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NAVODILA ZA IZVEDBO VODOVODNEGA PRIKLJUČKA ZA GRADBIŠČE 

1. ODDAJA VLOGE 

Po pošti na naslov Lava 2A, 3000 Celje, skenirano na naslov info@vo-ka-celje.si ali osebno na 
sedežu podjetja oddajte: 
- izpolnjeno Vlogo za pridobitev vodovodnega priključka za gradbišče (www.vo-ka-celje.si,  

zavihek Obrazci) 
- in priloge: 

▪ gradbeno dovoljenje ali drug dokument, ki izkazuje legalnost gradnje 
▪ potrdilo občine o poravnanih obveznostih plačila komunalnega prispevka 
▪ DGD situacijo priključevanja objekta na infrastrukturo 
▪ pooblastilo lastnika (v kolikor za gradbiščni priključek v imenu investitorja prosi izvajalec) 

Kontaktna oseba: ga. Daniela Lesjak, tel.: 03 4250 337, v času uradnih ur, ali centrala 03 4250 300 
 

2. OGLED NA TERENU  

Predstavnik podjetja vas bo kontaktiral z namenom, da se dogovorite za termin ogleda na terenu.  
Oglede izvajamo ob delavnikih med 8.00 in 14.00 uro. Na terenu vam bo podal potrebne 
informacije in popisal material za izvedbo vodovodnega priključka za gradbišče oziroma za 
izdelavo ponudbe. 
 

3. PONUDBA, POGODBA 

Po pošti boste prejeli dovoljenje in ponudbo za izvedbo vodovodnega priključka za gradbišče ter 
pogodbo o dobavi vode za gradbišče. Pogodba zajema dobavo vode za gradbišče in morebitni 
najem gradbiščnega vodomernega jaška z vključenim vodomerom in pipo. Ponudba zajema samo 
izvedbo montažnih del in materiala za vaš vodovodni priključek za gradbišče. Gradbena dela, to 
sta izkop in zasutje, izvedete sami. 
  

En (1) izvod podpisane pogodbe vrnete po pošti na naslov Lava 2a, 3000 Celje ali skenirano na  
info@vo-ka-celje.si ali osebno na sedežu podjetja.  
 

4. PRIPRAVA NA IZVEDBO VODOVODNEGA PRIKLJUČKA ZA GRADBIŠČE 

Vrnjena podpisana pogodba šteje kot naročilo del in jo je potrebno vrniti vsaj pet (5) delovnih dni 
pred željenim pričetkom izvedbe montažnih del. O točnem terminu izvedbe montažnih del se 
dogovorite s predstavnikom podjetja. 
Kontaktna oseba: g. Matej Selič, tel.: 03 42 50 322, ob delavnikih med 7.00 in 8.00 
 

Pred pričetkom del je potrebno pridobiti zakoličbo oziroma soglasja upravljavcev obstoječe 
podzemne infrastrukture in cestnih površin, ki jih vodovodni priključek za gradbišče prečka. Z 
izkopom ne pričnite, dokler se s predstavnikom podjetja Vodovod kanalizacija, d.o.o. ne 
dogovorite o datumu izvedbe priključka. 
 

Obveznost do tretjih oseb v zvezi s koriščenjem zemljišča, na katerem se izvede vodovodni 
priključek za gradbišče, nosi naročnik sam. 
 

5. IZVEDBA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA ZA GRADBIŠČE 

Gradbena jama mora biti izvedena v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 
na začasnih in premičnih gradbiščih (UL RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1). 
 

Izkop za cevovod mora biti širine 40 cm in globine minimalno 1,2 m. Dno izkopa mora biti 
poravnano in nasuto z 10 cm debelo peščeno posteljico granulacije 0-4 mm. 
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Za montažo začasnega (morebiti najetega) gradbiščnega vodomernega jaška je potrebno na 
predhodno dogovorjeni lokaciji v bližini javnega vodovoda izkopati gradbeno jamo dolžine 2 m in 
širine 1 m. 
 

Cev mora biti položena v ravni liniji, v primeru spremembe smeri v horizontalni ali vertikalni smeri 
mora biti lom izveden z minimalno 1 m radijem. 
 

Po zaključku montažnih del je potrebno cevovod obsuti s peskom granulacije 0-4 mm v debelini 
30 cm nad temenom cevi in preostanek jarka zasuti s prebranim izkopanim materialom v slojih 
debeline 40 cm s sprotnim utrjevanjem. 

 

6. VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA PRIKLJUČKA ZA GRADBIŠČE 

Naročnik mora zagotoviti, da je (morebiti najet) gradbiščni vodomerni jašek čist, dostopen in 
zavarovan pred zmrzaljo.  
 

Na traso vodovodnega priključka za gradbišče ni dovoljeno postavljati objektov, škarp ipd. Kapa 
odcepnega ventila mora biti vedno dostopna in vidna. 
 

7. UKINITEV VODOVODNEGA PRIKLJUČKA ZA GRADBIŠČE 

Vodovodni priključek za gradbišče se daje za čas gradnje – največ za obdobje dveh let – in je 
namenjen izključno gradnji objekta. Oskrba zgrajenega objekta s pitno vodo preko vodovodnega 
priključka za gradbišče ni dovoljena.  
 

Po zaključku gradnje je investitor dolžan na info@vo-ka-celje.si naročiti ukinitev vodovodnega 
priključka za gradbišče. Po prejetju tega naročila vas bomo kontaktirali ter se z vami dogovorili za 
termin demontaže vodovodnega priključka za gradbišče.  
 

Naloga investitorja je pripraviti izkop okoli (morebiti najetega) vodomernega jaška vodovodnega 
priključka za gradbišče ter pod nadzorom predstavnika Vodovod-kanalizacije, d.o.o. tudi izkop na 
mestu priključitve vodovodnega priključka za gradbišče na javnem vodovodu, da se bo lahko 
izvedla demontaža priključka.  
Kontaktna oseba: g. Matej Selič, tel.: 03 42 50 322, ob delavnikih med 7.00 in 8.00 
 

Demontiran najet gradbiščni jašek boste takoj po odstranitvi iz gradbene jame skupaj s 
predstavnikom našega podjetja pregledali in ugotovili morebitne poškodbe. Morebitne poškodbe 
bodo ob vaši prisotnosti foto evidentirane, hkrati boste podpisali primopredajni zapisnik. V kolikor 
ste najet gradbiščni jašek z vodomerom in pipo v času vaše uporabe poškodovali, vam bomo 
zaračunali poškodovane dele jaška.   
 

8. MOREBITNO PODALJŠANJE VODOVODNEGA PRIKLJUČKA ZA GRADBIŠČE 

V kolikor po preteku dveh let še niste zaključili z gradnjo in bi še vedno potrebovali vodovodni 
priključek za gradbišče, lahko najmanj mesec dni pred iztekom veljavnosti pogodbe pisno, z 
obrazložitvijo stanja, zaprosite za podaljšanje le - te. V kolikor bodo še obstajali pogoji za 
podaljšanje, bomo veljavnost pogodbe podaljšali za 1 leto. 
 

9. PO ZAKLJUČKU GRADNJE 

Za oskrbo objekta s pitno vodo je potrebno zaprositi za vodovodni priključek tako, da po pošti ali 
na elektronski naslov info@vo-ka-celje.si oddate izpolnjen obrazec »Vloga za pridobitev 
vodovodnega priključka - za objekt« z vsemi zahtevanimi prilogami. 
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