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1. VLOGA 
 

1.1 Ali priloženi sklep o glasovanju etažnih lastnikov predstavlja ustrezno predpogodbo oziroma 
pismo o nameri za priključitev na sistem daljinskega ogrevanja v smislu priloge L? 
Ali odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja v občini 
predstavlja zadostno dokazilo za namen za priklop na sistem daljinskega ogrevanja? 
GJS se bo izvajala v okviru javnega komunalnega podjetja – koncesijske pogodbe ni. Torej se priložijo 
pogodbe med dobaviteljem in odjemalci toplote?  
Sklep o glasovanju etažnih lastnikov lahko štejemo kot pismo o nameri v smislu obrazca 2 
(Odjemalci), ne moremo pa ga šteti kot pogodbo ali predpogodbo v smislu priloge L. 
Skladno z razpisom in navodili, ki so sestavni del le-tega, je potrebno priložiti ustrezne pogodbe z 
odjemalci. Samo sklicevanje na določila odloka ne zadošča. 
 

1.2 Naročilo gradnje DO OVE se bo oddalo po ZJN. Kaj je potrebno priložiti? 
Ali lahko v vlogi za sofinanciranje upoštevamo ocenjene projektantske vrednosti ali morajo vrednosti 
že temeljiti na izbrani oz. najugodnejši ponudbi? 
V vlogi je potrebno pod prilogama M in N priložiti dokumentacijo o izvedbi javnega naročila skladno z 
določili ZJN-3.  
Prijavitelj, ki ni naročnik po ZJN-3, mora upoštevati načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki 
in načelo skrbnega gospodarja. Za naročila blaga in storitev je potrebno pridobiti najmanj 3 ponudbe 
od tretjih oseb. Ponudbe predstavljajo del dokumentacije o operaciji. V primeru neupoštevanja teh 
načel lahko pride do zavrnitve vloge. V primeru, da ni mogoče pridobiti več kot ene ponudbe, je 
upravičenec dolžan priložiti pisno obrazložitev.  
 

1.3 Ali je potrebno odlok predložiti tudi v primeru, da se izbirna GJS izvaja v javnem komunalnem 
podjetju, kar je opredeljeno z občinskim odlokom o gospodarskih javnih službah? 
Skladno z določili 286. člena EZ-1 v prilogo F priložite soglasje lokalne skupnosti.  
 
1.4 V kakšni obliki in vsebini je potrebno priložiti akt o prenosu investitorskih poslov z lokalne 
skupnosti na javno podjetje? 
V kolikor to ni urejeno v odloku o GJS, je potrebno priložiti pogodbo o prenosu investitorstva. 
 
1.5 Ali moramo uradno prevesti ponudbo, ki je v tujem jeziku? 
Skladno s točko 9.1 Navodil za pripravo in oddajo vloge formalno popolno vlogo sestavljajo 
dokumenti v slovenščini, vloženi v primerno opremljeno mapo v vrstnem redu, kot je razvidno iz 
priloge 7 razpisne dokumentacije, in z naslovnimi stranmi, kot je razvidno iz priloge 8 razpisne 
dokumentacije. 

 
 

2. GRADBENO DOVOLJENJE 
 

2.1 Ali mora prijavitelj predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za izgradnjo omrežja toplovoda? 
Prijavitelj mora že v vlogi priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje.  
 
2.2 Ali v primeru, ko gre za mikro DOLB (kotlovnica + tri toplotne postaje), ki ne zahteva gradbenega 
dovoljenja, zadostuje, da priložimo k vlogi izdelan PZI projekta in izjavo projektanta, da za omenjeni 
projekt ni potrebno GD (podobno je bilo pri razpisu KNLB)? 
PZI gre v prilogo projektne dokumentacije (priloga J). V kolikor menite, da gradbeno dovoljenje za 
izvedbo operacije dejansko ni potrebno, vlogi pod prilogo I (Upravna dovoljenja) priložite izjavo 
pristojne upravne enote, da za predlagano operacijo gradbeno dovoljenje ni potrebno, pri čemer je v 
tem primeru treba upoštevati tudi Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
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vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15). Za izkazovanje izpolnjevanja pogoja »pravice 
graditi« so pristojne upravne enote, zato je edino njihova izjava (da gradbeno dovoljenje za 
predlagano operacijo ni potrebno) primerna za presojo pri ocenjevanju prejetih vlog. 
Prijavitelj mora izkazovati izpolnjevanje razpisnih pogojev do izteka roka za oddajo vloge na javni 
razpis. 
 

