
oBiTNARAZKRTZJE
Stevilka: OSL} / 20'l'6-1
Datum:18.5.2016

Na podlagi 20. tlena Statuta Obiine RazkriZje (Uradni list RS, Et. 12/99, 2/01,, 38/04 n 28/12) ln 1'4.

dlena Poslovnika Obdinskega sveta obdine RazkriZje (Uradni list RS, St. 35/99., ..33/01' n 28/12)

sklicujem

2. TZREDNO SEJO
Obiinskega sveta Obiine flazkriilie,

ki bo v ponedeliek,23.5.2016, ob L6. uri,
v Poroino-seini sobi Obiine RazkriZie.

Za selo predlagam naslednji

DNEVNI  RED:
1. Ugotooiteo naozodih Elanic in

potrditeo dneonega reda.
2. Seznanitea s Sporazumom o lastniitou in upraoljaniu Sistema C.

Ker je Sporazum o lastniifou in uyraaljanju Sistema C zelo pomemben dokument, o katerem se bo
odloialo na 1. skupni izredni seji obiin iz Uprazsne enote Ljutomer in 2. skupni seji obiin iz Upraane
enote Gornja Radgona, kar pomeni, da bodo hkrati na istem mestu potekale izredne seje osmih
obdinskih saetou iz obmoija obeh uprattnih enot, tako tudi 3. izredna seja obiinskega saeta Obdine
Razkiije, uam lelimo o tem na naii 2. izredni seji podati podrobnejie informacije. Za skupno sejo
aseh obiinskih soetoa aam prilagamo aabilo in tudi gradioo.

PRILOGI:
- vabilo za skupno seio obtinskih svetov UE Ljuotmer in Gorgnia Radgona in 3. Izredne seie
obtinskega sveta Obtine Razkriije,
- Predlog Sporazuma o lastniStvu in upravlianju Sistema C

Porodevalci k 2. todki dnevnega reda bodo:
- stanko IVANUSIC, Davorin KURBUS, direktor Javnega podjetja prlekija d.o.o.,

Vabljeni:
- tlanice in Clani Obiinskega sveta Obdine RazkriLje,
- ilanice in dlani Odbon za gospodarske dejavnosti, turizem, kmetijstvo in varstvo okolja,

Y

dlanoa obdinskega saetn ter ostalih vabljenih in

|llrctv tEtu/|
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Obdina RazkriZje, Safarsko 42, 9246 RazkriZje, tel.: +386 (0)2 584 99 00, fax: **ieO (O)Z Sga gS Ot,
e-mail: obcinarazkrizje@siol.net, www.razkrizie.si,

matidna 5t. 1332163, lD za DDV: 5184157020, TRR: 01376-0100013782



oBiTNARAZKRTZJE
Stevilka: 0324/201G1
Datum: 18.5.201.6

Na podlagi 20. dlena Statuta ObCine RazkriZje (Uradni list RS, 3t. 12/99,2/01,,38/04 tr.28/12) lrl.1'4.

dlena Poslovnika Obdinskega sveta obdine RazkriZje (Uradni list I{S, 5t. 35/99, 33/0'1, n 28/12)

sklicujem

SKLICUJEM
L. skupno izredno sejo obiinskih svetov Obiin UE Ljutomer,

2. skupno izredno sejo obiinskih svetov Obiin UE Gornja Radgona
in s tem

3. izredno sejo obiinskega sveta ObEine RazkriZje,

V KOCBEKOVI DVORANI
KULTURNEGA IN UPRAVITEGA SREDISCA SVNU JURIJ ON SCATTMCI

Za sejo predlagam naslednji

dnevn i  red :

Otvoritev seje in ugotovitev sklepdnosti
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Obravnava in sprejem Sporazuma o lastni5tvu in upravljanju sistema C

Zaradi zakljudevanja postopkov investicije Pomurski vodovod - sistem C je ta seja osmih
obdinskih svetov skupna, ker sporazum, ki ga obravnavamo na tej seji mora biti sprejet v
enakem besedilu s strani vseh obdinskih svetov. Zato tudi prosim, da si delo in svoj das
organizirate tako, da boste na seji lahko prisostvovali.

POROdEVALCI k 3. todki dnevnega reda:
- mag.Boris Jagodid, In5titut za javne sluZbe
- dr. Sime Ivanjko po narodilu Obdine Gornja Radgona
- mag. Zlatko Erlih, Komunala Radgona d.o.o.
- uni.dipl.ekon. Davorin Kurbos, direktor JP Pr
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PREDLOG

Obiinski svet

Safa rsko IA, 9246 RazkriZje

SteviLka:
Kraj in datum:

Na podtagi 29.t1.. Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; ULRS, at. 4lO7 - UPB2, 2ilOS - odl. U5, 76/08,
79/09,51110,84110 - odt. U5, 4ort2-ZU)F,14/15 - ZUUJFO),14.41. Statuta Obiine RazkriZje (UlnS, St.
12/99,2/O1,38104,28112) in predtoga Sporazuma o lastniitvu in upravtjanju sistema C, s katerim je bil
Obtinski svet Obtine Razkri2je seznanjen dne ..................... na seji, je Obiinski svet Obtine
Razkri2je na ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .sej i  dne ... . . . . .  sprejel naslednji

ts

SKLEP

1. ObEinski svet Obiine RazkriZje potrjuje Sporazum o lastniStvu in upravtjanju sistema C.

Stanko IVANUStC
ZupRtrt

f-;;;t

e

Postano:
- Obf ini Apate, Apaie 42B.,9253 Apate;
- Obtini Gornja Radgona, partizanska cesta 13,9250 Gornja Radgona;
- obiini Krizevci, Krizevci pri Ljutomerull,g2A2Krizevci pri Ljutomeru;
- Obeini Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer;
- Obiini Radenci, Radgonska cesta 9,9252 Radenci;
- Obiini SvetiJurij ob Siavnici, Utica Branka Krefta 14, g2l|SvetiJurij ob Siavnici;- ObiiniVerZej, Utica bratstva in enotnosti g,g2(1VerZej;
- Javnemu podjetju Prtekija d.o.o., Babinska cesta 2A, 9240 Ljutomer.

