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Občinam članicam SOS 
 
 

PREDELAVA OGREVANJA IZ KURILNEGA OLJA NA LESNO BIOMASO V 
JAVNIH OBJEKTIH 
 
 
Ministrstvo za infrastrukturo in promet ima trenutno odprta dva razpisa, s katerima 
sofinancira uporabo lesne biomase kot energenta. Prvi – DOLB 3 je namenjen sofinanciranju 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v višini 50% investicije, drugi (KNLB 3) pa 
sofinanciranju projektov predelave kotlovske opreme iz kurilnega olja na lesno biomaso, pri 
čemer je možno sofinancirati izvedbo projekta v višini 40%.  
 
Oba razpisa sta odprta samo še do septembra tega leta. Postopki za prijavo na razpis DOLB3 
so dolgotrajni. Občine, ki do sedaj niso sprožile postopkov za pripravo dokumentacije za 
prijavo na razpis (DIIP, sprejem odloka o izvajanju GJS), ne morejo pričakovati, da bi uspele s 
prijavo na razpis DOLB 3. Je pa povsem realna prijava na razpis KNLB 3. Zato vas vse občine 
vabimo k sodelovanju. 
 
Če imate v vaši občini kak večji javni objekt (šola, vrtec, občinska zgradba, kulturni dom,…), ki 
ga ogrevate na kurilno olje in vas zanima predelava na lesno biomaso, pri čemer vam 
primanjkuje sredstev, časa ali znanja za izvedbo investicije, lahko to investicijo v celoti izvede 
Sončna zadruga. 
 

Konkretni primeri izvedbe investicije 

V nadaljevanju predstavljamo dva konkretna izračuna, kako zgleda, če se občina odloči za 
predelavo kotlovnice iz kurilnega olja v kotlovnico na lesno biomaso v partnerstvu z Sončno 
zadrugo. 
Osnovna predpostavka obeh primerov je, da občina, v kateri se nahaja osnovna šola postane 
član Sončne zadruge, ki nato izvede investicijo v prenovo kotlovnice izbrane osnovne šole. 
Sončna zadruga sklene z občino pogodbo o dobavi toplote za naslednjih 15 let po ceni, ki bo 
ugodnejša, kot če bi osnovno šolo še naprej ogrevali na kurilno olje (gl. spodaj tabelo). Pri 
tem zadruga obstoječe zastarelo kurišče na kurilno olje predela v sodobno, ekološko in 
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energetsko visoko učinkovito kurišče na lesno biomaso. Zadruga prevzame vse stroške 
investicije v posodobitev kurišča. Predpostavka pri tem je, da je možno uporabiti in 
predelati obstoječo kurilnico in uporabiti obstoječi dimnik. Investicija v novogradnjo 
kotlovnice na samostojni komunalno urejeni parceli je iz vidika gospodarnosti 
problematična, zato je potrebno v primeru, da se občina odloči za nadaljnje korake najprej 
pred nadaljevanjem aktivnosti narediti ogled objekta. 
S pogodbo se bo Sončna zadruga zavezala, da bo občini/ članici zadruge ves čas trajanja 
pogodbe zagotavljala kontinuirano in kakovostno dobavo toplote, občina pa se bo zavezala 
Sončni zadrugi plačevati za dobavljeno toploto in opravljene storitve. S pogodbo zadruga in 
občina določita tudi razmerje v zvezi z vzdrževanjem, popravilom in upravljanjem kotlovnice.  
Po preteku pogodbenega obdobja, najemodajalec praviloma postane lastnik obstoječe 
kurilnice, Sončna zadruga pa ima predpravico za investicije v novo pogodbeno obdobje. V 
primeru investicije v novogradnjo kotlovnice na samostojni parceli, ta del pogodbe odpade. 
Član zadruge bo lahko preko organov zadruge vplival tudi na višino cene energije, ki jo bo 
zadruga svojim članom zagotavljala.  
 
 

Primerjava stroškov na primeru osnovne šole z ogrevano površino 18.000 m2 

V objektu z ogrevano površino 18.000 m2, ki je predstavljen kot primer večjega javnega 
objekta se letno porabi 2.200 MWh toplotne energije, kar je enakovredno porabi 240.000 
litrov ekstra lahkega kurilnega olja ali 3.500 nm3 lesnih sekancev z vsebnostjo vlage manj 
kot 35%. 
Primerjava stroška občine danes in v primeru, da se kotlovnica predela na lesno biomaso, pri 
čemer celotno investicijo izvede Sončna zadruga. 
 

