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Spoštovani! 

V petek, 4.8.2017, je bila v večerni oddaji »Iz našega studia: Olga Karba (4.8.2018)«, vaša 
gostja mag. Olga Karba, Županja Občine Ljutomer, ki se je v intervjuju ob priliki občinskega praznika 
dotaknila tudi nekaterih dogajanj in izzivov, s katerimi se sooča Občina Ljutomer in je pri tem govorila 
tudi o pomurskem vodovodu Sistemu C.  

Posnetek oddaje je je bil pozneje še predvajan in je pod naslovom »Iz našega studia: Olga 
Karba (4.8.2018)« trenutno še objavljen na spletnih straneh vaše televizije. 

V prispevku je bil v posameznih navedbah prizadet interes Javnega podjetja Prlekija d.o.o., 
zato JP Prlekija d.o.o. kot izvajalec javne službe in upravljavec Sistema C, skladno z določili 26. in 27. 
člena, 6.odd. Zakona o medijih, v predpisanem roku uveljavlja pravico do popravka in od 
odgovornega urednika zahteva, da na enakovreden način in brezplačno objavi popravek objavljenega 
obvestila. Zaradi zahtevnosti predmetnih vsebin in potrebne natančnosti pri podajanju naših pojasnil, 
je potrebno posamezne navedbe in naša pojasnila prebrati in povedati dobesedno kot so zapisana. 
 
Povzetke posameznih navedb županje in naša pojasnila dajemo v nadaljevanju, kakor sladi:  
 
Povzetek navedbe županje: 
Tisti, ki so se odločali, da so pred časom šli v projekt, so vedeli, da to pomeni dodatno obremenitev za 
občane, vendar županja občine Ljutomer takrat ni bila zraven. 
 
Pojasnilo JP Prlekija: 

Na vseh ključnih dokumentih Sistema C, kot so Predinvesticijska zasnova, Investicijski program, 
Zahtevek za sredstva, Pogodba o sofinanciranju, …) je kot zastopnik navedena in/ali podpisana 
Županja Občine Ljutomer. Občina Ljutomer je bila nosilna občina projekta in je na podlagi sklenjenih 
pogodb zastopala tudi vse preostale sodelujoče občine Sistema C. Županja Občine Ljutomer  je bila 
koordinatorica Sistema C. 

V vseh predhodno omenjenih dokumentih je bilo že takrat pred leti jasno in konkretno zapisano, 
kakšni bodo po zagonu projekta prihodki javne službe Oskrba s pitno vodo v Sistemu C, kakšni bodo 
stroški javne službe Oskrba s pitno vodo, koliko dodatnih delovnih mest prinaša projekt, oz. kakšno 
bo potrebno število zaposlenih delavcev v JP Prlekija d.o.o. po zagonu projekta in drugi podatki. 

V omenjenih dokumentih je bilo že takrat pred leti navedeno tudi to, kakšna bo obremenitev za 
občane, oz. je bilo izračunano, da bo potrebna cena vodarine znašala 1,24 EUR.  

JP Prlekija d.o.o. je z Elaboratom za leto 2017 izračunalo in predlagalo za več kot tretjino nižjo  
ceno vodarine, glede na ceno, ki jo predvideva omenjena projektna dokumentacija. 
 
Povzetek navedbe županje: 
- Županja razume, da infrastruktura gre v ceno vode kot omrežnina, kar moramo plačevati, saj se 

omrežje mora v doglednem času obnavljati, nikakor pa se ne strinja s ceno vodarine, ker so to 
stroški storitev našega javnega podjetja (op.p.: mišljeno je JP Prlekija), saj bi se tudi javna 
podjetja morala obnašati racionalno; cilj je, da gremo nasproti občanom, zato morajo biti zavodi 
in podjetja v lasti občine racionalni in ekonomični, tako kot morajo biti racionalni in ekonomični v 
občini. 



 
Pojasnilo JP Prlekija: 

Glavnino stroškov omrežnine predstavlja amortizacija javne infrastrukture, to so sredstva, ki 
so prihodek občine in občina jih kot najemnino dobi v svoj proračun. 

Vodarina ne predstavlja stroškov storitev javnega podjetja, oziroma predstavljajo stroški 
storitev javnega podjetja le del stroškov vodarine, v ostalem gre pri stroških vodarine predvsem za 
znatne fiksne stroške uporabe in delovanja objektov in naprav javne infrastrukture (predvsem v zvezi 
s črpanjem, pripravo in distribucijo vode).  

