
Priloga št. 1 

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani, matična št.: 

5874173000, davčna št.: SI 81226748,  ki jo zastopa Željko Savič, župan 

( v nadaljevanju: naročnik)  

 

in 

 

…………………………….., s sedežem ………………………………………………., 

matična št.: ……………., davčna št.: ………………….., ki ga zastopa …………………… (v 

nadaljevanju: izvajalec) 

 

skleneta 

 

POGODBO 

 

o vzdrževalnih delih oskrbe s pitno vodo v Občini Dol pri Ljubljani za obdobje 2020 - 

2023 

 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

 

- je predmet te pogodbe izvedba javnega naročila »Vzdrževalna dela oskrbe s pitno vodo 

v Občini Dol pri Ljubljani za obdobje 2020 - 2023«, ki ga je naročnik dne 

………………….objavil na portalu javnih naročil pod št. JN………………., v 

postopku katerega je bil izbran izvajalec; 

 

- da je ponudba izvajalca z vsemi prilogami, skupaj z ostalimi deli razpisne 

dokumentacije sestavni del te pogodbe, zato mora izvajalec izvesti tudi vse 

obveznosti, ki niso izrecno navedene v predmetni pogodbi, pa izhajajo iz razpisne 

dokumentacije ali iz njegove ponudbe, in sicer v okviru cene, dogovorjene s to 

pogodbo. 

 

V kolikor med dokumenti, ki so del te pogodbe ter to pogodbo oz. med samim dokumenti 

obstaja kakršno koli neskladje oz. nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za 

naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo 

javnega naročila. 

 

PREDMET POGODBE 

2. člen 

 

Naročnik in izvajalec se s to pogodbo dogovorita, da bo izvajalec z lastnimi sredstvi 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. 

 

 

3. 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/popisa del, ki 

ga je naročnik objavil v postopku javnega naročila, pri čemer bo naročnik dela naročal po 

dejanski potrebi.  

 

 

4. člen 

Vzdrževalna dela se izvajalec zaveže opravljati skladno z zahtevami HACCP načrtov za 

posamezne vodovodne sisteme, ki se nahajajo na vpogled pri naročniku, na oddelku za okolje 

in prostor. 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. 

 

 

POZIVNI ČAS IN NAČIN OBRAČUNAVANJA DEL 

5. 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. 

 

 

6. člen 

Pogodba se sklepa za določen čas od sklenitve pogodbe do 28.2.2023. 

 

7. člen 

 

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo izvajalec obračunal, naročnik pa plačal opravljeno 

delo po dogovorjenih cenah iz ponudbe, ki jo je izvajalec dal v postopku predmetnega javnega 

naročila. 

 

Izvajalec bo za opravljena dela iz 2. 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 30. dan po prejemu vsakokratnega računa, s 

potrebnimi prilogami iz 4. člena pogodbe, na transakcijski račun, št. 

………………………………………….. 

 

Material, ki ga bo izvajalec potreboval pri opravljanju svojih storitev, se bo nabavljal po 

sprotnem dogovoru z naročnikom. 

 

Sredstva za plačilo izvedenih del po tej pogodbi bo naročnik zagotavljal v proračunu za 

tekoče leto na proračunski postavki 40061 »Vzdrževanje vodovodov in kanalizacije«. 

 

Storitev in material za izvedbo novega priključka na vodovodni sistem izvajalec zaračuna 

uporabniku vode, na podlagi predhodne ponudbe. 

 

 



8. 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 4. 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, razpisno dokumentacijo in to pogodbo.  

 

Za pregled in potrjevanje evidenc iz 4. člena te pogodbe je za naročnika pooblaščena oseba iz  

15. člena te pogodbe. 

 

 

9. člen 

 

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da: 

- se bo material za opravljanje prevzetih del po sprotnem dogovoru z naročnikom; 

- izvajalec 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. 

 

 

10. člen 

Izvajalec nosi v celoti odgovornost za morebitno škodo, ki bi se morebiti nastala pri izvajanju 

prevzetih del na objektih delovanja oziroma sosednjih objektih ter tretjim osebam, v kolikor 

se bo ugotovilo, da je prišlo do poškodb zaradi malomarnosti izvajalca.  

 

ZAVAROVANJE 

11. člen 

 

Izvajalec se zaveže najkasneje ob sklenitvi pogodbe kot jamstvo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti predložiti naročniku bianco menico z menično izjavo (brez protesta) v 

višini 10 % pogodbene vrednosti, vnovčljivo na prvi poziv in brez omejitev, z veljavnostjo 

najmanj do 31.3.2023, s katero jamči, da bo na prvi poziv plačal naročniku dogovorjeno 

vrednost za primere, ki so navedeni v naslednjem odstavku. 



