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

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), 5. in
15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/2015) je Občinski svet Občine
Križevci na ….. izredni seji dne 7.12.2016, sprejel naslednji
SKLEP

1. Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o.

Župan Občine Križevci
mag. Branko BELEC

Številka:032-02-…./2016-…..
V Križevcih pri Ljutomeru, dne 7.12.2016

Obrazložitev:

1. Pravna podlaga
Pravna podlaga za sprejem odloka je določilo 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF), ki določa, da
dvoje občin lahko zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb
skupaj ustanovi javno podjetje. V skupnem aktu (odloku) občinski sveti ustanoviteljic
ustanovijo svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo župani občin.

2. Ocena stanja
Občinski svet občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti
Jurij ob Ščavnici in Veržej so v letu 1999 sprejeli Odlok o ustanovitvi javnega podjetja
Prlekija (Uradni list RS, št. 24/09). Ustanovljeno Javno podjetje Prlekija je v času od
ustanovitve do danes prevzelo v izvajanje gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo in
odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda v vseh občinah ustanoviteljicah razen v
občinah Gornja Radgona in Radenci.
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 so dne 25.05. 2016 podpisale Sporazum o lastništvu in upravljanju
sistema C. V tretji alineji 3. člena citiranega sporazuma so se občine zavezale, da bodo
sprejele nov odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija in s tem odpravile obstoječa
neskladja v medsebojnih razmerjih in pristojnostih organov, ter neskladja z določili veljavnih
splošnih aktov.
3. Poglavitne rešitve
Poglavitne rešitve odloka so njegova uskladitev z določili veljavnih predpisov in odprava
neskladij v medsebojnih razmerij med občinami ustanoviteljicami. S tem se bodo tudi v praksi
pričele uresničevati zaveze zapisane v sprejetih pogodbah im izdanih odločbah o
zagotavljanju izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v skupnem javnem
podjetju.
4. Obrazložitev vsebine odloka
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija, prva obravnava, so obravnavali vsi Občinski
sveti občin ustanoviteljic in ga sprejeli. Na predlog odloka sta imeli občini Ljutomer in Gornja
Radgona določene pripombe, ki so bile posredovane vsem občinam ustanoviteljicam. Na
skupnih usklajevalnih sestankih dne 26.10.2016 v Gornji Radgoni in dne 9.11.2016 v
Radencih so predstavniki občin določili vsebino usklajenega odloka.

Bistvene dopolnitve odloka so naslednje:
 Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija velja kot podlaga za sklenitev družbene
pogodbe tako, da ne obstajata dva pravna akta z različno vsebino,
 dodan je novi 4. člen, ki obravnava morebitni izstop ustanoviteljice iz javnega
podjetja,
 občine ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti javnega podjetja (12. člen),
 dodan je novi 13. člen, ki obravnava pristojnosti občinskega sveta ustanoviteljice,
 za zastopanje na seji Sveta ustanoviteljic lahko župani pooblastijo drugo osebo (15.
člen),
 o pravicah in obveznosti po odloku odloča Svet ustanoviteljic, če je na seji navzočih
najmanj 6 županov, ki imajo v kapitalskem deležu najmanj 60 %, razen pri glasovanju
o cenah pitne vode, ko morajo biti prisotni vsi župani (16. člen),
 pristojnosti Sveta ustanoviteljic so dopolnjene z novimi alinejami (alineje 2-5, 17.
člena),
 dopolnjen je 22. člen, ki obravnava sestavo skupščine. Predsednik ima namestnika
predsednika, ki morata imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo,
 skladno z ZGD se je znesek 20 EUR, ki je predstavljal en glas spremenil v znesek 50
EUR. Temu znesku se je ustrezno izračunalo število glasov posamezne občine
ustanoviteljice,
 v odlok so dodani novi členi (24, 25 in 26), ki obravnavajo pristojnosti skupščine,
sklic skupščine, njeno delovanje in sprejemanje odločitev na skupščini,
 prav tako so dodani novi členi (27-32), ki obravnavajo pristojnosti direktorja, pogoje
za njegovo imenovanje, plačo direktorja, sodelovanje s skupščino, razrešitev in
prenehanje mandata. Osnovna plača direktorja ne sme presegati plače župana občine
ustanoviteljice z največjim številom prebivalcev,
 poglavji odloka, ki obravnavata strokovno komisijo in pravila o cenah, sta usklajeni s
Sporazumom o lastništvu in upravljanju sistema C in zaradi nepotrebnega podvajanja
zoženi le na dva člena,
 dodan je novi 41. člen, po katerem dosedanji direktor javnega podjetja opravlja
funkcijo do imenovanja novega direktorja, vendar največ do konca mandata.
V odlok so vnesene še druge manjše dopolnitve in odpravljene redakcijske in druge napake.
5. Ocena finančnih posledic odloka
Predlagani odlok ne bo imel dodatnih finančnih posledic na proračun posamezne občine saj so
občine že leta 2009 vplačale svoj ustanoviteljski delež (10. člen odloka), vsako leto pa
zagotavljajo sredstva za delovanje Sveta ustanoviteljic (19. člen odloka).
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog odloka obravnava in ga sprejme.

