
POGOSTA VPRAŠANJA 

1. Kdo je upravičen do subvencije za pelete?

Upravičenec ali upravičenka do subvencije je fizična oseba, ki razpolaga z vgrajeno 
kurilno napravo ter je v obdobju od 1. septembra 2022 do 31. decembra 2022 opravila 
nakup lesnih peletov za ogrevanje svojega gospodinjstva in ne za pridobitno dejavnost.

2. Katere so obvezne priloge pri vlogi?

Vloga, ki jo upravičenec predloži, mora vsebovati naslednje obvezne priloge:

a) dokazilo o vgrajeni napravi: 
 fotografija kurilne naprave, ki izkazuje lokacijo kurilne naprave v prostoru ali 
 račun za vgrajeno kurilno napravo na pelete ali 
 dokazilo o dimnikarski storitvi za to kurilno napravo, opravljeni od 1. januarja 

2022 dalje;

b) račun za nakup peletov:
- veljaven račun na katerem je razviden prodajalec, količina, datum nakupa, cena in vsi 
zneski. V primeru, da je bilo opravljenih več nakupov, se vsi računi zberejo v eno prilogo, 
in 

c) potrdilo o opravljenem plačilu računa: TRR izpisek plačila ali potrdilo prodajalca, da je 
bil račun plačan. V primeru, da je s strani prodajalca na računu zavedeno, da je bil 
plačan, plačan z gotovino ali kartico, VISO, Mastercard ipd., zadošča samo račun.

d) pooblastilo vlagatelja le v primeru, če je vlagatelj pooblaščenec skladno z drugim 
odstavkom 2. člena uredbe.

3. Odprt imam s.p. Ali sem v tem primeru upravičen do subvencije?

Ne. Do subvencije je upravičena izključno fizična oseba.  



4. Živimo v večstanovanjski stavbi. Nakup peletov je za nas opravil upravnik 
večstanovanjske stavbe, na katerega se navezujejo tudi računi. Ali smo v tem primeru 
upravičeni do subvencije ?

Ne. Do subvencije je upravičena izključno fizična oseba.  

5. Ali elektronsko vlogo namesto mene lahko odda sorodnik, prijatelj oz. katera druga 
oseba?

Da. Vlogo lahko odda druga fizična oseba in hkrati pridobi pooblastilo s strani 
upravičenca, ki razpolaga s kurilno napravo. 

6. Kakšna je višina subvencije?

Višina subvencije znaša 100 EUR/t oz. 0,1 EUR/kg in se podeli za največ za pet ton 
peletov na posamezno kurilno napravo.

7. Opravil sem več nakupov peletov. Ali lahko uveljavljam vse račune?

V kolikor ste pelete kupili v obdobju med 1. 9. 2022 in 31. 12. 2022 in hkrati skupna 
količina teh peletov ne presega 5 ton, lahko na isti vlogi uveljavljate subvencijo za več 
računov. 

8. Opravil sem več nakupov peletov.  Ali lahko oddam več vlog? 

Ne, vlogo je možno oddati le enkrat. 

9. Kako pripravim zahtevane priloge v primeru, ko na eni vlogi oddajam več računov? 

Priloge za račun skeniram tako, da so vsi pripadajoči računi skenirani posamezno in jih 
nato ločeno odložim na mesto PRILOGE-RAČUN na vlogi. Na isti način pripravim tudi vsa 
dokazila o plačilu, ki morajo biti prav tako skenirana posamezno.

10. Kaj, če sem pelete kupil pred 1. septembrom 2022 ali po 31. decembru 2022?

V tem primeru niste upravičeni do subvencije.



11. Kdaj lahko pričakujem nakazilo denarja?

Subvencija se upravičencu izplača na bančni račun, naveden v vlogi, v roku 30 dni od 
vročitve odločbe o odobritvi vloge. 

12. Kdaj je skrajni rok za oddajo vloge?

Upravičenci lahko vlogo vložijo do vključno 31. maja 2023. Center za podpore vlog, 
oddanih po 31. maju 2023, ne bo sprejemal. Vloga je pravočasno oddana, če je oddana 
elektronsko preko spletne aplikacije do vključno 31. maja 2023 do 23.59 ure oziroma 
oddana s priporočeno poštno pošiljko do vključno 31. maja 2023. Vloga se šteje za 
pravočasno tudi, če center za podpore vlogo, poslano z navadno pisemsko pošiljko, 
prejme do vključno 31. maja 2023.

