
MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK  ŠT. 5, 20. 3. 2015

(3)Javno podjetje Komunala Slovenska Bistrica d. o. o. izvaja 
javno službo oskrbe s pitno vodo v naseljih Spodnja in Zgornja 
Gorica, Podova, Brezula in delu Rač .

Režijski obrat Občine Rače-Fram pa v naseljih Planica, Ran-
če, Šestdobe, Kopivnik, Loka pri Framu, Morje, Fram, Požeg, 
Ješenca ter delu Rač.

(4)Sestavni del tega odloka je grafični prikaz načina izvajanja 
javne službe po naseljih.

5. člen
(1)Javno podjetje Komunala Slovenska Bistrica d. o. o. pri-

dobi z dnem uveljavitve tega odloka javno pooblastilo za izva-
janje javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo za obdobje 
petih let.

(2)Javno pooblastilo se konkretizira s pogodbo.

6. člen
 S sprejetjem tega odloka ostajajo v veljavi določbe Odloka 

o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Rače-Fram, ki oprede-
ljujejo: 
- vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporedi-

tev, 
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
- pravice in obveznosti uporabnikov, 
- vire financiranja gospodarske javne službe in način njihovega 

oblikovanja, 
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje go-

spodarske javne službe, ki so lastnina republike ali lokalne 
skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, 
ki ga uživa, 

- druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospo-
darske javne službe. 

7. člen
Z dnem sprejetja tega odloka preneha veljati Odlok o določi-

tvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe 
s podelitvijo koncesije za dejavnosti oskrbe s pitno vodo (MUV, 
št. 12/97).

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 
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Na podlagi 61.člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, 
Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-
ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list 
RS, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 
57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 
92/13 in 38/14), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-
ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11-ORZGJS40), 15.člena Statuta 
Občine Rače-Fram (MUV, št. 27/11) Odloka o lokalnih gospo-
darskih javnih službah v Občini Rače-Fram (MUV, št. 4/12 in 
27/14), Odloka o ustanovitvi režijskega obrata (MUV, št. 20/99) 
ter Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska 
Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve d. o. o. (MUV, 
št. 16/13) je Občinski svet Občine Rače-Fram na svoji 4. redni 
seji, dne 25. februarja 2015 sprejel 

O D L O K 
o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno 

vodo v Občini Rače-Fram

1. člen
Ta odlok določa način izvajanja obvezne javne gospodarske 

službe oskrbe s pitno vodo v Občini Rače-Fram (v nadaljevanju: 
občina). 

2. člen
(1)S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe 

iz prvega člena tega odloka, in sicer njena organizacijska in pro-
storska zasnova.

(2)Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso 
urejena s tem odlokom, se uporablja Odlok o oskrbi s pitno vodo 
na območju Občine Rače-Fram (MUV, št. 11/09) ter ostali pred-
pisi s področja varstva okolja. 

3. člen
(1)Namen tega odloka je zagotavljanje varne in zanesljive 

oskrbe s pitno vodo. 
(2)Javna služba se izvaja na način določen v 5.členu tega od-

loka. 

4. člen
(1)Javna služba oskrbe s pitno vodo se izvaja na celotnem 

območju Občine Rače-Fram.
(2)Javno službo iz prvega člena tega odloka opravljata režij-

ski obrat Občine Rače-Fram in javno podjetje Komunala Sloven-
ska Bistrica d. o. o. 

Režijski obrat izvaja javno službo na podlagi Odloka o usta-
novitvi režijskega obrata, javno podjetje Komunala Slovenska 
Bistrica d. o. o. pa na osnovi odloka o ustanovitvi javnega podje-
tja in pridobljenega javnega pooblastila. 


