
 

 

VZOREC POGODBE 
 
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 
Dol pri Ljubljani 1 
1262 Dol pri Ljubljani  
Matična št.:  
Davčna št.: 
ki jo zastopa mag. Janez Tekavc, župan 
(v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 
 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
MŠ _________________ 
DŠ _________________ 
ki ga zastopa: ___________________  
(v nadaljevanju: izvajalec) 
 
skleneta in dogovorita naslednjo 
 
 

POGODBO  
o vzdrževalnih delih oskrbe s pitno vodo v Občini Dol pri Ljubljani 

 
 

I. PREDMET POGODBE 

1. člen 

Naročnik in izvajalec se s to pogodbo dogovorita, da bo izvajalec z lastnimi stroji in opremo 
opravljal za naročnika vzdrževalna dela oskrbe s pitno vodo v Občini Dol pri Ljubljani, ki se 
nanašajo na naslednje javne vodovode (dolžina vodovodnega sistema): 

- VODOVOD KLOPCE-VRH-ZAGORICA: 4.000 m primarnega in sekundarnega voda, 61 
priključkov. Vodovod obsega 3 črpališča, 3 vodohrane, 1 hidroforno postajo in 1 
raztežilnik. 

- VODOVOD KRIŽEVSKA VAS: 3.171 m, 13 priključkov. Vodovod obsega 2 črpališča in 2 
vodohrana. 

- VODOVOD VINJE-ŽABJA VAS: 800 m primarni vod, 1.100 m tlačni vod m, 36 
priključkov in obsega 1 vodohran in 3 zajetja . 

- VODOVOD PODGORA: 2.000 m primarnega voda, 1000 m sekundarnega voda in 32 
priključkov. Vodovod obsega 1 vodohran in 3 zajetja. 

- VODOVOD RTC KORANT – vodovod obsega 500 m cevovoda in 1 zajetje z 
vodohranom. 

 
 



 

 

2. člen 

Vzdrževalna dela oskrbe s pitno vodo zajemajo redna vzdrževalna dela in kontrole 
vodovodnega sistema za njegovo nemoteno delovanje ter interventna dela v času okvar, kot 
so: 
- redne kontrole vodovodnega omrežja in naprav (zajetij, rezervoarjev, črpališč, zračnikov, 

odzračevalnih ventilov, razbremenilnikov, hidrantov, vodomerov, tesnosti objektov);  
- redne kontrole stanja količin vode po zajetjih (zlasti v sušnih obdobjih); 
- košnja zelenih površin in ureditev okolice vodovodnih objektov; 
- obsekavanje in čiščenje vodovodnih tras; 
- čiščenje in redno servisiranje opreme in naprav; 
- čiščenje zajetij; 
- čiščenje usedlin iz omrežja na blatnikih in hidrantih (zlasti po močnih nalivih); 
- čiščenje notranjosti vodovodnih objektov (rezervoarjev,..); 
- beljenje notranjih sten vodovodnih objektov; 
-     popravila okvar in poškodb na vodovodnem sistemu; 
-     izvedbe priključkov na sistem oskrbe s pitno vodo; 
-     menjave vodomerov; 
- menjave ventilov; 
- menjave cevovodov. 
 
Predviden obseg in količina vzdrževalnih del izhaja iz predračunskega obrazca, ki ga je 
naročnik objavil v postopku javnega naročila, pri čemer bo naročnik dela naročal po dejanski 
potrebi.  
 

3. člen 

Vzdrževalna dela je potrebno opravljati skladno z zahtevami HACCP načrtov za posamezne 
vodovodne sisteme. Izvajalec je dolžan voditi naslednje evidence, ki jih posreduje naročniku: 

− Nadzor, vzdrževanje, urejanje okolice in notranjosti vodovodnih objektov; 

− Čiščenje in dezinfekcija vodovodnih objektov; 

− Vzdrževalna dela in odpravljanje okvar na cevovodu; 

− Čiščenje-spiranje cevovodov, 

− Vzdrževanje in servisiranje opreme ter naprav; 

− Korektivni ukrepi glede zdravstvenega stanja zaposlenih. 
 
Evidence se vodijo ločeno po posameznem vodovodu in so obvezna priloga računu, ki ga izda 
izvajalec naročniku. Obrazci navedenih evidenc so priloga pogodbi. 

 
 

II. POZIVNI ČAS IN NAČIN OBRAČUNAVANJA DEL 

4. člen 

Vsa dela bo izvajalec začel opravljati v rokih, ki bodo dogovorjeni med naročnikom in 
izvajalcem za vsako delo posebej. Za nujna interventna dela v času okvar mora biti odzivni 
čas izvajalca 2 uri od ugotovitve okvare. 
 
 



 

 

5. člen 

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo izvajalec obračunal, naročnik pa plačal opravljeno 
delo po dogovorjenih cenah iz ponudbe, dane v postopku javnega naročila, z dne ________, 
ki je priloga pogodbi. 
 

6. člen 

Izvajalec bo za opravljena dela iz 1. člena te pogodbe izstavljal mesečne račune za redni 
nadzor nad vodovodnimi objekti (pavšal), ločeno po posameznem vodovodu. 
 
Ostala izvedena dela se obračunavajo sproti, za vsako opravljeno storitev posebej, ločeno po 
posameznem vodovodu. 
 
Naročnik se zavezuje plačati opravljeno storitev in porabljen material 30. dan po prejemu 
računa, s potrebnimi prilogami iz 1. člena pogodbe, na transakcijski račun, št. 
______________________________. 
 