13. Kupil sem nekoliko več kot 5 ton peletov, za kar imam skupen (en) račun. Kaj naredim 
v tem primeru?

V tem primeru oddate vlogo za 5 ton peletov, saj je možno pridobiti subvencijo za največ 
za 5 ton peletov. Vlogi priložite račun, kjer je navedena tudi količina peletov nad 5 ton, za 
subvencijo bo upoštevano le 5 ton.

14. Pelete sem kupil na svoj s.p. (kupec naveden na računu je s.p. ali druga pravna oseba) 
ali sem upravičen do subvencije?

Ne. Do subvencije je upravičena izključno fizična oseba, rezident Republike Slovenije, ki 
razpolaga z vgrajeno kurilno napravo za običajne potrebe oskrbe s toplotno energijo 
svojega gospodinjstva v Republiki Sloveniji in pri tem kot gorivo uporablja lesne pelete. 
Račun, ki se glasi na osebo, ki opravlja dejavnost ni ustrezen.

15. Obvestili ste me, da moja vloga ni bila popolna. Kaj to pomeni?

To pomeni, da vlogo dopolnite ali popravite v spletni aplikaciji skladno z navodili, ki smo 
vam jih posredovali, in jo ponovno oddajte.

16. Koliko časa imam na voljo za dopolnitev vloge?

Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od poslane zahteve za dopolnitev s strani centra za 
podpore. V primeru nepravočasne dopolnitve, se vloga zavrže s pisno odločbo.



17. Vlogo sem glede na vaše pripombe dopolnil. Kdaj lahko pričakujem povratne 
informacije?

Status vloge lahko spremljate na portalu s pomočjo kode, ki je označena na vlogi. Ko bo 
vloga odobrena, boste z naše strani na e-mail  naveden v vlogi, dobili sporočilo o 
odobreni vlogi.

18. Pelete sem kupil v Bosni. Ali lahko uveljavljam pravico do subvencije?

Ne. Nakup peletov mora biti opravljen v Evropski uniji.

19. Pelete sem kupil v Avstrijji. Ali vseeno lahko oddam vlogo za subvencijo?

Da. Nakup peletov mora biti opravljen v Evropski uniji.

20. Sem lastnik več kot ene nepremičnine. Ali lahko prejmem subvencijo za pelete za vse 
peči, ki jih imam v svojih nepremičninah?

Subvencijo lahko prejmete za vse peči v lasti, vendar največ do 5 ton peletov na 
posamezno peč.

21. Zakaj je potrebno dokazilo o plačilu? Ali račun ni dovolj?

Dokazilo o plačilu računa je potrebno v primeru, ko  iz samega računa ni razvidno, da je 
bil ta račun tudi plačan. Če je iz računa razvidno, da je bil plačan, zadostuje samo račun. 
V tem primeru račun lahko uporabite tudi kot prilogo dokazila o plačilu. 

22. Kaj se šteje za dokazilo o plačilu? 

Kot dokazilo o plačilu računa za pelete se šteje:
- veljaven račun, če je iz njega razvidno, da je bil plačan, plačan z gotovino, kartico VISA, 
Mastercard ipd. 
- potrdilo o opravljenem plačilu: TRR izpisek plačila ali potrdilo prodajalca, da je bil račun 
plačan.   V primeru, da je s strani prodajalca na računu zavedeno, da je bil plačan, 
zadošča račun.
- potrdilo o obročnih plačilih za pelete se ne šteje, kot dokazilo o plačilu peletov.



23. Račun odplačujem obročno in vseh obrokov še nisem plačal. Ali sem upravičen do 
subvencije?

V primeru obročnega odplačevanja računov, ste do subvencije upravičeni samo v 
primeru, če ste poravnali vse obroke. Priloga dokazilo o plačilu računa mora v tem 
primeru vsebovati potrdilo o celotnem plačilu računa. 

24. Kako vpišem količino peletov, če je na računu količina 15kg vreč peletov? 

Količino peletov preračunate in jo v vlogo vpišete v kg.


