000   13.340,80 -13.340,80 -13.340,80 

1 2018 0,9615 9.289,51 206.647,33 -197.357,82 -210.698,62 

2 2019 0,9246 35.728,89 18.411,32 17.317,57 -193.381,04 

3 2020 0,8890 34.354,70 17.703,19 16.651,51 -176.729,53 

4 2021 0,8548 33.033,37 17.022,30 16.011,07 -160.718,46 

5 2022 0,8219 31.762,85 16.367,59 15.395,26 -145.323,20 

6 2023 0,7903 30.541,21 15.738,07 14.803,13 -130.520,07 

7 2024 0,7599 29.366,54 15.132,76 14.233,78 -116.286,28 

8 2025 0,7307 28.237,06 14.550,73 13.686,33 -102.599,95 

9 2026 0,7026 27.151,02 13.991,09 13.159,93 -89.440,02 

10 2027 0,6756 26.106,75 13.452,97 12.653,78 -76.786,24 

11 2028 0,6496 25.102,64 12.935,55 12.167,10 -64.619,14 

12 2029 0,6246 24.137,16 12.438,03 11.699,13 -52.920,01 

13 2030 0,6006 23.208,81 11.959,64 11.249,17 -41.670,85 

14 2031 0,5775 22.316,16 11.499,65 10.816,51 -30.854,34 

15 2032 0,5553 21.457,85 11.057,36 10.400,49 -20.453,85 

16 2033 0,5339 67.248,82 7.974,06 59.274,76 38.820,91 

SKUPAJ / 469.043,35 430.222,44 38.820,91 /  
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7.3. IZRAČUN VSEH KLJUČNIH FINANČNIH KAZALNIKOV 

7.3.1. Finančna neto sedanja vrednost projekta 

Finančna neto sedanja vrednost (Net present value, NPV) predstavlja znesek, ki ga dobimo, ko 

diskontirane vrednosti pričakovanih stroškov projekta odštejemo od diskontiranih vrednosti pričakovanih 

koristi. Ločimo ekonomsko neto sedanjo vrednost (ENPV) in finančno sedanjo vrednost (FNPV). 

Tako je neto sedanja vrednost projekta določena kot: 

 

Pri tem je Sn finančni tok virov (neto priliv) v času n in at izbrani finančni diskontni faktor za diskontiranje. 

To je zelo zgoščen kazalnik učinkov celotnega projekta: je dejanska vsota vseh neto prilivov projekta, 

izražena v eni sami številki in v isti enoti mere uporabljena v obračunskih tabelah. Pomembno je 

poudariti, da je običajno bilanca celotnega projekta v prvih letih negativna in postane pozitivna šele 

pozneje. Kakor se negativne vrednosti sčasoma znižujejo, so v prvih letih bolj obremenjene z utežmi od 

pozitivnih v zadnjem obdobju. To pomeni, da je izbira časovnega obdobja ključna pri določanju NPV. Še 

več, na izračun NPV vpliva tudi izbira diskontnega faktorja. Ta kazalnik je lahko zelo preprosto in 

natančno merilo za izbor programa: NPV > 0 pomeni, da projekt povzroči neto koristi (ker je vsota utežnih 

Sn še vedno pozitivna) in je na splošno sprejemljiv. Z drugimi besedami, lahko je dobro merilo za 

ugotavljanje dodane vrednosti, ki jo ustvari projekt družbi v denarnih enotah. Je tudi koristno za 

razvrščanje projekta na podlagi vrednosti NPV in odločanje, kateri je najboljši. Poznamo finančno neto 

sedanjo vrednost – če je izračunana v finančni analizi s finančnimi spremenljivkami – in ekonomsko neto 

sedanjo vrednost, kadar jo računamo v ekonomski analizi. 

Vse prihodnje pritoke in odtoke (oziroma neto ekonomski tok v posameznih letih ekonomske dobe 

programa) diskontiramo na sedanji termin t0,  torej na leto, v katerem nastopijo prvi investicijski stroški. 

Izračunana finančna neto sedanja vrednost projekta je: 

Možnosti Vrednost Upravičenost 

Izvedba projekta brez upoštevanja pridobljene subvencije -21.062,75 EUR NE 

Izvedba projekta z upoštevanjem pridobljene subvencije 38.820,91 EUR DA 

 

7.3.2. Finančna interna stopnja donosnosti projekta 

Finančna interna stopnja donosnosti je določena kot obrestna mera, ki izenači neto sedanjo vrednost 

investicije z nič, kar pomeni, da je obrestna mera IRR v spodnji enačbi: 
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Kakor je jasno že iz definicije IRR in njene formule, za izračun tega kazalnika ni treba določiti diskontnega 

faktorja. Tisti, ki pregleduje izračune, večinoma uporabi finančno stopnjo donosa zato, da bi presodil 

bodoče učinke investicije. Ob predpostavki, da i predstavlja oportunitetne stroške lastniškega kapitala, je 

IRR tista največja vrednost i, kjer bi brez investicije nastala neto izguba v primerjavi z alternativno rabo 

kapitala. Torej je lahko IRR ocenjevalni kriterij v oceni projekta: pod določeno vrednostjo IRR se 

investicija šteje za neprimerno. NPV in IRR lahko uporabimo za ocenjevalni kriterij pri razvrščanju 

projektov. Vendar pa je koristno vedno upoštevati NPV in IRR skupaj, ker lahko pride tudi do nejasnih 

primerov. 

Interna stopnja donosnosti (Internal rate of return) predstavlja diskontno stopnjo, pri kateri je sedanja 

vrednost neto prilivov stroškov in koristi enaka nič. Finančna stopnja donosa (FRR), ko se vrednosti 

izrazijo po dejanskih cenah. Ekonomska stopnja donosa (ERR), ko se vrednosti ocenijo z obračunskimi 

cenami. Interna stopnja donosa se primerja s podatkom, ki predstavlja merilo za primerjave, s čimer se 

ocenijo učinki predlaganega projekta. 

Izračunana finančna interna stopnja donosnosti projekta je: 

Možnosti Vrednost Upravičenost 

Izvedba projekta brez upoštevanja pridobljene subvencije 3,06% NE 

Izvedba projekta z upoštevanjem pridobljene subvencije 6,06% DA 

 

7.3.3. Finančna relativna neto sedanja vrednost projekta 

Finančna relativna neto sedanja vrednost prikazuje sedanjo vrednost neto denarnih tokov v celotni 

ekonomski dobi investicije glede na sedanjo vrednost stroškov celotnega projekta. 

Izračunana finančna relativna neto sedanja vrednost projekta je: 

Možnosti Vrednost Upravičenost 

Izvedba projekta brez upoštevanja pridobljene subvencije -0,0766 NE 

Izvedba projekta z upoštevanjem pridobljene subvencije 0,1804 DA 

 

7.3.4. Doba vračanja projekta 

Doba vračanja je opredeljena kot čas, v katerem kumulativa neto prilivov v času obratovanja investicije 

doseže vsoto investicijskih stroškov. 

