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SKLEP

PREDLAGATELJ: Župan Občine Lenart
GRADIVO PRIPRAVIL : Občinska uprava Občine Lenart

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi, 16. Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11 in 31/17) in 5. člena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) je Občinski svet Občine Lenart na
19. redni seji, dne 05.04.2018, sprejel Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s
pitno vodo v Občini Lenart, kot je predložen.

Na podlagi, 16. Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11 in 31/17) in 5. člena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) je Občinski svet Občine Lenart na
19. redni seji, dne 05.04.2018, sprejel

SKLEP
o potrditvi cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo (omrežnina in vodarina) v občini Lenart
1. člen
Občinski svet Občine Lenart potrdi Elaborat o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini
Lenart, ki je bil izdelan s strani izvajalca gospodarske javne službe Mariborski vodovod d.d. z
datumom izdelave, februar 2018.
2. člen
Občinski svet Občine Lenart potrjuje ceno storitev obvezne gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo, in sicer:
-

Cena vodarine znaša 0,7809 EUR/m³ brez DDV
Cena omrežnine po posameznih DN znaša

Priključek DN

Faktor omrežnine

DN 13
DN 20
DN 25
DN 30
DN 40
DN 50
DN 80
DN 100
DN 200

1
1
3
3
10
15
50
100
200

Cena omrežnine brez
DDV
7,98
7,98
23,94
23,94
79,79
119,69
398,97
797,95
1.595,90
3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja
pa se od 01.05.2018.
Številka: 355-7/2017
Lenart, 24.03.2018.
Župan
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.
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SKLEP
o soglasju k sklenitvi pogodbe o najemu
infrastrukture z javnim podjetjem
Mariborski vodovod d.d.

PREDLAGATELJ: Župan Občine Lenart
GRADIVO PRIPRAVIL : Občinska uprava Občine Lenart

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi, 16. Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11 in 31/17 je Občinski svet Občine
Lenart na 19. redni seji, dne 05.04.2018, sprejel Sklep o soglasju k sklenitvi pogodbe o
najemu infrastrukture z javnim podjetjem Mariborski vodovod d.d.

Na podlagi, 16. Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11 in 31/17) Občinski svet Občine
Lenart na 19. redni seji, dne 05.04.2018, sprejme

SKLEP
o soglasju k sklenitvi pogodbe o najemu infrastrukture z javnim podjetjem Mariborski
vodovod d.d.
1. člen
Občinski svet Občine Lenart daje soglasje k sklenitvi Pogodbe o najemu infrastrukture z
javnim podjetjem Mariborski vodovod d.d., skladno z Odlokom o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Lenart, ki je kot priloga sestavni del
tega sklepa in pooblašča župana občine Lenart za podpis priložene pogodbe. Podpis pogodbe
se izvede po uveljavitvi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo v občini Lenart, ki se v drugem branju obravnava na 19. redni seji.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet Občine Lenart.
Številka: 355-7/2017
Lenart, 24.03.2018.
Župan
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.

OBČINA LENART, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, matična številka: 5874254, ID za
DDV: SI68458509, ki jo zastopa župan mag. Janez Kramberger ,

(v nadaljevanju: lastnik)
in
MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje d. d., Jadranska cesta 24, 2000
Maribor, matična številka: 5067880, ID za DDV: SI68041527 , ki ga zastopa direktor
mag. Danilo Burnač,
(v nadaljevanju: javno podjetje)
sklepata naslednjo

