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Javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev 

za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost URE-2017 

 

Datum:    01.04.2017 

Datum zaključka:  Javni poziv velja do porabe sredstev oz. najkasneje do      
28.11. 2017 

Izdajatelj: ADRIAPLIN d.o.o. 

Status: Veljavna objava 

Vrsta:  Javni poziv URE-2017 

Tematika:  Učinkovita raba energije (URE) 

Predmet objave: Predmet javnega poziva so nepovratne finančne subvencije 
gospodinjstvom in etažnim lastnikom v večstanovanjskih 
stavbah za nove, še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo 
prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem 
območju, kjer ima podjetje ADRIAPLIN d.o.o. koncesijo za 
dobavo zemeljskega plina (občine MO Ptuj, Rogaška Slatina, 
Gorje, Šentjur, Vojnik, Štore, Laško, Radeče, Krško, Brežice, 
Zagorje ob Savi, Kamnik, Bled, Logatec, Vipava, Ajdovščina, 
MO Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba). Finančne subvencije 
veljajo za ukrep zamenjave toplovodnega kotla z novim 
kondenzacijskim kotlom ter prehodom na zemeljski plin, 
skladno s 5. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije 
(UL RS 95/2014). 

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih subvencij so 
gospodinjstva in etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah. 
Pravico za dodelitev nepovratnih sredstev pridobi vsaka fizična 
oseba ali upravnik v imenu etažnih lastnikov, ki je/so investitor/ji 
v prenovo kotlovnic in lastnik/i nepremičnine – stanovanjske 
stavbe ali etažne enote v večstanovanjski stavbi oziroma 
etažne enote v večstanovanjskih stavbah s skupno kotlovnico, 
kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet poziva, ali solastnik s 
pisnim soglasjem ostalih solastnikov, kjer bo naložba izvedena. 

Rok za prijavo:  Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave tega 
javnega poziva na spletni strani podjetja ADRIAPLIN d.o.o.. 
Javni poziv velja do porabe sredstev, oziroma najkasneje do 
28.11.2017. 

Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo 
vlogo, skladno z zahtevami dokumentacije javnega poziva in v 
slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki 
mora biti opremljena in označena tako, kot je navedeno v 
dokumentaciji javnega poziva. Vlagatelj mora vlogo dostaviti na 
naslov ADRIAPLIN d.o.o., »Subvencije«, Dunajska cesta 7, 
1000 Ljubljana. 
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Odpiranje prijav: Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po 
zaporedju prejema. Prvo odpiranje vlog, ki bodo prejete do 
zadnjega dne pred odpiranjem vlog do 14. ure bo v torek, 
25.04.17, nato pa vsak torek do zaključka javnega poziva, 
oziroma najkasneje do 28.11.2017, ko bo zadnje odpiranje vlog. 

 

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno 
označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave 
prispele na naslov ADRIAPLIN d.o.o. najkasneje do 14. ure 
zadnjega delovnega dne pred dnevom odpiranja vlog. Vloge, ki 
bodo prispele na naslov ADRIAPLIN d.o.o. kasneje, bodo 
uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, 
če bodo na tem odpiranju razdeljena vsa sredstva javnega 
poziva. 

Kontakt: Center za podporo uporabnikom: Brezplačni telefon: 080 33 00 
oziroma el. naslov: info@adriplin.si 

Višina sredstev: Nepovratna finančna sredstva so izključno lastna sredstva 
ADRIAPLIN d.o.o., zato dodeljevanje sredstev ne predstavlja 
državne pomoči upravičencem. Višina sredstev namenjenih za 
finančne subvencije znaša 100.000 EUR. Višina sredstev za 
izvedbo posameznega ukrepa znaša: 

- Za hišo (eno/dvostanovanjska stavba); 733,34 EUR; 
550,00 EUR prejme vlagatelj za izvedbo investicije, 183,34 
EUR plačila dohodnine izvede podjetje ADRIAPLIN d.o.o. v 
imenu vlagatelja. 

- Za etažno enoto (stanovanje) z individualnim 

ogrevanjem: 173,33 EUR; 130,00 EUR prejme vlagatelj za 
izvedbo investicije, 43,33 EUR plačila dohodnine izvede 
podjetje ADRIAPLIN d.o.o. v imenu vlagatelja. 

- Za večstanovanjske stavbe (etažni lastniki): 80 
EUR/MWh letnega prihranka energije (bruto), ki ga izvedba 
ukrepa prinese oziroma največ 12 odstotkov upravičenih 
stroškov naložbe. Prihranek energije, ki ga izvedba ukrepa 
prinese se izračuna na način, ki je naveden v dokumentaciji 
javnega poziva.  

Rok: Rok za zaključek naložbe je 45 koledarskih dni od sklenitve 
pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne subvencije 
oz. najkasneje do 31.12.2017, sicer pravica do nepovratne 
finančne subvencije preneha. 

V Ljubljani, 01.04.2017 

 

Direktor: mag. Livio MARZIANI 