Izračunana doba vračanja projekta je: 



 
 

 

 

 

 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Črni Vrh« 

86 

Možnosti Doba  Vrednost Upravičenost 

Izvedba projekta brez upoštevanja pridobljene 

subvencije 

Enostavna 15. leto NE 

Diskontirana Se ne povrne NE 

Izvedba projekta z upoštevanjem pridobljene 

subvencije 

Enostavna 12. leto DA 

Diskontirana 14. leto DA 

 

7.3.5. Povzetek finančnih izračunov projekta 

Iz predhodnih izračunov je razvidno, da investicija v DOLB Črni Vrh brez pridobitve subvencije ni 

smiselna. Ravno nasprotno so rezultati finančne analize za investicijski projekt ob pridobitvi subvencije v 

okviru razpisa JR DO OVE 2017 pokazali, da je slednji rentabilen in primeren za izvedbo, kar potrjujejo 

tudi izračunani finančni kazalniki. 

 

7.4. LIKVIDNOSTNI TOK POSLOVANJA BODOČEGA UPRAVLJAVCA 

Likvidnostni tok je izpeljan iz ocene prihodkov in stroškov poslovanja investicijskega projekta za 

bodočega upravljavca, t.j. Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o., v 15-letni ekonomski dobi. Pri tem so 

upoštevani vsi stroški investicijskega projekta v stalnih cenah z DDV (z upoštevanjem pridobljene 

subvencije). 

Likvidnostni tok projekta je bila izdelan v skladu z navodili Javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega 

ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 (DO OVE 2017) ter prikazuje presežek 

prilivov nad odlivi vsako leto obratovanja novega sistema DOLB Črni Vrh. 
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Tabela 33: Prikaz likvidnostnega toka za DOLB Črni Vrh 

Zap.št. / 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ekonomsko leto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

PRILIVI IZ POSLOVANJA 13.340,80 281.874,89 38.644,37 38.644,37 38.644,37 38.644,37 38.644,37 38.644,37 38.644,37 

Prihodki iz poslovanja 
 

9.661,09 38.644,37 38.644,37 38.644,37 38.644,37 38.644,37 38.644,37 38.644,37 

Ostanek vrednosti 
         

Viri financiranja 13.340,80 272.213,80 
       

ODLIVI IZ POSLOVANJA 13.340,80 277.192,22 19.913,68 19.913,68 19.913,68 19.913,68 19.913,68 19.913,68 19.913,68 

Stroški investicije 13.340,80 272.213,80 
       

Stroški poslovanja 
 

4.978,42 19.913,68 19.913,68 19.913,68 19.913,68 19.913,68 19.913,68 19.913,68 

PRESEŽEK ODLIVOV NAD PRILIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRESEŽEK PRILIVOV NAD ODLIVI 0,00 +4.682,67 +18.730,69 +18.730,69 +18.730,69 +18.730,69 +18.730,69 +18.730,69 +18.730,69 

 

Zap.št. 9 10 11 12 13 14 15 16 / 

Ekonomsko leto 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 SKUPAJ 

PRILIVI IZ POSLOVANJA 38.644,37 38.644,37 38.644,37 38.644,37 38.644,37 38.644,37 38.644,37 125.955,78 962.192,63 

Prihodki iz poslovanja 38.644,37 38.644,37 38.644,37 38.644,37 38.644,37 38.644,37 38.644,37 28.983,28 579.665,53 

Ostanek vrednosti 
       

96.972,50 96.972,50 

Viri financiranja 
        

285.554,60 

ODLIVI IZ POSLOVANJA 19.913,68 19.913,68 19.913,68 19.913,68 19.913,68 19.913,68 19.913,68 14.935,26 584.259,82 

Stroški investicije 
        

285.554,60 

Stroški poslovanja 19.913,68 19.913,68 19.913,68 19.913,68 19.913,68 19.913,68 19.913,68 14.935,26 298.705,22 

PRESEŽEK ODLIVOV NAD PRILIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRESEŽEK PRILIVOV NAD ODLIVI +18.730,69 +18.730,69 +18.730,69 +18.730,69 +18.730,69 +18.730,69 +18.730,69 +111.020,52 +377.932,81 
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Iz izdelanega likvidnostnega toka je razvidno, da so neto prilivi vsa leta pozitivni, kar je osnova za 

nemoteno poslovanje bodočega upravljavca. 

 

7.5. EKONOMSKA ANALIZA 

Analiza stroškov in koristi je temeljno orodje za ocenjevanje ekonomskih koristi projektov. Potrebno je 

oceniti vse vplive, tj. finančne, ekonomske in družbene, vpliv na okolje, itd. 

Cilj Analize stroškov in koristi je opredeliti in ovrednotiti (tj. pripisati vrednosti v denarnih enotah) vse 

morebitne vplive, saj so na ta način določeni stroški in koristi projekta. 

Rezultat Analize stroškov in koristi je izračunana celota (neto koristi), po finančnem delu pa je ugotovitve 

potrebno okrepiti s sklepi, ali je investicijski projekt zaželen in se ga splača izvesti. 

Evropska Komisija, v skladu s sprejeto Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

17.12.2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, 

Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za 

pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, priporoča uporabo 

5 % družbene diskontne stopnje za velike projekte iz Kohezijskih držav članic ter 3 % družbeno diskontno 

stopnjo za ostale članice Unije, torej v našem primeru kot merilo za presojo upravičenosti investicijskih 

projektov, velja 5 % družbena diskontna stopnja. 

Ekonomska ocena se dela iz širšega družbenega vidika in poleg finančnih kazalcev zajema tudi ostale 

parametre, na primer vpliv na okolje, varnost, zdravje in podobno, pri čemer se gleda posredne učinke ne 

samo na investitorja, ampak tudi na širšo družbo. Vsi ti kazalci imajo skupno to, da jih je težko denarno 

ovrednotiti. 

V tem kontekstu je projekt »Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Črni Vrh« vsekakor pozitiven. 

Ocenjujemo, da pozitivni nedenarni stroški investicije prav gotovo presegajo denarne in nedenarne 

stroške investicije.  

Pozitivni ekonomski učinki investicije so:  

 zmanjšanje porabe fosilnih goriv in s tem zmanjšanje uvozne odvisnosti, 

 prihranek pri stroških za energijo, saj je lesna biomasa cenejši energent od ELKO, 

 okoljska učinkovitost (uporaba razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor 

emisij in tveganj, zmanjšanje emisij), povzroča manj emisij toplogrednih plinov in plina SO2, ki je 

eden izmed glavnih povzročiteljev kislega dežja, 
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 zmanjševanje količine odpadkov kot stranskih produktov lesnopredelovalne industrije ter čiščenja 

gozdov in grmišč, 

 regionalni razvoj v smislu lokalne razpoložljivosti biomase, ki predstavlja dodaten vir dohodka za 

kmetijsko gospodarstvo, 

 dolgoročno cenovno stabilen način ogrevanja, 

 trajnostni razvoj z oblikovanjem pozitivne zunanje podobe kraja pri razvoju turizma. 

