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SUBVENCIJE 

41SUB-OBPO16 

48SUB-SKOB17 

54SUB-OB17 

KREDITI 

59OB17 



Krediti - na kratko 

• kredit in subvencija se ne izključujeta 

• kredit lahko pridobi posamezni lastnik oz. 
etažni lastnik stanovanja 

• kredita ne more pridobiti upravnik 

• kredit je namenski in se nakazuje izvajalcu del 

• kredit se lastniku/etažnemu lastniku odobri v 
sorazmernem deležu investiranja ukrepa/-ov 



Subvencije - individualne naložbe 

• ukrepi, ki jih izvajajo lastniki/etažni lastniki v večstanovanjskih 
stavbah, so lahko skupne naložbe v dele stavb, ki so v skupni 
lasti ali kot individualna naložba v posameznem stanovanju 

• na skladu imamo ločene javne pozive za skupne ali individualne 
naložbe 

•  javni poziv 54SUB-OB17 je namenjen individualnim naložbam v 
večstanovanjskih stavbah, možni ukrepi: 
– vgradnja solarnega ogrevalnega sistema 

– vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso (omejitev v občinah, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka) 

– vgradnja toplotne črpalke (omejitev v občinah, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka) 

– vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken 

– vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka 

– vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla (samo v občinah, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka) 



Subvencije - skupne naložbe 

• objavljena imamo dva ločena javna poziva 
• javni poziv 48SUB-SKOB17 je namenjen zamenjavi starih kurilnih 

naprav v skupnih kotlovnicah: 
– s kurilno napravo na lesno biomaso 
– z ogrevalno toplotno črpalko 
– s plinskim kondenzacijskim kotlom 
– s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja 

• pomembno je preveriti omejitve na določenih območjih 
• višina subvencije znaša 25 % priznanih stroškov naložbe 
• ukrep se mora izvajati na podlagi projekta in nadzora 
• pogoj javnega poziva je, da se stara kurilna naprava odstrani 
• subvencija se ne odobri, če se ena stavba odklopi iz skupnega načina 

ogrevanja 
• pridobiti je potrebno soglasje lastnikov/etažnih lastnikov za zamenjavo 

stare kurilne naprave z novo 
 



48SUB-SKOB17 - stare kurilne naprave 

• javni poziv je bil objavljen junija 2017 

• do danes je prispelo 42 vlog, od tega je bilo izplačanih 29 naložb, 
kar znaša cca. 228.000 EUR 

• največ vlog je prispelo za priklop na daljinsko ogrevanje, sledijo 
vloge za vgradnjo plinskih kondenzacijskih kotlov in nekaj vlog za 
vgradnjo ogrevalnih toplotnih črpalk 

• največ vlog je prispelo iz Mestne občine Maribor (priklop na 
daljinsko ogrevanje) 

 

 



41SUB-OBPO16 

možni ukrepi 

• A - toplotna izolacija fasade  

• B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru 

• C - optimizacija sistema ogrevanja 

• D - obsežna energetska obnova 

 
• za vsak posamezen ukrep so določeni tehnični pogoji 
• višina subvencije znaša 20 % priznanih stroškov oz. nominalna omejitev glede 

na posamezen ukrep, če se izvaja 1 ukrep 
• če se izvajata 2 ukrepa (obvezno se mora izvajati ukrep C) znaša višina 

subvencije do 30 % priznanih stroškov 
• če pa se izvajajo vsi ukrepi (A, B in C) pa znaša višina subvencije do 40 % 
• možnost dodatne subvencije za projekt in nadzor v višini do 50 % (velja za 

ukrepe A, B oz. D) 
• socialno šibki občani imajo možnost pridobitve 100 % višine subvencije 

priznanih stroškov 
 



41SUB-OBPO16 

• vlogo z vsemi prilogami je potrebno oddati pred pričetkom del 

• če je vloga popolna se izda odločba in pogodba, če pa je nepopolna, je 
možnost dopolnjevanja (večina vlog je nepopolnih) 

• od odobritve je rok za zaključek naložbe 12, 18 oz. 24 mesecev 
(odvisno koliko ukrepov se izvaja hkrati) 

• po zaključku naložbe je potrebno poslati zaključno dokumentacijo 

• trenutno se vloge pregledujejo tekoče brez daljše čakalna dobe, že vsa 
leta se tekoče pregleduje zaključna dokumentacija, subvencije se 
izplačujejo tekoče, brez daljše čakalne dobe 

• subvencija je na voljo za stanovanjski del stavbe (fizične in pravne 
osebe) 

• pravne osebe (razen občin in ministrstev) morajo izpolniti obrazce za 
pridobitev pomoči po pravilu »de minimis« 

 

 



Dodeljene subvencije 

Izolacija fasade 

št. ukrepov m2 EUR 

2014 490 466.604 6.101.307 

2015 854 805.201 10.736.278 

2016 387 351.936 4.305.454 

2017 417 419.929 5.875.689 

2018 362 371.085 5.201.200 

2019 92 93.460 1.134.754 

2.602 2.508.215 33.354.683 

Izolacija strehe/podstrešja 

št. ukrepov m2 EUR 

2014 213 52.937 439.346 

2015 375 101.019 932.449 

2016 205 22.724 212.452 

2017 256 79.331 747.704 

2018 212 60.486 651.254 

2019 52 13.993 104.532 

1.313 330.490 3.087.737 

Ogrevalni sistem (hidravlika) 

št. ukrepov kom EUR 

2014 6 811 18.342 

2015 ta ukrep v tem letu ni bil subvencioniran 

2016 7 1.107 40.129 

2017 41 7.082 312.768 

2018 40 5.912 275.977 

2019 6 823 18.146 

100 15.735 665.362 

• skupno število ukrepov tako 
znaša 4.015 

• dodeljeno je bilo 37.107.801 EUR 
subvencij 



0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2014 2015 2016 2017 2018 2019

IZOLACIJA FASADE IZOLACIJA STREHE/PODSTREŠJA OGREVALNI SISTEM (HIDRAVLIKA)

Število ukrepov po letih 

V letu 2015 je bil objavljen poseben javni poziv za občine s sprejetim  
odlokom o načrtu za kakovost zraka. 
 
Za leto 2019 so navedeni podatki za prejete vloge do vključno prvega tedna v aprilu. 



Izolirane površine po letih 
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Za leto 2019 so navedeni podatki za prejete vloge do vključno prvega tedna v aprilu. 



41SUB-OBPO16 - ukrep D 

• skupno število vlog za ukrep D (obsežna energetska obnova) po tem javnem pozivu znaša 81 
• skupno število vlog na dan 11. 4. 2019 znaša 1360, od tega je bilo zaključenih naložb in s tem izplačanih subvenij 

za skoraj 1.000 vlog. 
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Vloge – najbolj pogoste težave 

• večina vlog je žal še vedno nepopolnih, kljub enakim pogojem že nekaj 
let 

• neažurni seznami etažnih lastnikov in število delov stavb glede na 
podpisno listino in ostale evidence (GURS) 

• nenatančne navedbe izolacijskih materialov, ne prilagajo se ustrezne 
izjave o lastnostih za izolacijo (ne potrebujemo dokumentacije za 
fasadni sistem – seznam objavljen na internetu) 

• ob zaključni dokumentaciji se pošiljajo slabe fotografije izvedenega 
ukrepa 

• najmanj težav je pri ukrepu C - optimizacija ogrevalnega sistema 

• ne pošilja se vseh računov z ustreznim obračunom izvedenih del 

• pogosta so razhajanja uporabljenih materialov glede na obračun 
izvedenih del in prejetimi fotografijami 

 

 

 




