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Zadeva: Obravnava poročila o delovanju daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Občini Semič 

za leto 2017 (DOLB) 
 
 
Občina Semič je leta 2010 s podjetjem Zarja Kovis d.o.o. iz Kamnika sklenila koncesijsko pogodbo za 
izvajanje izbirne gospodarske javne službe za proizvodnjo in dobavo toplotne energije iz obnovljivih virov 
energije (OVE) v občini Semič št. 360-04/2009-55 z dne 23.11.2010. Dne 31.8.2011 je bil k navedeni 
pogodbi podpisan aneks št. 1 štev. 360-04/2009-58, s katerim se je koncesijska pogodba prenesla na 
podjetje Zarja Ekoenergija d.o.o. Semič. 
 
Izgradnja sistema DOLB Semič se je pričela v letu 2011 in zaključila s pridobitvijo uporabnega dovoljenja 
v oktobru 2012. Pričetek poskusnega obratovanja DOLB Semič je bil aprila 2012. Z rednim obratovanjem 
daljinskega sistema se je pričelo v oktobru 2012. 
 
Občinski svet Občine Semič je v septembru 2017 sprejel sklep o subvencioniranju fiksnega dela cene 
storitve oskrbe s toplotno energijo v Občini Semič v višini 50 %. Upravičenci do subvencije so 
gospodinjstva in izvajalci nepridobitnih dejavnosti. 
 
Na seji Občinskega sveta v decembru 2011 je bil sprejet cenik toplote iz sistema DOLB v Občini Semič, ki 
je bil spremenjen v februarju 2016 v smislu znižanja cene variabilnega dela toplotne energije za 10 %.  
 
Na podlagi 28. člena zgoraj navedene koncesijske pogodbe je koncesionar dolžan najkasneje do 30. 4. 
vsakega naslednjega leta, pristojnemu organu občine predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju 
gospodarske javne službe v preteklem letu.  
 
Glede na navedeno vam v prilogi posredujemo poročila o delovanju sistema DOLB za leto 2017.   
 
V gradivu je posebej dodano Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe – DOLB Semič za 
segment javnega sektorja s tabelaričnim prikazom stroškov ogrevanja s sistemom DOLB in ekvivalentno 
s kurilnim oljem za posamezne javne objekte. 
 
 
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU: 
Občinski svet se je seznanil s poročilom o delovanju daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso v Občini Semič za leto 2017. 
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