2.3 Ali se v primeru, ko je prijavitelj na JR komunalno podjetje, ki je v 100% lasti občine, gradbeno 
dovoljenje lahko glasi na občino in ne direktno na prijavitelja? Ali je potrebno na gradbenem 
dovoljenju zamenjati investitorja? 
Skladno z Navodili za pripravo in oddajo vloge se mora gradbeno dovoljenje glasiti samo na 
prijavitelja in na prijavljeno investicijo. Iz gradbenega dovoljenja mora biti jasno razvidno, da gre za 
operacijo, kot je navedena v prijavi. 
 
 
 

3. NEPOVEZANI PORABNIKI 
 
3.1 Se šteje za nepovezanega porabnika, če se na ogrevanje priključi tudi stanovanjska hiša od 
lastnika podjetja, ki bo investiralo v nov sistem za ogrevanje? 
Hiša lastnika podjetja se šteje za nepovezanega porabnika, v kolikor ta prijavitelj/podjetje ni 
registrirano v isti stavbi. Hiša mora imeti torej svojo toplotno podpostajo, z lastnikom hiše mora biti 
sklenjena pogodba o dobavi toplote.    
 

3.2 Ali drži, da morajo biti poleg investitorja še 3 nepovezani porabniki (se pravi skupaj štirje)? 
Da. Centralna kotlovnica (prijavitelj) + 3 nepovezani porabniki (tri odjemna mesta s toplotno postajo 
in merilnim mestom), katerih lastniki med seboj niso kapitalsko povezani. 
 
3.3 Ali se šteje za nepovezane porabnike tri družine, ki živijo v večstanovanjskem objektu, ki bi ga 
ogrevali s KNLB, ali celoten objekt predstavlja zgolj enega nepovezanega porabnika? 
V kolikor ima vsaka družina svojo toplotno postajo in svoje merilno mesto, se vsaka družina šteje za 
nepovezanega porabnika.  
 
 
 

4. DELEŽ SOFINANCIRANJA 
 
4.1 Sofinanciranje: torej je osnovna pomoč za različne vrste podjetij opredeljena, prišteje pa se 15 % 
za naložbe v vzhodni SLO in 5 % v zahodni SLO in če se doda še postrojenje SPTE, se pomoč poveča za 
še 10 %. Torej je sofinanciranje npr. za vzhodno Slovenijo s postrojenjem SPTE naslednje: 
- Mikro in mala podjetja: 80 % 
- Srednja podjetja: 70 % 
- Velika podjetja: 60 % 
 Zahodna Slovenija s postrojenjem SPTE pa: 
- Mikro in mala podjetja: 70 % 
- Srednja podjetja: 60 % 
- Velika podjetja: 50 % 
Bo to držalo ali ne? 
Drži. 
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5. UPRAVIČENCI/PRIJAVITELJI 

 
5.1 Mikro podjetje ima sedež v mestu, naložba bo na podeželju, investicija bo pod 400.000 EUR. Ali se 
podjetje lahko prijavi? 
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). 
 
5.2 Ali se na razpis lahko prijavi privatno podjetje, ki mu občina podeli koncesijo, podjetje pa zgradi 
in upravlja DOLB in je seveda cel sistem v lasti zasebnega podjetja – koncesionarja? 
Se lahko prijavi. 
 
5.3 Na osmi strani Navodil je pod točko 3.3 Prijavitelji in upravičenci navedeno, da morajo  prijavitelji 
izpolnjevati pogoje iz 12. člena Pravilnika, pri čemer me zanima, za kateri Pravilnik gre?  
Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih 
virov energije (Uradni list RS, št. 52/16 in 59/16). 
 
5.4 Prijavitelj bi kot del projekta rad prijavil priklop šole na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, šola 
pa se že sedaj ogreva na lesno biomaso. Ali je v tem primeru to upravičen projekt ali ne – glede na to, 
da ne gre za zamenjavo s  klasičnega na obnovljiv energent? 
Da, v kolikor za kurilno napravo v šoli ni kakšnih drugih omejitev, povezanih z lastništvom ali s 
sofinanciranjem. 
 
5.5 Ali je lahko prijavitelj hkrati tudi izvajalec del? 
Skladno s 7. odstavkom točke 4.1. objave javnega razpisa mora prijavitelj predložiti izjavo, da bo 
predmet operacije nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji in da z dobaviteljem opreme in 
storitev ni več kot 25% lastniško ali kapitalsko povezan. 
 
