
  
OBVESTILA UPORABNIKOM 

 

1. KOMUNALA d.o.o. SEVNICA kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Sevnica v okviru 
svoje dejavnosti izvaja tudi naslednje storitve: 

 praznjenje in prevoz blata iz malih čistilnih naprav (MČN) ter grezničnih gošč iz obstoječih pretočnih in nepretočnih greznic ter njihovo obdelavo na 

Centralni čistilni napravi Sevnica, 

 ukinitev obstoječih greznic na že obstoječih kanalizacijskih priključkih in novo priključevanje obstoječih objektov na javno kanalizacijo, 

 nadzor nad izvedbo in izvedba kanalizacijskih priključkov ter nadzor nad vgradnjo malih čistilnih naprav (ČN < 50 PE). 

Neposredna priključitev na javno kanalizacijo je obvezna na območjih, kjer je javna kanalizacija zgrajena. Kjer ni zgrajene in tudi ni predvidene javne kanalizacije, se 

mora odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na obstoječih objektih urediti v skladu z veljavno zakonodajo: 

         - do konca leta 2021, če le ti nimajo urejeno odvajanje odpadnih vod v skladu z gradbeno zakonodajo iz časa, ko se je objekt gradil, oz.  

         - ob morebitni prvi rekonstrukciji objekta od uveljavitve uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. 

Postopek ukinitve obstoječe greznice na že obstoječem kanalizacijskem priključku ali postopek izvedbe novega kanalizacijskega priključka in vgradnje MČN je 

naslednji: 

 uporabnik na sedežu Komunale d.o.o. Sevnica vloži vlogo za priključitev na javno kanalizacijo / vlogo k vgradnji MČN 

 upravljavec na terenu določi mesto priključitve na javno kanalizacijo / lokacijo MČN; 

 upravljavec izda soglasje za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje / soglasje k vgradnji MČN; 

 priključitev / vgradnja se lahko izvede le ob izpolnitvi pogojev iz soglasja za priključitev / soglasja k vgradnji, kar pomeni, da mora uporabnik upravljavca 

obvestiti o izvedbi kanalizacijskega priključka / vgradnji MČN in mu omogočiti nadzor nad izvedbo kanalizacijskega priključka / vgradnje MČN; 

 upravljavec po priključitvi / vgradnji vpiše uporabnika v evidenco uporabnikov in mu izda potrdilo oz. izjavo o ustrezni priključitvi; 

 pri vgradnji MČN upravljavec in uporabnik skleneta pogodbo o vzdrževanju MČN; 

 ob postopku ukinitve greznice na obstoječem kanalizacijskem priključku ali nove priključitve obstoječega objekta na javno kanalizacijo / vgradnje MČN  je 

obvezno opustiti obstoječo greznico ali pa jo uporabiti kot zbiralnik padavinskih voda, padavinsko vodo pa je potrebno odvajati neposredno v naravne 

odvodnike (vodotoke) ali ponikati v tla (če geološke razmere tal to dopuščajo); 

 v postopku novega priključevanja obstoječih objektov na javno kanalizacijo se dejanska priključitev izvede, ko so poravnane vse obveznosti do izvajalca 

javne službe in Občine Sevnica. 

Za naročila zgoraj navedenih storitev in za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 07 81 64 710.   

 
2. ODVOZ ODPADKOV NA PRAZNIČNI DAN 
Na praznični ponedeljek, 15. avgust  - Marijino vnebovzetje - se odpadki ne bodo odvažali, storitev se v tem tednu vrši z enodnevnim zamikom odvozov in sicer od 
torka do sobote. 

 
 

 

 
 

 

Informacije: 
Tel: (07) 81 64 700 
Fax: (07) 81 64 711 

 

E-mail: 
komunala.sevnica@siol.net 

 

Spletna stran: 
www.komunala-sevnica.si 

 

 
 

Dežurna služba: 
Vodovod:             041-355-631 
Pogrebna:            031-547-744 
Kanalizacija, ČN: 051-366-108  
Vzdrževanje cest:031-614-008 
 

STANJE ŠTEVCA  
sporočite na 

(07)81 64 712 
ali 

bostjan.ostrovrsnik@ 
komunala-sevnica.si 

 

ZBIRNI CENTER  
Redni odpiralni čas: 

Ponedeljek                  7
00

-15
00

 
Torek                         10

00
-17

00
 

Sreda                         10
00

-17
00

 
Četrtek                        7

00
-15

00
 

Petek                     7
00

-15
00

 
2. sobota v mesecu   8

00
-12

00 

nedelje, prazniki  zaprto 
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