OdloZeno:
- v spis.
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OeelNn RpneE, Apaie 428, 9253 Apade, lD za DDV: sl 91194652, kijo zastopa iupan Franc pi2moht, in

oedNn GoRNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, tD za DDV: st 40051g45, kijo zastopa iupan
Stanislav Rojko, in

oBef NA KRlzEVCl, Kriievci pri Ljutomeru LL,924lKriZevci pri Ljutomeru, lD za DDV: sl g45g2o57,kijo zastopa iupan
mag. Branko Belec, in

oBef NA UUTOMER, Vrazova ulica L, 9240 Ljutomer, lD za DDV: St 6ozL44o6, kijo zastopa Zupanja mag. olga Karba,
in

oBelNA RADENCI, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, lD za DDV: sl 53gk64o,kijo zastopa iupan Janez Rihtarii, in

oBefNA RAZKRIAE, Safarsko 42,g246Razkriije, tD za DDV: st84157020, kijo zastopa iupan stanko lvanuiid, in

OBCINA SVETI JURIJ OB SeAVNlCl, Ulica Branka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Siavnici, tD za DDV: St 35G70243, kijo
zastopa iupan Miroslav Petrovii, in

oBef NA VERZEJ, Ulica bratstva in enotnostiS,gz4tveriej, tD za DDV: st 71491821, kijo zastopa iupan slavko petovar

(v nadaljevanju vse skupaj: obdine)

sklepajo naslednji

Sporazum o lastniStvu in upravljanju sistema C

t. sProSNE DOTOCBE

1. tlen
(pomen izrozov)

V sporazumu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
L. obiine so vse obdine, kiso podpisnice, tega sporazuma;
2' GJS je obvezna obdinska gospodarska javna sluiba oskrba s pitno vodo, kot je opredeljena v vsakokrat veljavnih

zakonih, ki urejajo gospodarske javne sluibe in driavnih ali obdinskih predpisih, sprejetih na podlagi in v skladu
z zakoni, in izvajanje katere so za svoje obmodje doline zagotavljati obdine;

3' GJl je javni vodovod, kije kot obdinska gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajanju GJS in je v lasti ali
solastnini obdin in ga obdine oddajajo v upravljanje in najem JPP. Sestavni del GJlje tudi zunanje hidrantno
omreije za galenje poiarov, kije nelodljivo hidravlidno povezano z javnim vodovodom;

4. JPP je Javno podjetje prlekija d.o.o.;
5. KORA je JP Komunala Gornja Radgona d.o.o.;
6' sistem c je GJt, potrebna za izvajanje GJS na obmodju obiin, ne glede na vir financiranja in lastniiwo;
7'  noiemna pogodbaje pogodba, ki je al ibo sklenjena med posamezno obdino al iobi inamina enistrani in Jpp

kot izvajalcem GJS na drugi strani, in ki ureja upravljanje in najem GJlter izvajanje GJS;
8. obiine Pomuria so obdine, ki urejajo izvajanje 6JS in vkljudujejo vse obdine sistemov A, B in C;
9' pogodbo |005 ie Pogodba o izgradnji in obratovanju ter skupnem upravljanju regionalnega sistema oskrbeprebivalstva s pitno vodo Pomurja, podpisana dne 21. 1. 2005 med obdinami pomurja in Ministrswom za okolje

in prostor;
LO' aneks it -1je aneks k pogodbi 2005, podpisan 23. 3. 2010 med obdinami pomurja in Ministrstvom za okotje in

prostor;

LL' pogodba 2010 ie Pogodba o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju projekta >oskrba s pitno vodo
Pomurja - sistem c, 5t. 354-430/20L0-]-322<<, podpisana 1. g. 2010 med obiinami sistema c;

Sporazum obdin Sistema C Stran 1
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L2. Odlok o ustonovitvije Odlok o ustanoviWi Javnega podjetja Prlek'rja d.o.o. (UL 2a/2OO9l;
L3. druibeno pogodbaje dru2bena pogodba, opr.5t. SV 235/09, sklenjena 29.5. 2009, med obdinami;
3.4. Direktivo 201 /B/EU je direktiva 2Ota/B/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 26. februarja 2OL4 o

podeljevanju koncesijskih pogodb (Uradni list Evropske unije 5t. L9a/Ll;
L5. Uredbo MEDO je Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obEinskih gospodarskih javnih

sluZb va rstva okolja ( U rad ni list RS, 3t. 87 h2 in tO9 / 121;
L6. ZDDV-L je Zakon o davku na dodano vrednost (UL 13/11, do 90/15);
17. ZGJS je Zakon ogospodarskih javnih sluibah (U132/93 do57/tLl;
L8. ZJN-3 je Zakon ojavnem naroianju (UL 91/15);
L9. ZLS je Zakon o lokalnisamoupravi (UL94/07 doL lLSl;
20. ZSPDSLSje Zakon o stvarnem premoienju driave in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL 85/10 do76/L5l;
2L. ZVO-7 je Zakon o varstvu okolja (UL 39/06-upb do 56/15).

Stranke sporazuma uvodoma ugotavljajo, da:

2. ilen
(uvodne doloibe)

a) so obdine na podlagi 1. todke 1. odstavka 149. dlena ZVO-L,2. db 8. dlena ZGJS,51. ilena ZLS, Uredbe o
oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, 5t. 88/L2), obdinskih odlokov in ostalih driavnih ali obdinskih aktov
doline zagotavljati izvajanje GJS;

b) so obiine prejele odlodbo 5t.: KS oP ROP|/5/2/Pomurje-Sistem C/0 o dodelitvi sredstev za projekt >rOskrba
s pitno vodo Pomurja - Sistem C<, na podlagi katere so prejele 32.063.133,56 EUR nepovratnih sredstev iz
Kohezijskega sklada Evropske u nije,

c) so obiine Pomurja in Ministrstvo za okolje in prostor podpisale pogodbo 2005, s katero so se zavezale v
dasu obratovanja celotnega sistema Pomurja zagotavljati izvajanje GJS s skupnim javnim podjetjem ter
oblikovati enotno cenovno politiko in tarife (5. alineja 2. dlena);

d) so obdine Pomurja in Ministrstvo za okolje in prostor podpisale aneks 5t. 1, s katerim je bil skupnivodovodni
sistem razdeljen na tri celovite vodovodne sisteme A, B in C, ki lahko delujejo kot zakljudene celote (1.
odstavek 2. in L. odstavek 5. dlena);

e) aneks St. 1 v 20. dlenu doloda, da v primeru enostranskega odstopa od pogodbe 2005 in aneksa 5t. 1 obiina,
ki bi odstopila, odgovarja za vse dodatne stroike ostalih podpisnic in drugo 5kodo, ki bi zaraditega nastala;

f) so se obdine v 19. ilenu aneksa 5t. L zavezale, da vsaj pet let po zakljuiku Operativnega programa razvoja
okofjske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 ne bodo bistveno posegale v lastniStvo
upravljavcev in novozgrajene infrastrukture, in da ne bodo bistveno spreminjale ekonomskih elementov,
opredeljenih v vlogi za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada;

g) so obdine sistema C podpisale pogodbo 2OLO, pri demer soglasja k tej pogodbi ni dalo Ministrstvo za okolje
in prostor, zaradi iesar zaveze, dane Ministrstvu za okolje in prostor v pogodbi 2005 in aneksu 1 niso bile
spremenjene;

h) je Svet ustanoviteljic JPP na svoji 32. seji soglasno s sklepom potrdil ugotoviwena izhodiSda, smiselno
povzeta iz podpisanih pogodb z Ministrstvom za okolje in prostor, po katerih:
- jdskupni izvajalec GJS in upravljavec obstojeie in novo zgrajene GJI obiin JPP za obmoije celotnega