POGODBA
O NAJEMU JAVNE INFRASTRUKTURE
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to pogodbo se med pogodbenima strankama urejajo razmerja v zvezi z oddajo
javne infrastrukture v poslovni najem zaradi izvajanja gospodarske javne službe (v
nadaljevanju: GJS) oskrbe s pitno vodo.
2. člen
(opredelitev javne infrastrukture)
Z javno infrastrukturo po tej pogodbi (v nadaljevanju: infrastruktura) so mišljeni
infrastrukturni objekti in naprave, določeni s 76. členom ZGJS, s 149. členom ZVO–1
in z uredbami ter pravilniki, izdanimi na podlagi tega zakona.
3. člen
(pravne podlage za izvajanje gospodarskih javnih služb)
Javno podjetje Mariborski vodovod (v nadaljevanju: javno podjetje) opravlja v Občini
Lenart, (v nadaljevanju: lastnik) gospodarsko javno službo iz prvega člena te
pogodbe v skladu z Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lenart
sprejet 14. 7. 2011 (MUV 16/2011) pod pogoji in na način, določen z naslednjim
odlokom:
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v
Občini Lenart sprejetim dne 27. 2. 2014 (MUV 16/2015).
Pogodbeni stranki sklepata to pogodbo na podlagi 6. alineje 3. odstavka 29. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO
in 76/15).
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4. člen
(predmet pogodbe)
S to pogodbo se urejajo medsebojna razmerja med javnim podjetjem kot
najemojemalcem in lastnikom kot najemodajalcem, ki se nanašajo na:
- najem in uporabo infrastrukture,
- vodenje evidenc o infrastrukturi,
- obračunavanje in plačevanje najemnine za najeto infrastrukturo,
- vzdrževanje infrastrukture,
- sodelovanje pri izvajanju investicij v infrastrukturo.
DOLOČITEV INFRASTRUKTURE, DANE V NAJEM
5. člen
(določitev infrastrukture, ki se daje v najem)
Lastnik daje javnemu podjetju v poslovni najem (v nadaljevanju: najem)
infrastrukturo, ki je v njegovi lasti v skladu z ZGJS in Odlokom o gospodarskih javnih
službah v občini Lenart, ter se uporablja za oskrbo s pitno vodo.
Infrastrukturo lastnika je prevzelo javno podjetje v najem z dnem 1. 1. 2010. S to
pogodbo javno podjetje prevzema tudi javno infrastrukturo, ki je bila zgrajena po 1. 1.
2010 ter tisto infrastrukturo za katero je lastnik, do začetka veljavnosti te pogodbe
pridobil uporabno dovoljenje.
IZROČITEV INFRASTRUKTURE V NAJEM JAVNEMU PODJETJU
6. člen
(infrastruktura, predana v najem)
Lastnik daje v poslovni najem tisto infrastrukturo, ki jo javno podjetje potrebuje za
izvajanje gospodarske javne službe iz prvega člena te pogodbe. V času trajanja te
pogodbe je treba preveriti, katera osnovna sredstva infrastrukture javno podjetje
potrebuje za opravljanje GJS. Če se pri tem ugotovi, da so med infrastrukturo tudi
osnovna sredstva, ki jih javno podjetje ne uporablja kot delovna sredstva za
opravljanje GJS, jih mora lastnik izločiti iz seznama infrastrukture, ki so dana v
najem. V skladu s tem členom ima javno podjetje v najemu infrastrukturo, ki je
specificirana v prilogi I te pogodbe.
7. člen
(specifikacija infrastrukture in priloge pogodbe)
Infrastruktura, dana v najem, specificirana v prilogi I te pogodbe, mora obsegati
najmanj naslednje podatke o vsakem posameznem osnovnem sredstvu
infrastrukture:
- inventarna številka,
- naziv osnovnega sredstva,
- konto,
2

