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OBRAZLOZITEV PREDLAGANEGA ODLOKA

I. Pravna podlaga

• 21. in 65. elena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, it. 94/07-UPB2, 27/08-
odI.US 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 76/16-odI.US, 11/18-ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), ki dolo6ata, da obeina samostojno opravlja
lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih dolo6i s splo§nim aktom ob6ine in
med katere sodi tudi organiziranje pomoei v primeru elementarnih in drugih nesree ter da
obeina ureja zadeve iz svoje pristojnosti tudi z odloki

• 23. elen Statuta Mestne obeine Maribor(Medobeinski uradni vestnik, it. 10/11, 8/14, 12/19
in 4/22), ki med drugim doloea pristojnost Mestnega sveta Mestne ob6ine Maribor, da
sprejema odloke in druge akte.

II. Razlogi za sprejem

V Mestni ob6ini Maribor se nahajajo poseljena obmo6ja, na katerih javno vodovodno omre2je ge ni
izgrajeno. Na teh obmoejih ob6ani kot edini vir pitne vode uporabljajo zajetje, zbirajo kapnico oziroma
se oskrbujejo iz drugega, v sugnem obdobju presihajoeega vodnega vira. V sugnih obdobjih se
pogosto pojavijo potrebe po dodatni dobavi pitne vode.

Mestna obeina Maribor si prizadeva za dobrobit vseh obeanov, v okvir katere sodi tudi oskrba vseh
s pitno vodo. Slednje je ge posebej pomembno na izpostavljenih obmo6jih, kjer je koli6ina vodnega
vira odvisna od vremenskih razmer in je v 6asu pomanjkanja pitno vodo potrebno pripeljati od
drugod. Mestna ob6ina Maribor je zato pristopila k pripravi pravne podlage, po kateri bo v tovrstnih
primerih namenila finan6na sredstva iz prora6una za subvencioniranje strogkov prevoza pitne vode
obeanom v lastni oskrbi s cisternami, v easu, ko koli6ine vode na zajetjih/virih, iz katerih se
oskrbujejo, zaradi suge niso zadostne.

III. Poglavitne regitve

S predmetnim odlokom se urejajo upravi6enci do subvencije, pogoji in postopek za dodelitev
subvencije, dobava pitne vode upravieenim uporabnikom, na6in subvencioniranja strogkov prevoza
pitne vode ter sklenitev pogodbe med Mestno ob6ino Maribor, javnim podjetjem MARIBORSKI
VODOVOD d.o.o. ter dobavitelji pitne vode Dobavitelj je pravna oseba, kt ima ali upravlja s cisterno
in pripadajo60 opremo za polnjenje in za distribucijo pitne vode ali se ukvarja s prevozom pitne vode.

Upravi6eni uporabniki po tem odloku so gospodinjstva oziroma uporabniki s stalnim prebivali96em v
Mestni obeini Maribor, ki nimajo mo2nosti priklju6itve na javno vodovodno omre2je, kot edini vir pitne
vode pa uporabljajo zajetje, zbirajo kapnico oziroma se oskrbujejo iz drugega, v sugnem obdobju
presihajoeega vodnega vira

Uporabnik interes za subvencioniranje strogkov prevoza pitne vode izka2e z oddajo vloge, ki jo
naslovi na javno podjetje. To pa vzpostavi Evidenco upravieencev subvencioniranega prevoza pitne
vode. Odlok natan6no dolo6a pogoje, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati, da se ga lahko vpige v
navedeno evidenco.

O nastopu sugnega obdobja, v katerem je prisotno pomanjkanje pitne vode, Mestno ob6ino Maribor
obvesti uporabnik alijavno podjetje. Na podlagi tega, 2upan izda odredbo, v kateri dolo6i posamezne
o2je dele v mestni obeini, kjer so uporabniki upravieeni do subvencioniranja strogkov prevoza pitne
vode
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Dobavitelj je do12an uporabniku dobaviti pitno vodo Cim prej. Za higiensko ustreznost mesta polnjenja
v celoti odgovarja uporabnik, za ustreznost cisterne za prevoz pa dobavitelj.