Sistema C,
- sodelujode obtine ne bodo bistveno posegale v lastniitvo upravljavcev, ne bodo bistveno spreminjale

lastniStva GJl, ki je bila zgrajena v okviru Sistema C in ne bodo bisweno spreminjale ekonomskih
elementov podanih v vlogi za pridobitev sredstev kohezijskega sklada,

- bodo vse obiine izvajale enotno cenovno politiko tako, da bodo uveljavile enako ceno omreinine na
nivoju premera posameznega vodomera in enako ceno vodarine, ob pogoju, da se 100% zbranih

Sporazum obtin Sistema C Stran 2
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sredstev amortizacije na ravni celotnega Sistema C deli med sodelujoie obiine tako, da vsaki
sodelujodi obEini, ne glede na njeno vrednost in lastni5tvo GJl, mesedno pripada celotna najemnina, ki
so jo po enotni ceni omreinine pladali uporabniki storitev GJS te obiina,

- v primeru enostranskega odstopa posamezne sodelujode obiine, ki pomeni ravnanje posamezne
sodelujote obdine, ki bi bilo v neskladju ali v nasprotju z doloiil i sklenjenih pogodb ter drugih
dokumentov in/alivoljo vetine drugih sodelujodih obdin, takSna obiina skladno s sklenjenim aneksom
5t.1 prevzame celotno tveganje morebitnega vraianja kohezijskih sredstev.ter nosi dodatne stroike in
drugo 5kodo, ki bi zaradi tega nastala

- so dosegle soglasje glede razumevanja in sprejemanja danih kohezijskih zavez Sistema C.
je ugotovitvena izhodi5da in sklepe, sprejete na 32. Seji Sveta ustanoviteljic JPP, potrdilo MinistrsWo za

okolje in prosto[
pri razmerju med obiinami, obdinami in JPP, obdinami in KORA ter JPP in KORA ne gre za javno-zasebno

partnersWo v smislu Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (UL L27/2006l, ker so vse stranke sporazuma
javni partner oziroma drug javni partner v smislu f . in 2. toike 5. dlena cit. zakona;
je podelitevpravice izvajanja GJS javnemu podjetjuJPP dopustna na podlagi3. alineje 6. in 25. ilena ZGJS

in direktive 2OLa/B/EU;
je horizontalno sodelovanje med JPP in KORA dopustho pod pogoji iz 5. odstavka 28. dlena ZN-3 ter sodno
prakso SodiSia Evropske unije {predvsem sodba v zadevi C-480/05).

3. Elen
(vsebino sporazumo)

(1) Obdine sistema C se s tem sporazumom zavezujejo, da bodo:
- v svojih lokalnih predpisih najpozneje do 30. 6,2016 dolotile enega skupnega upravljavca GJI in izvajalca

GJS na obmodjih obtin, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz objektov in naprav sistema C;
- v sodelovanju s svojimi dosedanjimi izvajalci GJS in upravljavci GJI se bodo obdine aktivno vkljudevale v

postopke primopredaje obstojede in nove infrastrukture, oz. prevzemanja GJI ter pripadajodih

dokumentov, podatkov ...;
- sprejele nov odlok o ustanovitvi JPP in s tem odpravile obstojeia neskladja v medsebojnih razmerjih in

pristojnostih organov, ter neskladja z doloiil iveljavnih sploinih predpisov;
- poenotile pravne podlage, ki urejajo enotno upravljanje GJI in izvajanje GJS, skladno z dolodili tega

sporazuma in podpisanih pogodb 2005, aneksa 5t. 1 in pogodbe 2010, in sicer najpozneje do 31.8.2016, in
tako, da bodo v enotni vsebini sprejele in uveljavile odloke o oskrbi s pitno vodo in tehnidne pravilnike o
javnem vodovodu;

- sklenile z JPPjem, nove najemne pogodbe, in sicer najpozneje do 31. 8. 2016, vse v enaki vsebini, skladni
s tem sporazumom;

- izvajale enotno cenovno politiko na nadin, da bodo v vseh ob6inah uveljavile enako cene omreinine glede
na premer vodomera in enako ceno vodarine, kijih potrjuje Svet ustanoviteljig ter da bodo praviloma
izvajale tudi enotno politiko subvencioniranja cen GJS;

- upoStevale in izvajale dogovorjene obveznosti in zaveze sistema C, v skladu z dolodili tega sporazuma,
sklenjenih pogodb in drugih dokumentov ter v skladu z voljo vedine sodelujodih obdin Sistema C, pri demer
porrni"rn. obtina v primeru drugadnega ravnanja skladno z aneksom 3t,1, prevzame celotno tveganje
morebitnega vradanja kohezijskih sredstev in nosi dodatne stroSke ter drugo 5kodo, ki bi zaradi tega
nastala.

{2) Obdinski sveti obdin sistema C pooblaSdajo iupane, da podpiSejo ta sporazum, in da skladno z doloiil i tega
sporazuma sprejemajo odloditve, potrebne za izvajanje dogovorjenih medsebojnih pravic, obveznosti in
odgovornosti, kiizhajajo iz sklenjenih razmerij in danih zavez, in sicer:

i )

i)

k)

r)

Sporazum obdin Sistema C Stran 3
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skupno upravljanje GJI in izvajanje GJS v vseh obdinah sistema C;

lastniStvo in solastniStvo obstojede ter nove GJI na podroiju GJS;

zagotavfjanje sredstev za razvoj GJS v vseh obdinah sistema C in delitev zbranih sredstev amortizacije javne

infrastrukture med obdinami, skladno z zneski, pobranimi od uporabnikov storitev GJS na obmoiju
posamezne obdine;
skupno politiko tekodega in investicijskega vzdrievanja GJI Sistema C ter skupno izvajanje javnih narotil;

sodelovanje skupnega izvajalca GJS s posameznimi dosedanjimi izvajalci GJS v sodelujodih obiinah sistema

C, pri izvajanju posameznih storitev GJS;
izvajanje dogovorjene enotne cenovne politike za vse uporabnike storitev GJS na obmodju obdin sistema

C: postopek potrjevanja cen in subvencioniranja, izvajanje poradunov razlik med potrjeno in obradunsko

ceno GJS, doloiitev obradunskega obdobja za dolodanje cen javne sluibe, imenovanje organov za pregled

in potrjevanje elaboratov, cen in subvencij, ter druge naloge.