Ekonomsko analizo (CBA-Analizo stroškov in koristi) delamo na podlagi družbenega vidika. Prilagoditve, 

ki jih moramo narediti, so: davčni popravki, popravki zaradi eksternalij ter popravek cen (od tržnih do 

obračunskih cen). 

Koristi in stroške različnih učinkov projekta je mogoče primerjati le v primeru skupne enote, v kateri so ti 

izraženi in ta enota je po navadno denar. Kriterij po katerem odločamo ali posamezen projekt izvedemo je, 

da mora ta v svoji življenjski dobi prinesti pozitivne neto koristi. Le na ta način je mogoče upravičiti 

uporabo (javnih) sredstev za izvedbo posameznega projekta. Pri vrednotenju učinkov projekta je 

potrebno upoštevati vse potencialne vplive, ki jih ta projekt ima, saj lahko na ta način ugotovimo ali je 

projekt sprejemljiv tudi iz družbenega vidika. Družbeno-ekonomskih učinkov ni vedno mogoče denarno 

ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizi upoštevati, saj lahko pomembno vplivajo na blaginjo ljudi in 

družbe. 

Družbeno-ekonomske koristi, ki jih denarno ni bilo mogoče ovrednotiti: 

 Razvoj znanja in delovnih mest v lokalnem okolju: Investicijski projekt bo v prihodnosti 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. 

 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. 

 

7.5.1. Faza I – davčni popravki 

Tržne cene vsebujejo tudi davke in prispevke ter nekatera transferna plačila, ki lahko vplivajo na relativne 

cene. Medtem ko je v nekaterih primerih morda težko oceniti raven cen brez davkov, se vendar lahko 

določijo nekateri splošni približki in odpravijo ta nesorazmerja cen: 
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 cene inputov in outputov, ki jih upoštevamo v analizi stroškov in koristi (v nadaljevanju CBA), ne 

smejo vključevati DDV ali katerih koli drugih posrednih dajatev; 

 cene v CBA vključenih inputov morajo biti v celoti brez neposrednih davščin; 

 izpustiti je treba čista transferna plačila posameznikom, kakor so na primer plačila za socialno 

zavarovanje; 

 v določenih primerih se neposredni davki in subvencije lahko uporabijo tudi za popravek zunanjih 

vplivov. 

V tem primeru to pomeni, da je iz vrednosti investicije izključen DDV, kar je upoštevano v tabeli izračuna 

ekonomske stopnje donosnosti, ki je navedena v nadaljevanju. 

 

7.5.2. Faza II – popravki zaradi eksternalij 

Namen te faze je določiti koristi ali stroške zaradi zunanjih dejavnikov, ki niso upoštevani pri finančni 

analizi npr. stroški in koristi, ki izhajajo iz povečanja povpraševanja po proizvodih in storitvah drugih 

gospodarskih dejavnosti, večjega števila novih potencialnih posrednih delovnih mest, okoljske koristi, 

pozitiven družbeni učinek projekta, povečanje varnosti in zdravja uporabnikov OŠ in vrtca Črni Vrh ter 

ostali prebivalcev naselja Črni Vrh, izboljšanja energetske učinkovitosti itd., koristi oz. potencialni 

prihranki ali dodatni potencialni prihodki lokalnih prebivalcev, naselja, občine itd., multiplikatorski učinek 

ali na primer višja kvaliteta bivanja za ožje in širše prebivalstvo. Praviloma je te koristi in stroške težko 

ovrednotiti, četudi jih je mogoče določiti. Kot splošno pravilo velja, da je potrebno vse družbeno-

ekonomske koristi in stroške, ki se prelivajo od projekta k ostalim subjektom brez nadomestila, v CBA 

upoštevati kot dodatek k njegovim finančnim stroškom. Zunanjim vplivom pa je potrebno določiti denarne 

vrednosti, če je le-to mogoče. Če ni, jih je potrebno opisati z nedenarnimi pokazatelji. Zunanje koristi tako 

ocenjujemo s kvalitativnega in kvantitativnega vidika. V nadaljevanju so prikazane pozitivne koristi 

projekta, ki jih je možno denarno ovrednotiti, in koristi, ki jih denarno ne moremo ovrednotiti. 

 

7.5.3. Faza III – od tržnih do obračunskih cen 

Cilj te faze je določiti vrednosti za pretvornike, s katerimi preoblikujemo tržne cene v popravljene, 

obračunske cene. To je mogoče storiti poleg upoštevanja davčnih in vplivov zunanjih dejavnikov še tedaj, 

ko: 

 so dejanske cene inputov in outputov zaradi motenj na trgu popačene, 

 plače niso odvisne od produktivnosti delavcev.  
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7.5.3.1. Predstavitev vseh ovrednotenih koristi in določitev konverzijskih faktorjev 

Določitev konverzijskih faktorjev: 

Investicijski stroški in ostanek 

vrednosti 

Za preračun investicijskih stroškov in ostanka vrednosti smo uporabili konverzijski 

faktor 0,9200. Ocenjujemo, da struktura investicije vključuje 80 % materiala in 20 % 

delovne sile. V stroških delovne sile je 40 % davkov in prispevkov. Delež davkov in 

prispevkov v celoti je 0,20 × 0,40 = 0,0800. Investicijski stroški v finančni analiz 

vsebujejo 22 % DDV, pri ekonomski analizi pa ne, tako da je konverzijski faktor 

tako 1,0000 – 0,0800 = 0,9200. Enako velja za ostanek vrednosti, saj je le-ta 

izpeljan iz investicijskih stroškov. 

Prihodki od prodane toplotne 

energije 

Pri ekonomski analizi se pri prikazu prihodkov od prodane toplotne energije ne 

upošteva 22 % DDV. 

Obratovalni stroški Pri ekonomski analizi se pri prikazu obratovalnih stroškov ne upošteva 22 % DDV. 

 

Določitev koristi v denarni obliki: 

Multiplikatorski učinek 

Predvidevamo, da bo na področju gospodarskih učinkov nastal multiplikatorski 

učinek kot posledica investicijskih vlaganj; multiplikator je ključni pojem moderne 

ekonomije in ga opredelimo kot koeficient, ki pove za koliko se poveča dohodek, 

če se povečajo izdatki za investicije. 

Kot glavne koristi izvedbe investicijskega projekta smo izpostavili sledeče: 

 Vpliv na varstvo okolja; 

 Vpliv na regionalni razvoj; 

 Vpliv na fosilna goriva. 

Vpliv na varstvo okolja: 

Vpliv na okoljsko učinkovitost (uporaba razpoložljivih 

tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor 

emisij in tveganj, zmanjšanje emisij), manj emisij 

toplogrednih plinov in plina SO2, ki je eden izmed 

glavnih povzročiteljev kislega dežja, zmanjševanje 

količine odpadkov kot stranskih produktov 

lesnopredelovalne industrije ter čiščenja gozdov in 

grmišč. 