- amortizacijska skupina,
- leto pridobitve,
- nabavna vrednost na dan 1. 1. 2010
- popravek vrednosti na dan 1. 1. 2010
- neodpisana vrednost na dan 1. 1. 2010
- nahajališče (katastrski podatek ali opisni podatek)
8. člen
(dodatna infrastruktura, prevzeta v najem po podpisu pogodbe)
Dodatna infrastruktura, ki bo pridobljena z investiranjem po podpisu te pogodbe, se
daje javnemu podjetju v najem na podlagi prevzemnega zapisnika, v katerem so za
vsako posamezno stvar, prevzeto v najem, določeni vsi podatki, ki se vodijo o
posamezni vrsti infrastrukture v prilogi k tej pogodbi. Prevzemnemu zapisniku mora
biti predložena tudi vsa tehnična in poslovna dokumentacija. Prevzemni zapisnik
podpiše pooblaščeni predstavnik lastnika in predstavnik javnega podjetja. Datum
prevzema infrastrukture v najem je tudi datum prevzema odgovornosti za morebitno
škodo na infrastrukturi, ki jo povzroči javno podjetje.
9. člen
(izločitev nepotrebne infrastrukture iz najema)
Če javno podjetje iz objektivnih razlogov preneha opravljati posamezno dejavnost ali
del dejavnosti, se ustrezni del nepotrebne infrastrukture zapisniško izloči iz najema.
Izločitveni zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik javnega podjetja in lastnika, mora
vsebovati vse podatke, ki se vodijo o tej infrastrukturi po prilogi pogodbe.
IZKAZOVANJE INFRASTRUKTURE, DANE V NAJEM, PRI LASTNIKU IN JAVNEM
PODJETJU
10. člen
(izkazovanje infrastrukture pri lastniku in javnem podjetju)
Infrastruktura, ki se daje v najem, se pri lastniku izkazuje na sintetičnih kontih glavne
knjige, register osnovnih sredstev infrastrukture pa vodi najemnik na analitičnih kontih
za bilančno.
NAJEMNINA ZA INFRASTRUKTURO
11. člen
(način izračuna najemnine)
Najemnina za infrastrukturo, prejeto v najem, se obračunava v višini amortizacije,
obračunane po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in po stopnjah
amortizacije, določenih v področnem predpisu za gospodarske javne službe (šesti
odstavek 7. člena Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007,
48/2009, 112/2009, 58/2010, ter 108/ 2013).
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12. člen
(določitev zneska letne najemnine)
Najemnina za najeto infrastrukturo se za vsako leto določi vnaprej kot fiksni znesek,
ki ga izračuna javno podjetje na podlagi načrtovanega stanja osnovnih sredstev v
naslednjem letu kot znesek amortizacije za infrastrukturo, prejeto v najem.
13. člen
(izračun letne in mesečne najemnine v Planu investicij in investicijskega vzdrževanja)
Letna najemnina za infrastrukturo za naslednje leto se oceni v letnem Planu investicij
in investicijskega vzdrževanja, ki ga mora javno podjetje sestaviti najkasneje do
konca novembra tekočega leta in ga posredovati v obravnavo pristojnim občinskim
službam. Mesečni znesek najemnine, izračunane v skladu s prvim odstavkom tega
člena, predstavlja dvanajstino letno določenega zneska najemnine in se ne spreminja
glede na spremembe infrastrukture v naslednjem letu. Na osnovi dejanskih podatkov
se za posamezno poslovno leto pripravi poračun najemnine do 31.3. naslednjega
leta. Poračun za posamezno poslovno leto se opravi (izvede plačilo) do 30.4.
naslednjega leta.
14. člen
(zaračunavanje najemnine)
Lastnik bo zaračunaval javnemu podjetju najemnino mesečno. Lastnik in javno
podjetje bosta v zvezi z najemom nepremičnin dala na FURS skupno izjavo o
obdavčitvi najemnine za nepremičnine po splošni stopnji v skladu s predpisi pred
prvim opravljenim prometom. Račune za najemnino bo lastnik izstavljal javnemu
podjetju do 5. v mesecu za pretekli mesec. Rok za plačilo najemnine je 30 dni.
Lastnik in javno podjetje se lahko dogovorita, da bosta terjatve iz najemnine in
obveznosti iz investicij (lastnik) oziroma terjatve iz investicij in obveznosti iz
najemnine (javno podjetje) pobotala na podlagi pisnega dogovora med strankami.
15. člen
(način poračuna omrežnine)
Poračun najemnine se opravi po končanem obračunskem letu na osnovi dejanskih
podatkov tako, da se ugotovi višina zbrane omrežnine in se od nje odšteje:
- Med letom zaračunana najemnina
- Prisojeni stroški tranzita,
- Prisojeni stroški črpanja,
- Zavarovalne premije,
- Odškodnine za kmetovanje na vodovarstvenem območju in
- Stroški zamenjav vodomerov
- Stroški popravil in zamenjav priključkov.
- Oblikovanje popravkov terjatev, ki se nanašajo na obračun omrežnine po
Pravilniku o računovodstvu najemnika, kar ostane se nakaže lastniku kot
poračun najemnine.
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V primeru, da stroški iz prejšnjih alinej presegajo zbrano omrežnino, lastnik
nakaže razliko najemniku. Prav tako najemnik nakaže lastniku infrastrukture
morebitno neporabljeno omrežnino kot poračun najemnine.
Najemnik je dolžan lastniku podati natančne podatke o stroških zamenjanih
vodomerov ( s podatki o uporabniku, lokaciji in stroški za vsakega uporabnika
posebej ) in podatke o stroških popravil iz zamenjav priključkov ( z nazivom
uporabnika z datumom izvedbe in lokacijo opravljene storitve ).