SKUPNO IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUZBE

4. ilep
(doloiitev izvajalca gospodorske jovne sluZbe)

(L) V 5. dlenu Odloka o ustanoviWije doloteno, da je JPP izvajalec GJS zalbmodle vseh obiin ustanoviteljic.
(2) Obdine se zavezujejo vsaj za obdobje veljavnosti sporazuma v delu, v katerem trajanje ni vezano na pogoj ali

omejeno na rok, zagotavljati izvajanje GJS s soustanoviteljstvom javnega podjetia JPP oziroma po uveljavitvi
nove direktive20L4/23/EU smiselno s podelitvijo direktne koncesije (>in-house<).

(3) Obiinski sveti obiin, ki v svojih podrodnih odlokih 5e niso dolodili, da je JPP izvajalec GJS, se zavezujejo
najkasneje do 30. 6.20L6 sprejeti spremembe podrodnega odloka tako, da bo JPP doloden za izvajalca GJS;

( ) Po poteku veljavnosti sporazuma, v delu, v katerem je le-ta vezana na pogoje tega sporazuma, ostaja JPP
izvajalec GJS v vseh tistih obdinah, ki ne razveljavijo dolodiwe izvajalca GJS v javno-pravnih aktih v skladu s
ta krat veljavnim i predpisi ter dogovorjen imi medsebojnimi razmerj i.

LASTNISTVO, CENITEV IN NAJEM GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

5. ilen
( I ost niitvo gos pod o rs ke j av n e i nf rostrukture )

(L) Obdine v skladu s pogodbo 2005, aneksom 5t. 1, pogodbo 2010 in 6. alinejo 23. dlena ZSPDSLS ugotavljajo, da
je na dan sklenitve tega sporazuma lastniStvo GJI urejeno skladno z naslednjimi pravili:
a) po deleiu sofinanciranja (deleinostni princip): za vodne vire in transportne vode, ki so bili financirani iz

sredstev Republike Slovenije oziroma Evropske unije;
b) po legi {domicilni princip): za primarne in sekundarne vode, ne glede na vire financiranja.

(2) SolastniSki deleii so dolodeni v prilogi L in so enaki deleiem iz priloge 2 k pogodbi 2005.
(3) Doloditev GJI iz a in b todke 1. odstavka tega dlena, obdine uredijo v najemnih pogodbah, kijih sklenejo z JPP.
(4) Obiine se. zavezujejo pravodasno izpolniti obveznosti skladno s predpisi o ravnanju s swarnim premoienjem

obdin (morebitna vkljuditev v nairt razpolaganj, objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe ipd.).

il.

i lt.

Sporazum obdin Sistema C Stran 4
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6. Elen
(ze m lj ii ko-k nj ii n o u re d itev I astn i nske provi ce )

7a G!1, kije predmet tega sporazttma, za katero se lastninska pravica vpisuje v zemljiSko knjigo, se stranke sporazuma

dogovorijo, da bodo zemljiSko-knjiine lastnice izstavile zemljiSko-knjiino dovolilo skladno z dogovorjenimi deleii.

7. ilen
(prepoved odtujitve in obremenitve)

Obiine se zavezujejo, da solastniSkih deleiev na GJl, ki je predmet tega sporazuma, ne bodo odtujile ali

obremenile z zastavno pravico, razen na podlagi predhodnega LOO % soglasja vseh ostalih solastnic.

Obiine se zavezujejo, da lastninske pravice na GJI ne bodo odtujile ali obremenile z zastavno pravico, de gre

za takino GJl, brez katere ni mogode izvajati GJS v kateri izmed drugih obiin, razen na podlagi LOO %

predhodnega soglasja vseh udeleZenih obiin.

V pr imeru kr3i tve L.al i2.  odstavka je obdina, kiodtuj ial iobremeniGJl,  odgovorna za morebitno 5kodo, kibi
jo utrpele ostale obdine.

8. Elei
(ce nitev gospodo rske jov ne i nfrastrukture )

(1) Obdine se zavezujejo, da bodo najkasneje do 31. 08. 2016 izvedle cenitev vse GJl, pri demer cenitev izvede

cenilec z licenco Slovenskega inStituta za revizijo. Obdine, ki so na tak nadin Ze izvedle cenitev po 1. 1. 2OL4,te

GJI niso doline ponovno oceniti.
(2) Cenitev financirajo obdine sorazmerno z lastni5tvom oz. solastniStvom GJl, ki 5e ni bila ocenjena, in v ta namen

v proradunu rezervirajo potrebna sredstva.
(3) Cenitev morajo vse obdine evidentirati v svojih radunovodskih evidencah najpozneje L. L.2Ot7 .
(4) Cenitev ne sme biti upoitevana kot podlaga za izraiun najemnine za GJl, ki je bila financirana iz sredstev

Kohez'rjskega sklada ali proraduna Republike Slovenije, do poteka obdobja moinosti izvedbe nadzora s strani
driavnih in evropskih nadzornih organov.

9. Elen
(sklenitev in temeljno izhodiSia nojemne pogodbe)

Na podlagi 6. alineje 3. odstavka 29. ilena ZSPDSLS se obiine zavezujejo najpozneje do 31. 8.2016 z JPP skleniti
vsebinsko enake najemne pogodbe, s katerimi obdine oddajo JPPju v najem in upravljanje lastno in solastniSko
GJl, kije predmet tega sporazuma, in sicer najmanj za das trajanja pravic in obveznostiJPP za izvajanje GJS, ter
skladno s predpisi o driavnih pomoieh. V okviru enotne vsebine najemnih pogodb, obiine uredijo tudi druge
pravice in obveznosti, povezane z GJI in izvajanjem GJS.
JPP lahko izvaja posebne storiWe z GJl, de primarno zagotovi izvajanje GJS in pokrije stroike izvajanja posebnih
storitev. Praviloma se Steje, da so pokriti stroSki izvajanja GJS, te je cena za uporabnike posebnih storitev
najmanj enaka predradunski ceni.

(1)

(21

(3)

(1)

(2)

IV. SODELOVANJE MEDJPP IN KORA

Obdine ugotavljajo, da:

10. flen
(ugotovitve)

- je Obdina Gornja Radgona ustanoviteljica in edina imetnica poslovnih deleiev v KORI,
- je v trenutku podpisa tega sporazuma KORA uradni izvajalec GJS na obmoiju Obiine Gornja Radgona,

Sporazum obiin Sistema C Stran 5
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bo JPP dolofen kot izvajalec GJS na podlagi sprememb obiinskih odlokov tudi na obmodju Obdine Gornja
Radgona.