Mestna ob6ina Maribor subvencionira strogke prevoza pitne vode v dele2u 100%. Raeun za
dobavljeno vodo uporabnik poravna javnemu podjetju. Posamezno gospodinjstvo je upravi6eno do
najvee gestih subvencion}ranih prevozov ene cisterne pitne vode v enem koledarskern letu.

Javno podjetje MARIBORSKI VODOVOD d.o.o. storitev po tem odloku ne izvaja v okviru lokalne
gospodarske javne slu2be oskrbe s pitno vodo v Mestni ob6ini Maribor. Slednje je urejeno s
posebnim odlokom. MARIBORSKI VODOVOD d.o.o. v okviru predlaganega odloka ne nastopa v
funkcijt javnega podjetja, kot ga opredeljuje Zakon o gospodarskih javnih slu2bah (ZGJS), torej kot
podjetje, ki je neposreden del pravnega re2ima gospodarske javne slu2be, temve6 kot katerokoli
podjetje, nad katerim lahko organi oblasti izvajajo prevladujoe vpliv, kot to opredeljujejo predpisi EU,
konkretno Direktiva Komisije 2006/111/ES ter Zakon o preglednosti finan6nih odnosov in lo6enem
evidentiranju razlienih dejavnosti (ZPFOLERD-1), ki je bil sprejet na podlagi navedene direktive.
Prevladujo6 vpliv Mestne obeine Maribor (preko Javnega holdinga Maribor, d.o.o.) v
MARIBORSKEM VODOVODU d.o.o. se ka2e skozi vpisan ve6inski poslovni dele2 (75,07%).
lzpolnjen pogoj prevladujo6ega vpliva konkretne lokalne oblasti v podjetju ter dejstvo, da je ena
osnovnih dejavnosti podjetja oskrba s pitno vodo, s katero oskrbuje celotno Podravsko regijo, so
podlage in razlogi za to, da MARIBORSKI VODOVOD d.o.o. opravlja storitve po predlaganem
odloku, in sicer izven sistema gospodarske javne slu2be.

Ker predlagani odlok ureja vsebino izrednih potreb ob6anov mestne ob6ine, do katerih privede suga
kat naravna nesreda, predlagamo, da se odlok sprejme po skrajganjem postopku

IV. Ocena finan6nih in drugih posledic

Mestna obeina Maribor bo za namen tega odloka uporabila sredstva proraeunske rezerve. Vigine
sredstev, ki bodo za to potrebna, ni mogoee vnaprej doloeiti, saj na pomanjkanje pitne vode bistveno
vplivajo vremenske razmere, ki jih ne gre napovedati.

V. Predlog sklepa

Mestnemu svetu Mestne obeine Maribor predlagamo, da Ocllok o subvencioniranju stroSkov
prevoza pitne vode v Mestni obeini Maribor obravnava in sprejme po skraj§anem postopku.



Na podlagi 21. in 65. elena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, it. 94/07-UPB2,
27/08-odI. US 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 76/16-odI. US. 11/1 8-ZSPDSLS-1.
30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE) ter 23. elena Statuta Mestne obeine Maribor
(Medobeinski uradni vestnik, it. 10/1 1 , 8/14, 12/19 in 4/22) je Mestni svet Mestne ob6ine Maribor na

sejt dne sprejel

ODLOK
o subvencioniranju stroSkov prevoza pitne vode v Mestni obeini Maribor

I. SPLOgNE DOLOeBE

1. elen

Ta odlok ureja pravila, v okviru katerih Mestna ob6tna Maribor (v nadaljevanju: mestna ob6ina)
nameni prora6unska sredstva za subvencioniranje strogkov prevoza pitne vode obdanom mestne
ob6ine

2. 61en

S tem odlokom je doloeeno:
upravi6enci do subvencije,
pogoji in postopek za dodelitev subvencije,
dobava pitne vode,
na6in subvencioniranja strogkov prevoza pitne vode,
sklenitev pogodbe,
konena doloeba.

