Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 - Odl. US, 45/94 - Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - Odl. US, 63/95 - ORZLS19,
73/95 - Odl. US, 9/96 - Odl. US, 39/96 - Odl. US, 44/96 - Odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 - Odl. US, 74/98, 12/99 - Skl. US, 16/99 - popr., 59/99 - Odl. US, 70/00,
100/00 - Skl. US, 28/01 - Odl. US, 87/01 - ZSam-1, 16/02 - Skl. US, 51/02, 108/03 Odl. US, 72/05, 21/06 - Odl. US, 60/07, 14/07 - ZSPDPO, 27/08 - Odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US) in 18. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št.
49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98, 15/04, 6/05 in odločba
Ustavnega sodišča RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 13. redni
seji dne 19.12.2011 sprejel
PRAVILNIK O FINANČNIH SPODBUDAH ZA IZVEDBO UKREPOV UČINKOVITE
RABE ENERGIJE V OBČINI VODICE

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa upravičence in pogoje za pridobitev pravic, višino nepovratne
finančne spodbude ter postopek za izplačilo v primeru izvedbe ukrepov, ki vodijo k
učinkovitejši rabi energije v občini Vodice.
Sredstva iz prejšnjega odstavka zagotavlja Občina Vodice v svojem proračunu v
skladu s svojimi moţnostmi.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVIC
2. člen
Pravico do nepovratne finančne spodbudev primeru izvedbe ukrepov učinkovite rabe
energije po tem pravilniku lahko uveljavlja fizična oseba (v nadaljevanju:
upravičenec), ki je lastnica objekta na območju občine Vodice, v katerem so bili
izvedeni naslednji ukrepi učinkovite rabe energije:
Ukrep A
Zamenjava zastarele »termopan« ali druge zastarele zasteklitve s sodobno
energetsko učinkovito zasteklitvijo z nizkoemisijskim nanosom in ţlahtnim plinom
v medstekelnem prostoru ter distančnikom iz toplotno izolacijskega materiala.
Nazivna toplotna prehodnost (Ug) novo vgrajene zasteklitve določena po EN 673
mora biti manjša ali enaka 1,3 W/m2K.
Ukrep B
Izboljšanje tesnjenja starejših lesenih oken. Finančna spodbuda je lahko
dodeljena za v utor vgrajena tesnila, izdelana posebej v ta namen.
Ukrep C

Vgradnja termostatskih ventilov. Finančna spodbuda je lahko dodeljena za
vgrajene nove termostatske ventile na radiatorjih v primeru, da ima centralni kotel
moţnost avtomatskega izklopa oz. nadzorovane prekinitve proizvodnje toplote.
Kombinirani kotli in kotli na polena brez prigrajenega hranilnika toplote tega
pogoja ne izpolnjujejo.
Ukrep D
Vgradnja oz. zamenjava obstoječe obtočne črpalke centralnega ogrevanja s
sodobno frekvenčno regulacijo iz energijskega razreda A.
3. člen
Podrobnejši pogoji za pridobitev pravic iz prejšnjih odstavkov in dokazila, ki jih mora
upravičenec predloţiti so naslednja:
1. objekt mora biti obstoječ in se mora nahajati na območju občine Vodice, kar
se dokazuje ali z zemljiško knjiţnim izpiskom, ortofoto posnetkom, gradbenim
dovoljenjem ali ustreznimi fotografijami;
2. pisno izjavo, da je objekt zgrajen skladno z veljavno zakonodajo pred
01.07.2010, oz. na podlagi upravnega dovoljenja, izdanega pred 01.07.2010;
3. pisno izjavo, da upravičenec za vsebinsko isti namen ni in ne bo prejel
katerekoli subvencije;
4. dokazilo o lastništvu objekta iz katerega mora biti razvidno, da je lastnik
fizična oseba;
5. fotografije izvedenih ukrepov in kopije računov za izveden ukrep, iz katerih
mora biti razvidno, kateri ukrepi so bili izvedeni in da ustrezajo pogojem iz 2.
člena;
6. poročilo lokalne energetsko svetovalne pisarne ENSVET Vodice, iz katerega
mora biti razvidno, da izveden ukrep ustreza pogojem iz 2. člena.
4. člen
Finančna spodbuda se izplača upravičencu na TRR, ki ga je upravičenec navedel v
svoji vlogi, praviloma v roku 30 dni od pravnomočnosti izdane odločbe, oz. v
primerno daljšem roku, skladno s proračunskimi zmoţnostmi Občine Vodice.
III. VIŠINA FINANČNIH SPODBUD IN POSTOPEK ZA NJIHOVO IZPLAČILO
5. člen
Višine finančnih spodbud za podprte ukrepe so naslednje:
Ukrep A – 12 €/m2 zamenjane zasteklitve oz. največ 250 €;
Ukrep B – 0,8 €/m vgrajenih tesnil oz. največ 80 €;
Ukrep C – 8 €/ventil oz. največ 80 €;
Ukrep D – 50 €/vgrajeno črpalko oz. največ 100 €.
V kolikor upravičenec uveljavlja pravico do nepovratne finančne spodbude za več
izvedenih ukrepov, se skupna višina spodbude odmeri največ do višine 360 € za
posamezen objekt v posameznem koledarskem letu. Za vsak izveden posamezen

ukrep za posamezen objekt lahko upravičenec uveljavlja pravico do nepovratne
finančne spodbude zgolj enkrat.
6. člen
O izplačilu enkratnega denarnega prispevka odloči pristojni organ z odločbo na
podlagi popolne vloge upravičenca, ki obsega:
1. ime, priimek in naslov upravičenca - prejemnika finančne spodbude;
2. številko transakcijskega računa upravičenca;
3. davčno številko upravičenca in
4. dokazila iz 3. člena tega pravilnika.
Obrazec »Vloga za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude v primeru
izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije (URE)« iz prejšnjega odstavka je za
upravičence dosegljiva na internetni strani občine in v prostorih občinske uprave.
Vloga se smatra kot pravočasna, v kolikor ob njeni vloţitvi računi iz 4. točke 3. člena
tega pravilnika niso starejši od 12 mesecev. V nasprotnem primeru jih pristojni
občinski organ zavrţe s sklepom kot zapoznele vloge.
7. člen
V postopku dodeljevanja finančne spodbude po tem pravilniku se smiselno
uporabljajo določila Zakona o splošnem upravnem postopku.
IV. KONČNI DOLOČBI
8. člen
Prejemnik je dolţan vrniti prejeto finančno spodbudo skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov oziroma v
nasprotju z določbami tega pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati in stopi v uporabo 8. dan po objavi v Uradnem glasilu
Občine Vodice.
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