11. ilen
(soglosje za doloiitev nalog in sklenitev pogodbe)

Obdine soglaiajo, da JPP in KORA skleneta pogodbo, skladno s 3. odstavkom 533. dlena Zakona o gospodarskih
druibah (Uradni list 5t. 55/09-upb do 55/15; v nadaljevanju: ZGD-l).
V primeru, ie soglasja glede vsebine nalog GJS ali pogodbe ni mogode dosedi, se sporna vpraianja predloiijo
Svetu ustanoviteljic JPP, ki o tem odlodi z veiino glasov, pri demer ima vsaka obiina en glas.

12. Elen
(izhodiiia pogodbe)

(1) JPP mora v skladu s pogoji iz tega poglavja sporazuma, ob spoStovanju ZN-3, KORI na letni ravni zagotavljati
prihodke v enaki viSini, kot jih je imela v letu 2015 na podrodju izvajanja storitev GJS oskrbe s pitno vodo, ob
spoStovanju izhodiSd iz tega ilena sporazuma. V primeru spreminjanja prihodkov GJS na s[stemu C, se
sorazmerno spremenijo tudi prihodki iz prvega stavka tega odstavka..

(2) Obdine se dogovorijo, da morata KORA in JPP pri izvajanju dogovorjenih nalog na podrodju GJS zaradi enotne
cene vodarine in enotne cene omreinine in ZN-3 doloditi stroike (cene) kvalitativno na enoto v enaki viSini,
ne glede na to, ali storiWe ali material dobavlja JPP ali KORA (enake izhodiSdne plade, iste cene materiala in
storitev).

(3) KORI se pri izvajanju nalog na podrodju GJS zaradi pravil enotne cene in ZN-3 priznajo primerljive stroikovne
cene, kijih sodasno JPP-ju prizna Svet ustanoviteljic.

(4) V primeru podvajanja poslovnih procesov (na primer GIS) dodatne stroike nosi KORA oziroma Obdina Gornja
Radgona in ne smejo biti sestavni del enotne cene.

OBNOVA GOSPODARSKE JAVNE I NFRASTRUKTURE

13. ilen
(razmejitev med obnovami in vzdrievonjem)

Vzdrievanje GJl, ki predstavlja stroike GJS skladno z radunovodskimi predpisi, ki jih Jpp mora upojtevati, se
pokriva iz cene storitev javne sluZbe aliiz subvencije.
ostala investicijsko-vzdrievalna dela pomenijo investicijsko vzdrievanje oziroma obnovitvene in
nadomestitvene investic'rje, ki se financirajo iz proradunov.

14. ilen
( m e d obii n s ko n ai rtov a nie i n i zvoj o nj e i n ve sti cij ske g a v zd riev o nj o GJ t )

JPP na podlagi skupne uskladitve z obiinami, pripravi usklajen predlog Nadrta investicijskega vzdrZevanja in
obnovitvenih ter nadomestitvenih investicij v GJl, ki ga kot sestavni del Poslovno finandnega natrta Jpp za
prihodnjdieto potrdi pristojni organ Jppja.
Obiine se zavezujejo letno do 30. 9. tekodega leta, obvestitiJPP o nairtovanih investicijsko-vzdrievalnih delih
ter obnoviwenih in nadomestitvenih investicijah v vso GJl, za prihodnje leto, ter ta svoj nadrt do 31.10.
tekoiega leta uskladiti z JPPjem, z namenom usklajenega in racionalnega planiranja ter izvajanja investicij in
vzdrievanja GJl.

Stran 6

(1)

(21

V.

L)

2l

(1 )

(21
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Nadrt investicijskega vzdrievanja in obnovitvenih ter nadomestitvenih investicij v GJl, obsega pregled

predvidenih vlaganj po posameznih namenih v posameznih obdinah, in sicer posebej za obiinam lastno GJI in
posebej za solastniSko GJlter posebej plan sredstev za nujna investicijska vzdrievalna dela.

Obdine se zavezujejo na podlagi usklajenega Nadrta investicijskega vzdrievanja in obnovitvenih ter

nadomestiwenih investicij v GJl, letno v svojih proradunih planirati potrebna sredstva za investicijsko

vzdrievanje in za vlaganja v GJl, oziroma zagotoviti financiranje iz svojih proradunskih skladov.

15. 6len
(zoveza zo zagotovljonje sredstev zo skupno GJI)

Obdine se zavezujejo, da bodo v primeru potrebe po izvedbi obnovitvenih del na skupni (solastniSki) GJl, za ves ias

delovanja te GJl, zagotavljale sredstva v viSini dogovorjenega deleia iz priloge 1.

16. ilen
(izvojonje investicijskih vzdrievolnih del, ter obnovitvenih in nodomestitvenih investicij)

Obiine lahko investicijska vzdrZevalna dela ter obnovitvene in nadomestitvene investic'rje oddajo JPPju po
pogojih >in-house< narodanja ali po direktnem pooblastilu.
ee JPP odda izvedbo investicijskih vzdrievalnih del v podizvajanje, mora podizvajalca takinih del JPP izbrati v
skladu s predpisi o javnem naroianju.
PodrobnejSa pravila obdine in JPP uredijo v najemni pogodbi.

17. Elen
(skupna izvedbo javnih noroiil)

Obdine lahko pooblastuo posamezno obdino, da v posameznih primerih, skladno z 2. odstavkom 33. dlena ZN-3, v
svojem imenu, vendar za radun ostalih obiin, vodi postopek javnega narodila, skladno z drugim stavkom 2. odstavka
33. dlena ZN-3.

18. Elen
( nodzor n ad i nvesticijam i )

Obdine poobla6iajo Svet ustanoviteljic, da lahko v njihovem imenu preverja obseg in kvaliteto investicijskega
vzdrievanja ter obnovitvenih in nadomestitvenih investicij in v ta namen zahteva vso dokumentacijo, ki se nanaia na
izvajanje investicijskih del, predvsem pa dokumentacijo, kisluii preverjanju pravilnosti obraduna investicije (obraduni,
pogodbe zizvajalci, itd.). Ne glede na prejSnji stavek je treba zagotoviti gradbeni nadzor, skladno s predpisi.

VI. PRAVII.A V ZVEZI S CENAMI IN SUBVENCIONIRANJEM

19. tlen
(opredelitve pojmov)

Obiine so sporazumne, da se prioblikovanju cen in subvencioniranju smiselno uporabljajo pojmi in izraziiz
Uredbe MEpO oziroma vsakokrat veljavnih predpisov, ki bodo urejali metodologijo za oblikovanje cen.
Za namene zagotavljanja trajnosti poslovanja in minimalne varnosti izvajanja GJS, se obdine zavezujejo v okviru
upravidenih stroSkov GJS v elaboratu in s potrditvijo cen zagotavljati donos na vloiena poslovno potrebna
osnovna sredstva izvajalca, in sicer v viSini 5% nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev, v
smislu 16. toike 2. dlena Uredbe MEDO, kar obdine podrobneje opredelijo in sprejmejo v podrodnem odloku.