16. člen
(popravek letne najemnine)
Če pride med letom do pomembnih povečanj ali zmanjšanj vrednosti infrastrukture,
se lahko lastnik in javno podjetje konec leta dogovorita za ponoven izračun
najemnine za tekoče leto, ki upošteva nastale spremembe vrednosti med letom, ter
za popravek letne najemnine. Pri večjih spremembah cen omrežnine v tekočem letu
se lahko lastnik in javno podjetje dogovorita, da se konec tekočega leta sestavi
obračun poslovanja posebej za obdobje veljavnosti starih cen omrežnine in posebej
za obdobje veljavnosti novih cen omrežnine in se konec leta v obračunu za tekoče
leto izvrši popravek.
17. člen
(namenskost sredstev najemnine)
Najemnina za infrastrukturo je namenski prihodek lastnika.
RAZMEJITEV PRISTOJNOSTI PRI UPRAVLJANJU INFRASTRUKTURE
18. člen
(zaveza javnega podjetja)
Javno podjetje prevzema infrastrukturo v najem in uporabo za izvajanje GJS iz 1.
člena pogodbe z namenom, da jo bo vzdrževalo in uporabljalo kot dober gospodar za
potrebe izvajanja te GJS na območju lastnika.
19. člen
(vodenje katastra infrastrukture)
Javno podjetje bo v skladu z javnim pooblastilom lastnika brezplačno vodilo in
vzdrževalo kataster javne infrastrukture skladno z določili zakonov in drugih
predpisov, ki javno infrastrukturo urejajo.
Lastnik se obvezuje, da bo javnemu podjetju ažurno dostavljal vse podatke in listine
potrebne za vodenje katastra iz tega člena.
20. člen
(izdajanje projektnih pogojev in soglasij)
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Javno podjetje po pooblastilu lastnika izdaja investitorjem projektne pogoje in
soglasja ( mnenja ) k projektnim pogojem ter soglasja za priključitev. Plačila izdaje
projektnih pogojev in soglasij ( mnenj ) k projektnim pogojem ter soglasij za
priključitev se realizirajo oz. izvajajo od takrat, ko bo sistem zaračunavanja uveden v
vseh občinah v upravljanju javnega podjetja
21. člen
(vodenje analitičnih knjigovodskih evidenc in sestavljanje obračunov v zvezi
z infrastrukturo za potrebe lastnika)
Javno podjetje bo za lastnika v svoji za bilančni evidenci brezplačno vodilo vse
potrebne analitične knjigovodske evidence o začetni preneseni infrastrukturi in tudi o
novo zgrajeni infrastrukturi ter zagotavljalo lastniku vse potrebne obračune in druge
podatke za knjiženje vseh poslovnih dogodkov v zvezi z infrastrukturo v glavni knjigi
lastnika.
Javno podjetje mora za javno službo iz te pogodbe voditi ločeno računovodstvo po
določilih zakona, ki ureja status gospodarskih družb in v skladu z veljavnimi
računovodskimi standardi. Pristojnemu organu občine in občinski upravi mora biti
omogočen vpogled v celoto finančnega poslovanja javnega podjetja, ki se nanaša na
izvajanje dejavnosti javne službe na območju občine.
Lastnik se obvezuje, da bo javnemu podjetju ažurno dostavljal vse podatke in listine
potrebne za vodenje evidenc iz tega člena.
22. člen
(svetovanje v zvezi z razvojem infrastrukture)
Javno podjetje je dolžno lastniku brezplačno svetovati v zvezi z dolgoročnim
razvojem infrastrukturnih omrežij in izvajanjem storitev GJS ter brezplačno sestavljati
dolgoročne načrte za vlaganja v infrastrukturo ter Letne plane investicij in
investicijskega vzdrževanja za vse obnovitvene in razširitvene investicije v
infrastrukturo in predhodne podatke o teh investicijah vsako leto posredovati lastniku
najkasneje do 30. novembra tekočega leta za naslednje leto. Elaborat in dokončne
podatke o načrtovanih investicijah pa je dolžno predložiti lastniku najkasneje do 31.
marca tekočega leta za tekoče leto.
23. člen
(poročanje o stanju infrastrukture)
Javno podjetje mora lastniku na njegovo zahtevo predložiti poročilo o stanju
infrastrukture vsaj enkrat letno, na zahtevo lastnika tudi večkrat. Temu poročilu
