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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Sklepa o potrditvi Programa oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 

do 2026 
   
    
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) in 25. 
člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), predlagam občinskemu svetu v 
obravnavo in sprejem predlog Sklepa o potrditvi Programa oskrbe s pitno vodo za obdobje od 
2022 do 2026. 
 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog sklepa, 
-  Program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2026. 
  



    Predlog 
 
Na podlagi 25. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) in 70. člena Poslovnika 
Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17), je Občinski svet Občine Cirkulane 
na svoji __. redni seji, dne __. __. 2021 sprejel 

 
S  K  L  E  P  

o potrditvi Programa oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2026: 
 

 
1. Občinski svet Občine Cirkulane potrdi Program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 

2026, ki ga je meseca oktobra 2021 pripravilo Komunalno podjetje Ptuj d.d. 
 
2.   Ta sklep začne veljati z dnem podpisa. 

 
 
Številka: 007-__/2021 
Datum: 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Javna služba oskrbe s pitno vodo se izvaja v skladu s programom oskrbe s pitno vodo. Program 
oskrbe s pitno vodo se izdela za vsako občino posebej in mora vsebovati podatke o: 

-  infrastrukturi in osnovnih sredstvih, namenjenih opravljanju javne službe ( javnih vodovodih in 
zunanjih hidrantnih omrežjih za gašenje požarov, zajetjih za pitno vodo in rezervnih zajetjih 
za pitno vodo in njihovih zmogljivostih za oskrbo s pitno vodo, vodnih pravicah za 
navedena zajetja, vodovarstvenih območjih, njihovem označevanju in izvajanju drugih 
ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja in cenah obveznih storitev 
javne službe) 

- o načinu izvajanja javne službe (številu priključkov in odjemnih mest na javnem vodovodu, 
vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe,  ukrepih za 
zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnih vodovodih, ukrepih za 
zmanjševanje vodnih izgub v javnih vodovodih,  ukrepih za zagotavljanje rezervnih zajetij 
za pitno vodo,  režimih obratovanja rezervnih zajetij za pitno vodo, režimu nadomeščanja 
rezervnih zajetij, načinu obveščanja uporabnikov javne službe, izvajanju posebnih storitev 
z uporabo javne infrastrukture in javnih površinah, za katere se iz javnega vodovoda 
zagotavlja pitna voda za pranje, namakanje ali oskrbo s pitno vodo, ki je namenjena splošni 
rabi). 

Predloženi program je enotno pripravljen za 23 občin, v katerih koncesionar Komunalno podjetje 
Ptuj d.d. opravlja gospodarsko javno službo. Predlog programa oskrbe s pitno vodo mora pripraviti 
koncesionar za obdobje štirih koledarskih let. 
V Občini Cirkulane se s pitno vodo oskrbuje 2291 prebivalcev. Način izvajanja javne službe je 
sprejet v Odloku o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v 
Občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2010), Odloku o predmetu in pogojih 
za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 28/2010) ter v Tehničnem pravilniku o javnem vodovodu v Občini Cirkulane (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 17/2007). 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 