 
 

6. UPRAVIČENI STROŠKI/UPRAVIČEN NAMEN 
 
6.1 Na DOLB se pripravljamo z dvema razpisoma in nas zanima, ali je predmet operacije v obeh 
primerih upravičen do sofinanciranja po tem javnem razpisu? 
- Prvi razpis: Privatni investitor bi dobil koncesijo in bi zgradil sistem, na katerega bi priključili vse 

javne objekte. 
- Drugi razpis: Razširitev DO z zgrajeno novo kotlovnico in povezavo z obstoječim sistemom + 

novimi porabniki: zgradbe na lokaciji nove kotlarne, dva vrtca, muzej, knjižnica in OŠ. Investitor bi 
bil javno podjetje v 100% lasti občine. 

Predmeta operacij, kot ju navajate, izkazujeta upravičen namen za kandidiranje na razpisu JR DO OVE 
2016. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči), so 
namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (v 
nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE ter za razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem 
sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso. 
 
6.2 Potrebujemo torej tri ponudbe za kotel na lesno biomaso in eno ponudbo za kotel na fosilna 
goriva? Sofinancirana razlika se bo najbrž vzela med kotlom na fosilna goriva in najcenejšo ponudbo 
na lesno biomaso? 
Drži; potrebne so tri ponudbe za kotel na lesno biomaso ter ena ponudba za kotel na fosilna goriva. 
Upravičeni stroški predstavljajo razliko med stroški za kurilno napravo na lesno biomaso in stroški za 
kurilno napravo na fosilna goriva. 
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6.3 V zvezi z razpisom JR DO OVE 2016 prosim za tolmačenje glede širitve omrežja. 
Zanima nas možnost sofinanciranja širitve omrežja obstoječega DO, ki pa trenutno proizvaja del 
toplote iz zemeljskega plina, del kupi od proizvodne naprave SPTE, del pride od kotla na lesno 
biomaso. Ali se tako omrežje, ki ni izključno OVE, lahko širi s sredstvi po tem razpisu? 
Upravičen namen po tem javnem razpisu je razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO 
OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso. 
Skladno s prilogo 2 razpisne dokumentacije (Tehnično-gospodarski kriteriji za JR DO OVE 2016) se 
smatra, da letna raba fosilnega goriva po izvedbi razširitve DO ne sme presegati 20 % celotne 
toplotne vrednosti goriv. 
 
6.4 Ali je sušilnica za sekance upravičen strošek? 
Sušilnica za sekance je neupravičen strošek. 
 
6.5 Pri upravičenih stroških je v točki 3.2.3 (upravičeni stroški v primeru izgradnje toplovodnega 
omrežja) navedeno: »Upravičeni stroški za distribucijsko omrežje so stroški naložbe.« Prosimo, če 
lahko obrazložite, kaj je tu mišljeno. 
Stroški zajemajo dobavo in montažo primarnega distribucijskega omrežja za toploto.  Znesek pomoči 
za distribucijsko omrežje ne sme presegati razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom. 
Poslovni dobiček pomeni razliko med diskontiranimi prihodki in diskontiranimi stroški poslovanja v 
ustrezni življenjski dobi naložbe, kadar je ta razlika pozitivna. Stroški poslovanja vključujejo stroške, 
kot so stroški za osebje, materiale, najete storitve, komunikacije, energijo, vzdrževanje, najemnine, 
administracijo; ne zajemajo pa stroškov amortizacije in stroškov financiranja, če so ti vključeni v 
pomoč za naložbo. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov ali prek 
mehanizma za vračilo sredstev. 
 
6.6 Pri neupravičenih stroških je navedeno, da so neupravičeni stroški sekundarnega razvoda. Kaj 
zajema sekundarni razvod? Ali so toplotne postaje upravičen strošek? 
Sekundarni razvod so vsi inštalacijski elementi in povezave, ki so nameščeni oz. inštalirani za toplotno 
postajo. Toplotna postaja je upravičen strošek. 
 
6.7 Če prav razumem, se za ogrevanje lahko predvidijo tudi stanovanjski objekti in poslovni prostori 
(skladišča, pisarne)? 
Vsi navedeni objekti se lahko predvidijo za ogrevanje, v kolikor bo zadoščeno pogojem iz točke 3.1 
objave javnega razpisa. 
 
6.8 Ali ta razpis vključuje tudi rabo energije morja ali kakšne druge površinske vode? 
Omenjeni razpis ni predviden za sofinanciranje operacij, ki vključujejo rabo energije morja ali kakšne 
druge površinske vode. 
 
 

7. PRIHODKI/DOBIČEK 
 
7.1 V Navodilih pod točko 5.4. imate navedeno: »Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto 
prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.« Kdaj se to upošteva –  
samo do zaključka projekta in oddaje zahtevka ali tudi po realizaciji prijavljene investicije? 
Neto prihodki se upoštevajo po realizaciji prijavljene investicije.  
 
 
 