(3)

(4)

(1 )

(21

(3)

(1 )

(21
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20. Elen
(obroiunsko obdobie)

(L) Obiine in JPP se dogovorijo, da traja obradunsko obdobje po Uredbi MEDO eno koledarsko leto.

(2) V primeru vetjih sprememb posameznih stroikov ali prihodkov, ki pomembno vplivajo na povi3anje ali zniianje

cene GJS, ali v primeru spremembe predpisov, lahko pristojni organi, ki odloiajo o elaboratu, cenah in

subvencioniranju, dolodijo tudi daljie ali krajie obradunsko obdobje. V tem primeru se dolodbe o postopkih v

zvezi z elaborati uporabljajo smiselno.

21. ilen
(enotna potrjend cena)

L) Obdine so sporazumne, da bodo oblikovale in potrjevale enako ceno omreinine za posamezen premer

vodomera in enako ceno vodarine, kar pomeni, da bo v vseh obdinah Sistema C veljala enaka potrjena cena

omreZnine, za posamezen premer vodomera, in enaka potrjena cena vodarine, in sicer ne glede na to, kakina

bo vilina najemnine in/ali ostalih stroikov, kijih bo povzrodalo izvajanje GJS v kateri koli izmed obdin Sistema

c.
2l JPP oblikuje cene GJS skladno z veljavnimi predpisi in tem sporazumom.

22. Elen
(uproviieni stroiki)

Pristojni organi, ki presojajo elaborat ter sprejemajo elaborat in potrjujejo cene GJS, presojajo tudi upraviiene stroike,

kijih JPP upoiteva pri izraiunu cen GJS, in pri tem upoitevajo tudi primerjalno analizo (benchmarking), analize, kijih

pripravijo neodvisne institucije, ali uporabijo drug, strokovno ustrezen nadin presoje upravidenih stroikov.

23. Elen
(pristojni orgoni)

(1) Svet ustanoviteljic JPP ustanovi strokovno komisijo za presojo elaboratov, ki kot posvetovalni strokovni organ

Sveta ustanoviteljic JPP opravlja strokovne preglede cen GJS in elaboratov.
(2) Enotne cene GJS potrjuje Svet ustanoviteljic v skladu s predpisi in Odlokom o ustanoviWi.
(3) Subvencije potrjujejo obiinski sveti posameznih obdin.
(4) Cene GJS oskrbe s pitno vodo (omreinina, vodarina) se potrjujejo s 100 % soglasjem Sveta ustanoviteljic JPP.

24. Elen
(priprova in posredovonje elaboratov o cenoh)

(1) Obdine so sporazumne, da JPP najmanj enkrat letno pripravi elaborat o cenah GJS za prihodnje leto, na podlagi

3. odstavka 6. dlena Uredbe MEDO in ga v tekodem letu najpozneje do 30.9. posreduje Strokovni komisiji za
presojo elaboratov in to ne glede na viSino potrebnih sprememb cen GJS glede na obstojede cene oz. preteklo

obradunsko obdobje.
(2) Elaborat mora skladno z Uredbo MEDO, predpisi o driavnih pomoieh in tem sporazumom, vsakii vkljudevati

tudi predlog poraduna pozitivnih in negativnih razlik, skladno s sklepom in 1. odstavkom 25. dlena tega

sporazuryla.

25. flen
(poraiuni cen)

(1) Cene za preteklo obradunsko obdobje se v primeru, de so razlike manjie kot 10 Yo med potrjeno ceno GJS
preteklega obradunskega obdobja in obradunsko ceno GJS preteklega obradunskega obdobja, poradunajo v

Sporazum obdin Sistema C Stran B
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elaboratu za prihodnje obradunsko obdobje, kar je mogote izvesti le v primeru potrditve s strani Sveta
ustanoviteljic JPP.

(2) Obiine so sporazumne, da se v primeru ved kot L0 % razlike med potrjeno ceno GJS preteklega obradunskega
obdobja in obradunsko ceno GJS preteklega obradunskega obdobja, navedene pozitivne in/ali negativne
razlike, lahko v celoti poradunajo v enkratnem znesku v prvih treh mesecih tekodega obradunskega obdobja,
pri demer se sorazmerno prilagodi cena za tekode obrafunsko obdobje.

(3) Razlike iz prvega in drugega odstavka se ugotavljajo in poradunavajo na ravni pelotne GJS in obsegajo
omreinino in vodarino.

(4) O poradunu oziroma vradanju pozitivnih in negativnih razlik med potrjenimi in obraiunskimi cenami GJI ter
subvencij, odloia Svet ustanoviteljic JPP.
PoraEun z vradilom subvencij obfinam se lahko izvede le, ie so obiine subvencijo plaiale, in do viSine plafanih
subvencij. V nasprotnem primeru se razlika poraiuna (vrne) uporabnikom storitev GJS.

26. Elen
(delo strokovne komisije zo presojo elaborotov)

Strokovna komisija pregleda elaborat in zahteva od JPPja morebitne dopolniWe ali spremembe najkasneje v
roku 30 dni od prejema, sicer se 5teje, da se z vsebino eJaborata strinja.
V naslednjih 10 dneh JPP elaborat dopolni ali spremeni, v skladu z zahtevo Strokovne kofnisije in ga
dopolnjenega ponovno poSlje strokovni kom is'rji.
ee Strokovna komisija za presojo elaboratov v roku, doloienem v prvem odstavku tega ilena ne zahteva
dopolnitev ali sprememb elaborata, ali de so zahteve v nasprotju z doloiil i tega sporazuma, se Steje, da v
elaboratu izradunane cene ustrezno upo5tevajo upravidene stro5ke in da je JPP bodisi upraviien do subvencije,
ali pa mora razliko poradunati uporabnikom preko cene oz. vrniti obiinam.
Dopolnjen ali spremenjen elaborat s priloienim mnenjem Strokovne komis'lje in predlog sklepa o potrdiwicen
GJS, vkljudno s predlogom subvencij ali vraiil uporabnikom, posreduje JPP Svetu ustanoviteljic, ki sprejme
elaborat in potrdi nove enotne cene GJS in enotno viSino subvencije, ter odloii o poraiunu oz. vraiilu razlik v
cenah in subvenc'rjah.

27. tlen
(odloionje o cenoh)

O usklajeni vsebini elaborata in cenah za prihodnje obradunsko obdobje odlodi Svet ustanoviteljic JPP
najpozneje do 31. 12. tekodega obradunskega obdobja.
Nove cene GJS se uveljavijo 1. 1-. prihodnjega obradunskega obdobja.