Koristi so ocenjene v višini 7,5% od vrednosti 

projekta. 

Vpliv na regionalni razvoj: 

Vpliv na regionalni razvoj v smislu lokalne 

razpoložljivosti biomase, ki predstavlja dodaten vir 

dohodka za kmetijsko gospodarstvo ter vpliv na 

trajnostni razvoj z oblikovanjem pozitivne zunanje 

podobe kraja pri razvoju turizma. 

Koristi so ocenjene v višini 2,5% od vrednosti 

projekta. 
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Vpliv na fosilna goriva: 

Vpliv na zmanjšanje porabe fosilnih goriv in s tem 

zmanjšanje uvozne odvisnosti, vpliv na prihranek pri 

stroških za energijo, saj je lesna biomasa cenejši 

energent od ELKO. 

Koristi so ocenjene v višini 2,5% od vrednosti 

projekta. 

 

Zgoraj omenjene družbeno-ekonomske koristi so upoštevane pri izračunu kazalnikov upravičenosti 

projekta izgradnje kotlovnice in trase daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Črni Vrh. 

 

7.5.4. Faza IV – diskontiranje 

Procesa diskontiranja se lotimo tako kot v finančni analizi šele po opredelitvi elementov v tabeli za 

ekonomsko analizo. Diskontna stopnja v ekonomski analizi operacij – družbena diskonta stopnja – skuša 

odražati družbeni vidik tega, kako naj bi bodoče koristi in stroške vrednotili glede na zdajšnje razmere. 

Lahko se tudi razlikuje od diskontne stopnje v finančni analizi, in sicer tedaj, ko kapitalski trgi niso popolni.  

V našem primeru določimo družbeno diskontno stopnjo, ki je enaka 5,00 %.3 

                                                      

3 Povzeto iz Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects (Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020), 

december 2014. 
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Tabela 34: Prikaz analize stroškov in koristi investicijskega projekta DOLB Črni Vrh (v EUR) 

Zap.št. 
Konverzijski faktor 

/ 1 2 3 4 5 

Ekonomsko leto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

SKUPNE KORISTI  
 

14.724,92 58.899,66 58.899,66 58.899,66 58.899,66 

Prihodki od prodane toplotne energije brez DDV 
 

7.918,93 31.675,71 31.675,71 31.675,71 31.675,71 

Ostanek vrednosti 0,9200 
      

Družbene (zunanje) eksternalije  
 

6.805,99 27.223,95 27.223,95 27.223,95 27.223,95 

1. Vpliv na varstvo okolja 0,0750 
 

4.083,59 16.334,37 16.334,37 16.334,37 16.334,37 

2. Vpliv na regionalni razvoj 0,0250 
 

1.361,20 5.444,79 5.444,79 5.444,79 5.444,79 

3. Vpliv na fosilna goriva 0,0250 
 

1.361,20 5.444,79 5.444,79 5.444,79 5.444,79 

SKUPNI STROŠKI  11.617,76 210.254,51 16.322,69 16.322,69 16.322,69 16.322,69 

Investicijski stroški 0,9200 11.617,76 206.173,84 
    

Obratovalni stroški brez DDV 
 

4.080,67 16.322,69 16.322,69 16.322,69 16.322,69 

EKONOMSKI NETO DENARNI TOK  -11.617,76 -195.529,60 42.576,97 42.576,97 42.576,97 42.576,97 

Kumulativa ekonomskega neto denarnega toka  -11.617,76 -207.147,36 -164.570,38 -121.993,41 -79.416,44 -36.839,47 

Diskontni faktor (5%)  1,0000 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 

DISKONTIRAN EKONOMSKI NETO DENARNI TOK  -11.617,76 -186.218,66 38.618,57 36.779,59 35.028,18 33.360,17 

 

Zap.št. 
Konverzijski faktor 

6 7 8 9 10 11 

Ekonomsko leto 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

SKUPNE KORISTI  58.899,66 58.899,66 58.899,66 58.899,66 58.899,66 58.899,66 

Prihodki od prodane toplotne energije brez DDV 31.675,71 31.675,71 31.675,71 31.675,71 31.675,71 31.675,71 

Ostanek vrednosti 0,9200 
      

Družbene (zunanje) eksternalije  27.223,95 27.223,95 27.223,95 27.223,95 27.223,95 27.223,95 

1. Vpliv na varstvo okolja 0,0750 16.334,37 16.334,37 16.334,37 16.334,37 16.334,37 16.334,37 

2. Vpliv na regionalni razvoj 0,0250 5.444,79 5.444,79 5.444,79 5.444,79 5.444,79 5.444,79 

3. Vpliv na fosilna goriva 0,0250 5.444,79 5.444,79 5.444,79 5.444,79 5.444,79 5.444,79 
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SKUPNI STROŠKI  16.322,69 16.322,69 16.322,69 16.322,69 16.322,69 16.322,69 

Investicijski stroški 0,9200 
      

Obratovalni stroški brez DDV 16.322,69 16.322,69 16.322,69 16.322,69 16.322,69 16.322,69 

EKONOMSKI NETO DENARNI TOK  42.576,97 42.576,97 42.576,97 42.576,97 42.576,97 42.576,97 

Kumulativa ekonomskega neto denarnega toka  5.737,50 48.314,48 90.891,45 133.468,42 176.045,39 218.622,37 

Diskontni faktor (5%)  0,7462 0,7107 0,6768 0,6446 0,6139 0,5847 

DISKONTIRAN EKONOMSKI NETO DENARNI TOK  31.771,59 30.258,66 28.817,77 27.445,50 26.138,57 24.893,87 

 

Zap.št. 
Konverzijski faktor 

12 13 14 15 16 / 

Ekonomsko leto 2029 2030 2031 2032 2033 SKUPAJ 

SKUPNE KORISTI  58.899,66 58.899,66 58.899,66 58.899,66 133.389,45 972.709,63 

Prihodki od prodane toplotne energije brez DDV 31.675,71 31.675,71 31.675,71 31.675,71 23.756,78 475.135,68 

Ostanek vrednosti 0,9200 
    

89.214,70 89.214,70 

Družbene (zunanje) eksternalije  27.223,95 27.223,95 27.223,95 27.223,95 20.417,96 408.359,25 

1. Vpliv na varstvo okolja 0,0750 16.334,37 16.334,37 16.334,37 16.334,37 12.250,78 245.015,55 

2. Vpliv na regionalni razvoj 0,0250 5.444,79 5.444,79 5.444,79 5.444,79 4.083,59 81.671,85 

3. Vpliv na fosilna goriva 0,0250 5.444,79 5.444,79 5.444,79 5.444,79 4.083,59 81.671,85 

SKUPNI STROŠKI  16.322,69 16.322,69 16.322,69 16.322,69 12.242,02 462.631,95 

Investicijski stroški 0,9200 
     

217.791,60 

Obratovalni stroški brez DDV 16.322,69 16.322,69 16.322,69 16.322,69 12.242,02 244.840,35 

EKONOMSKI NETO DENARNI TOK  42.576,97 42.576,97 42.576,97 42.576,97 121.147,43 510.077,68 

Kumulativa ekonomskega neto denarnega toka  261.199,34 303.776,31 346.353,28 388.930,25 510.077,68 / 

Diskontni faktor (5%)  0,5568 0,5303 0,5051 0,4810 0,4581 / 

DISKONTIRAN EKONOMSKI NETO DENARNI TOK  23.708,45 22.579,48 21.504,26 20.480,25 55.499,03 259.047,52 
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7.6. IZRAČUN VSEH KLJUČNIH EKONOMSKIH KAZALNIKOV 

7.6.1. Ekonomska neto sedanja vrednost projekta 

Za analizo ekonomske neto sedanje vrednosti se priporoča uporaba letnega denarnega toka, pri čemer 

denarni tok predstavlja razliko med denarnimi pritoki in odtoki (vključno z vsemi izmerljivimi koristmi in 

stroški), povzročenimi s projektom. 

