
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POROČILO KONCESIONARJA 

 

o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega 

operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Vransko v letu 2016  
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Uvod 

Družba Energetika Projekt d.o.o., kot koncesionar je dolžna na podlagi koncesijske pogodbe ter 

drugih zakonskih in podzakonskih aktov koncedentu Občini Vransko poročati o izvajanju 

gospodarske javne službe v preteklem letu ter o načrtih poslovanja GJS v tekočem letu. Vsebina 

poročila poslovanja v preteklem letu zajema vse elemente poročanja in ostala pomembna dejstva 

in aktivnosti, ki so se izvajala v okviru GJS.  

 

Poročilo o poslovanju GJS v letu 2016 

 

Vzdrževalna dela na infrastrukturi 

Družba Energetika Projekt d.o.o. je v letu 2016 redno izvajala vsa dela in naloge skladno s pogoji 

koncesijske pogodbe ter zagotavljala nemoteno proizvodnjo in distribucijo toplote. Ob tem je 

vzporedno izvajala tudi vse ostale aktivnosti, katere so nujno potrebne  za nemoteno delovanje 

sistema. 

 

Ceniki 

Trenutno je v veljavi cenik daljinskega ogrevanja št. -07 z dne 01.11.2013. 

 

Obseg dobave 

V obdobju od 01.01.2016 do 31.12.2016 je bil v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta  

v sistemu realiziran naslednji količinski tok prodaje energentov: 

Mesec/poraba Poraba 2015 Poraba 2016 index 

 MWh MWh  

januar 585 908 1,55 

februar 575 611,37 1,06 

marec 414 581,59 1,04 

april 257 274,65 1,07 

maj 204 160,65 0,78 

junij 132 184,88 1,4 

julij 122 60,94 0,49 

avgust 129 43,88 0,34 

september 145 42,78 0,29 

oktober 269 330,24 1,23 

november 335 539,21 1,61 
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december 585 919,83 1,57 

skupaj 3.756 4.658,3 1,24 

 

 

Obseg dostopa do distribucijskega omrežja in o primerih zavrnitve dostopa 

V letu 2016 se na omrežje ni povezal noben nov odjemalec. 

 

Zanesljivost oskrbe 

Družba Energetika Projekt d.o.o. je v obdobju med 01.01.2016 in 31.12.2016 omogočala nemoteno 

oskrbo s toplotno energijo vsem odjemalcem sistema. Glede na monitoring temperatur predtoka 

in povratnega toka vode smatramo, da je oskrba s toploto v sistemu kvalitetna in v skladu s 

predvidenimi vrednostmi določenimi v sistemskih obratovalnih navodilih.  

 

Stanje infrastrukture 

Stanje infrastrukture je glede na svojo starost in obrabljenost dokaj solidno (ugotovljene 

pomanjkljivosti se nanašajo predvsem na neizolirane spoje in kolena ter nekvalitetno vgradnjo le-

teh). V letu 2016 so bili na omrežju izvedeni trije (3) posegi zaradi puščanja sistema (prerjavenje 

neustrezno izoliranih oziroma zaščitenih spojev odcepov), prav tako pa je bil rekonstruiran tudi 

šamotni del kurišča v 1,2 MW kotlu. 

Tekom kurilne sezone v letu 2016 je prihajalo do vse večje korozije cevnega materiala na drugem 

in tretjem vleku kotla BHH 2000 ter posledičnega puščanja kotlovske vode v samo jedro kotla, v 

mesecu marcu 2017 pa je prišlo do kritične točke, ko je jedro v celoti popustilo pod pritiskom vode. 

Menjava cevnega jedra je predvidena v poletnih mesecih letošnjega leta. Ocenjena vrednost 

investicije obnove znaša 25.000,00 EUR brez DDV. 

V letu 2016 je bila prav tako izvedena širitev omrežja na Brode. 

 

Pritožbe uporabnikov 

V letu 2016 pritožb uporabnikov ni bilo. 