morajo bili priložene ažurirane specifikacije infrastrukture na zadnji dan vsakega
preteklega leta. Javno podjetje mora lastniku kadarkoli omogočiti nadzor nad
infrastrukturo.
24. člen
(nadzor nad najeto infrastrukturo)
Lastnik ima pravico nadzirati izvajanje te pogodbe zlasti izvrševanje dolžnosti
javnega podjetja do javne infrastrukture, tako da je ves čas ohranjena njena
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nezmanjšana funkcionalnost, obratovalna usposobljenost in varnost delovanja na
način, določen v tej pogodbi, navodilih za uporabo ter drugimi standardi in predpisi.
Nadzor obsega nadzor stanja infrastrukture in nadzor dokumentacije v zvezi z
infrastrukturo.
Če javno podjetje ne dosega standardov in meril kakovosti rednega vzdrževanja
infrastrukture in izvajanja javne službe ga lastnik na to opozori in mu naloži dodatna
vzdrževalna ali druga potrebna dela. Zahtevo za vzdrževalna ali druga potrebna dela
pošlje lastnik pisno javnemu podjetju in mu določi primeren rok za njihov začetek in
dokončanje.
Če javno podjetje ne začne z vzdrževalnimi ali drugimi potrebnimi deli v odrejenem
roku, ali če je očitno, da jih ne bo v roku dokončal, lahko lastnik dela izvede ali
dokonča sam na stroške javnega podjetja.
Nadzor se mora opravljati tako, da se ne moti delovni proces in obratovanje
infrastrukturnih objektov in naprav, ki so predmet te pogodbe.
VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE IN OBRATOVANJE SISTEMA VODOOSKRBE
25. člen
(stroški obratovanja sistema)
Stroški opravljanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo se pokrivajo z vodarino.
Kalkulacija cene vodarine je določena z Uredba o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju
Uredba).
Kalkulacija cene vodarine se v skladu z Uredbo pripravi v Elaboratu o oblikovanju
cene izvajanja storitev javne službe glede na predračunske stroške v občini ob
upoštevanju planirane prodaje vode. Po koncu leta se opravi poračun, ki se upošteva
pri pripravi Elaborata GJS oskrbe s pitno vodo za naslednje leto.
V skladu z dogovorom med lastnikom in javnim podjetjem se po koncu leta lahko
opravi poračun vodarine z omrežnino.
26. člen
(vzdrževanje infrastrukture)
Javno podjetje mora uporabljati infrastrukturo, prejeto v najem, kot dober gospodar in
jo vzdrževati tako, da je vedno usposobljena za uporabo ter da ne izgublja svoje
vrednosti zaradi slabega vzdrževanja. Javno podjetje skrbi za vzdrževanje
infrastrukture z rednim (sprotnim, tekočim) vzdrževanjem in z investicijskim
(občasnim) vzdrževanjem. Javno podjetje lahko vzdrževalna dela opravlja samo ali
pa jih oddaja v izvedbo specializiranim podizvajalcem.
27. člen
(redno vzdrževanje)
Redna vzdrževalna dela pomenijo izvedbo manjših popravil in del na omrežjih,
objektih ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu, kot so pleskanje, popravilo vrat,
oken, zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij
in podobno ter s katerimi se ne spreminja zmogljivost inštalacij, opreme in
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tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja
zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta.
28. člen
(investicijsko vzdrževanje)
Investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in
obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v
konstrukcijo omrežja ali objekta in tudi ne spreminja njegova zmogljivost, velikost,
namembnost in zunanji videz, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema
pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave. Taka dela računovodsko
predstavljajo stroške poslovanja; za investicije se štejejo le, če se z njimi podaljšuje
življenjska doba oziroma koristnost omrežja, objekta ali naprave. Vsa predvidena