28. Elen
(subvencije cen in vroiilo uporabnikom)

(1) Obiine lahko dolodijo razlidne subvencije cen GJS oziroma razlidne zaraiunane cene GJS.
(2) Subvencije se dolodijo v skladu z doloiil i Uredbe MEDO, obdinskimi odloki, sklepi Sveta ustanoviteljic JPP in

sklepi obiinskih svetov posameznih obdin ter v skladu s tem sporazumom. ee obdinski svet posamezne obEine
subvencije ne potrdi, je zaradunana cena v tak3ni obiini enaka potrjeni ceni.

(3) Svet ustanoviteljic lahko v primeru iz 1. ali 2. odstavka 25. dlena tega sporazuma dolodi, da se namesto zniianja
cene upordbnikom primarno razlika vrne obdinam, de so zagotovile subvencijo, vendar najved do viSine
pladanih subvencij, razlika pa se vrne uporabnikom.

(4) Preved ali premalo plaiana subvencija se ugotavlja tudiv primeru, ko Svet ustanoviteljic JPP cen GJS ne potrdi,
ali pa potrdi cene GJS, ki so drugadne od predlaganih predradunskih cen. V tem primeru se ugotovi razlika med
zaradunano ceno tekodega obdobja in ceno, ki bi morala biti potrjena, pa je pristojni organ obiin ni potrdil. ee
je razlika pozitivna, kar pomeni, da so predraiunske cene v elaboratu so niije, kot so veljavne zaradunane cene,

(s)

(1)

(21

(3)

t4)

(1)

(21
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mora JPP razliko kot poradun subvencij vrniti v proradune, do viSine pladanih subvencij posameznih obdin, de
pa je razlika negativna, kar pomeni da so predradunske cene v elaboratu vi5je, kot so veljavne zaradunane cene
GJS, pa morajo obdine iz svojih proradunov zagotoviti dodatne subvencije v viSini razlik med veljavno
zaradunano ceno GJS in ceno, ki bi morala biti potrjena, pa ni bila.

(5) Obdinam se za subvencije izstavljajo zahtevki z DDV.

29. flen
(driavne pomoii)

Do spremembe staliSda Ministrstva za finance se pri financiranju in izvajanju GJS in morebitnem
subvencioniranju upoitevajo dolodbe Sklepa Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi dlena 106(2)
Pogodbe o delovanju Evropske unije za driavno pomod v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljene
nekaterim podjetjem, pooblaSdenim za opravljanje storitve sploSnega gospodarskega pomena (ULL7/2OL2l,
ie so izpolnjenivrednostni pogoji, doloEeni v tem sklepu.
Na podlagi sklepa iz prejinjega odstavka se najemna pogodba sklene najmanj za pet let, vendar ne ved kot
deset let, z avtomatidnim podaljievanjem za nadaljnjih deset let, de nivezana na omejitve izvajanja GJS s strani
JPP.

OBVEZNOST POROEANJA ZARADI KOHEZIJSKIH SREDSTEV

30. Elen
(obveznost poroianja)

Obdine, JPP in dosedanji izvajalci GJS morajo brezpladno in pravodasno zagotavljativse podatke, kijih nosilna
Obdina Ljutomer potrebuje za porotanje pristojnim organom zaradi pridobljenih sredstev Kohezijskega sklada
in proraduna Republike Slovenije. Obdina Ljutomer mora ostale stranke sporazuma, kijih posamezna zahteva
zadeva, obvestiti najkasneje v roku dveh dni po prejemu zahteve s strani pristojnih organov, pri demer se
obvestilo izvede po elektronski poti skrbnikom tega sporazuma.
Kr5itev iz prejSnjega odstavka je bistvena kriitev tega sporazuma in posledica katere je, da stranka, ki svoje
obveznosti ne bo izpolnila, v celoti odgovarja za morebitno Skodo, ki bi nastala zaradi nepravoiasnega ali
neizvedenega porodanja.

VIII. SPREMEMBE AKTOV
31. ilen

(odlok o ustonovitvi IPP)

(1) Strokovno usklajen predlog odloka o ustanovitvi JPP se zavezujejo iupani posredovati obdinskim svetom v
odloianje najpozneje v treh mesecih po potrditvi sporazuma na obiinskem svetu zadnje izmed obdin.

(2) Obiine se zavezujejo sprejeti in uveljaviti nov Odlok o ustanovitviJPP v roku nadaljnjih dveh mesecev.
(3) V Odloku o ustanoviWi JPP se pristojnosti in postopki uskladijo z veljavno zakonodajo in tem sporazumom.

32. ilen
(druibeno pogodba)

Obdine uskladijo druibeno pogodbo z odlokom o ustanoviwiJPP in veljavnimi sploinimi predpisiv roku treh mesecev
po sprejemu Odloka o ustanovitvi JPP. Morebitne dolodbe druibene pogodbe, ki bi v vmesnem obdobju bile v
nasprotju z novim odlokom o ustanoviWi, se ne uporabljajo.

(1 )

(21

vil.

2.
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33. Elen
(odloki in tehniini provilniki o oskrbi s pitno vodo)

L. Ne glede na 3. odstavek 4. tlena tega sporazuma se obdine zavezujejo do konca leta 2016 sprejeti in uveljaviti
nove odloke in tehnidne pravilnike o GJS in GJI za vse obdine v enakem besedilu.

2. V odloku o oskrbi s pitno vodo morajo biti enotno urejena predvsem naslednja pravila:
a) enake cene omreinine in vodarine za obmotja vseh obiin Sistema C, v skladu s tem sporazumom,
b) pravila subvencioniranja,
c) priprava in obravnava elaborata, obdobja veljavnosti, rokiza izvedbo posameznih aktivnosti, postopek

in organi presoje in potrjevanja cen GJS, kar se ustrezno urediv Odloku o ustanovitvi,
d) tekode in investicijsko vzdrievanje GJl, vodenje in namenska poraba najemnine, urejanje in

vzdrievanje prikljuikov, vodenje katastra GJl, vodenje radunovodskih evidenc, zaradunavanje storitev
uporabnikom ...

3. VtehniEnem pravilniku morajo bitienotno urejena predvsem naslednja pravila:
a) enaki predpisanitehnidni normativiza projektiranje in gradnjo GJl,
b) enaki predpisani tehnidni normativi za materiale in urejanje ter gradnjo GJl,
c) enaki predpisani tehniini normativi za materiale in urejanje prikljudkov uporabnikov.

tx. osTArE DotoeBE
34. ilen

(vodenje evidenc JPP)

1. JPP mora zaradi sistema C in enotnega upravljanja ter cen GJS, voditi lodene radunovodske evidence za:
- GJS oskrbe s pitno vodo za vse obdine sistema C, ter loieno omreinino po posameznih obdinah,
- GJS odvajanja in ti5denja po posameznih obdinah,
- druge storitve za obiine fiavna pooblastila, kataster GJl, zbiranje okoljske dajatve, ...),
- posebne storitve,
- druge storitve za uporabnike, obdine in tretje osebe.

