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Obstoječi uporabniki storitev javne službe, ki niso vpisani 
v kataster uporabnikov, se morajo prijaviti upravljavcu v roku 
enega leta od uveljavitve tega odloka.

44. člen
Izvajalec javne službe pripravi program oskrbe s pitno 

vodo za prihodnje leto in letno poročilo o izvajanju javne služ-
be za minulo leto skladno z določbami veljavnega pravilnika 
o oskrbi s pitno vodo ter ju posreduje v potrditev pristojnemu 
organu Občine Puconci.

45. člen
Lastniki obstoječih stavb, ki si ob uveljavitvi tega odloka 

zagotavljajo oskrbo s pitno vodo iz zasebnih vodovodov, morajo 
prilagoditi oskrbo s pitno vodo zahtevam tega odloka, veljavnega 
pravilnika o oskrbi s pitno vodo in določilom tehničnega pravilnika 
o javnem vodovodu, najpozneje do 30. 6. 2012.

Lastniki stavb morajo zagotoviti, da se priključki stavb na 
sekundarni vodovod, ki ne omogočajo merjenja porabe pitne vode 
za vsako posamezno stavbo posebej, prilagodijo zahtevam iz tega 
odloka, veljavnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo in tehničnega 
pravilnika o javnem vodovodu, najpozneje do 30. 6. 2012.

46. člen
Izvajalec javne službe mora vzdrževati objekte in opremo 

javnega hidrantnega omrežja, priključenega na javni vodovod 
ter zagotavljati vodo za primer požara in gasilske vaje za pre-
prečevanje požara v okviru vzdrževanja objektov skupne rabe 
na območju Občine Puconci kjer izvaja javno službo, vse do 
uveljavitve predpisa, ki na področju varstva pred požari ureja 
obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij. Stroški za 
to vzdrževanje in zagotavljanje vode se pokrivajo iz proračuna 
Občine Puconci, obseg vzdrževanja in zagotavljanje vode ter 
strošek se opredeli v programu oskrbe s pitno vodo.

47. člen
Do potrditve enotnega izvajalca javne službe oskrbe s 

pitno vodo in predaje osnovnih sredstev v upravljanje na po-
dročju občin vključenih v projekt Oskrba Pomurja s pitno vodo 
– sistem B, za območje Občine Puconci izvaja javno službo 
Vodovod Murska Sobota d.o.o.

48. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 19/03).

49. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0031/2011
Puconci, dne 7. novembra 2011

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

ROGAŠOVCI

3882. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ura-
dni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo; ZVO-UPB1, 
70/08), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, 
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZP-1-UPB4), 3. člena 
Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ro-
gašovci (Uradni list RS, št. 10/09, 34/10), določb Pravilnika 

o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08) ter 
17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 
76/03, 88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci 
na 8. redni seji dne 21. 10. 2011 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi 

s pitno vodo v Občini Rogašovci
1. člen

Spremeni se tretji odstavek 3. člena Odloka o oskrbi s 
pitno vodo (Uradni list RS, št. 53/09, 72/11) tako, da se po 
novem glasi:

»Oskrbovalna območja oziroma območja, na katerih se 
izvaja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe in območja, 
kjer se izvaja lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo so:

Št. območja Naselje

15814 Fikšinci

15815 Kramarovci

15816 Serdica

15820 Fikšinci

15828 Rogašovci

15835 Sveti Jurij

15849 Večeslavci

15851 Sveti Jurij

15855 Večeslavci

15858 Ropoča

15860 Pertoča

15863 Serdica

15865 Večeslavci

15870 Sveti Jurij

15876 Sotina

15883 Sotina

15885 Sotina

15888 Sotina

15893 Večeslavci

15896 Sotina

15879 Sveti Jurij

15887 Pertoča

15900 Ropoča

15908 Sotina

15914 Sotina

Oskrbovalna območja so prikazana na karti oskrbovalnih 
območij, ki je sestavni del tega odloka.

Izvajalec javne službe je tudi upravljavec javnega vodovo-
da, kamor štejejo sekundarni, primarni in transportni vodovodi 
na območju Občine Rogašovci.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2009-20
Rogašovci, dne 21. oktobra 2011

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

Priloga
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