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Datum: 19. 08. 2022 
Številka: 357-2/17 
 
 
Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo 
Statutarno pravna komisija 
Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje 
OBČINSKI SVET OBČINE SODRAŽICA 
 
 
 
Zadeva:  Sklep o povišanju cene toplotne energije  
 
Pravna podlaga: 

- Koncesijski akt za izvedbo projekta “Oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine 
Sodražica” (Ur. l. RS, št. 5/17) 

- 15. člen Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11, 191/20). 
 
 
OBRAZLOŽITEV 

Razlogi za povišanje cene 

Trenutna cena dobavljene energije končnim odjemalcem, znaša 89,1780 EUR/MWh. Zadnjič se je 
spremenila v letu 2021. 
 
Ob upoštevanju trenutne cene vhodnega energenta – lesnih sekancev, ki znaša 49,70 EUR/MWh brez 
DDV, je nova cena variabilnega dela skladno z izračunom po Aktu o metodologiji za oblikovanje cene 
toplote za daljinsko ogrevanje 50,7939 EUR/MWh.  
 
Povprečna cena toplote po novem ceniku za sezono 2022/2023 znaša: 102,5266 EUR/Mwh 
 
Utemeljitev predloga povišanja cene 

Variabilni stroški zajemajo naslednje upravičene stroške: 
 
-        stroške nabavljene toplote; 
-        stroške energije za obratovanje naprav na distribucijskem sistemu; 
-        stroške električne energije za pogon črpalk na primarnem distribucijskem sistemu; 
-        stroške medija za prenos toplote (vode in njene kemične priprave). 
 
Tako se cena po predlogu dobavitelja toplote zviša za variabilni del za 35,611 %.  
 
Predlog povišanja cene: 
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Navedene cene so pogodbene cene, ki jih ima Petrol d.d., Ljubljana sklenjene z dobavitelji lesne 

biomase za oskrbno sistemov DOLB, med katerimi je najbližji sistem DOLB Ribnica. 

 
 

PRIMERJALNA KALKULACIJA OBRAČUNA - ŠPORTNA DVORANA  

    
Odjemne karakteristike objekta za leto 2021   
letna prevzeta količina toplote 433,00 MWh/leto 

obračunska priključna moč  100,00 kW 

    
Cena toplote po veljavnem ceniku   
fiksni del – obračunska priključna moč 51,96 EUR/kW/leto brez DDV 

variabilni del – prevzeta količina toplote 37,46 EUR/MWh brez DDV 

    

    
Cena toplote po novem ceniku   
fiksni del – obračunska priključna moč 51,96 EUR/kW/leto brez DDV 

variabilni del – prevzeta količina toplote 50,7939 EUR/MWh brez DDV 

    
Letni stroški brez prispevkov in DDV   
Po veljavnem ceniku  21.266,95 EUR/leto 

Po novem ceniku  28.310,71 EUR/leto 

 
 
 
PREDLOG SKLEPA 

Predlagam, da Občinski svet občine Sodražica sprejme Sklep o spremembi cene variabilnega dela 
cene toplotne energije 2022 v predlagani obliki. 
 
 
Pripravila: 
Igor Jogan EkoenS d.o.o.       Župan: 
Blaž Kovačič                   mag. Blaž Milavec l.r. 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- predlog Sklepa o določitvi višine variabilnega dela cene toplotne energije DOLB Sodražica 
- vloga dobavitelja toplote »Petrol« s prilogo 
- Pogodba EkoenS  o dobavi goriva z dne 1.07.2022 
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PREDLOG SKLEPA 
 
 
Na podlagi 9. člena Koncesijskega akta za izvedbo projekta “Oskrba s toplotno energijo na območju 
dela Občine Sodražica” (Ur. l. RS, št. 5/17) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11, 
191/20) je Občinski svet Občine Sodražica na svoji 22. redni seji, dne 6. 10. 2022, sprejel naslednji 
 
 

Sklep o določitvi višine variabilnega dela cene toplotne energije DOLB Sodražica  
 

1. člen 

Cena variabilnega dela toplotne energije znaša 50,7939 EUR/MWh. 
 

2. člen  

Sklep začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 
1. 10. 2022. 
 
 
 
 
 
Številka: 600-1/2021      Župan Občine Sodražica 
Datum: 06. 10. 2022              mag. Blaž Milavec l.r. 
 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0597/sklep-o-dolocitvi-cene-programov-predsolske-vzgoje/#7.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0597/sklep-o-dolocitvi-cene-programov-predsolske-vzgoje/#7.%C2%A0%C4%8Dlen

