
 

 

 

 

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE KRIŽEVCI 

 

ZADEVA: 

 

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA PRLEKIJA D.O.O. 

 

 

PREDLAGATELJ: 

 

- Župan Občine Križevci 

 

POROČEVALCI: 

 

-  mag. Branko Belec, Župan Občine Križevci 

- Jožef Lebar, občinska uprava 



Na podlagi 3. alineje 6., 25. in 26. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 

RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11–ORZGJS40), 473. in 

474. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-

UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15), 6., 20. in 61. člena Zakona 

o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 

ZUJF, 14/15 – ZUUJFO ), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – 

ZUUJFO in76/15) , 5. in 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št.  3/2015),  je 

Občinski svet Občine Križevci na 13. redni seji dne 18.8.2016, sprejel naslednji 

 

SKLEP  

 

 

 

1. Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. v prvem branju 

 

2. Odlok se pošlje v 30 dnevno javno obravnavo. 
 

 

 

 

 

        Župan Občine Križevci 

mag. Branko BELEC  

 

 

 

 

 

Številka:032-02-13/2016-….. 

  

 

V Križevcih pri Ljutomeru, dne 18.8.2016 



Obrazložitev: 

 

Občinski sveti osmih občin so leta 2009 sprejeli skupni Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja 

Prlekija d.o.o. in ga objavili v Uradnem listu RS, št. 24/09. S tem so bili dani pogoji za 

ustanovitev skupnega javnega podjetja za upravljanje novozgrajenega vodovodnega sistema 

in obstoječih vodovodov. 

Zaradi neskladij v vsebini obstoječega odloka , ter neskladji z veljavnimi splošnimi akti se je 

pristopilo k pripravi novega Odloka. Občine so sprejele sporazum o lastništvu in upravljanju 

Sistema C, ki v VII. Poglavju nosi zaveze za sprejem novega odloka o ustanovitvi JPP. 

Solastniška infrastruktura ter dogovorjeno skupno upravljanje in enotne cene javne službe 

zahtevajo ustrezno ureditev lastniških razmerij, pristojnosti in podlag za enotno izvajanje 

javnih služb. 

Obstoječi odlok, ki ga morajo v enotni vsebini sprejeti občinski sveti vseh občin, je potreben 

uskladitve z veljavnimi splošnimi predpisi, kar smo neuspešno poskušali izvesti že pred nekaj 

leti (občinski sveti 7 občin so sprejeli spremembe odloka, občinski svet ene občine pa odloka 

ni obravnaval in sprejel, zato je ostal v veljavi obstoječ odlok). 

Obstoječi odlok o ustanovitvi JP Prlekija in družbena pogodba, sta bila vsebinsko skoraj 

povsem enaka, niso bile pa ustrezno urejene pristojnosti organov, kar urejamo z novim 

odlokom. 

JP Prlekija je gospodarska družba, ki je javni lasti in izvaja javne službe - ustanovitveni akti 

JP Prlekija zato upoštevajo predpise s področja lokalne samouprave in predpise s področja 

gospodarskih družb, kar z novimi akti ustrezneje urejamo: odlok o ustanovitvi ureja zlasti 

ustanoviteljska razmerja in pristojnosti občin, lastniška razmerja in pravice pa ureja nova 

družbena pogodba, ki jo bo potrebno prav tako sprejeti. 

 

 