3. 61en

V odloku uporabljeni izrazi v slovnieni obliki za mogki spol se uporabljajo kot nevtralni za 2enski in
mogki spol.

II. UPRAVIeENCI DO SUBVENCIJE

4. elen

(1) Do subvencioniranega prevoza pitne vode so upravieena gospodinjstva oziroma uporabniki s
stalnim prebivalt96em v mestni ob6ini, ki nimajo mo2nosti priklju6itve na javno vodovodno omre2je,
kot edini vir pitne vode pa uporabljajo zajetje, zbirajo kapnico oziroma se oskrbujejo iz drugega, v
sugnem obdobju presihajo6ega vodnega vira (v nadaljevanju: uporabnik).

(2) Subvencioniran prevoz pitne vode ne pripada uporabnikom, katerim je omogoeen priklop na
zgrajeno vodovodno omre2je, vendar priklopa ge niso izvedli. Prav tako subvencioniran prevoz pitne
vode ne pripada uporabnikom, ki onemogo6ajo gradnjo javne komunalne infrastrukture, pa taka
gradnja ne pomeni rugitve uporabnikovih stavb
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III. POGOJI IN POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJE

5. 61en

(1) Do subvencioniranega prevoza pitne vode je uporabnik upravieen pod pogojem, da vodo uporabi
izklju6no za potrebe svojega gospodinjstva. Subvencioniranje stro£kov prevoza pitne vode ni
namenjeno za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti.

(2) Pitna voda se dostavlja na naslov stalnega prebivali96a uporabnika.

6. 61en

(1) Subvencioniran prevoz pitne vode se izvaja v sugnem obdobju, ko uporabnik v lastni oskrbi ne
razpotaga z zadostno kolieino pitne vode za potrebe svojega gospodinjstva

(2) Do subvencioniranega prevoza pitne vode je upravieen uporabnik, ki je vpisan v Evidenco
upravi6encev subvencioniranega prevoza pitne vode (v nadaljevanju: Evidenca), ki jo vodi
MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje).

(3) Javno podjetje storitev po tem odloku ne izvaja v okviru lokalne gospodarske javne slu2be oskrbe
s pitno vodo v mestni obeini.

(4) Uporabnik izka2e interes za vpis v Evidenco z oddajo vloge, ki je kot obrazec 1 priloga tega
odloka. Uporabnik vlogo odda javnemu podjetju. Javno podjetje mora obrazec vloge objaviti na svoji
spletni strani ter ob tem navesti natanene podatke o mestu, na katerega uporabnik vlogo odda.

(5) Za vpis v Evidenco mora uporabnik izpolnjevati naslednje pogoje:
da nima mo2nosti prikljueitve na javno vodovodno omre2je,
da gre za porabo pitne vode za lastne potrebe,
da ne gre za porabo pitne vode za izvajanje gospodarske, obrtne ali
dejavnosti ,
da se pitno vodo dostavlja na naslov stalnega prebivali96a uporabnika.

druge pridobitne

(6) V kolikor so pogoji iz petega odstavka tega elena izpolnjeni, javno podjetje vpige uporabnika v
Evidenco na podlagi javnega pooblastila, da odlo6a v enostavnih upravnih postopkih, ki ga mestna
ob6ina podeli javnemu podjetju. V prirneru, da javno podjetje zavrne vpis v Evidenco, o tem izda
sklep, zoper katerega je mo2na prito2ba, o kateri odlo6a 2upan.

(7) Javno podjetje Evidenco sproti a2urira ter jo posreduje mestni ob6ini.

IV. DOBAVA PITNE VODE

7. elen

(1) Uporabnik ali javno podjetje mestno ob6ino obvestita o za6etku pomanjkanja pitne vode zaradi
suge na obmo6ju dolo6enega gospodinjstva ali na o2jem delu mestne ob6ine. S pisno odredbo
2upan dolo6i posamezne o2je dele v mestni ob6ini, kjer so uporabniki upravieeni do subvencioniranja
strogkov prevoza pitne vode (v nadaljevanju: odredba). V kolikor obvestilo o zaeetku pomanjkanja
pitne vode posreduje uporabnik, lahko 2upan preveri stanje pri javnem podjetju in se gele na podlagi
tega odloei o izdaji pisne odredbe.