 

Oddaja poslov podizvajalcem 

Večino dela smo v letu 2016 na sistemu ogrevanja DOLB Vransko opravili sami v okviru lastnega 

dela, le zamenjavo dotrajanih odcepov na območju puščanja so nam opravili zunanji izvajalci, 

Podjetje Santosa d.o.o., kot večinski lastnik družbe Energetika Projekt d.o.o.. 
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Škodni dogodki 

V letu 2016 smo beležili škodne dogodke predvsem na krmilnikih TROVIS nameščenih v 

podpostajah uporabnikov (udar strele), katerih stroški popravila pa so se krili iz naslova ustreznega 

zavarovanja opreme. 

 

Spremenjeni pogoji izvajanja koncesijske pogodbe 

V letu 2016 niso bili spremenjeni pogoji o izvajanju koncesijske pogodbe. 

 

Finančni del 

V nadaljevanju predstavljamo finančni del poslovanja dejavnosti GJS dejavnosti sistemskega 

operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Vransko znotraj družbe Energetika 

Projekt d.o.o.. Poslovno leto 2016 je družba Energetika Projekt v sklopu gospodarske javne službe 

sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Vransko končala z 

čistim dobičkom obračunskega obdobja 13.130,89 EUR. 

Poročilo zajema izkaz poslovnega izida dejavnosti GJS sistemskega operaterja distribucijskega 

omrežja toplote na območju Občine Vransko na dan 31.12.2016. 

 
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA/01.01.2016-31.12.2016 
 
 
Zap. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA/01.01.2016-31.12.2016 

 
110 A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 213.137,83 
111 I.Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 213.137,83 
112 1.Čisti prihod.od prodaje proizv. in storitev razen najemni 213.137,83 
113 2.Čisti prihodki od najemnin 0,00 
114 3.Čisti prihodki prodaje blaga in materiala 0,00 
115 II.Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 0,00 
116 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 0,00 
117 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 0,00 
118 III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU 0,00 
119 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 0,00 
120 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 0,00 
121 B. POVEČANJE VRED. ZALOG PROIZV. IN NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE 
0,00 

122 C. ZMANJŠANJE VRED. ZALOG PROIZV. IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJ 

0,00 

123 Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0,00 
124 D. SUBV., DOT.,... IN DR. PRIH., KI SO POVEZANI S POSL. UČI 123.500,58 
125 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 0,00 
126 F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 336.638,41 
127 G. POSLOVNI ODHODKI 313.995,08 
128 I. Stroški blaga, materiala in storitev 156.312,69 
129 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 0,00 
130 2. Stroški porabljenega materiala 126.022,25 
131 a) stroški materiala 112.773,70 
132 b) stroški energije 11.655,86 
133 c) drugi stroški materiala 1.592,69 
134 3. Stroški storitev 30.290,44 
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135 a) transportne storitve 586,00 
136 b) najemnine 0,00 
137 c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 2.677,70 
138 č) drugi stroški storitev 27.026,74 
139 II. Stroški dela 19.493,30 
140 1. Stroški plač 15.038,64 
141 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 1.330,92 
142 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 2.421,17 
143 4. Drugi stroški dela 2.033,49 
144 III. Odpisi vrednosti 135.099,08 
145 1. Amortizacija 135.099,08 
146 2. Prevred. posl. odh. pri neopredm. sred. in opredm. OS 0,00 
147 3. Prevred. poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0,00 
148 IV. Drugi poslovni odhodki 3.090,01 
149 1.Rezervacije 0,00 
150 2.Drugi stroški 3.090,01 
151 H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA 22.643,33 
152 I. IZGUBA IZ POSLOVANJA 0,00 
153 J. FINANČNI PRIHODKI 59,99 
154 Finančni prihodki od obresti ( upoštevano že v II. in III.) 0,00 
155 I. Finančni prihodki iz deležev 0,00 
156 1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 0,00 
157 2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 0,00 
158 3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 0,00 
159 4. Finančni prihodki iz drugih naložb 0,00  

 

 

 

 

Vransko, 12.05.2016       mag. Rok PENEC, direktor 


