PREDLOG
SKRAJŠANI POSTOPEK
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10,84/10-Odl. US, 40/12 –ZUJF in 14/15-ZUUJFU),
3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06,
38/10 in 57/11) ter 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ____ redni seji dne
_________ sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo
v Občini Gornja Radgona
1. člen
Drugi odstavek 4. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 53/2009 in 73/2012) se spremeni
tako, da se glasi:
»Izvajalca javne službe oskrba s pitno vodo sta javni podjetji, in sicer:
– Javno podjetje Prlekija d.o.o., Ljutomer, ki zagotavlja javno službo na celotnem območju
občine razen na območjih iz naslednje alineje in
– Javno podjetje Mariborski vodovod d.d. Maribor, ki zagotavlja javno službo na območju
naslednjih naselij v občini: Ivanjski Vrh, Kunova, Negova, Lokavci, Radvenci, Zagajski
Vrh in del Spodnje Ščavnice«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.
Številka: 007-5/2009-U108
Datum: ______________

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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OBRAZLOŽITEV:
Razlogi za sprejem odloka
Občinski svet Občine Gornja Radgona je dne 28. 9. 2009 sprejel Odlok o oskrbi s pitno vodo
v Občini Gornja Radgona, njegove spremembe in dopolnitve pa 20. 8. 2012.
V času od leta 2005 so v Pomurju potekale pospešene aktivnosti v zvezi z gradnjo
Pomurskega vodovoda. Tako je leta 2005 bila podpisana pogodba o izgradnji in obratovanju
ter skupnem upravljanju regionalnega sistema oskrbe s pitno vodo Pomurja med občinami
Pomurja in Ministrstvom za okolje in prostor ter aneks k tej pogodbi leta 2010 s katerim se je
pomurski vodovod razdelil na vodovodne sisteme A, B in C. V navedeni pogodbi so se občine
zavezale, da bodo v času obratovanja celotnega sistema Pomurja zagotavljale oskrbo s pitno
vodo s skupnim javnim podjetjem ter oblikovali enotno cenovno politiko. V aneksu k pogodbi
so se občine zavezale, da vsaj pet let po zaključku operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 ne bodo bistveno spreminjale ekonomskih
elementov, opredeljenih v vlogi za pridobitev Kohezijskih sredstev. Leta 2010 je med
občinami sistema C bila podpisana pogodba o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju
projekta oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem C. Leta 2009 je z Odlokom bilo ustanovljeno
Javno podjetje Prlekija d.o.o., ki so ga ustanovile občine: Apače, Gornja Radgona, Radenci,
Sveti Jurij ob Ščavnici, Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Veržej in Razkrižje. Odlok o
ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. v 6. členu kot dejavnost tega javnega podjetja
opredeljuje tudi oskrbo s pitno vodo. V drugem odstavku omenjenega člena je določeno:
»Podjetje opravlja dejavnost obveznih občinskih gospodarskih javnih služb na področju občin
iz prvega odstavka tega člena (Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci,
Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej) na podlagi sprejetega odloka posamezne občine,
ki ureja izvajanje posamezne obvezne občinske gospodarske javne službe na njenem področju
in pogodbe, ki jo podpiše s posamezno občino«. Občina Gornja Radgona je v omenjenem
podjetju solastnica premoženja v deležu 22,50 %. V takšnem deležu ima tudi upravljalske
pravice. Deleži drugih občin so naslednji: Ljutomer 30,77 %, Radenci 13,71 %, Apače 9,52
%, Križevci 9,07 %, Sveti Jurij ob Ščavnici 7,59 %, Veržej 3,43 % in Razkrižje 3,41 %. Leta
2013 so občine prejele odločbo št.: KS OP ROPI/5/2 Pomurje –Sistem C/0 o dodelitvi
sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C, na podlagi katere so prejele
32.063.133,56 EUR nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada Evropske unije.
Na podlagi navedenih aktov je potrebno, da tudi Občina Gornja Radgona v svojem aktu o
oskrbi s pitno vodo določi enega skupnega izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo na
območju sistema C to je JP Prlekija d.o.o., Ljutomer ter na območju, ki se oskrbuje iz sistema
Mariborskega vodovoda to je JP Mariborski vodovod d.d., Maribor.
Ocena finančnih in drugih posledic
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona nima nikakršnih
finančnih posledic za proračun Občine Gornja Radgona.
Pravne podlage
Pravne podlage so v:
- 21. in 29. členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09 in drugi),
- 3., 7. in 35. členu Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
ter 127/06),
- 18. členu Statuta Občine Gornja Radgona,
- v obrazložitvi navedeni akti.
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Ker gre zgolj za manjšo spremembo osnovnega odloka, se Občinskemu svetu Občine Gornja
Radgona predlaga, da sprejme spremembe odloka v predlagani obliki po skrajšanem
postopku.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah Odloka
o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona – skrajšani postopek.

Gornja Radgona, maj 2016
PRIPRAVILA:
OBČINSKA UPRAVA

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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