
 

 

 

 

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE KRIŽEVCI 

 

ZADEVA: 

 

ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO V OBČINI KRIŽEVCI 

 

 

PREDLAGATELJ: 

 

- Župan Občine Križevci 

 

POROČEVALCI: 

 

-  mag. Branko Belec, Župan Občine Križevci 



Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 7. 

člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-

ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010- ZUKN, 57/2011), 149. člena Zakona o varstvu okolja 

/ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 

US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 

92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 9. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-

1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 49.b do 51. člena Zakon o graditvi 

objektov /ZGO-1/ Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 

92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – 

odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 35. člena Zakona o geodetski 

dejavnosti /ZGeoD- 1/ (Uradni list RS, št. 77/10), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list 

RS, št. 88/2012), 3. in 17. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno 

prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), 30. člena Uredbe o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12; v nadaljevanju: Uredba o metodologiji), 15. 

člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/2015),  je Občinski svet Občine Križevci 

na __ izredni seji dne 7.12.2016 sprejel 

 

SKLEP  

 

 

 

1. Sprejme se Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Križevci  

 

2. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 

 

 

 

        Župan Občine Križevci 

mag. Branko BELEC  

 

 

 

 

 

Številka:032-02-…./2016-….. 

  

 

V Križevcih pri Ljutomeru, dne 7.12.2016 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO272
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5974
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5974
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3490
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3490
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5494
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5494
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6071
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2537
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6060
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6060
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6060


Obrazložitev: 

 

1. Pravna podlaga 

Pravna podlaga za sprejem odloka so zlasti določbe 29. in 61. člena Zakona o lokalni 

samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-

ZUJF), ter 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993 in 

drugi). V preambuli odloka so našteti še drugi zakonski in podzakonski predpisi, ki se pri 

sprejemanju vsebine odloka morajo upoštevati zlasti Zakon o varstvu okolja in tudi Zakon o 

prekrških, saj odlok vsebuje posebno poglavje X. o kazenskih določbah.  

 

2. Ocena stanja 

Vse občine ustanoviteljice Javnega podjetja Prlekija imajo sprejete Odloke o oskrbi s pitno 

območje za območje svoje občine. Besedila sedaj veljavnih odlokov o oskrbi s pitno vodo se 

po posameznih občinah razlikujejo. Z odločitvijo, da se gospodarska javna služba oskrbe s 

pitno vodo izvaja le z enim izvajalcem narekuje tudi normativno uskladitev predpisov vsake 

občine in njihovo  medsebojno poenotenje.    

Občine Pomurja in Ministrstvo za okolje in prostor so leta 2005 podpisale pogodbo, s katero 

so se zavezale v času obratovanja celotnega sistema Pomurja zagotavljati izvajanje javne 

službe oskrbe s pitno vodo v skupnem javnem podjetju ter oblikovati enotno cenovno politiko 

in tarife. Leta 2009 so občine Pomurja in Ministrstvo za okolje in prostor sprejele aneks št. 1, 

s katerim je bil skupni vodovodni sistem razdeljen na tri celovite vodovodne sisteme A, B in 

C, ki lahko delujejo kot zaključena celota.  

Občine ustanoviteljice Javnega podjetja Prlekija so dne 25.05. 2016 podpisale Sporazum o 

lastništvu in upravljanju sistema C. V četrti alineji 3. člena citiranega sporazuma so se občine 

zavezale, da bodo poenotile pravne podlage, ki urejajo enotno upravljanje javne službe tako, 

da bodo v enotni vsebini sprejele in uveljavile odloke o oskrbi s pitno vodo in tehnične 

pravilnike o javnem vodovodu.         

  

3. Poglavitne rešitve 

Poglavitne rešitve odloka so njegova uskladitev z določili veljavnih predpisov in odprava 

neskladij med odloki v občinah vodovodnega sistem C. S tem se bodo tudi v praksi pričele 

uresničevati zaveze zapisane v sprejetih pogodbah, izdanih odločbah in Sporazumu o 

lastništvu in upravljanju sistema C.       

  

4. Obrazložitev vsebine odloka   

Odlok o oskrbi s pitno vodo, prva obravnava, so obravnavali vsi Občinski sveti občin sistema 

C in ga sprejeli. Na predlog odloka so imele občine Apače, Gornja Radgona, 

Križevci,Radenci in Veržej določene pripombe, ki so bile posredovane vsem občinam. Na 

usklajevalnem sestanku vseh občin sistema C, ki je bil dne 9.11.2016 v Radencih so 

predstavniki vseh občin določili vsebino usklajenega odloka. 

Bistvene dopolnitve odloka so naslednje: 

> dodan je novi drugi odstavek 9. člena odloka, 

> dopolnjena je prva alineja 17. člena odloka. V isten členu se doda nova peta alineja, 

> dodan je novi tretje odstavek 18. člena odloka, 

>  prvi odstavek 35. člena se dopolni z besedilom:« v kolikor ni razpoložljive tehnološke 

vode«, 

> dodan je novi drugi odstavek 47. člena odloka.    

   

 



5. Ocena finančnih posledic odloka 

 

Predlagani odlok ne bo imel dodatnih finančnih posledic na proračune občin.      

Občinskemu svetu predlagamo, da predlog odloka obravnava in ga sprejme. 

 