investicijska vzdrževalna dela morajo biti čim natančneje določena v Letnem planu
investicij in investicijskega vzdrževanja. V njem morajo biti planirani stroški
intervencijskih popravil na omrežjih in objektih, ki se računovodsko praviloma
obravnavajo kot stroški, in posebej prikazana tista investicijsko vzdrževalna dela, s
katerimi se podaljšuje življenjska doba oziroma doba koristnosti omrežja objekta ali
naprave, ki se računovodsko obravnava kot investicija. Investicijsko vzdrževalna
dela, ki se obravnavajo kot investicije, morajo biti v Letnem planu investicij in
investicijskega vzdrževanja posebej izkazana v poglavju o investicijah.
29. člen
Javno podjetje mora nemudoma in v najkrajšem možnem času popraviti in odpraviti
vse poškodbe in okvare, do katerih pride na infrastrukturi.
Javno podjetje je o večjih okvarah, napakah ali pomanjkljivostih, ugotovljenih na
infrastrukturi, ki je predmet te pogodbe, dolžno obveščati lastnika in ga seznaniti z
obsegom okvare, napake oziroma pomanjkljivosti ter mu omogočiti vpogled v vso
dokumentacijo.
INVESTIRANJE V INFRASTRUKTURO
30. člen
(vodenje investicij)
Vodenje investicij v infrastrukturo zajema ožji ali širši sklop aktivnosti, odvisno od
tega, ali gre za investicije v obnovo infrastrukture ali za izgradnjo nove infrastrukture,
in od tega, ali gre za nakup posameznih osnovnih sredstev ali za izgradnjo omrežij in
obratov.
Pri vseh večjih investicijah sestoji vodenje investicij v infrastrukturo praviloma iz
naslednjih aktivnosti:
a) načrtovanja razvoja infrastrukture,
b) priprave investicijske dokumentacije,
c) izvajanja javnih naročil,
d) izvajanja investicijskih del in
e) nadziranja investicij.
31. člen
(viri financiranja investicij)
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Investicije v obnovo infrastrukture (obnovitvene investicije) in nadomestitvene
investicije se praviloma financirajo iz zbrane najemnine za infrastrukturo in deloma
tudi iz proračunskih sredstev (subvencij), kadar prodajne cene za storitve GJS ne
pokrivajo vseh stroškov poslovanja in s tem tudi ne stroškov najemnine infrastrukture.
Investicije v izgradnjo nove infrastrukture (razširitvene investicije) se praviloma
financirajo iz sredstev proračuna (komunalnega prispevka in zbranih davkov), iz
okoljskih dajatev, iz sredstev EU, nepovratnih sredstev zasebnikov in iz kreditov.
Kadar se s posebno pogodbo vodenje novih investicij podeli javnemu podjetju, je
treba v taki pogodbi poleg ostalega natančno določiti tudi vire financiranja in tehniko
plačevanja izvajalcev del.
32. člen
(vodenje investicij)
Lastnik in javno podjetje se ob pripravi oziroma sprejemu Letnega plana investicij in
investicijskega vzdrževanja za naslednje leto dogovorita, katere investicije v
infrastrukturo, ki so predvidene v proračunu lastnika za naslednje leto, bo vodil lastnik
sam (delno ali v celoti), katere pa javno podjetje (delno ali v celoti).
33. člen
(investicije v infrastrukturo vodi lastnik)
Lastnik infrastrukture bo nove investicije v infrastrukturo vodil sam, s tem da bo
izvedbo posameznih investicijskih aktivnosti prepuščal izvajalcem, izbranim prek
javnih naročil. Kadar lastnik sam vodi investicije, sam izvaja javna naročila in sklepa
pogodbe z izbranimi izvajalci, evidentira in plačuje prejete račune ter po usposobitvi
evidentira (aktivira) pridobljeno infrastrukturo v svoji glavni knjigi. Po aktiviranju nove
infrastrukture mora dokončane investicije zapisniško prenesti v najem javnemu
podjetju ter mu predložiti vso poslovno in tehnično dokumentacijo v zvezi z
aktiviranimi investicijami najkasneje v enem mesecu po usposobitvi za uporabo.
34. člen
(investicije v infrastrukturo vodi javno podjetje )
