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NAVODILA ZA IZVEDBO VODOVODNEGA PRIKLJUČKA ZA OBJEKT 
 

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 objekt (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 - v kolikor je obravnavani objekt 

novogradnja 
▪ Izjavo o ustreznosti izvedbe vodovodne instalacije z vsemi zahtevanimi prilogami - v 

kolikor je obravnavani objekt novogradnja (www.vo-ka-celje.si, zavihek Obrazci) 
▪ Izjavo o ustreznosti vodovodne instalacije - v kolikor je obravnavani objekt že obstoječ 

(www.vo-ka-celje.si, zavihek Obrazci) 
▪ obrazec Podatki o mali komunalni čistilni napravi z vsemi zahtevanimi prilogami - v 

kolikor je potrebno objekt opremiti z malo komunalno čistilno  napravo (v nadaljevanju MKČN) 

 
Kontaktna oseba: ga. Daniela Lesjak, tel.: 42 50 337, v času uradnih ur, ali centrala 42 50 300 
 
Pogoj za pridobitev vodovodnega priključka posameznega objekta je rešeno odvajanje 
odpadnih voda tega objekta. V primeru obstoječih objektov je, v kolikor so ti zgrajeni skladno z, 
v času nastanka objekta, veljavnim gradbenim dovoljenjem, dovoljeno odpadne vode odvajati v 
obstoječo greznico. V primeru novogradnje mora biti objekt skladno z izdanim gradbenim 
dovoljenjem opremljen z MKČN oz. priključen na javno kanalizacijo. 
 

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 ter popisal material za izvedbo vodovodnega priključka oziroma izdelavo ponudbe. 
 

3. PONUDBA, POGODBA 

Po pošti boste prejeli ponudbo za izvedbo vodovodnega priključka in pogodbo o dobavi pitne 
vode ter odvajanju in čiščenju odpadnih voda. V kolikor se obravnava obstoječ objekt, boste 
prejeli tudi dovoljenje za priključitev na javni vodovod. 
 
Ponudba zajema samo izvedbo montažnih del in materiala za vaš vodovodni priključek. 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.  
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4. PRIPRAVA NA IZVEDBO VODOVODNEGA PRIKLJUČKA ZA OBJEKT 

Vrnjena podpisna 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 prečka. Z izkopom ne 
pričnite, dokler se s predstavnikom podjetja Vodovod kanalizacija, d.o.o., ne dogovorite o datumu 
izvedbe vodovodnega priključka. 
 
Obveznost do tretjih oseb v zvezi s koriščenjem zemljišča, na katerem se izvede vodovodni 
priključek, nosi naročnik sam. 
 

5. IZVEDBA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA ZA OBJEKT 

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 poravnan 
in nasuto z 10 cm debelo peščeno posteljico granulacije 0-4 mm. 
 
Za montažo tipskega toplotno izoliranega vodomernega jaška je potrebno na lokaciji, določeni v 
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), in potrjeni s strani predstavnika 
podjetja Vodovod-kanalizacija, d.o.o., pripraviti gradbeno jamo dolžine 2 m in širine 1 m. 
 
Odprtine skozi zid, temelj ali temeljno ploščo morajo imeti premer minimalno 10 cm za standardni 
priključek 1“, za večje profile morajo biti ustrezno večje. 
 
Izjemoma je lahko predvidena montaža vodomera v hiši. Takrat je potrebno položiti zaščitno cev 
do števčne omarice. Zaščitna cev naj bo položena v ravni liniji, morebitni lomi pa naj bodo izvedeni 
v radiju, ki ni manjši od 1 m. V primeru, da zaščitno cev dobavi in položi stranka sama, se je o legi, 
preseku in materialu potrebno dogovoriti s predstavnikom podjetja Vodovod-kanalizacija, d.o.o. 
V števčno omarico pride zaščitna cev vertikalno v spodnji vogal ali horizontalno v višini interne 
inštalacije. 
 
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 kanala zasuti s prebranim izkopanim materialom v slojih 
debeline 40 cm s sprotnim utrjevanjem. 
 

6. VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA PRIKLJUČKA ZA OBJEKT 

Vodovodni priključek je v lasti lastnika objekta. Vzdržuje ga upravljavec vodovodnega sistema iz 
naslova omrežnine, ki jo porabnik vode mesečno plačuje na računu za porabo pitne vode. 
 
Porabnik vode mora zagotoviti, da je tipski toplotno izoliran vodomerni jašek čist in vedno 
dostopen. Na traso vodovodnega priključka ni dovoljeno postavljati objektov, škarp, saditi drevja, 
grmovnic, drugih trajnic ipd. Kapa odcepnega ventila mora biti vedno dostopna in vidna. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3626
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039

