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 Dodeljenih subvencij za 16,4 MIO €

 Zgrajenega 59.388 m omrežja z 1.162 priključenimi 
odjemalci

 Skupna nazivna moč kotlovskih naprav je 35,85 MW

 Vrednost vseh sofinanciranih operacij 45.6 MIO €

Doseženi rezultati DOLB-ov
2009 - 2014



 Javni razpis je bil objavljen 11.11.2016

 Dodeljenih subvenciji za 7,9 MIO €

 Zgrajenega 6.701 m omrežja, kjer bo priključenih 80 
odjemalcev

 Skupna nazivna moč priključenih uporabnikov je 
13,8MW

 Dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne 
energije pa bo 979 kW

 Vrednost vseh sofinanciranih operacij 15,7 MIO €

DO OVE 2016 - 2020



 Javni razpis je bil objavljen 30.06.2017, sprememba 
31.08.2018

 Upravičenci so gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki in zadruge

 Sredstva za sofinanciranje 8 mio €  +  3 mio €

 Odpiranje vlog 3 x letno

DO OVE 2017 - 2020



 Max intenzivnost 45 %
 Povečanje intenzivnosti za srednja podjetja 10 %
 Povečanje intenzivnosti za mala, mikro podjetja 20 %
 Upravičeni stroški so:

 a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški 
izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;

 b) stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;
 c) postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja 

toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli;
 d) 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;

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

 Upravičeni stroški generatorja toplote predstavlja razliko med stroški za 
kurilno napravo na lesno biomaso in kurilno napravo na fosilna goriva

DO OVE sofinanciranje



 Vrednost operacije mora znašati  vsaj 400.000 €, 
oziroma vsaj 100.000 €, če gre za mikro DO OVE ali 
širitev obstoječega sistema

 Upravičenci niso mikro podjetja, ki so upravičena do 
sofinanciranja po Programu za razvoj podeželja 2014–
2020 za ukrep M6 – Razvoj kmetij in podjetij, s 
sedežem in delovanjem v naseljih z manj kot 5.000 
prebivalci in je investicijska vrednost naložbe nižja od 
400.000,00 EUR (brez DDV).

DO OVE sofinanciranje



letno prodana količina

 Toplotna obremenitev = -------------------------------------

dolžina trase omrežja

≥ 800 kWh/l/m – 1.000 kWh/l/m = 30 točk

≥ 1.000 kWh/l/m – 1.500 kWh/l/m = 50 točk

≥ 1.500 kWh/l/m – 2.000 kWh/l/m = 70 točk

≥ 2.000 = 100 točk

DO OVE merilo za izbor



 Dodeljenih subvenciji za 8,9 MIO €

 Zgrajenega 11.611 m omrežja

 Skupna nazivna moč priključenih uporabnikov je 
12,2MW

 Dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne 
energije bo 1146 kW

 Vrednost vseh sofinanciranih operacij 15,7 MIO €

Predvideni rezultati DO OVE 2017



 Izvedba in dokončanje že potrjenih projektov 
daljinskega ogrevanja (DO OVE 2016 in DO OVE 2017)

 Predlog spremembe OP EKP 2014 - 2020,  - predlagana 
je prerazporeditev cca. 30 mio € za tovrstne projekte 
(trenutno v potrjevanju na EK)

 Objava novih JR s področja energetske izrabe lesne 
biomase  - predvidoma druga polovica 2019

Prihodnost



HVALA ZA POZORNOST!

uros.habjan@gov.si