Formula izračuna ekonomske neto sedanje vrednosti: 

 

ENPV ali ENSV predstavlja ekonomsko neto vrednost v časovnem obdobju celotnega projekta, ki ostane 

investitorju ter širši družbi. Je razlika med vsoto sedanjih vrednosti denarnega prihodka za vsako 

posamezno leto (letni denarni tok) in začetnih investicijskih stroškov. 

Posamezna investicija je ekonomsko upravičena, ko je ENPV ali ENSV večja od nič. ENPV ali ENSV je 

pozitivna v primeru, ko bodo pričakovani diskontirani stroški investicije nižji od diskontiranih prihodkov in 

koristi investicije. Kadar je ENPV ali ENSV nič, zadostujejo neto denarni tokovi oz. koristi za pokritje 

investicijskih vlaganj ter vseh ostalih nastalih stroškov. 

V našem primeru je izračunana ekonomska neto sedanja vrednost večja od 0 in znaša: 259.047,52 EUR. 

Navedeno pomeni, da je investicijski projekt v izgradnjo DOLB Črni Vrh iz ekonomskega vidika upravičljiv. 

 

7.6.2. Ekonomska stopnja donosnosti projekta 

Parameter, s katerim ugotavljamo najvišjo dopustno obrestno mero, pri kateri je še smotrno izvesti 

določeno naložbo, je parameter ERR ali ESD, ki nam prikazuje ocenjeno vrednost v odstotkih (%). 

Formula izračuna ekonomske stopnje donosnosti: 

 

ERR ali ESD je določena kot tista obrestna mera, kjer je ENPV ali ENSV investicije enaka nič. Prikazuje 

maksimalne obresti, pri katerih je investicija ekonomsko upravičena. Ekonomsko donosnejša investicija 

ima višjo ERR ali ESD. Naložba je ekonomsko upravičena, če je ERR ali ESD večja kot obrestna mera oz. 

diskontna stopnja (5 %). 
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Poudariti je potrebno, da ocenjevalni parameter ERR ali ESD pri odločitvi o izvedbi investicije ni 

odločujoči parameter, na podlagi katerega bi zavrnili ali sprejeli odločitev o izvedbi le-te. ERR ali ESD 

predstavlja neke vrste pomožni instrument v procesu ekonomske evalvacije projekta. 

V našem primeru je izračunana ekonomska stopnja donosnosti večja od družbene diskontne stopnje 

(5,00 %) in znaša: 19,42 %. 

Navedeno pomeni, da je investicijski projekt v izgradnjo DOLB Črni Vrh iz ekonomskega vidika upravičljiv. 

 

7.6.3. Količnik oz. razmerje med skupnimi koristmi in skupnimi stroški projekta 

Kot tretji pomemben ekonomski kazalnik, pa je razmerje med celotnimi koristmi projekta in celotnimi 

stroški projekta. 

Formula izračuna razmerja med skupnimi koristmi in skupnimi stroški projekta: 

B / C     ali     K / S 

Razmerje med koristmi in stroški (B/C) mora biti večje od 1, da je projekt zaželen iz ekonomskega vidika. 

ISDe in razmerje K/S nista odvisna od velikosti projekta. Pri izračunu teh kazalnikov se lahko pojavijo 

nekatere težave. Glede na vsebino denarnega toka je v posebnih primerih lahko ISDe več ali pa niso 

opredeljene. Vrednost razmerja K/S je lahko odvisna od tega, ali je določena postavka upoštevana kot 

korist ali pa kot znižanje stroškov. 

V našem primeru je izračunano razmerje med skupnimi koristmi in skupnimi stroški večje od 1 in znaša: 

1,6976. 

Navedeno pomeni, da je investicijski projekt v izgradnjo DOLB Črni Vrh iz ekonomskega vidika upravičljiv. 

 

7.6.4. Doba vračanja projekta 

Doba vračanja je opredeljena kot čas, v katerem kumulativa neto prilivov v času obratovanja investicije 

doseže vsoto investicijskih stroškov. Ekonomska doba vračila stroškov je po enostavni metodi 5. leto, po 

diskontirani metodi pa 6. leto. 
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7.6.5. Povzetek ekonomskih izračunov projekta 

Iz predhodnih izračunov je razvidno, da je investicija v DOLB Črni Vrh z izračunanimi vsemi potrebnimi 

ekonomskim kazalniki, ekonomsko upravičena za izvedbo. 
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8. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI 

8.1. ANALIZA TVEGANJ PROJEKTA 

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. Če je mogoče 

to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih 

(tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, 

narodno-gospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja). 

Druga tveganja ne bodo bistveno spremenila poteka projekta, gre pa zlasti za nepredvidene dogodke 

med samo gradnjo, ki bi lahko zakasnili ali podražili celotni projekt. 

Ti dogodki bi imeli tako nizek vpliv na celoten projekt, prav tako je verjetnost teh dogodkov razmeroma 

malo verjetna, čeprav mogoča. V nadaljevanju prikazujemo 3 kritične skupine tveganj in sicer: tveganja 

razvoja projekta in splošna tveganja, tveganja izvedbe projekta ter tveganja, ki lahko nastanejo v fazi 

obratovanja projekta vključno s prikazom njihovega vpliva ter možnost nastanka. 

Legenda: 

*Stopnja tveganja: 1= majhna verjetnost; 

 2 = srednja verjetnost; 

 3 = velika verjetnost.  

  

**Ocena vpliva:  0 = ni vpliva; 

 1 = majhen vpliv; 

 3 = srednji vpliv; 

 5 = velik vpliv. 

 

8.1.1. Tveganja razvoja projekta in splošna tveganja 

TVEGANJE ŠT. 1: 
Imenovanje neizkušenega in strokovno neusposobljenega odgovornega vodje za 

izvedbo celotnega projekta. 

 

Glavne posledice tveganj: 

Projekt ne bo uspešno voden in pravočasno zaključen, sprejemanje 

napačnih odločitev, nejasno delegirane naloge, nejasno opredeljene 

odgovornosti in pristojnosti udeležencev na projektu. 