(2) Odredba se objavi na spletni strani mestne ob6ine.

(3) Upravieenost do subvencioniranja strogkov prevoza pitne vode po odredbi velja do preklica.
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8. elen

(1) Dobavo pitne vode uporabnikom tahko izvaja le pravna oseba, ki ima ali upravlja s cisterno in
pripadajo60 opremo za polnjenje in za distribucijo pitne vode ali se ukvarja s prevozom pitne vode
(v nadaljevanju: dobavitelj). Seznam upravi6enih dobaviteljev se nahaja pri mestni obeini in pri
javnem podjetju.

(2) Uporabnik naro6a dobavo pitne vode preko javnega podjetja, s katerim dogovori naroeilo o
kolieini (m3) pitne vode in gtevilu prevozov. Javno podjetje uredi ter uskladi naro6ilo z dobaviteljem
na naein, da dobavitelj uporabniku dostavi pitno vodo Cim prej po naro6ilu dobave.

(3) Javno podjetje za namen iz drugega odstavka tega elena objavi kontaktno gtevilko na svoji spletni
strani

9. elen

(1) Uporabnik je do12an dostavnemu vozilu dobavitelja za prevoz pitne vode zagotoviti neoviran
dostop do mesta polnjenja.

(2) Uporabnik je v celoti sam odgovoren za higiensko ustreznost mesta polnjenja.

(3) Dobavitelj je odgovoren za dobavo pitne vode, ki ustreza standardu pitne vode po priporoeilih
Nacionalnega ingtituta za javno zdravje, prav tako pa tudi za ustreznost dostavnega vozila in lastnih
cevovodov, ki jih uporablja pri polnjenju.

(4) Odvzem pitne vode lahko dobavitelj opravi samo na za to dolo6enih polnilnih mestih, ki so
opremljena z merilniki izto6ene vode in po predhodno pridobljenem pisnem soglasju javnega
podjetja.

v. NAeIN SUBVENCIONIRANJA STROgKOV PREVOZA PITNE VODE

10. elen

(1) Ob vsakem opravljenem prevozu pitne vode izda dobavitelj dobavnico oziroma nalog o koli6ini
dobavljene pitne vode ter jo preda uporabniku v potrditev.

(2) Dobavitelj na podlagi potrjene dobavnice izstavi mestni obeini ra6un za subvencioniranje prevoza
pitne vode, potrjeno dobavnico posreduje javnemu podjetju, na podlagi katere to izda uporabniku
raeun za dobavljeno pitno vodo

(3) Dobavitelj mestni ob6ini izstavi ra6un iz drugega odstavka tega elena praviloma enkrat mese6no
Raeunu za subvencijo mora dobavitelj prilo2iti seznam opravljenih prevozov pitne vode ter kopijo
dobavnice ozirorna naloga, potrjenega s strani uporabnika.

(4) Mestna obeina poravna strogke prevoza pitne vode v dele2u 100% Bz sredstev prora6unske
rezerve

11. 61en

(1) Javno podjetje za prevzeto pitno vodo izstavi ra6un uporabniku.

(2) Uporabnik je na podlagi prejetega ra6unajavnemu podjetju do12an poravnati strogek dobavljene
pitne vode po ceni, ki velja v mestni obeini z vsemi predpisanimi dajatvami.
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12. elen

Posamezno gospodinjstvo je upravieeno do subvencionirane dobave pitne vode z najve6 iestimi
prevozi z eno cisterno pitne vode v posameznem koledarskem letu, za morebitne dodatne prevoze
pitne vode strogke prevoza v celoti plada uporabnik sam.

