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INFORMACIJE GLEDE SUBVENCIJE ZA PELETE – 19.1.2023 

- subvencije bo izplačeval Center za podpore, ki deluje v okviru Borzena 

- Center trenutno pripravlja spletno aplikacijo, preko katere bo možno vložiti vlogo (datum pričetka 

oddaje vlog še ni znan) 

- za eno kurilno napravo je možno vložiti zgolj eno vlogo za pridobitev subvencije (za največ 5t) 

- subvencija bo preračunana na kg peletov, kar pomeni, da zanjo lahko zaprosijo tudi gospodinjstva, 

ki so v veljavnem obdobju kupila manj kot 1t energenta 

- zahtevana dokazila: 

o dokazilo o vgrajeni kurilni napravi - fotografija naprave, ki nedvoumno izkazuje konkretno 

lokacijo naprave v prostoru ali račun za vgrajeno kurilno napravo na pelete, ali dokazilo o 

opravljeni dimnikarski storitvi za to kurilno napravo 

o dokazilo o nakupu peletov – veljaven račun na katerem so navedeni prodajalec, količina, 

datum nakupa, cena in vsi zneski. Potrdilo o opravljenem plačilu, TRR izpisek plačila ali 

prodajalca, da je bil račun plačan. V primeru, da je prodajalec na računu navedel, da je bil 

plačan, zadošča račun. 

 

Če je bilo v veljavnem obdobju v gospodinjstvu opravljenih več nakupov peletov, se vsi računi zberejo v eno 

prilogo. 

 

- obvezno kvalificirano digitalno potrdilo – vlogo bo možno oddati zgolj prek spletne aplikacije na 

spletni strani Centra za podpore. Pri tem je pomembno, da ima vlagatelj enega od kvalificiranih 

digitalnih potrdil (SIGEN-CA ali SIGOV-ca ali POTAR®CA ali Halcom), saj bo treba vlogo s tem 

potrdilom podpisati 

- časa za oddajo vloge bo 3 mesece po objavi navodil v spletni aplikaciji 

- Center za podpore bo na podlagi zahtevanih dokazil v roku treh mesecev od oddaje vloge odločil o 

upravičenosti do subvencije posameznega vlagatelja (po opravljenem formalnem pregledu bo 

Center opravil vsebinski pregled vloge in le-to odobril, delno odobril ali jo zavrnil v primeru 

neustreznosti dokazil) 

- Center za podpore bo seznam odobrenih vlog objavil na spletni aplikaciji do petega delovnega dne v 

mesecu, ki sledi mesecu odobritve, potem pa subvencijo izplačal v roku 30 dni po objavi seznama 

odobrenih vlog ali v roku 30 dni od vročitve odločbe o delni odobritvi vloge 

 

mailto:info@lesnipeleti.si
http://www.lesnipeleti.si/
http://www.lesnipeleti.si/