2. Pristojni organ JPP s potrditvijo Letnega porodila druibe in s potrditvijo Poslovno finaninega nadrta druibe,
potrditudi kriterije in sodila za delitev splo5nih stroSkov med GJS in ostale dejavnostiJpp.

35. Elen
(skrbniki sporozuma)

Skrbniki sporazuma so iupani obdin podpisnic, ki za namene operativnega izvajanja posameznih nalog, zadoliijo
pristojne delavce svojih obdinskih uprav.

35. ilen
( p roti koru pc ij s ko kl ovz u I a )

ee se ugotovi, da je v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja tega sporazuma kdo v imenu ali na raiun druge
stranke, predstavniku ali posredniku strank ali drugega organa ali organizacije iz javnega selctorja obljubil,
ponudil ali dal kak5no nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejiimi
pogoji ali 7a opustitev dolinega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrodena Skoda alije omogodena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki
ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta sporazum niden.
obdine bodo v primeru ugotoviwe o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz 1. odstavka tega dlena ali
obvestila Komisije za prepredevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka,

2 .
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x.

priiele z ugotavljanjem pogojev nidnosti sporazuma iz prejinjega odstavka tega dlena oziroma z drugimi ukrepi
v skladu s predpisi Republike Slovenije.

RESEVANJE SPOROV

Stranke sporazuma bodo morebitne spore, ki bi nastali kot posledica tega sporazuma, re5evale sporazumno, s

ciljem zagotavljati kvalitetno in nemoteno oskrbo s pitno vodo na obmodju vseh obdin sistema C.
V primeru, da obiine spora ne bi mogle reliti sporazumno, o sporu razsodi pristojno sodiSde po sedeiu toiede

stranke.

PREHODNE IN KONENE DOTOEBE

37. Elen
(prehodne doloibe)

(1) Prva enotna cena omreinine in vodarine po tem sporazumu, se uveljavi 1. 9. 2016.
(2) Naslednja enotna cena se uvel javi  L.L.ZOL7. t

(3) Poradun cen obradunskega leta 2016 se izvede s ceno, ki se bo uveljayila L.t.2018, oziroma se ldhko izvede v
prvem tromesedju leta 2018, ie bodo razlike med potrjeno in obradunsko ceno vedje od 10%.

38. Elen
(obseg sporozumo)

Sporazum obsega trinajst strani in eno prilogo ter je sestavljen v Sestnajstih enakih izvodih, od katerih prejmejo stranke
sporazuma vsaka po dva izvoda.

39. ilen
(zoietek in konec veljavnosti sporazuma)

Sporazum zadne veljati, ko ga potrdijo vsi obdinski sveti in velja za nedoloden das, de ni v tem dlenu drugade
dolodeno.
Prenehanje sporazuma na podlagi enostranske odpovedi ni dopustno pred 31-. 1..2. 2022. V nasprotnem
primeru odgovarja takina obdina za vso 5kodo, ki bi nastala ostalim obdinam podpisnicam. Odpoved iz tega
odstavka ni dopustna v delu, v katerem je urejeno lastniStvo na GJl. Odpovedni rok je 5 mesecev. Odpoved
mora biti vrodena v pisni obliki vsem podpisnicam sporazuma. Odpoved zadne tedi s prvim dnem naslednjega
meseca po mesecu prejemu odpovedi s strani zadnje izmed obiin.
Zupani se zavezujejo pravoiasno predloiiti dokumente po tem sporazumu pristojnim organom ali zaposlenim
pri obdinskih upravah, ostalo pa je naloga obdinskih svetov, ostalih organov in zaposlenih v obdinski upravi in
JPP oziroma KORA.
Prenehanje sporazuma je pogojeno s sodasno ureditvijo razmerij obdin glede lastni5tva in uporabe skupnih
objektov in naprav (vodnih virov, transportnih cevovodov, ...), o demer odlodajo obdinski sveti vseh udeleienih
obdin.
Na podla$ potrditve in podpisa tega sporazuma, z uveljavitvijo novih odlokov in tehnidnih pravilnikov ter
skleniW'rjo novih pogodb po tem sporazumu, prenehajo veljati vse dolodbe obstojedih najemnih, upravljavskih
ali drugih pogodb, sklenjenih med obdinami ali med obdinami in JPP ter drugimi izvajalci GJS, ki bi pomenile
podvajanje ali bi bile v nasprotju s tem sporazumom. V primeru, da bi ta dolodba bila v nasprotju z veljavnim
odlokom katere izmed obiin, se takina obdina zavezuje uskladiti odlok.

(1)

(2)

xt.

(1 )

(2)

(3)

(4)

(s)
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Stranka
sporazuma

5tevilka
sporazuma

Podpisnik, funkcija Kraj in
datum
podpisa

Podpis 5t. in datum
sklepa obdinskega
sveta

OBCINA
APAEE

Franc Piimoht, iupan

OBCINA
GORNJA
RADGONA

Stanislav Rojko,
iupan

OBCINA
KRIZEVCI

Mag. Branko Belec,
iupan

OBEINA
UUTOMER

Mag. Olga
iupanja

Karba,

OBEINA
RADENCI

Janez Rihtarid, iupan

OB.INA

RAZKRIZJE
Stanko lvanuiit,
Zupan

OBCINA
SVETIJURIJ
OB
Sdavrurcr

Miroslav Petrovid,
Zupan

OBEINA
VERZEJ

Slavko Petovar,
iupan

Seznam prilog

Priloga 1: lastni5ki deleii
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Priloga Stevilka 1

K Sporazumu o lastniStvu in upravljanju Sistema C

oeuZr usrrur5wR voDNrH vrRov tN TRANSpoRTNIH cEvovoDov po
oeelNnH

Obdina Stevilo prebivalcev Poraba vode Deleii lastniStva po obEinah

Obdina Apade 5.238 _ 14,99 6,69

Obdina Gornja Radgona 11.830 50,46 22,53

Obdina Kriievci 4.935 19,30 8,62

Obdina Ljutomer 16.675 63,38 28,3O

Obdina Radenci 7.308 47,38 2L,L6

Obdina Razkrii je 1.870 5,L7 2,3L

Obdina Sv. Jurij ob Sdavnic 4.039 L3,67 6,10

Obdina Veriej 1.848 9,61 4,29

SKUPAJ 53.743 223,96 100,00

SolastniSki delei iso enaki deleiem iz Pri loge 2 k Pogodbio izgradnji ,  obratovanju in skupnem
upravljanju projekta >Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C, 5t. 354-43O/2OLO-L322, z dne
1. septentbra 2010

Sporazum obdin Sistema C

Priloga