VI. SKLENITEV POGODBE

13. elen

Mestna ob6ina, javno podjetje in dobavitelji sklenejo pogodbo, s katero podrobneje uredijo naein
izvajanja tega odloka in vodenje evidenc.

VII. KONeNA DOLOeBA

14. 61en

Ta odlok za6ne veljati naslednji dan po objavi v Medob6inskem uradnem vestniku.

gtevilka:
Datum :

2u PAN
Aleksander Saga ARSENOVIe



OBRAZEC 1

VLOGA ZA VPIS v EVIDENCO UPRAVIeENCEV SUBVENCIONIRANEGA PREVOZA PITNE
VODE

• Podatki vlagatel ja:

(ime in priimek)

(naslov stalnega prebivali96a: ulica, higna gtevilka, poitna gtevilka, ime pogte)

(kontaktna itevilka telefona oz. e-pogta)

(zakontti zastopnik ali poobla§6enec vlagatelja)

• Podatki o mestu dobave pitne vode:

(naselje, ulica, higna gtevilka, poStna gtevilka, ime pogte)

• Skupai Stevilo uporabnikov pitne vode: (gre za uporabnike skupnega gospodinjstva vlagatelja, kI
stalno bivajo na istem naslovu kot vlagatelj)

Vlagatelj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da:
> imamo vsi uporabniki, na zgoraj navedenem naslovu stalno prebivaligee;
> na zgoraj navedenem naslovu ni mo2nosti prikljueitve najavno vodovodno omre2je;
> bomo uporabniki pitno vodo uporabili zgolj za lastne potrebe;
> pitne vode ne bomo uporabili za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne

dejavnosti .

Datum : Podpis vlagatelja:



Sabina REUIC

Od:
Poslano:
ZHF a •
Zadeva:

Samo Peter MEDVED
eetrtek, 08. september 2022 11:10
Sabina RELJIe
RE: odlok - pitna voda

V redu je

From: Sabina REUIC <Sabina.reljic@maribor.si>
Sent: Thursday, September 8, 2022 10:20 AM
To: Samo Peter MEDVED <SamoPeter.Medved@maribor.si>
Subject: FW: odlok - pitna voda

Pod2upan bi prosim pogledali odlok, in potrdili, e se strinjate seveda.
Hva la
Lps

From: Branka KRAJNC <Branka.KRAJNC@maribor.si>
Sent: Thursday, September 8, 2022 10:17 AM
To: Sabina REUle <Sabina.reljic@maribor.si>
Subject: odlok - pitna voda

Zdravo Sabina.

Kot dogovorjeno ti posredujem Odlok o natinu opravljanja dela lokalne gospodarske javne sluibe urejanja in
ei§€enja zelenih javnih povriin v Mestni obEini Maribor - prva obravnava.

LP, Branka

Branka KRAJNC
Sekretariat za splo§ne zadeve
Slu2ba za pravne zadeve
Ulica heroja Staneta 1
2000 Maribor

T: 02 2201 399
E: branka.krajnc@maribor.si
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Branka KRAJNC

() (1 :
Poslano:
7=p a :
Zadeva:

Lidija KREBL
eetrtek, 08. september 2022 09:56
Branka KRAJNC
Re: odlok - pitna voda

Potrjujem .

Dobite Outlook za Android

From: Branka KRAJNC <Branka.KRAJNC@mariE)or.si>
Sent: Thursday, September 8, 2022 9:54:08 AM
To: Lidija KREBL <Lidija.KREBL@maribor.si>
Subject: odlok - pitna voda

Pozdravljena.

Vljudno prosim za pregled ter potrditev Odloka o naeinu opravljanja dela lokalne gospodarske javne sluibe
urejanja in eiieenja zelenih javnih povriin v Mestni obeini Maribor - prva obravnava.

Lep pozdrav.

Branka KRAJNC
Sekretariat za splo§ne zadeve
Slu2ba za pravne zadeve
Ulica heroja Staneta 1
2000 Maribor

T: 02 2201 399
E: branka.krajnc©2rnaribor.si
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