 
Vse cene v izračunu so brez DDV. 

 
Cena energije bo v povprečju znašala 65 EUR /MWh brez DDV ali 78 EUR /MWh z 
upoštevanim DDV. Taka cena bo pomenila v povprečju skoraj 40% znižanje stroška 
ogrevanja. Cena energije je namreč postavljena tako, da se večina presežka prelije na člana 
Sončne zadruge, to je občino. 

Kurjava na ELKO (danes) Kurjava na lesno biomaso (po investiciji)

Količina

L/ leto

Cena v

€/ L

Strošek Količina

MWh/ leto

Cena v

€/ MWh

Strošek

Poraba energenta: 240.000 0,866 207.840,00 €/ leto 2.457 27,50 67.566,28 €/ leto

Stroški O&V: 11.000,00 €/ leto 18.575,00 €/ leto

Strošek zavarovanja opreme: 2.500,00 €/ leto 2.500,00 €/ leto

Amortizacija / financiranje: 8.000,00 €/ leto 43.318,68 €/ leto

Storitev Sončne zadruge: 0,00 €/ leto 10.000,00 €/ leto

Skupaj strošek obstoječe kotlovnice 229.340,00 €/ leto 141.959,96 €/ leto

Skupni strošek ogrevanja preračunano na MWh: 105,01 EUR /MWh 65,00 EUR /MWh
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Primerjava stroškov na primeru osnovne šole z ogrevano površino 4.000 m2 

Pri drugem primeru gre za osnovno šolo z ogrevano površino 4.000 m2, ki na leto porabi 240 
MWh toplotne energije, kar ustreza količini 27.800 litrov kurilnega olja. 
 

 
Vse cene v izračunu so brez DDV. 

 

Cena energije bo v povprečju znašala 90 EUR /MWh brez DDV ali 108 EUR /MWh z 
upoštevanim DDV. Ker je strošek financiranja/MWh precej višji kot v gornjem primeru, se 
strošek ogrevanja zniža manj, vendar še zmeraj več kot 20%.  
 
Bo pa Sončna zadruga v vsakem primeru iskala možnosti za optimizacijo na različnih 
področjih vezano na lesno biomaso. Tako pri izvedbi investicije, kot pri nabavi energenta. Na 
ta način se bodo ustvarili še dodatni presežki in naredili investicijo še bolj gospodarno. 
 

Namesto zaključka 

Namesto zaključka navajamo povzetek prednosti, ki jih za občino predstavlja izvedba 
investicije posodobitve kotlovnice s pomočjo Sončne zadruge: 

- izvedba investicije brez angažiranja proračunskih sredstev občine 
- zadruga dobiček prelije v korist člana zadruge, zato nižji stroški ogrevanja 
- vpliv občine na ceno energije prek organov zadruge 
- možnost zagona nove gospodarske dejavnosti v občini/regiji prek koncipiranja 

biomasnega logističnega centra. 
 
Ker je Sončna zadruga šele na začetku poslovanja in ima omejene kadrovske vire, bomo 
izpeljali zgolj tri do maksimalno pet tovrstnih projektov, ki pa bodo služili kot model za 
izvedbo naslednjih projektov. 
 

V pričakovanju sodelovanja vas lepo pozdravljamo. 
 
Tomaž Zver 
Sončna zadruga, zelena energija z.b.o. 

Kurjava na ELKO (danes) Kurjava na lesno biomaso
Količina

L/ leto

Cena v

€/ L

Strošek Količina

MWh/ leto

Cena v

€/ MWh

Strošek

Poraba energenta: 27.800 0,85 23.630,83 €/ leto 264 27,50 7.272,22 €/ leto

Strošek EE: 600,00 €/ leto

Stroški O&V: 1.960,00 €/ leto 3.092,00 €/ leto

Strošek zavarovanja opreme: 750,00 €/ leto 1.000,00 €/ leto

Amortizacija / financiranje: 0,00 €/ leto 8.074,11 €/ leto

Storitev Sončne zadruge: 0,00 €/ leto 2.000,00 €/ leto

Skupaj strošek obstoječe kotlovnice 26.940,83 €/ leto 21.438,33 €/ leto

Skupni strošek ogrevanja preračunano na MWh: 113,10 EUR /MWh 90,00 EUR /MWh