Lastnik lahko pooblasti javno podjetje, da vodi investicijo za občino v svojem imenu in
za račun občine ali v imenu občine in za račun občine. Kadar lastnik s posebno
pogodbo odda vodenje investicije javnemu podjetju, v pogodbi določi vse potrebne
elemente v zvezi z vodenjem, financiranjem, nadziranjem in evidentiranjem
investicije. V taki pogodbi praviloma določi tudi, kako mora biti strukturiran predračun
za investicijo, ki ga predloži javno podjetje, ter kako bodo v obračunih izvršenih del
upoštevani stroški podizvajalcev, stroški izvajanja del v lastni režiji in stroški vodenja
investicije. Če so pri izvajanju gradnje, ki jo vodi javno podjetje, potrebni podizvajalci,
so v predračunu in obračunu investicije praviloma posebej prikazani stroški
podizvajalcev in posebej stroški del, ki jih javno podjetje izvrši v lastni režiji. Stroški
vodenja investicije (pridobivanje potrebnih dovoljenj, priprava investicijske
dokumentacije, organizacija, koordinacija, upravljavski nadzor, ipd.) so lahko v
predračunu in obračunu investicije upoštevani ali v cenah posameznih postavk dela,
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izvedenega v lastni režiji, ali pa se zaračunajo pavšalno v odstotku od vrednosti
celotne investicije.
35. člen
(izkazovanje in obračunavanje investicijskih del, če javno podjetje vodi
investicije v svojem imenu in za račun lastnika)
Kadar javno podjetje vodi investicijo v svojem imenu in za račun lastnika, izkazuje
stroške investicije v infrastrukturo kot stroške svojega poslovanja. Za vsako
posamezno investicijo vzpostavi v svojih knjigah posebno evidenco (analitični konto,
stroškovno mesto, delovni nalog, šifro projekta), v okviru katere se zbirajo vsi stroški
v zvezi s tako investicijo. Javno podjetje lastniku mesečno, v skladu s pogodbo in v
skladu s stopnjo dokončanosti del, izdaja račune za izvršena dela z zapadlostjo 30
dni.
36. člen
(izkazovanje in obračunavanje investicijskih del, če javno podjetje vodi
investicije v imenu lastnika in za račun lastnika)
Lastnik lahko pooblasti javno podjetje za vodenje investicije v imenu občine in za
račun občine praviloma le takrat, kadar javno podjetje neposredno ne opravlja
izvedbenih del, temveč le organizira, koordinira in vodi investicijo namesto občine. Če
lastnik pooblasti javno podjetje, da vodi investicije v imenu občine in za račun občine,
se pogodbe z izbranimi izvajalci del sklepajo z občino. Računi (situacije) in drugi
dokumenti se glasijo na občino. Javno podjetje je v teh dokumentih praviloma
navedeno le kot posrednik za vodenje investicij in kot plačnik investicij za občino.
Javno podjetje v takem primeru evidentira prejete račune za investicije v
infrastrukturo, ki jih vodi v imenu in za račun občine, v svojih evidencah na prehodnih
kontih. Za vsako investicijo vzpostavi v svojih knjigah posebno evidenco (analitični
konto ali drugo ustrezno evidenco), v okviru katere zbira vse stroške zunanjih
izvajalcev v zvezi s posamezno investicijo. Po prejemu računa od izvajalca del, javno
podjetje izstavi občini zahtevek za plačilo takega računa. Občina prejeti zahtevek (ki
mu je priložena kopija računa izvajalca) plača najkasneje v roku 3 dni pred
zapadlostjo računa. Za vodenje investicij v imenu občine in za račun občine (za kritje
stroškov inženiringa) pripada javnemu podjetju nadomestilo v skladu z določbami
vsake posamezne sklenjene pogodbe.
ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE ZA NASTANEK ŠKODE, UNIČENJE IN
IZLOČITEV INFRASTRUKTURE
37. člen
(zavarovanje infrastrukture)
Javno podjetje je dolžno zavarovati v najem prejeto infrastrukturo za riziko uničenja
ali poškodovanja zaradi vseh razlogov (naključnih, namernih, višje sile, itd) v višini, ki