 

Naročnik zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči v primeru:  

 

• če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili 

pogodbe ali  

• če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili 

pogodbe ali  

• če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z 

določili pogodbe ali  

• če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z 

določili pogodbe ali  

• če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z 

določili pogodbe ali  

• če izbrani ponudnik nekakovostno ali nepopolno izvede svoje pogodbene obveznosti v skladu 

z določili pogodbe ali 

• če izbrani ponudnik pri izvajanju del po pogodbi povzroči škodo objektu delovanja, spremljajočih 

objektih ali tretjih stvareh ali 

• v vseh drugih primerih, ko pogodba določa, da je naročnik upravičen zahtevati plačilo 

pogodbene kazni.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(če izvajalec nastopa s podizvajalci) 

 

12. člen 

Poleg izvajalca pri izvedbi del sodeluje tudi naslednji podizvajalec: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(firma, naslov, kraj, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) 

 

13. člen 

Izvajalec je dolžan k svojemu računu obvezno priložiti potrjeni račun za opravljeno delo 

podizvajalca. Izvajalec pooblašča naročnika, da podizvajalcu, ki je v ponudbi predložil 

zahtevo za neposredno plačilo, potrjeni račun oziroma situacijo, plača neposredno.  

 

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da 

izvajalec ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo 

pridobil na podlagi te pogodbe oziroma ali kateregakoli dodatka k pogodbi. 

 
PRENEHANJE – ODPOVED POGODBE 

14. člen 

Naročnik si pridržuje pravico, da enostransko odstopi od te pogodbe, če na osnovi poročil 

pooblaščene osebe iz 15. člena te pogodbe ugotovi, da izvajalec slabo opravlja dela, prevzeta 



po tej pogodbi, oziroma da ne izvaja dela skladno z določili te pogodbe. Pred odstopom od 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 odstopi od te pogodbe in določi datum, s katerim začne veljati 

prenehanje tega pogodbenega razmerja.  

 

Prav tako lahko naročnik odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka, v kolikor se nad 

izvajalcem začne postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. 

 

Kljub določilu v prejšnjem odstavku tega člena lahko katerakoli stranka odpove pogodbo s tri 

(3) mesečnim odpovednim rokom, pri čemer mora obvestilo o odstopu biti poslano 

priporočeno s povratnico 

 

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, 

povrniti drugi pogodbeni stranki vso škodo, ki nastane zaradi razveze pogodbe ter vso 

morebitno bodočo škodo.  

 

 

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK 

15. člen 

Pooblaščen predstavnik izvajalca je _______________________. 

 

Pooblaščen predstavnik naročnika je Mojca Marinček. 

 

V kolikor se spremeni pooblaščeni predstavnik katere od pogodbenih strank se o tem med 

seboj nemudoma pisno obvestita ter sporočita novega predstavnika. 

 

 

16. člen 

 

Pogodba ali posamezno določilo pogodbe je nično, če 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:  

 

- pridobitev posla ali  

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  

- 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. 

Izvajalec je skladno s 6. odst. 14. člena ZIntPK k pogodbi dolžan priložiti izjavo o lastništvu 

fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je sestavni del te pogodbe. 

 



17. člen 

 

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 

pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne ali socialne zakonodaje s strani izvajalca 

pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

 

18. člen 

 

Opravila izvajalca, ki niso opredeljena tej pogodbe in so neločljivo povezana z vzdrževalnimi 

deli oskrbe s pitno vodo na območju naročnika, se naknadno določijo z aneksom. 

 

Prav tako so vse ostale spremembe in dopolnitve k tej pogodbi veljavne le, če so sprejete v 

pisni obliki, kot aneks k pogodbi. 

 

19. člen 

 

Za vsa ostala vprašanja, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporabljajo določbe Obligacijskega 

zakonika. 

 

20. člen 

 

Vse morebitne spore bosta strani reševali sporazumno. Sicer pa je za vse spore, ki izvirajo iz 

te pogodbe ali so v zvezi z njo, pristojno sodišče po sedežu izvajalca.    

 

21. člen 

 

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh strank, ob pogoju, da je izvajalec naročniku 

predložil finančno zavarovanje iz 11. člena te pogodbe. 

 

Pogodba je napisana v treh (3) identičnih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, 

izvajalec pa en (1) izvod. 

 

 

Št. pogodbe: 355-0013/2019-…. 

 

Dol pri Ljubljani, dne……………   V…………………, dne……………… 

 

Naročnik:         Izvajalec: 

 

Občina Dol pri Ljubljani 

Željko Savič, župan 

 

 