Ukrepi za zmanjšanje tveganj: 
Imenovanje izkušenega in strokovno usposobljenega odgovornega vodje za 

izvedbo celotnega projekta, zagotovitev zunanjih in notranjih svetovalcev. 

 
STOPNJA TVEGANJA: 1 (majhna verjetnost) 

OCENA VPLIVA: 1 (majhen vpliv) 
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TVEGANJE ŠT. 2: 
Preobremenjenost odgovornega vodje za izvedbo celotnega projekta in članov 

projektne skupine z drugimi nalogami. 

 

Glavne posledice tveganj: 

Projekt ne bo uspešno voden in pravočasno zaključen, projekt ne bo 

primerno spremljan in posledično se bodo nastali problemi reševali na daljše 

časovno obdobje. 

Ukrepi za zmanjšanje tveganj: 

Imenovanje izkušenega in strokovno usposobljenega strokovnega vodje, ki 

ni preobremenjen z drugimi nalogami, imenovanje ustreznih članov projektne 

skupine, ki niso preobremenjeni z drugimi nalogami. 

 
STOPNJA TVEGANJA: 2 (srednja verjetnost) 

OCENA VPLIVA: 1 (majhen vpliv) 

 

TVEGANJE ŠT. 3: Težave pri pridobitvi ustreznih tehničnih kadrov za izvedbo projekta. 

 
Glavne posledice tveganj: Dela na strokovno-tehničnem delu projekta se ne bodo pravočasno začela. 

Ukrepi za zmanjšanje tveganj: 
Zagotovitev kar najboljših delovnih pogojev in kar najboljšega nagrajevanja 

ključnih tehničnih strokovnjakov (v skladu s predpisi). 

 
STOPNJA TVEGANJA: 2 (srednja verjetnost) 

OCENA VPLIVA: 5 (velik vpliv) 

 

TVEGANJE ŠT. 4: Tveganje zaradi nepravočasno potrjene investicijske dokumentacije. 

 

Glavne posledice tveganj: 
Pogodba ne bo pravočasno podpisana, zaradi česar sredstva ne bodo 

pravočasno počrpana, nespoštovanje rokov za izvedo projekta. 

Ukrepi za zmanjšanje tveganj: 

Imenovanje izkušene in strokovno usposobljene projektne skupine z 

ustreznim vodenjem in upravljanjem, pravočasna obravnava investicijskega 

projekta s strani upravičenih služb. 

 
STOPNJA TVEGANJA: 1 (majhna verjetnost) 

OCENA VPLIVA: 5 (velik vpliv) 

 

TVEGANJE ŠT. 5: Tveganje zaradi nekvalitetno izdelane potrebne projektne dokumentacije. 

 

Glavne posledice tveganj: 

Neizpolnjevanje pogojev za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje 

daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 

(DO OVE 2017). 

Ukrepi za zmanjšanje tveganj: 

Sklenitev pogodbe z zanesljivim izdelovalcev projektne dokumentacije, 

sprotno preverjanje pogojev za prijavo na javni razpis za pridobitev 

sofinancerskih sredstev. 

 
STOPNJA TVEGANJA: 1 (majhna verjetnost) 

OCENA VPLIVA: 5 (velik vpliv) 
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TVEGANJE ŠT. 6: 
Tveganje zaradi nepravočasno objavljenega javnega naročila in posledično 

nepravočasno izvedenega postopka izbire izvajalca gradnje. 

 
Glavne posledice tveganj: Sredstva ne bodo pravočasno počpana, preseženi roki za izvedbo projekta. 

Ukrepi za zmanjšanje tveganj: 
Vključevanje različnih strokovnjakov s področja javnih naročil in zakonodaje 

za pripravo javnega razpisa. 

 
STOPNJA TVEGANJA: 2 (srednja verjetnost) 

OCENA VPLIVA: 5 (velik vpliv) 

 

TVEGANJE ŠT. 7: Izbira neustreznega izvajalca gradnje. 

 

Glavne posledice tveganj: 
Neustrezno črpanje sredstev, nedoseganje kakovosti, preseženi roki za 

izvedbo projekta, dodatni stroški. 

Ukrepi za zmanjšanje tveganj: 
Imenovanje izkušene in strokovno usposobljene komisije za izbor 

ustreznega izvajalca gradnje. 

 
STOPNJA TVEGANJA: 3 (velika verjetnost) 

OCENA VPLIVA: 3 (srednji vpliv) 

 

TVEGANJE ŠT. 8: Odklonilno javno mnenje do realizacije projekta. 

 
Glavne posledice tveganj: Podaljšanje roka izvedbe projekta. 

Ukrepi za zmanjšanje tveganj: 
Upoštevanje zahtev oz. priporočil, pozitivno informiranje javnosti glede 

projekta. 

 
STOPNJA TVEGANJA: 1 (majhna verjetnost) 

OCENA VPLIVA: 1 (majhen vpliv) 

 

TVEGANJE ŠT. 9: Tveganje usklajenosti projekta s cilji, strategijami in politikami države in EU. 

 

Glavne posledice tveganj: 
Neusklajenost projekta s cilji in strategijo investitorja, neusklajenost projekta 

z državnimi in EU strategijami in z veljavno zakonodajo. 

Ukrepi za zmanjšanje tveganj: 
Ustrezna priprava investicijske in projektne dokumentacije, ki upošteva sme 

smernice na državni in EU ravni. 

 
STOPNJA TVEGANJA: 1 (majhna verjetnost) 

OCENA VPLIVA: 3 (srednji vpliv) 

 

TVEGANJE ŠT. 10: Tveganje zaradi nestabilnih ekonomskih dejavnikov. 

 

Glavne posledice tveganj: 
Podaljšanje roka izvedbe projekta, zastoj (ustavitev) projekta, zamenjava 

izvajalcev gradnje. 

Ukrepi za zmanjšanje tveganj: Preveritev strateških odločitev države. 

 
STOPNJA TVEGANJA: 3 (velika verjetnost) 

OCENA VPLIVA: 3 (srednji vpliv) 
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TVEGANJE ŠT. 11: Tveganje zaradi nerazpolaganja z zadostnimi finančnimi sredstvi. 

 

Glavne posledice tveganj: 
Nezaključena finančna konstrukcija projekta, nezmožnost priprave ustrezne 

vloge za pridobivanje sofinancerskih sredstev iz evropske kohezijske politike. 

Ukrepi za zmanjšanje tveganj: 

Priprava kvalitetne projektne dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo, 

priprava natančnih popisov del za čim natančnejšo oceno predvidenih 

stroškov in tveganj. 

 
STOPNJA TVEGANJA: 3 (velika verjetnost) 

OCENA VPLIVA: 5 (velik vpliv) 

 

8.1.2. Tveganja izvedbe projekta 

TVEGANJE ŠT. 12: 
Investitor ne bo razpolagal z zadostnimi finančnimi sredstvi za pravočasno poplačilo 

izvajalcev. 