omogoča odpravo nastale škode na infrastrukturi oziroma njeno nadomestitev.
Zavarovalne police, ki jih sklepa javno podjetje za zavarovanje infrastrukturnih
objektov in naprav, se morajo vinkulirati v korist lastnika.
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38. člen
(nastanek škode, uničenje in izločitev infrastrukture)
Javno podjetje je dolžno takoj po nastali škodi na infrastrukturi obvestiti zavarovalnico
in ukrepati v skladu z zavarovalniškimi pravili. V primeru uničenja ali odtujitve
infrastrukture javno podjetje sestavi zapisnik o uničenju ali ugotovljeni odtujitvi, v
katerem so navedeni razlogi za to, in ga takoj predloži lastniku infrastrukture. Javno
podjetje odgovarja za škodo, ki nastane na infrastrukturi, če škoda nastane po
njegovi krivdi ali iz hude malomarnosti.
39. člen
(popis infrastrukture v najemu)
Popis infrastrukture se vsako leto izvrši v mesecu decembru. Popis je dolžno izvršiti
javno podjetje, vendar mora pri tem popisu sodelovati vsaj en predstavnik lastnika.
Popisne liste in poročilo o popisu s seznamom in obrazložitvijo vseh morebitnih razlik
je javno podjetje dolžno posredovati lastniku infrastrukture najkasneje do 31. januarja
naslednjega leta.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
40. člen
Javno podjetje zagotavlja, da nobena od pooblaščenih oseb javnega podjetja ali
njegovih svetovalcev ali od javnega podjetja odvisnih ali drugače povezanih pravnih
ali fizičnih oseb v zvezi s sklenitvijo te pogodbe ni dal ali sprejel nobenega plačila ali
druge ugodnosti od lastnika, njegovih svetovalcev ali z lastnikom povezanih oseb,
niti takšno plačilo ali ugodnost nobenemu ni bila obljubljena.
Lastnik zagotavlja, da nobena od pooblaščenih oseb lastnika ali njegovih svetovalcev
ali z lastnikom povezanih oseb v zvezi s sklenitvijo te pogodbe ni dal ali sprejel
nobenega plačila ali druge ugodnosti od javnega podjetja ali od njega odvisne ali
drugače povezane pravne ali fizične osebe, niti takšno plačilo ali ugodnost
nobenemu ni bila obljubljena.
Določbe tega člena predstavlja razvezni pogoj veljavnosti pogodbe, zato se v primeru
kršitev določb iz tega člena pogodba po samem zakonu razveže. Pogodbeni stranki
sta ob tem še soglasni, da ima značaj izpolnitve razveznega pogoja obsodilna sodba
na prvi stopnji.
SPREMEMBA POGODBE IN REŠEVANJE SPOROV
41. člen
(sprememba pogodbe in reševanje sporov)
Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga spremembo ali dopolnitev pogodbe.
Spremembe in dopolnitve pogodbe se sklepajo v obliki aneksov. Pogodbeni stranki
bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. Če sporazum ni mogoč,
spor rešuje pristojno sodišče po sedežu lastnika.
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SKRBNIKA POGODBE
42. člen
Skrbnik pogodbe s strani lastnika je mag. Avgust Zavernik.
Skrbnik pogodbe s strani javnega podjetja je Sergej Danč.
PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE
43. člen
(prenehanje veljavnosti pogodbe)
Pogodba preneha veljati z enostransko odpovedjo pogodbe vsake od pogodbenih
strank.
Odpovedni rok je 3 mesece. Pogodba preneha veljati tudi v skladu s sporazumom
obeh strank. Z uveljavitvijo te pogodbe preneha veljati dosedanja pogodba o najemu
uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture štev.: 354-2/2010
VELJAVNOST POGODBE
44. člen
(veljavnost pogodbe)
Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se od
1.1.2016 dalje.
45. člen
Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

Datum podpisa:

Datum podpisa:

OBČINA LENART

MARIBORSKI VODOVOD, Javno
podjetje d.d. Maribor

Župan
mag. Janez Kramberger

Direktor:
Danilo BURNAČ, magister ekonomskih
in poslovnih ved
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