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Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO 
OVE 2021) 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov 
daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija).  

Namen: 
Dodelitev finančnih spodbud za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive 
vire (DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi 
investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov 
na lesno biomaso. Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči. 

Upravičenci: 
● Gospodarske družbe;  
● Samostojni podjetniki; 
● Zadruge. 

Višina razpisanih sredstev: 
16 milijonov evrov, ki jih bo prispeval Kohezijski sklad. Skupna višina (intenzivnost) državne 
pomoči za izvedbo posamezne operacije znaša, v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov, 
največ: 

● 35 % za velika podjetja; 
● 45 % za srednja podjetja; 
● 55 % za mala podjetja in mikro podjetja. 

Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz 
katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 
10 odstotnih točk. 

Vrednost operacije: 

● Vrednost operacije mora znašati najmanj 400.000,00 EUR (brez DDV). Operacija 
mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije. 

● Če gre za razširitev obstoječega omrežja DO OVE, z ali brez dograditve dodatnih 
kotlov na lesno biomaso, je investicijska vrednost operacije lahko nižja od 
400.000,00 EUR, vendar mora biti višja od 100.000,00 EUR (brez DDV). 
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Upravičeni stroški:  
● Izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma 

izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW; 
● Širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve 

dodatnih kotlov na lesno biomaso; 
●  V kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju 

gospodarnosti celotnega sistema DO OVE je lahko del operacije tudi solarni sistem 
za pripravo tople vode. 

Stroški so upravičeni do sofinanciranja, če nastanejo v obdobju od oddaje vloge na ta javni 
razpis do 31. 10. 2023. Izdatki so upravičeni do sofinanciranja, če nastanejo v obdobju od 
oddaje vloge na ta javni razpis do 31. 10. 2023. 

Izvedba operacije, tj. pričetek gradnje oziroma zavezujoče naročanje opreme, se ne sme 
pričeti pred oddajo vloge na javni razpis MZI.  

Merila 
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje upravičenosti, se bodo presojale na 
podlagi meril za ocenjevanje. Merilo je toplotna obremenitev omrežja. 
 
Toplotna obremenitev [kWh/leto/m] = letno prodana količina toplote po razdelilnem 
omrežju / dolžina trase omrežja 

V okviru posameznega odpiranja vlog bo ugotovljena toplotna obremenitev za vse 
predložene sisteme DO OVE. 

MERILO – toplotna obremenitev 
razdelilnega omrežja [kWh/leto/m] 

Število točk* 

≥ 2000 100 

≥ 1500–< 2000 70 

≥ 1000–< 1500 50 

≥ 800–< 1000 30 

< 800 10 

* Vloga mora doseči minimalno vsaj 30 točk, drugače se zavrne. 
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Zaključek operacij 

Odobrena operacija mora biti fizično in finančno zaključena najkasneje 24 mesecev po 
podpisu pogodbe o sofinanciranju oziroma najkasneje do 31. 10. 2023 (velja načelo, kar 
pride prej). 

Roki za oddajo vlog:  

●  Prvo odpiranje: vloge morajo biti oddane najkasneje do 1. 4. 2021; 
●  Drugo odpiranje: prvi delovni četrtek v juniju 2021 (3. 6. 2021)*; 
●  Tretje odpiranje: prvi delovni četrtek v septembru 2021 (2. 9. 2021)*. 

* Vloge, ki bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le v primeru, če 
razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju. 

 

 

 

  


