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POGOJI ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNE FINANČNE SUBVENCIJE NA JAVNEM
POZIVU ZA DODELJEVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SUBVENCIJ ZA
UKREPE V VEČJO ENERGETSKO UČINKOVITOST URE-2019 Z DNE 01.04.2019

1. IZVAJALEC JAVNEGA POZIVA
Izvajalec javnega poziva je ADRIAPLIN d.o.o. s sedežem družbe na naslovu Dunajska
cesta 7, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor družbe mag. Livio MARZIANI.
2. PREDMET IN NAMEN JAVNEGA POZIVA
Predmet javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih finančnih subvencij za ukrepe v
večjo energijsko učinkovitost URE-2019 z dne 01.04.2019 so nepovratne finančne
subvencije (v nadaljevanju: subvencije) gospodinjstvom in etažnim lastnikom v
večstanovanjskih stavbah za nove, še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke
energije pri končnih odjemalcih na območjih navedenih v točki 4. teh Pogojev.
Subvencije veljajo za ukrep prehoda na zemeljski plin z zamenjavo toplovodnega kotla
z novim kondenzacijskim kotlom.
3. VIŠINA SREDSTEV
Višina sredstev za subvencije znaša za ukrep 100.000 EUR.
Sredstva za subvencije so izključno lastna sredstva podjetja ADRIAPLIN d.o.o., zato
dodeljevanje sredstev ne predstavlja državne pomoči upravičencem.
4. UPRAVIČENCI ZA KANDIDIRANJE
Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih subvencij po tem so gospodinjstva in
etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah. Ob tem 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 (v
nadaljevanju: lastnik), in ki leži na območju občin MO Ptuj, Rogaška Slatina, Gorje,
Šentjur, Vojnik, Štore, Laško, Radeče, Krško, Brežice, Zagorje ob Savi, Kamnik, Bled,
Logatec, Vipava, Ajdovščina, MO Nova Gorica in Šempeter – Vrtojba, Hrastnik brez
Podkraja, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Središče ob Dravi, Polzela,
Prebold, Radenci, Zreče in Žalec.
Vlogo na javni poziv za večstanovanjsko stavbo lahko vloži 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 bo izveden ukrep, ki
02- POGOJI ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV

Stran 1

ADRIAPLIN d.o.o.
Dunajska cesta 7
1000 LJUBLJANA, Slovenija
Tel.: +386 1 234 21 00, Fax: +386 1 432 10 93
info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

