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Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o., Kidričeva 43a, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju 
Komunala) 
 
in 
 
 

(v nadaljevanju Uporabnik) 
 
skleneta 

POGODBO ZA ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV 
 

1. 

Uporabnik ________________________________________je vložil vlogo za odvzem vode iz 
hidranta na javnem vodovodu. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka 
(Uradni list RS , št. 104/2009,75/2010) v 41. členu določa pogoje za odvzem vode iz javnih 
hidrantov za čiščenje občinskih cest, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali 
druga gradbena dela, za javne prireditve, protiprašno škropljenje občinskih cest in za polnjenje 
cistern. 

2. 
Na podlagi predhodnega soglasja Komunale in  ker razmere na vodovodnem omrežju 
dopuščajo odvzem vode,  Komunala dovoljuje odvzem vode iz hidranta na lokaciji 
__________________________________ ob upoštevanju naslednjih pogojev: 

- vodo iz hidranta na navedeni lokaciji se odvzame v količini ________ m3, 

- vodo bo stranka uporabila za namen:_____________________________, 

- uporabnik mora hidrant na javnem vodovodu uporabljati tako, da se uporabi 

uporabnost in brezhibnost delovanja hidranta. 

3. 
Uporabnik plača dogovorjeno in odvzeto količino vode pred podpisom te pogodbe na sedežu 
Komunale po ceni, ki je veljavna na dan plačila. Ob plačilu vodarine plača tudi  okoljsko dajatev 
ter davek na dodano vrednost, kot določa veljavni cenik Komunale. 

4. 
V kolikor uporabnik poškoduje hidrant, o tem obvesti komunalo in plača stroške popravila 
hidranta. Prav tako je uporabnik dolžan plačati stroške popravila hidranta, če Komunala 
ugotovi okvaro hidranta po odvzemu vode. 

5. 
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki najprej poskusili reševati sporazumno 
z dogovarjanjem, če to ne bo mogoče, bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče po sedežu 
Komunale. Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena 
stranka po en (1) izvod. 
 
 
Škofja Loka, ____________________ 
 
Uporabnik:        Komunala: 
 
 


