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Povzetek poročila poslovanja družbe Bioenergetika Todraž d.o.o. 
za leto 2011 

 
 

Poslovanje: 
Družba je v letu 2011 poslovala z izgubo v višini 3.841,15 €, kar je razvidno iz izkaza 
poslovnega izida, v priponki. 
 
Kadri 
Družba Bioenergetika Todraž nima zaposlenih. V letu 2011 je izvajanje dejavnosti 
zagotavljala s tremi pogodbenimi sodelavcemi, ki izpolnjujeta predpisane pogoje 
glede usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav in ostalih storitvenih 
dejavnosti katere so potrebne za normalno poslovanje družbe. 
Glede na to da družba nima zaposlenih je tudi strošek za opravljene storitve dokaj 
visok, vendar še vedno veliko nižji, kakor če bi družba imela zaposlene sodelavce. 

Oblikovanje cen toplotne energije 

Gibanje cen kurilnega olja je bilo v letu 2011 zelo dinamično, ter je imelo trend 
stalnega naraščanja. Družba Bioenergetika Todraž je v letu 2011 navkljub dinamiki 
pri rasti cen naftnih derivatov, kljubovala razmeram in samo enkrat podala predlog 
za povišanje cene toplotne enenergije, katera je bila potrjena v skladu s pogodbo 
JZP. 
 
Distribucija toplotne energije 
V letu 2011 je bilo proizvedeno 1.192,97 MWh toplotne energije. Preglednica 
proizvedene toplotne energije je prikazan v spodnji tabeli. 
Večkrat smo tudi že med letom opozorili, da so izgube na toplovodu v smeri Breza 
Commerce zaradi še manjšega odvzema toplote neprimerno večje, kakor je pokazal 
izračun katerega je opravil Mojster strojnih instalacij g. Anton Kavčič. 
Preko celega leta je bilo z občinsko upravo občine Gorenja vas – Poljane opravljenih 
veliko razgovorov, z namenom vzpostavitve normalnih poslovnih odnosov, katere 
opredeljuje Odloka o izvajanju občinske javne službe – oskrba s toploto v GC Todraž. 
 
Poraba toplote v letu 2011 s primerjavo porabe v letu 2010 po mesecih: 
 

       

 proizvedeno MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh

leto/mesec JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC SKUPAJ

2010 257,58 230,17 188,83 100,96 60,82 2,20 0,00 0,00 2,33 84,21 87,02 257,70 1271,81

2011 204,74 190,00 155,57 89,17 63,54 0,00 0,00 0,00 0,00 92,05 151,32 246,58 1192,97  

 

Načrti za prihodnost 

Osnovna naloga poslovodstva Bioenergetike Todraž je, da v okviru javno-zasebnega 
partnerstva zagotovi stabilno poslovanje družbe, in sicer tako na področju 
proizvodnje toplotne energije, na področju distribucije toplotne energije, kakor 
gospodarske javne službe ter poslovanja družbe kot celote. V ta namen je 
poslovodstvo družbe posredovalo v potrditev nov tarifni pravilnik, kateri s pomočjo 
interpolacijske enačbe znižuje ceno toplotne energije ob večji porabi. 
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 Večinski lastnik Bioenergetike Todraž d.o.o., pa je pristopil k izdelavi projektne 
dokumentacije z namenom zagotovitve dolgoročnega stabilnega delovanja družbe. Z 
novo investicijo se želi dolgoročno zagotovili večjo izrabo instalirane kotlovske 
opreme za proizvodnjo toplote. Z zaključeno investicijo v peletirno linijo s sušilcem, bi 
bila poraba toplote zagotovljena v veliki meri. Energija potrebna za izparitev 1 tone 
vode je 760 kwh. 
 
 Energija narave je z namenom izdelave celovite študije, opravila tudi anketo pri 
potencialnih dobaviteljih lesnih ostankov po večjih žagah v radiusu 30 km okrog 
Todraža. Navedem naj samo podatek, da se v Italijo izvozi iz navedenega območja 
več kot 20.000 nm3 žagovine letno. 
 
Zaradi pasovnega odvzema toplotne energije, celoten sistem omogoča tudi 
soproizvodnjo električne energije, za kar pa bo potrebno zagotoviti partnerja. 
 
 
 
 
 
Poljane, 28.5.2012 
 
 

Za BIOENERGETIKO Todraž d.o.o. 
Marjan Šinkovec l.r. 

 

 

 

 

 

 

Priloge. 
- izkaz poslovnega izida 
- bilanca stanja 

 


