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2310 Slovenska Bistrica 

 

 

Amandmaji k  Pravilniku o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine 
Slovenska Bistrica –II obravnava 
 

 

Predlagatelj: svetniška skupina SD  

 

 

V skladu z 80. in 81. členom Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 55/10) vlaga svetniška skupina 

SD v Občinskem svetu Občine Slovenska Bistrica k  Pravilniku o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih 

čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica, ki je v II. obravnavi, naslednja dopolnila oziroma 

amandmaje in sicer: 

 

 
a) Predlagamo, da se v prvem odstavku doda naslednje besedilo: 

 
»Pogodbo o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih sklene župan občine, nadzor nad 
namensko porabo sredstev pa izvaja Oddelek za okolje in prostor, ki enkrat na leto poroča 
Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica.« 

 
Obrazložitev: S predlagano spremembo bi določili občinski upravni organ, pristojen za izvajanje tega 
pravilnika. 

 
 
b) Predlagamo, da se besedilo 1. točke 5. člena črta. 

 
Obrazložitev: V 6. točki 4. odstavka 4. člena je natančno določeno, da je posameznik upravičen, da 
pridobi sredstva sofinanciranja za isto naložbo le enkrat, zato menimo, da je ta določba v pravilniku 
odveč. 

 
 
c) Predlagamo, da se besedilo 3. točke 5. člena spremeni tako, da se glasi: 

 
»Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko 
se ugotovi: 
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,  
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,  



 

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev,  
– v primeru, da ne dostavi ocene obratovanja oziroma meritev male komunalne čistilne naprave v roku 
6 mesecev po vgradnji naprave.« 
 
Obrazložitev: S predlagano spremembo bi natančneje določili v katerih primerih bi upravičenec moral 
vrniti sredstva sofinanciranja male komunalne čistilne naprave. 

 
 
d) Predlagamo, da se besedilo 1. točke 6. člena črta. 

 
Obrazložitev: Menimo, da splošnih aktih lokalne skupnosti ne bi smeli sprejemati določb, da se 
porabljajo za sofinanciranje upravičenih stroškov gradnje malih komunalnih čistilnih naprav, ki so 
zgrajene od 1.1.2013 dalje oziroma za nazaj. 

 

 

 

 

Tomaž Godec l.r., 

vodja svetniške skupine SD 


