
 

POGODBA O SOFINANCIRANJU PROJEKTA »CELOVITA OBNOVA 
VODOVODNEGA SISTEMA SPODNJE PODRAVJE – odsek Destrnik - Cerkvenjak 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA 
(DGD)  in PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO (PZI)« 

 
ki so jo dogovorile in sklenile: 
 
1. OBČINA CERKVENJAK, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, ki jo zastopa župan Marjan Žmavc  

ID za DDV: SI78110475, matična številka: 1332066 
 

2. OBČINA DESTRNIK, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik, ki jo zastopa župan Franc Pukšič 
ID za DDV: SI76286193, matična številka: 5882966  
 

3. OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah, ki jo zastopa župan David Klobasa 
ID za DDV: 58878734, matična številka: 2242796 
 

4. OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, ki jo 
zastopa županja Darja Vudler Berlak 
ID za DDV: SI72359528, matična številka: 1358103 
 

5. OBČINA TRNOVSKA VAS, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas, ki jo zastopa župan Alojz 
Benko  
Davčna številka: 40178722, matična številka: 1358057 
 

(v nadaljevanju: Občine) 
1. člen 

 
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo: 

- da občine zadeve izvajanja in sofinanciranja projekta urejajo s to pogodbo in da se 
finančne obveznosti za financiranje priprave investicijske in projektne dokumentacije, 
vezane na lastne deleže občin, med občinami soinvestitorkami delijo po ključu 
»Porabljene količine vode v m3 po občinah v letu 2019« za povezovalni vod in objekt. 
Stroške za vse ostale cevovode nosi vsaka občina posebej; 

- da se za projekt »Celovita oskrba vodovodnega sistema Spodnje Podravje – odsek 
Destrnik-Cerkvenjak« prične z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev  
gradbenega dovoljenja (DGD) in Projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) v sklopu 
projekta »Celovita oskrba vodovodnega sistema Spodnje Podravje – odsek Destrnik - 
Cerkvenjak«; 

- občine se dogovorijo, da izvede postopek javnega naročila za izbiro izvajalca za izdelavo 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in projektna 



 

dokumentacija za izvedbo (PZI) v sklopu projekta »Celovita oskrba vodovodnega 
sistema Spodnje Podravje – odsek Destrnik - Cerkvenjak« Občina Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah, ki bo o aktivnostih sproti obveščala vse občine; 

- da bo javno naročilo pripravljeno za oddajo najkasneje do 15. 6. 2020;  
- da bodo vse občine podpisnice te pogodbe Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

izdale pooblastilo za izvedbo postopka javnega naročanja, za izvedbo javnega naročila: 
»Izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (DGD)  in projektne dokumentacije za izvedbo (PZI)«, s katerim jo bodo 
pooblastile: 

- da izvede postopek oddaje navedenega javnega naročila od sklepa o začetku 
postopka do vključno izdaje odločitve v skladu z 90. členom ZJN-3 oziroma do 
zaključka morebitnega revizijskega postopka, 

- da pripravi sklep o imenovanju strokovne komisije za odpiranje in ocenjevanje 
ponudb, na podlagi predhodne odločitve vseh podpisnic glede članov 
komisije,  

- da odloča o vseh zadevah, ki so po zakonu potrebne za uspešen zaključek 
postopka oddaje javnega naročila in morebitnega z njim povezanega postopka 
pravnega varstva; 

- da bodo pred objavo predmetnega javnega naročila vse občine podpisnice pogodbe 
podale soglasje k pripravljeni razpisni dokumentaciji in izdelani projektni nalogi, 

- da bodo, v kolikor bo potrebno prilagoditi izdelano projektno nalogo, k izbiri izvajalca 
za izdelavo prilagojene projektne naloge in k prilagojeni projektni nalogi, pri čemer 
bodo k izdelavi pozvani ustrezni projektanti, vse občine podpisnice pogodbe podale 
soglasje, 