Pri vodarini je potrebno ločeno obravnavati obstoječe poslovanje JP Prlekija d.o.o., ki ga 
odraža obstoječa cena vodarine (ta je za enkrat v občinah še različna in v Ljutomeru znaša 0,52 EUR), 
ločeno in posebej pa je potrebno obravnavati bodočo, oz. potrebno novo enotno ceno vodarine, ki v 
Sistemu C mora v izračunu obsegati tudi znatne dodatne stroške delovanja in uporabe novih 
objektov in naprav Sistema C ter dodatne stroške storitev, ki so potrebne zaradi Sistema C. Gre 
namreč za nove zelo drage in tehnološko zahtevne postopke pridobivanja in priprave vode 
(izračunana in predlagana enotna cena vodarine v Sistemu C po Elaboratu za leto 2017 znaša 0,79 
EUR, pri tem pa velja omeniti, da uporabniki nekaterih občin v Sistemu C in sosednjih vodovodnih 
sistemov, že danes plačujejo ceno vodarine, ki je višja od predlagane enotne cene vodarine za leto 
2017 v Sistemu C). 

Predlagane enotne cene vodarine za Sistema C, torej nikakor ni dopustno primerjati z 
racionalnostjo obstoječega poslovanja JP Prlekija d.o.o.. 

Po podatkih iz analiz neodvisnih zunanjih institucij sodi JP Prlekija d.o.o. v skupino najbolj 
racionalnih slovenskih komunalnih podjetij. 
 
Povzetek navedbe županje: 
Morali bi bolj postopno obremenjevati občane, in na obisku pri ministrici Majcnovi je bila nakazana 
smer za to, vendar upravljavec (JP Prlekija) ni nakazal volje, da bi spremenil elaborat. 
 
Pojasnilo JP Prlekija: 
Veljavni predpisi dopuščajo postopno obremenjevanje občanov z upoštevanjem stopnje 
izkoriščenosti javne infrastrukture in o tem je govorila tudi ministrica ga. Majcnova. JP Prlekija d.o.o. 
je pokazalo voljo in spremenilo elaborat, ter v celoti izkoristilo možnost postopnega obremenjevanja 
občanov. V  prvih mesecih letošnjega leta smo tako po sklepu, ki so ga vse občine Sistema C soglasno 
sprejele na skupnih organih še pred obravnavo elaborata na občinskih svetih, izvršili spremembo 
elaborata, in sicer smo znižali osnovo za najemnino v vrednosti cca. 8 mio EUR in to znižanje je že 
upoštevano v Elaboratu za leto 2017 in v predračunski ceni omrežnine, ki ima pozitivno mnenje 
sedmih občinskih svetov občin sistema C, zato je predlagana enotna cena omrežnine lahko znatno 
nižja kot bi bila sicer. 
 
Povzetek navedbe županje: 
V Občini Ljutomer si prizadevajo, da bi šli s čim nižjimi stroški in bi čim manj obremenjevali občane, 
pri čemer županja upa, da bodo dobili posluh ostalih občin Sistema C, saj občine niso enotne; županja 
ne želi, da se bi kazalo na Občino Ljutomer, ki zavira in kljubuje, saj Občina Ljutomer prouči tisto, za 
kar se odloči in bo po potrebi javno povedala zakaj misli da je tako.  
 
Pojasnilo JP Prlekija: 

Čisto vse sodelujoče občine Sistema C si prizadevajo, da bi čim manj obremenjevali občane in 
tudi v JP Prlekija d.o.o. si prizadevamo za to, da bi čim manj obremenjevali občane.  

V elaboratu so predlagane cene, ki so izračunane na podlagi ocene stroškov in prihodkov ter 
fizičnih podatkov za leto 2017. JP Prlekija d.o.o. je kot izvajalec javne službe dolžno vsako leto znova 
pripraviti elaborat in v elaboratu ugotoviti, ali so veljavne cene ustrezne, ter kakšni so bili dejanski 
prihodki in stroški tekočem letu. V primeru, da so bile cene, ki so jih plačevali uporabniki previsoke, 



ali pa so bile prenizke, mora JP Prlekija d.o.o. v izračunih to upoštevati in poračunati v novih 
predračunskih cenah.  

Navedeno pomeni, da bodo uporabniki v vsakem primeru in ne glede na ceno javne službe, na 
daljši rok plačali le toliko, kolikor so znašali upravičeni stroški javne službe in nič več.  

Glede na predhodno navedeno, torej pri Elaboratu za leto 2017 danes več ne gre niti za višino 
predlaganih cen (saj smo dolžni morebitne razlike med dejanskimi in potrebnimi cenami 
poračunavati), niti ne gre za vprašanje racionalnosti obstoječega poslovanja javnega podjetja (saj 
obstoječe poslovanje podjetja ni stvar predlagane oz. predračunske cene, pač je stvar obstoječe 
obračunske cene). Pri Elaboratu za leto 2017 gre za nujnost, da stvari postavimo na mesto in gre za 
vprašanje, ali, oz. kdaj smo se pripravljeni soočiti z novimi dejstvi, ki jih prinaša Sistem C, v pogojih, 
ko infrastruktura v Sistemu C pomeni štirikratno povečanje obstoječe vrednosti javne infrastrukture 
in prinaša znatne dodatne stroške uporabe in vzdrževanja te infrastrukture.. 
 
V Ljutomeru, 10.8.2017        Davorin Kurbos, univ.dipl.ekon. 
         direktor JP Prlekija  


