Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS št. 32/93), 39. člena
Odloka o gospodarjenju z javnimi vodovodi v Občini Naklo (UVG št. 9/98) in na podlagi 11.
člena Statuta občine Naklo (UVG št. 8/99) je občinski svet občine Naklo na svoji 10. redni
seji dne 31.01.2000 sprejel
ODLOK
O MERILIH, KRITERIJIH IN VIŠINI
OBVEZNEGA PRISPEVKA ZA NOVE PRIKLJUČKE
IN POVEČANJU PROFILOV OBSTOJEČIH PRIKLJUČKOV
NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine prispevka, ki ga plača investitor –
uporabnik za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje (v nadaljnjem besedilu: merila
in kriteriji).
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na obstoječe ali novozgrajeno omrežje, ki ga
upravlja izvajalec gospodarske javne službe ter ostali upravljalci, ki izpolnjujejo pogoje glede
tehničnih, sanitarnih in drugih normativov in standardov, skladno z odlokom o gospodarjenju
z javnimi vodovodi v občini Naklo (UVG št. 9/98).
3. člen
Vsak objekt mora investitor novogradnje oz. uporabnik priključiti na javni vodovod s tem, da
si mora predhodno s strani upravljavca javnega vodovoda pridobiti soglasje za vse gradnje,
rekonstrukcije in adaptacije, ki vplivajo na dobavo pitne vode.
Šteje se, da je priključek možno izvesti, kadar so izpolnjeni vsi pogoji, kot jih določa odlok o
gospodarjenju z javnimi vodovodi v občini Naklo in zgrajeno vodovodno omrežje zagotavlja
zadosten pretok in tlak objektu, ki se priključuje, tako da nova priključitev ne poslabša
hidravličnih razmer obstoječih uporabnikov omrežja v tolikšni meri, da bi bila motena
njihova oskrba z vodo.
Mnenje o hidravličnih razmerah poda upravljavec omrežja.
4. člen
Pristojbina za priključitev na javni vodovod je odvisna od profila priključka objekta. Če
uporabnik priključka povečuje objekt in s tem tudi profil priključka, plača le razliko
pristojbine med novim in starim profilom priključka pred izdajo novega vodovodnega
soglasja.
5. člen
Priključitev na javni vodovod se prosilcu zaračunava pristojbina, ki je odvisna od profila cevi
in znaša:

Profil cevi

SIT

3/4" oz. 20mm

140.000,00

1" oz. 25mm

180.000,00

5/4"oz. 30mm

200.000,00

6/4" oz. 40mm

230.000,00

2 ½" oz. 65mm

300.000,00

80mm

400.000,00

100mm

500.000,00

125mm

600.000,00

150mm

700.000,00

Zavezanci plačajo pristojbine za priključitev na javni vodovod pred izdajo gradbenega
dovoljenja za graditev na žiro račun občine Naklo.
Pristojbina se plačuje za nov vodovodni priključek ali če se povečuje profil cevi.
Pristojbino plačajo tudi vsi lastniki objektov, ki se prvič priključujejo na javni vodovod, če
imajo za objekt ustrezna dovoljenja oz. izpolnjujejo ostale pogoje, kot jih določa Odlok o
gospodarjenju z javnimi vodovodi v občini Naklo.
6. člen
Sredstva pristojbin za priključitev na javni vodovod so namenska in se izključno uporabljajo
za pridobitev novih vodnih virov za novogradnje in obnove za širitev vodovodov s
pripadajočimi objekti v občini Naklo.
Pristojbine se revalorizirajo letno, skladno z rastjo cen na drobno na dan 31.12. preteklega
leta.
7. člen
V primeru odklopa vode na eni lokaciji je plačan prispevek prenosljiv na drugo lokacijo v
občini, glede na tehnične pogoje in presojo upravljavca javnega vodovoda. Imetnik soglasja
oz. plačila prispevka si mora od upravljavca javnega vodovoda pridobiti za ta prenos njegovo
soglasje.
8. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo zdravstvena inšpekcija, komunalna inšpekcija,
pooblaščena oseba občine in upravljavec javnega vodovoda.
9. člen
Odlok začne veljati v 15 dneh po objavi v UVG, uporablja pa se od 01.01.2000 dalje.
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