- da si bodo občine podpisnice v primeru revizijskega postopka oziroma postopka 
pravnega varstva v okviru postopka javnega naročanja, vse morebitne stroške 
razdelile glede na delež financiranja iz tretjega odstavka tretjega člena te pogodbe,  

- da bodo podpisnice pogodbe z izbranim izvajalcem vse občine, 
- da se kot osnova za projektiranje uporabi projektna naloga, ki je bila podlaga za  

pripravo idejne zasnove  za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za projekt 
»Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje« ter 

- da ocenjena vrednost izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (DGD) in projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) znaša 121.553,95 EUR 
brez DDV, 
 

2. člen 
 
S to pogodbo se občine dogovorijo, da s podpisom te pogodbe zagotavljajo sredstva za 
izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in projektne 
dokumentacije za izvedbo (PZI) v višini 121.553,95 EUR.  
 



 

Navedeni znesek ne zajema davka na dodano vrednost. 
 

3. člen 
Občine se dogovorijo, da bodo finančna sredstva namenjena kritju stroškov izdelave projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in projektne dokumentacije za 
izvedbo (PZI) za projekt »Celovita oskrba vodovodnega sistema Spodnje Podravje – odsek 
Destrnik - Cerkvenjak« zagotovile iz proračuna.  
 
Občine se dogovorijo, da bo pogodba z izvajalcem, izbranim na podlagi postopka javnega 
naročanja iz šeste alineje prvega člena te pogodbe sklenjena na način, da izvajalec po pogodbi 
o izvedbi javnega naročila izstavlja račune vsaki občini posamično, upoštevaje finančni delež 
posamezne občine iz zadnjega odstavka tega člena. 
 
Finančni delež posamezne občine za namen izvedbe javnega naročila za izdelavo projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in projektne dokumentacije za 
izvedbo (PZI) je razviden iz priloge 1 k tej pogodbi. 

4. člen 
 
Pogodbene stranke izrecno ugotavljajo, da je ocenjena vrednost iz sedme  alineje 1. člena te 
pogodbe okvirna vrednost in da bo končna vrednost javnega naročila za izdelavo projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in projektne dokumentacije za 
izvedbo (PZI) znana po pravnomočni odločitvi o oddaji javnega naročila oziroma po zaključku 
vseh del, ki bodo potrebna za izvedbo javnega naročila. 
 
Občine se dogovorijo, da bo Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah po zaključku vseh del 
izdelala končno poročilo o izvedenem javnem naročilu s finančnim pregledom po posameznih 
občinah.  

5. člen 
 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge 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 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 stranki ali 
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,  

je nična. 
 

6. člen 



 

 
Pogodbene stranke si bodo morebitne spore iz te pogodbe prizadevale reševati sporazumno, 
v kolikor pa to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče na Ptuju. 

7. člen 
Pogodba je sestavljena v devetnajstih (5) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena  
stranka en (1) izvod. 
 
Pogodba  začne veljati, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke. 
 
Občine:        
Občina Cerkvenjak       
Župan:       
Marjan Žmavc        
 
 
 
Občina Destrnik 
Župan:  
Franc Pukšič 
 
 
 
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah: 
Župan: 
David Klobasa 
 
 
 
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah: 
Županja: 
Darja Vudler Berlak 
 
 
 
Občina Trnovska vas: 
Župan: 
Alojz Benko 
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PRILOGA 1  k pogodbi 

TABELA 1: Delilnik stroškov po občinah za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije 

Delitev stroškov je izdelana na podlagi porabe vode v letu 2019 po sodelujočih občinah. Pri Občini Destrnik je  odšteta poraba vode za naselja Gomila, Drstelja, Placar in 
Janežovci, ker se navedena naselja oskrbujejo z vodo iz drugih povezovalnih cevovodov. Podatki so vzeti iz  statističnih podatkov števila prebivalcev v občini Destrnik v letu 
2019.  Osnova za delitev je naslednja: 

- povezovalni vod od meje z občino Ptuj do meje z občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah je določeno razmerje na podlagi porabe vode vseh 5 občin; 

- od meje občine Trnovska vas do konca povezovalnega voda v Občini Cerkvenjak je določeno razmerje na podlagi porabe vode občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 
občine Cerkvenjak in delno občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (cca 5 hiš); 

- za vse ostale vrste cevovodov se stroški projektne dokumentacije delijo po dolžini cevovodov  glede na občino v kateri potekajo. 

