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VLOGA za začasno 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) 
_____________________________________________________________________________________, 
Namen priključka (št. parcele, katastrska občina, obrazložitev dejanskega stanja in namena 
porabe vode): 
št. parcele:______________________, katastrska občina_________________________________, 
namen______________________________________. 
Ime gradbišča, objekta,________________________________________________________________ 
 
obrazložitev dejanskega stanja (opis dejavnosti z navedbo predvidene porabe vode in čas 
trajanja priključka): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
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): 

20. člen 
Izvajalec lahko izvede začasni vodovodni priključek na javni vodovod za oskrbo z vodo za gradbišča, za javne prireditve, za začasne objekte, za 
vzdrževanje parkov, vrtov in nasadov in za podobne primere. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega priključka priložiti: pravnomočno 
gradbeno dovoljenje, kadar je gradbeno dovoljenje za tak poseg potrebno, prijavo prireditve ali dokument, ki upravičuje in potrjuje začasno potrebo po 
priključitvi na javni 
vodovod, opis dejavnosti z navedbo predvidene porabe vode in čas trajanja priključka in dokazilo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v skladu s 
predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode. 
Izvajalec dovoli začasno priključitev, če uporabnik vloži popolno vlogo in je priključitev tehnično izvedljiva. Uporabnik za začasni vodovodni priključek 
plača pristojbino, ki jo določi občina. 
Pogoj za začasno priključitev na javni vodovod je po navodilih izvajalca urejeno začasno odjemno mesto. Izvajalec lahko dovoli začasno priključitev na 
javni vodovod le za določeno dobo, ki ne sme biti daljša od dveh let. 

 
Obvezne priloge: 
 pravnomočno gradbeno dovoljenje ali prijava prireditve ali dokument, ki upravičuje in 

potrjuje, začasno potrebo po priključitvi na javni vodovod, 
 situacijo predvidenega priključka na javni vodovod z navedbo št. parcele in katastrske občine, 
 potrdilo Občine o plačani pristojbini, ki ga predloži po pisni odločitvi izvajalca, da je začasna 

priključitev tehnično izvedljiva, 
 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 (izvedba začasnega 
vodovodnega priključka, plačilo računa/ov za porabljeno vodo, ukinitev začasnega vodovodnega 
priključka. 
Začasni vodovodni priključek bo izvajalec ukinil pred iztekom dve letne dobe na podlagi pisne 
vloge uporabnika ali ob izteku dve letne dobe. 
 
Datum: _________________           Podpis Investitorja/Uporabnika:_____________________________ 
 