 

Glavne posledice tveganj: 
Potreba po zagotovitvi dodatnih denarnih sredstev zaradi pokrivanja 

zamudnih obresti. 

Ukrepi za zmanjšanje tveganj: 
Pravočasno vlaganje in obravnavanje ter izplačilo zahtevkov, stalen nadzor 

izvedenih del, sprotno evaluiranje in potrjevanje sprememb stroškov. 

 
STOPNJA TVEGANJA: 2 (srednja verjetnost) 

OCENA VPLIVA: 5 (velik vpliv) 

 

TVEGANJE ŠT. 13: Zamude v posameznih fazah izvedbe projekta. 

 

Glavne posledice tveganj: 

Neodobreni finančni viri, vračilo sredstev, povečanje stroškov posamezne 

faze projekta, vpliv na druge projekte, ki so povezani z izvajanjem DOLB, cilji 

projekta niso doseženi, geološko, geomehansko in prostorsko zahteven 

teren gradnje, itd. 

Ukrepi za zmanjšanje tveganj: 

Imenovanje izkušenega in strokovno usposobljenega odgovornega vodje za 

izvedbo celotnega projekta, obvezen pogoj za izbranega izvajalca je 

garancija za dobro izvedbo del, stalen nadzor izvedenih del, učinkovito 

upravljanje tveganj in ukrepanje znotraj projektne skupine. 

 
STOPNJA TVEGANJA: 3 (velika verjetnost) 

OCENA VPLIVA: 5 (velik vpliv) 

 

TVEGANJE ŠT. 14: Stečaj izvajalca med izvajanjem del. 

 

Glavne posledice tveganj: 
Ponovljeno javno naročilo, zamude v izvedbi, sredstva za sofinanciranje ne 

bodo pravočasno počrpana. 

Ukrepi za zmanjšanje tveganj: Obvezen pogoj za izbranega izvajalca je garancija za dobro izvedbo del. 

 
STOPNJA TVEGANJA: 2 (srednja verjetnost) 

OCENA VPLIVA: 5 (velik vpliv) 
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TVEGANJE ŠT. 15: Neizpolnjevanje pričakovane ravni kakovosti izvedbe del. 

 

Glavne posledice tveganj: 

Dodatni stroški po zaključku vseh del, zamuda pri izvedbi posamezne faze 

projekta, povečanje stroškov posamezne faze projekta, vpliv na druge 

projekte, ki so povezani z izvajanjem DOLB. 

Ukrepi za zmanjšanje tveganj: 
Izbrani izvajalec mora predložiti garancijo za dobro izvedbo del, stalen 

nadzor izvedbenih del. 

 
STOPNJA TVEGANJA: 2 (srednja verjetnost) 

OCENA VPLIVA: 3 (srednji vpliv) 

 

TVEGANJE ŠT. 16: Neuspešen in nepravočasen prevzem sistema DOLB v upravljanje. 

 
Glavne posledice tveganj: Neizkušenost in slabe izkušnje upravljavcev na sistemu DOLB. 

Ukrepi za zmanjšanje tveganj: Upoštevanje izdelane projektne dokumentacije. 

 
STOPNJA TVEGANJA: 2 (srednja verjetnost) 

OCENA VPLIVA: 3 (srednji vpliv) 

 

8.1.3. Tveganja obratovanja sistema DOLB Črni Vrh 

TVEGANJE ŠT. 17: Nedoseganje okolje-varstvenih standardov. 

 

Glavne posledice tveganj: 
Poslabšanje kakovosti okolja, povečanje obremenitev okolja, povečanje 

stroškov izvedbe projekta. 

Ukrepi za zmanjšanje tveganj: 
Upoštevanje standardov kakovosti okolja v vseh fazah izvajanja investicije 

kakor tudi v fazi obratovanja sistema DOLB. 

 
STOPNJA TVEGANJA: 1 (majhna verjetnost) 

OCENA VPLIVA: 5 (velik vpliv) 

 

TVEGANJE ŠT. 18: Doseganje prihrankov stroškov za energijo. 

 

Glavne posledice tveganj: 
Nizko povpraševanje, cene storitev, izpolnjevanje standardov, ki so potrebni 

za opravljanje dejavnosti. 

Ukrepi za zmanjšanje tveganj: 
Ustrezno ozaveščanje uporabnikov priključenih objektov o zmerni rabi 

toplotne energije, elektrike in vode. 

 
STOPNJA TVEGANJA: 3 (velika verjetnost) 

OCENA VPLIVA: 5 (velik vpliv) 

 

TVEGANJE ŠT. 19: Izguba sofinancerskih sredstev evropske kohezijske politike. 

 

Glavne posledice tveganj: 

Izguba ali vračilo sredstev Evropski Komisiji, nepravilnosti v izvedbi javnega 

naročila, nepravilnosti v pripravi investicijske dokumentacije in vloge na 

Javnem razpisu za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire 
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energije za obdobje 2017 do 2020 (DO OVE 2017), neupoštevanje javnega 

mnenja in neustrezno obveščanje javnosti, neupoštevanje plačilne 

zakonodaje. 

Ukrepi za zmanjšanje tveganj: 
Vodenje natančnih računovodskih evidenc (evidentiranje prihodkov, stroškov 

poslovanja), zagotavljanje evidenc za revizije, nadzor oblasti, 10 let arhiva. 

 
STOPNJA TVEGANJA: 1 (majhna verjetnost) 

OCENA VPLIVA: 5 (velik vpliv) 

 

TVEGANJE ŠT. 20: Neizpolnjevanje ciljev projekta. 

 
Glavne posledice tveganj: Vračilo sredstev Evropski Komisiji. 

Ukrepi za zmanjšanje tveganj: 
Ustanovitev širšega projektnega odbora, usklajenost strateškega plana 

investitorja s cilji projekta. 

 
STOPNJA TVEGANJA: 1 (majhna verjetnost) 

OCENA VPLIVA: 5 (velik vpliv) 

 

TVEGANJE ŠT. 21: 
Tveganje upravljanja sistema DOLB, njegovega vzdrževanja in doseganja planiranih 

družbeno-ekonomski koristi. 

 

Glavne posledice tveganj: 
Visoki stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja sistema DOLB, visoki 

stroški investicijskega vzdrževanja sistema DOLB, itd. 

Ukrepi za zmanjšanje tveganj: 

Ustrezno planiranje projekta vnaprej, vgradnja kvalitetnih materialov, ki bodo 

omogočili prihranke pri rabi energije, usklajenost projekta z njegovimi 

predhodno določenimi cilji. 

 
STOPNJA TVEGANJA: 3 (velika verjetnost) 

OCENA VPLIVA: 3 (srednji vpliv) 

 

8.2. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate ocenjevanja 

stroškov in koristi. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se razlikujejo glede na 

posebnosti posamične dejavnosti in jih je treba izbirati za vsak primer posebej. 

