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VLOGA ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD 
 
Investitor/Uporabnik za fizično osebo (ime, priimek, naslov): 
____________________________________________________________________________________, 
Telefon: __________________ 
za pravno osebo (naziv, mat. št., dav. št., ime in priimek zakonitega zastopnika, naslov, tel. 
kontaktne osebe): 
____________________________________________________________________________________, 
 
Priključek za objekt (naslov in namembnosti objekta, obrazložitev dejanskega stanja, št. soglasja 
za priključitev oziroma mnenja): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka (Ur. l. RS, št. 104/09, s spremembami in dopolnitvami ter Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 50/17) 

14. čl. Objekti in oprema v lasti uporabnika so: 
vodovodni priključek, obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred njim in nepovratnim ventilom za njim, interna vodovodna in hidrantna 
napeljava, ki jo od vodovodnega priključka ločuje obračunski vodomer (merilno 
mesto), vodomerni jašek, v katerem je nameščen vodomer, interni hidranti, interni odštevalni vodomeri, oprema za reduciranje ali dviganje tlaka vode, 
vodni zbiralniki za sanitarno ali požarno vodo, oprema za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo vode in druga oprema, ki je nameščena za obračunskim 
vodomerom. 
Navedeni objekti in oprema so v lasti uporabnika, zato je uporabnik dolžan zagotoviti njihovo načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje in nositi vse s tem 
povezane stroške. 

18. čl. Izvajalec priključi stavbo na javni vodovod in začne dobavljati vodo, če lastnik stavbe: 
– izpolnjuje vse pogoje iz soglasij in predloži predpisano dokumentacijo; 
– predloži veljavno gradbeno dovoljenje za stavbo, razen če je bila stavba zgrajena pred letom 1967; 
– predloži potrdilo o plačanem komunalnem prispevku, razen v primerih, ko se komunalni prispevek odmerja po uradni dolžnosti; 
– poda naročilo za izvedbo priključitve. 
Izvajalec ne sme priključiti stavb ali gradbenih inženirskih objektov na javni vodovod, če na predvidenem poselitvenem območju ni zagotovljenega 
odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode. 
Izvajalec ne sme priključiti stavb ali gradbenih inženirskih objektov na javni vodovod, če bi se s tem poslabšali pogoji oskrbe z vodo obstoječih 
uporabnikov ali bi priključitev vplivala na skladnost in zdravstveno ustreznost vode v javnem vodovodu. 

 
Obvezne priloge: 
 kopija veljavnega gradbenega dovoljenja za stavbo, razen če je bila stavba zgrajena pred 

letom 1967; 
 situacijo predvidenega priključka na javni vodovod z navedbo št. parcele in katastrske občine; 
 potrdilo Občine o plačanem komunalnem prispevku ali potrdilo Občine, da se komunalni 

prispevek odmerja po uradni dolžnosti; 
 izjava investitorja/ uporabnika, da je zagotovljeno odvajanje odpadnih voda v skladu s 

predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode. 
 
Izjavljam, da da so vsi podatki, ki sem jih navedel/-a v vlogi, resnični, točni in popolni in za svojo 
izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost. 
 
Investitor/Uporabnik je naročnik in plačnik navedenih naročenih del 
 
 
Datum: _________________           Podpis Investitorja/Uporabnika:_____________________________ 
 