 

 

NAZIV Poraba vode 
v 2019 

Poraba 
vode v % 

na skupno 
porabo 5 

občin 

Poraba v % 
na skupno 

porabo 
Trojica in 

Cerkvenjak 

Dolžine 
povezovalnih 

vodov po 
občinah v m 

Dolžine 
primarnih  vodov 

v občini v m 

Dolžine dodatnih 
vodov zaradi 
hidravlike v 
občini v m 

Dolžine 
sekundarnih 

vodov v 
občini v m 

Dolžine 
vodov  na 
zahtevo 

občine v m 

Dolžina vodov - 
stroški 

projektiranja 
občine v m 

Destrnik  93.154,00 31,22 0,00 3.219,18 2.184,97 1.742,03 1.450,75 4.594,99 9.972,74 
Destrnik - skupni 0,00 0,00 0,00 3.030,00         0,00 
Trnovska vas  55.824,00 18,71 0,00 5.004,81 50,40 0,00 0,00 0,00 50,40 
Cerkvenjak 73.769,00 24,73 63,33 2.530,98 0,00 680,51 0,00 0,00 680,51 
Sv. Trojica v 
Slovenskih goricah 

26.827,00 8,99 26,67 4.793,80 0,00 0,00 0,00 1.106,21 1.106,21 

Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah 

48.781,00 16,35 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ  298.355,00 100,00 100,00 18.578,77 2.235,37 2.422,54 1.450,75 5.701,20 11.809,86 
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TABELA 2: Predvideni stroški po Občinah za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI brez DDV 

 

NAZIV Strošek 
povezovalnega 
voda Destrnik- 

Trnovska vas po 
občinah 

Strošek 
povezovalnega 

voda Trnovska vas- 
Cerkvenjak po 

občinah 

Strošek 
primarnih 
vodov po 
občinah 

Strošek 
dodatnih 

vodov  
zaradi 

hidravlike 
po občinah 

Strošek 
sekundarn
ih vodov 

po 
občinah 

Strošek 
vodov na 
zahtevo 
občin po 
občinah 

Skupaj strošek  
občine 

Destrnik  14.055,12 € 0,00 € 8.739,88 € 6.968,12 € 5.803,00 € 18.379,96 € 53.946,08 € 
Destrnik - skupni 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Trnovska vas  8.422,75 € 0,00 € 201,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.624,35 € 
Cerkvenjak 11.130,31 € 18.555,13 € 0,00 € 2.722,04 € 0,00 € 0,00 € 32.407,48 € 
Sv. Trojica v Slovenskih goricah 4.047,67 € 7.813,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.424,84 € 16.286,02 € 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah 7.360,10 € 2.929,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.290,02 € 
SKUPAJ  45.015,96 € 29.298,55 € 8.941,48 € 9.690,16 € 5.803,00 € 22.804,80 € 121.553,95 € 

NAZIV Skupaj strošek  
občine 

Odstotek 
stroška  glede 

na skupni 
strošek v % 

Destrnik  53.946,08 € 44,38 
Destrnik - skupni 0,00 € 0,00 
Trnovska vas  8.624,35 € 7,10 
Cerkvenjak 32.407,48 € 26,66 
Sv. Trojica v Slovenskih goricah 16.286,02 € 13,40 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah 10.290,02 € 8,47 

SKUPAJ  121.553,95 € 100,00 


