
 

 

 

 

 

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 

- Jožef Lebar, občinska uprava 



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 13. redni seji dne 18.8.2016, sprejel naslednji 

 

SKLEP  

 

 

 

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

 

I. UVOD 

 

1. Naslov  odloka 

 

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini 

Križevci. 

 

2. Razlogi za sprejem odloka 

 

Odlok o oskrbi s pitno vodo je bil sprejet v letu 2010. V letu 2010 in 2012 so bile sprejete 

spremembe in dopolnitve odloka. Od leta 2010 do danes pa je bilo na področju varstva okolja 

in gospodarskih javnih služb ter na področju oskrbe s pitno vodo  kar nekaj sprememb, ki jih 

veljavni odlok ne zajema.  

Zato  je potrebno uskladiti odlok o oskrbi s pitno vodo z veljavno zakonodajo.  

 

Ker veljavni občinski odlok že vsebuje dve spremembi se  je zaradi preglednosti vsebine 

pripravil novi odlok. 

 

 

3. Cilji odloka 

 

Sprejetje predlaganega  odloka bo podlaga za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo z 

veljavno zakonodajo.  

 

4. Ocena finančnih in drugih posledic 

 

Sprejetje predlaganega odloka ne  prinaša  finančnih  obveznosti za proračun Občine 

Križevci. 

 



5. Pravne podlage 

 

Pravne podlage so v: 

- 29. in 61. členu 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. členu 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. členu 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. členu 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. členu 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. členu 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. členu Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/2015),   
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Obrazložitev: 

 

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Ljutomer je pripravljen kot novi odlok.  

Oskrba s pitno vodo je obvezna občinska gospodarska javna služba, za katero je zadolžena 

lokalna skupnost, da uredi način opravljanja te službe ds predpisi, ki urejajo varstvo okolja in 

javne gospodarske službe. 

Z ustanovitvijo Javnega podjetja Prlekija d.o.o. je bilo odločeno, da se ta javna služba izvaja z 

javnim podjetjem. 

Odlok  je bil predhodno obravnavan na vseh občinah sodelujočih v sistemu C in s strani 

izvajalca javne službe Javnega podjetja Prlekija d.o.o., saj imamo vse občine skupnega 

izvajalca oskrbe  s pitno vodo, zato je smiselno, da je odlok v večini skupen za vse občine.  

 

Odlok vsebuje 52 členov in je razdeljen na 11 poglavij: 

Prvo poglavje zajema splošne določbe in določa uporabo in pomen  izrazov, kaj je javna 

služba, določa oskrbovana območja (aglomeracija), določa uporabnike javne službe, vsebino 

odloka ter uporabo predpisov . 

V drugem poglavju je določena organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe 

ter zajema določitev oblike zagotavljanja javne službe. 

Tretjo poglavje zajema vrste in obseg storitev javne službe ter program oskrbe s pitno vodo. 

Četrto poglavje Pogoji za zagotavljanje  in uporabo storitev javne službe je razdeljeno na več 

podpoglavij in zajema opis vodovodnega priključka, način priključitve, ukinitev, vzdrževanje  

in obnovo priključka, prekinitve vode in ukrepanje v primeru le te, obračun storitve, javna 

pooblastila, gradnja in obnovo vodovoda.    

Peto poglavje zajema pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe, način odvzema 

vode iz javnih hidrantov, stroške odprave okvar ali poškodbe hidrant, uporabo priključka, 

stroške priključka ter način pridobivanja sredstev za vzdrževanje priključkov in zamenjavo 

vodomerov. 

Šesto poglavje je namenjeni virom financiranja javne službe in cene javne službe ter njihovo 

oblikovanje. 

Sedmo poglavje zajema zbirke podatkov in obveščanje, kjer je opredeljen način obveščanja 

uporabnikov o kvaliteti in rezultati preiskav pitne vode. 

Osmo poglavje določa nadzorni organ. 

Deveto poglavje določa način sprejemanja in kdo sprejema tehnični pravilnik o javnem 

vodovodu. 

Deseto poglavje zajema kazenske določbe 

Enajsto poglavje določa predhodna in končan določila 


