
Povzetek vsebine 

odloka: 

S pogodbo o izgradnji in obratovanju  ter skupnem upravljanju regionalnega  

sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo Pomurja  z dne 21.01.2005  in 

aneksa št. 1 k tej pogodbi, št. 9695-0018/2010 z dne  23.03.2010 so se občine 

iz UE Lendava dogovorile in zavezale, da bo skupni upravljavec te 

vodooskrbe javno podjetje EKO-PARK d.o.o. Lendava s tem, da 

infrastruktura, ki ni skupnega pomena ostane v upravljanju  tistih 

upravljavcev, ki jih določi posamezna občina na svojem območju. 

Zakonodaja (Zakon o gospodarskih javnih službah, odloki posameznih občin, 

Uredba o oskrbi s pitno vodo) določa, da se status upravljavca  med drugim 

lahko pridobi s podelitvijo koncesije ali z ustanovitvijo javnega podjetja. V 

konkretnem primeru vodooskrbe – podsistem A je edina izvedljiva varianta za 

določitev upravljavca ta, da občine iz območja UE Lendava postanejo 

solastnice javnega podjetja EKO  PARK Lendava d.o.o. 

Javno podjetje EKO-PARK Lendava d.o.o. je bilo s strani Občine Lendava 

kot edine ustanoviteljice oz. družbenice ustanovljeno leta 2007, takrat z 

osnovnim kapitalom 8.763,1447 EUR. S kasnejšimi dokapitalizacijami tega 

javnega podjetja s strani Občine Lendava je znašal osnovni kapital podjetja 

208.763,00 EUR, h kateremu se prišteje tudi nerazporejeni dobiček iz 

preteklih let v višini 107.960,00 EUR. Tako znaša vrednost javnega podjetja 

pred dokapitalizacijo s strani drugih občin UE Lendava 316.722,00 EUR, po 

dokapitalizaciji pa je vrednost osnovnega kapitala tega podjetja 543.430,36 

EUR.  

 

Dejavnost javnega podjetja je razvrščena po Standardni klasifikaciji 

dejavnosti, kot registrirane dejavnosti v PRS pa se vpišejo: 

 

E/36.000   Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 

E/37.000   Ravnanje z odplakami  

E/38.110   Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 

E/39.000   Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 

N/81.300   Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice  

 

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi je v odloku  določen nov 

organ, to je  svet ustanoviteljic (14. člen odloka). Pristojnosti sveta 

ustanoviteljic so določene v 16. členu odloka, nanašajo pa se na oskrbo 

prebivalstva s pitno vodo na območju Pomurja – sistem A.  Svet 

ustanoviteljic sprejema odločitve  z 90 % lastniško večino. Sklepi sprejeti s 

takšno večino so zavezujoči za vse občine ustanoviteljice.  

 



Po veljavnosti tega odloka bodo župani v notarski obliki podpisali tudi 

pogodbo o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo (družbeno pogodbo). 

V tej pogodbi bodo družbeniki med drugim  podrobno uredili in določili 

pogoje izstopa in izključitve ustanoviteljice te izplačila odškodnin iz tega 

naslova.  

 

Presoja posledic:  Posamezne ustanoviteljice so same sprejele odločitev o vrsti dokapitalizacije, 

torej ali  bodo podjetje EKO – PARK d.o.o. dokapitalizirale s stvarnim 

vložkom (delež občin v objektu v TLP 10) ali s finančnim vložkom v višini 

10.000,00 EUR.  

 

Osnovni vložki ustanoviteljic so razvidni iz 11. člena predloženega odloka. 

Tako so s stvarnim vložkom podjetje dokapitalizirale občine Lendava, 

Črenšovci, Kobilje  in Turnišče in  z denarnim vložkom občine Dobrovnik, 

Odranci in Velika Polana. 

 

V primeru dokapitalizacije s skupnim lastništvom v zgradbi TLP 10 v 

Lendavi se razreši vprašanje stroškov vzdrževanja in nadaljnje usode tega 

podjetja. Dosedanja praksa je pokazala, da se tovrstno skupno lastništvo 

objektov v praksi ni obneslo. Pričakovati je, da se bo vrednost podjetja EKO 

PARK d.o.o. povečala na ravni 5 – 10 % letno, kar pomeni, da bo ta oblika 

lastnine prinašala večje učinke, kot so jih lastnice objekta TLP 10 imele do 

sedaj. Hkrati pa odpadejo tudi stroški dosedanjega  vzdrževanja  objekta. 

 

Dodatna 

obrazložitev: 

Sprejem »odloka v predloženi obliki«  je nujen, da bi lahko nemoteno 

nadaljevali realizacijo projekta Vodooskrba Pomurja  - podsistem A. Sedaj 

predloženo besedilo odloka je bilo večkrat usklajevano,  pripombe in 

dogovori so upoštevani. Vsaka sprememba besedila v obliki amandmajev bi 

povzročila proces nadaljnjega usklajevanja in ponovitve postopkov na 

občinskih svetih občin, ki so odlok že potrdile.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