V analizi občutljivosti so upoštevane naslednje variante: 

 povečanje in zmanjšanje investicijskih stroškov za 5 % in 10 %, 

 proizvodna cena toplote brez upoštevanega popusta (100,72 EUR/MWh), 

 povečanje in zmanjšanje stroškov biomase za 5 % in 10 %. 
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Tabela 35: Analiza občutljivosti na spremembe investicijskih stroškov projekta 

Sprememba investicijski stroškov  

BREZ SUBVENCIJE 

Spremenljivka NSV (v EUR) ISD RNSV Doba vračanja ERR ENPV (v EUR) 

0,00 % -21.062,75 3,06% -0,0766 Se ne povrne 19,42% 259.047,52 

+5,00 % -34.816,99 2,51% -0,1205 Se ne povrne 18,30% 248.648,83 

+10,00 % -48.571,23 1,98% -0,1605 Se ne povrne 17,27% 238.250,14 

-5,00 % -7.963,47 3,63% -0,0304 Se ne povrne 20,59% 268.951,04 

-10,00 % 3.944,96 4,19% 0,0158 14. leto 20,30% 253.183,02 

S SUBVENCIJO 

0,00 % 38.820,91 6,06% 0,1804 12. leto / / 

+5,00 % 28.060,85 5,44% 0,1242 13. leto / / 

+10,00 % 17.300,79 4,86% 0,0731 13. leto / / 

-5,00 % 49.068,58 6,70% 0,2394 12. leto / / 

-10,00 % 58.384,65 7,32% 0,2984 11. leto / / 

 

Iz variiranja spremenljivke »Sprememba investicijskih stroškov« je razvidno, da bi v primeru upoštevanja 

investicije brez sredstev subvencije, prišlo do povračila začetnih investicijskih stroškov investitorju, ob 

predpostavki zmanjšanja celotne vrednosti projekta za 5 % oz. za 10 %. Ravno nasprotno pa velja za 

primer izkaza projekta z upoštevano subvencijo. V tem primeru, pa se projekt investitorju finančno izplača 

že ob povečanju investicijskih stroškov za 5 % oz. 10 %. 

Tabela 36: Analiza občutljivosti na osnovno proizvodno ceno toplote brez upoštevanega popusta 

Upoštevana proizvodna cena toplote brez upoštevanega popusta (100,72 EUR/MWh 

BREZ SUBVENCIJE 

Spremenljivka NSV (v EUR) ISD RNSV Doba vračanja ERR ENPV (v EUR) 

Cena brez popusta 25.300,47 5,11% 0,0920 13. leto 21,30% 294.274,28 

S SUBVENCIJO 

Cena brez popusta 85.184,12 8,46% 0,3958 10. leto / / 

 

V kolikor bi proizvodna cena toplote (brez upoštevanega popusta) znašala 100,72 EUR/MWh, bi se 

projekt tudi brez upoštevanja subvencije, za investitorja izplačal. Enako velja tudi za primer prikaza 

izvedbe projekta s subvencijo, le da bi finančno kazalniki še bolj izkazovali uspešnosti in upravičenost 

izvedbe projekta. 

Tabela 37: Analiza občutljivosti na spremembe stroškov biomase 

Sprememba stroškov biomase  

BREZ SUBVENCIJE 

Spremenljivka NSV (v EUR) ISD RNSV Doba vračanja ERR ENPV (v EUR) 

0,00 % -21.062,75 3,06% -0,0766 Se ne povrne 19,42% 259.047,52 

+5,00 % -31.813,81 2,58% -0,1157 Se ne povrne 18,99% 250.878,87 

+10,00 % -42.564,87 2,09% -0,1547 Se ne povrne 18,55% 242.710,22 
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-5,00 % -10.823,64 3,52% -0,0393 Se ne povrne 19,84% 266.827,20 

-10,00 % -1.515,36 3,93% -0,0055 Se ne povrne 20,22% 273.899,62 

S SUBVENCIJO 

0,00 % 38.820,91 6,06% 0,1804 12. leto / / 

+5,00 % 28.069,84 5,49% 0,1304 13. leto / / 

+10,00 % 17.318,78 4,92% 0,0805 14. leto / / 

-5,00 % 49.060,01 6,59% 0,2280 12. leto / / 

-10,00 % 58.368,29 7,08% 0,2712 11. leto / / 

 

Pri upoštevanju spremenljivke spremembe stroškov biomase, pa je v varianti brez subvencije razvidno, 

da v kolikor bi se stroški biomase zmanjšali za 10 %, se projekt investitorju ne bi finančno izplačal. Pri 

drugi varianti, torej varianti prikaza projekta s subvencijo, pa sama spremenljivka ne bi imela veliko vpliva 

na finančno upravičenosti izvedbe projekta s strani investitorja. 



 
 

 

 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Črni Vrh« 

106 

9. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE 

PRIPRAVE DOKUMENTACIJE  

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) določa pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 

za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. 

Uredba v 1. točki 4. člena opredeljuje mejne vrednosti za izdelavo posamezne vrste investicijske 

dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost v času priprave le-teh. 

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta se je izkazalo, da je investicija v daljinsko ogrevanje 

na lesno biomaso – Črni Vrh, smiselna. Vrednost investicije po stalnih cenah ne presega mejne vrednosti 

500.000,00 EUR z DDV po stalnih cenah, zato je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) 

potrebno pripraviti zgolj Dokument identifikacije investicijskega projekta. 

Vrednost investicijskega projekta znaša 236.730,00 EUR brez DDV oz. 285.554,60 EUR z DDV. 

Celotna investicija se je začela oktobra 2017 z izdelavo Odloka o izvajanju JGS ter Dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta. Celotni projekt se bo predvidoma končal s koncem meseca 

septembra leta 2018. 

Investitor je namerava s predmetnim projektom prijaviti na Javni razpis za sofinanciranje daljinskega 

ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 (DO OVE 2017). Celoten investicijski 

projekt se bo izvedel s pomočjo evropskih sredstev v okviru »Operativnega programa Evropske 

kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter 

pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz 

obnovljivih virov«. Glede na to, da bo Občina Idrija predmetni projekt prijavila na Javni razpis mora biti 

celotna dokumentacija popolnoma skladna oz. usklajena med seboj (DIIP, Vloga in Projektna 

dokumentacija). Glede na to, da bo projektna dokumentacija v končni obliki izdelana komaj v začetku leta 

2018, bo potrebno v skladu z Javnim razpisom novelirati tudi DIIP ter ga potrditi na januarski seji 

Občinskega sveta Občine Idrija. 

Predviden znesek sofinanciranja, ki ga bo investitor prejel za izvedbo projekta DOLB Črni Vrh na podlagi 

objavljenega razpisa zanaša 62.279,00 EUR. V skladu z javnim razpisom mora sredstva lastne udeležbe 

v višini 65 % upravičenih stroškov, neupravičene stroške in morebitne stroške primanjkljaja zagotavljati 

upravičenec. Tako bo investitor za investicijo iz lastnih sredstev zagotovil skupaj 223.275,60 EUR. 

O ustreznosti investicijskega projekta pričajo tudi vsi izračunani finančni in ekonomski kazalniki. 