Porabljen material se zaračuna po ceniku izvajalca, ki je priloga ponudbi (maloprodajne cene,  
priložene posameznemu računu).  
 
Sredstva za plačilo izvedenih del po tej pogodbi bo naročnik zagotavljal v proračunu za 
tekoče leto na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje vodovodov. 
 
Storitev in material za izvedbo novega priključka na vodovodni sistem izvajalec zaračuna 
uporabniku vode, na podlagi predhodne ponudbe. 
 

7. člen 

Naročnik se zavezuje sodelovati z izvajalcem ter mu nuditi pomoč v okviru svojih pristojnosti.  
Izvajalec se zavezuje: 

- prevzeto delo opraviti strokovno in kvalitetno, skladno z veljavnimi tehničnimi 
predpisi in normativi, standardi in zakonodajo, 

- sodelovati z naročnikom, upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje, 
- za opravljena dela po tej pogodbi voditi evidence iz 1. člena te pogodbe, 
- redno obveščati naročnika o ugotovitvah glede stanja vodovodnih sistemov, ki mu jih 

je naročnik poveril v vzdrževanje in o potrebnih večjih vzdrževalnih delih, da ne bi 
prišlo do večje škode ali nezgode, in da jih bo naročnik lahko vključil v letni program 
vzdrževanja vodovodov, 

- delo izvesti skladno s svojo ponudbo.  
 
Za pregled in potrjevanje evidenc iz 1. člena te pogodbe je za naročnika pooblaščena oseba iz  
13. člena te pogodbe. 
 

8. člen 

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da: 
- material za opravljanje prevzetih del nabavlja izvajalec, 
- se stanje porabe vode na vodomeru vsakega uporabnika, priključenega na vzdrževani 

vodovodni sistem, odčita dvakrat letno in podatke dostavi naročniku, 



 

 

- mora za izvedbo večjih vzdrževalnih del, ki niso opredeljena v tej pogodbi, izvajalec 
pridobiti soglasje in pisno naročilo naročnika. 

 
 

9. člen 

Izvajalec nosi v celoti odgovornost za morebitne poškodbe, ki bi se morebiti zgodile pri 
izvajanju prevzetih del tretjim osebam, v kolikor se bo ugotovilo, da je prišlo do poškodb 
zaradi malomarnosti izvajalca.  
 

III. ROK TRAJANJA POGODBE 

10. člen 

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvajanje 
dela, opredeljena s to pogodbo, za obdobje 2 let. 
 

IV. ZAVAROVANJE 

11. člen 

Izvajalec je dolžan ob podpisu pogodbe naročniku izročiti podpisano bianco menico s 
pooblastilom za izpolnitev in unovčenje višini 10% pogodbene cene z DDV, s katero jamči za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Naročnik je upravičen unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menica): 
v primeru zamude z deli ali 
v primeru povzročanja škode na gradbišču ali tretjih stvareh ali  
v primeru nekakovostno ali nepopolno izvedenih del. 
 

 
V. PRENEHANJE – ODPOVED POGODBE 

12. člen 

Naročnik si pridržuje pravico, da to pogodbo enostransko odpove – prekliče v primeru, če na 
osnovi poročil pooblaščene osebe iz  13. člena te pogodbe ugotovi, da izvajalec slabo 
opravlja dela, prevzeta po tej pogodbi, oziroma da ne izvaja dela skladno z določili te 
pogodbe. Pred enostransko odpovedjo – preklicem te pogodbe je naročnik dolžan pisno 
opozoriti izvajalca na slabo opravljanje del. V primeru, da izvajalec ne upošteva pisnega 
opozorila naročnika in očitanih pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, le-ta odpove – 
prekliče veljavnost te pogodbe in določi datum, s katerim začne veljati preklic te pogodbe.  
 
Kljub določilu v 6. členu te pogodbe se naročnik in izvajalec dogovorita, da lahko ta pogodba 
preneha tudi: 

a) sporazumno z obojestransko dogovorjenim odpovednim rokom, ki bo predlagan za 
sporazumno prenehanje te pogodbe; 

b) z odpovedjo izvajalca v roku, ki ni krajši od 3 (treh) mesecev, brez da bi navajal 
razloge za odpoved; 

c) z odpovedjo naročnika v roku, ki ni krajši od 3 (treh) mesecev, brez da bi navajal 
razloge za odpoved. 



 

 

 
VI. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK 

13. člen 

Pooblaščen zastopnik izvajalca je _______________________. 
Pooblaščen zastopnik naročnika je Mojca Marinček. 

 
 

VII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

14. člen 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 
nedovoljeno korist za:  

o pridobitev posla ali  
o za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  
o za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  
o za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni 
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;  

je nična. 
 
 

VIII. SOCIALNA KLAVZULA 

15. člen 

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 
 
 

IX. KONČNE DOLOČBE 

16. člen 

Spremembe in dopolnitve k tej pogodbi so veljavne le, če sta stranki o njih sporazumni in so 
sklenjene v pisni obliki. 
 

17. člen 

Stranki bosta spore iz te pogodbe skušali reševati sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za 
spore iz te pogodbe pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, ki odloča po pravu 
Republike Slovenije. 
 

18. člen 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 
 
 



 

 

19. člen 

Ta pogodba je sklenjena v štirih (4) enakih izvodih od katerih prejme vsaka stranka dva (2) 
izvoda. 
 
 
Številka: 355-0016/2017-6 
Datum: 07.11.2017 
 
 

Naročnik: Izvajalec: 

  
 

 

Podpis:________________________        Podpis:________________________     

Datum: ________________________       Datum:________________________   

 
 
 