je predmet poziva, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, kjer bo naložba
izvedena (v nadaljevanju: lastnik).
5. SPLOŠNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE
Upravičenci, ki kandidirajo na javnem pozivu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo
pravico do subvencije za nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni ukrepi
pod pogoji, navedenimi v javnem pozivu za pridobitev subvencije.
Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega poziva, je možno dodeliti največ eno
subvencijo.
Osnovni pogoj za dodelitev subvencije je pravočasna, pravilno vložena in popolna
vloga. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca "Vloga", ki je sestavni del
dokumentacije javnega poziva in pripadajočih prilog, kot je to zahtevano z javnim
pozivom oziroma pogoji za pridobitev subvencije za posamezen ukrep, za katerega
kandidira vlagatelj. Iz dokumentacije posamezne vloge mora biti razvidno, da bo
naložba izvedena skladno s pogoji javnega poziva.
Podjetje ADRIAPLIN d.o.o. bo pri dodeljevanju subvencij upoštevalo vrstni red prejema
vlog in razpoložljiva sredstva.
Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme, ki so predmet naložbe, lahko
opravi le za to usposobljen in registriran izvajalec. Naprav in opreme, ki so bile predmet
subvencije, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu sredstev.
Subvencije se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne
in/ali rabljene opreme oziroma naprav.
Podjetje ADRIAPLIN d.o.o. ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev
subvencije z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko
porabo sredstev ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega
poziva in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil
pogodbe o dodelitvi pravice do subvencije je prejemnik subvencije dolžan vrniti vsa
prejeta sredstva skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.
6. POGOJI ZA DODELITEV SUBVENCIJE
Izkoristek posameznega novega kondenzacijskega kotla pri nazivni toplotni moči mora
biti večji ali enak 104 %.
Izgradnja priključnega plinovoda in notranje plinske napeljave morata biti v skladu z
zahtevami operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina. Za izvedbo naložbe je
potrebno pridobiti soglasje k priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina tudi v
primeru, da bo prišlo do priključitve šele po izgradnji plinovodnega omrežja.
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Pravica do subvencije se dodeli za vgradnjo enega ali več novih kondenzacijskih kotlov
na zemeljski plin v kotlovnici pri nadomestitvi zastarelih kotlov, pri čemer pride do
zamenjave starega neučinkovitega kotla z nizkimi izkoristki ter ogrevanja na druge manj
učinkovite načine in se kotlovnica priključi na sistem distribucije zemeljskega plina.
Vlagatelj dokaže z računi izvedenih del, da izvedba vgrajenega kotla s pripadajočo
opremo omogoča njegovo normalno obratovanje.
7. VIŠINA SUBVENCIJE
Skupna višina subvencije 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, ki ga izvedba ukrepa prinese oziroma največ 12 odstotkov upravičenih
stroškov naložbe. Prihranek energije se izračuna po Pravilniku o metodah za
določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 67/2015), ki
ga izvedba ukrepa prinese in ga izračuna podjetje ADRIAPLIN d.o.o.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
- so z izvedbo ukrepa neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v
skladu s cilji ukrepa;
- so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
za storitve, ki so bile izvedene;
- so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
- nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
- temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
- so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Za upravičene stroške pri vseh namenih se štejejo tudi stroški, ki se nanašajo na
izdelavo dokumentacije, za katero so priložena dokazila o izdelavi in plačilu, pri čemer
izvedba (datum računa) ni starejša od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge, in stroški
nadzora za potrebe izvedbe projekta. Stroški dokumentacije in nadzora skupaj ne
morejo biti višji od 10% vrednosti vseh upravičenih stroškov ukrepa.
Neupravičeni stroški so:
- elementi razvoda centralnega/ogrevalnega/toplovodnega sistema in ogreval, ki niso
potrebni za priključitev nove naprave na obstoječi sistem;
- komunalna priprava zemljišča in pristojbine za komunalne priključke;
- stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav;
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- stroški najemanja kreditov, zavarovanj in upravnega postopka, priprave vloge itd.,
- davek na dodano vrednost pri zavezancih za DDV.
Dodelitev spodbud ne bo odobreno za nakup rabljene opreme ter pilotnih in prototipnih
naprav.
8. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Rok prijave na javni poziv je od dne objave javnega poziva in najkasneje do 06.12. 2019
do 14:00 ure. Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo,
skladno s pogoji za pridobitev subvencije in v slovenskem jeziku. Vloga mora biti
oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in označena tako, da je na ovojnici
navedeno, kot kaže spodnja slika:

Ime in priimek/naziv
točen naslov vlagatelja

znamka

ADRIAPLIN d.o.o.
Dunajska cesta 7
1000 Ljubljana
Vloga za subvencijo URE-2019
NE ODPIRAJ!

9. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Prvo
odpiranje vlog bo v torek 07.05.2019, nato pa vsak torek do porabe sredstev javnega
poziva, oziroma najkasneje do 06.12.2019.
Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki
bodo ne glede na način dostave prispele na naslov družbe ADRIAPLIN d.o.o. zadnji
delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 14:00 ure. Vloge, ki bodo
prispele na naslov družbe ADRIAPLIN d.o.o. kasneje, bodo uvrščene na naslednje
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odpiranje vlog, oziroma bodo zavržene, če bodo na tem odpiranju razdeljena vsa
sredstva javnega poziva.
Sredstva javnega poziva se do zaključka javnega poziva dodeljujejo po vrstnem redu
prispetja popolnih vlog. V primeru, da bo na odpiranju vlog več kot razpoložljivih
sredstev javnega poziva, se bo kot merilo za dodelitev subvencije upošteval vrstni red
dospelosti popolnih vlog. Vloge, ki bodo prispele na zadnje odpiranje bodo odprte in
pregledane. Nepopolne vloge in vloge, ki zaradi porabe sredstev ne bodo prejele
subvencije, bodo takoj zavrnjene.
Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih družbe ADRIAPLIN d.o.o. na naslovu Dunajska
cesta 7, Ljubljana in ne bo javno. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo
pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo
pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene
tako, da bi se spremenil obseg izvedenih ukrepov ali del.
Vse popolne vloge bodo obravnavane ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
Upravičenim vlagateljem bo na predlog strokovne komisije dodeljena pravica do
subvencije z obvestilom in poslano pogodbo o dodelitvi subvencije, ki jo vlagatelj, v
primeru, da se z njo strinja, podpisano vrne na naslov ADRIAPLIN d.o.o. na naslovu
Dunajska cesta 7, Ljubljana.
Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni v roku 8
dni od odpiranja vlog s priporočeno pošto. Vlagatelji, ki bodo prejeli obvestilo o dodelitvi
pravice do subvencije, bodo morali v roku 8 dni od prejema obvestila vrniti podpisano
pogodbo o dodelitvi subvencije, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev
subvencije.
Vse morebitne nejasnosti glede razlage dokumentacije javnega poziva za dodelitev
subvencij in Pogojev za pridobitev nepovratne finančne subvencije na javnem pozivu z
dne 01.04.2019 so v prisojnosti reševanja družbe ADRIAPLIN d.o.o.. Odločitev družbe
ADRIAPLIN d.o.o. o vseh vprašanjih v zvezi s tem je dokončna in velja za vse
vlagatelje. Za vse morebitne spore, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno
pristojno sodišče v Ljubljani.
10. IZPLAČILO DODELJENIH SUBVENCIJ
Subvencija bo izplačana prejemniku na podlagi sklenjene pogodbe za ukrep, izveden v
skladu s pogoji javnega poziva, in sicer po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe,
ki so za posamezen ukrep navedena v dokumentaciji javnega poziva (Izjava o zaključku
naložbe in v njej navedene priloge).
Znesek izplačila subvencije se uskladi s predloženim računom izvajalca, ob upoštevanju
pogojev dokumentacije javnega poziva. Izplačilo subvencije se izvede v 8. dneh po
prejemu vseh navedenih dokazil o zaključku naložbe na poslovni/osebni bančni račun
prejemnika.
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Rok za zaključek naložbe je 45 koledarskih dni od sklenitve pogodbe o dodelitvi
subvencije oziroma najkasneje do 31.12.2019, sicer pravica do subvencije preneha. V
roku za zaključek naložbe je potrebno ukrep izvesti in družbi ADRIAPLIN d.o.o. dostaviti
Izjavo o zaključku naložbe.
11. ROK PRIJAVE
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave tega javnega poziva na spletni
strani www.adriaplin.si ali pri Centru za podporo uporabnikom Adriaplin na brezplačni
telefonski številki 080 33 00 od 01.04.2019 dalje. Javni poziv velja do porabe sredstev,
oziroma najkasneje do 06.12. 2019.
12. INFORMACIJE
Dokumentacija javnega poziva se nahaja na www.adriaplin.si pod »Dokumentacija
javnega poziva za URE-2019«, na sedežu podjetja ter pri vseh pooblaščenih partnerjih.
Za dodatne informacije lahko naslovite pisni zahtevek na:
- naslov:
ADRIAPLIN d.o.o.
Dunajska cesta 7
1000 Ljubljana,
- ali na e-naslov »info@adriaplin.si«
- ali po telefonu na brezplačno številko 080 33 00
do zaključka javnega poziva.
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