
OBVESTILA UPORABNIKOM  

Prihajajo pomladni meseci, ki bodo zopet primerni za ureditev kanalizacijskih priključkov 
na javno kanalizacijo oz. vgradnjo MKČN. Da bi vam olajšali izvedbo, smo pripravili nekaj 
ključnih nasvetov glede priključitve na javno kanalizacijo oz. vgradnje MKČN.

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 urejenega odvajanja 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.

Ureditev kanalizacijskih priključkov na javni kanalizaciji oz. vgradnja MKČN

V sklopu projekta VARUJ VODO je 
bila vzpostavljena svetovalna pisarna 
za brezplačno svetovanje občanom 
o učinkovitem čiščenju komunalnih 
odpadnih voda na območjih razpršene 
gradnje, kjer lokalna skupnost ni 
obvezana zgraditi javni kanalizacijski 
sistem. Svetovalna pisarna deluje na 
lokaciji stavbe Krajevne skupnosti 
Sevnica in Dolnje Brezovo, kjer se 
s svetovalcem lahko dogovorite za 
termin obiska po urniku, ki je objavljen 
na naši spletni strani oz. spletni strani 
Občine Sevnica. Kontakt svetovalca za 
dodatne informacije je na telefonski 
številki: 07 48 17 233 (Aleš Levičar)

PRIKLJUČEVANJE OBSTOJEČIH 
OBJEKTOV NA JAVNO 
KANALIZACIJO:
priključitev se izvede, ko so 
poravnane vse obveznosti do 
izvajalca javne službe in Občine 
Sevnica.

Glede obveznosti priključitve 
objektov na javno kanalizacijo še 
posebej pozivamo uporabnike na 
Orehovem in Dolnjem Brezovem, ki 
se še niso odzvali na dopis oz. poziv 
Komunale Sevnica k priključitvi!

• vloga za priključitev na javno 
kanalizacijo / k vgradnji MKČN na 
sedežu Komunale d.o.o. Sevnica

• upravljavec določi mesto priključitve 
na javno kanalizacijo/lokacijo MKČN

• izdaja mnenja za priključitev na javno 
kanalizacijsko omrežje/ k vgradnji 
MKČN

• uporabnik obvesti upravljavca o izvedbi 
kanalizacijskega priključka/vgradnji 
MKČN in mu omogoči nadzor nad 
izvedbo kanalizacijskega priključka / 
vgradnje MKČN

• po izvedbi vpis uporabnika 
v evidenco uporabnikov, 
izdaja potrdila oz. izjave 
o ustrezni priključitvi 
ter sklenitev pogodbe o 
vzdrževanju MKČN

UKINITEV GREZNICE:
pri obnovi kanalizacijskega 
priključka ali vgradnji MKČN 
lahko obstoječo greznico 
uporabite kot zbiralnik 
padavinskih voda. 

POSTOPEK ukinitve obstoječe greznice na 
že obstoječem kanalizacijskem priključku ali 
postopek izvedbe novega kanalizacijskega 
priključka in vgradnje MKČN

MOŽNOST SOFINANCIRANJA IZVEDBE 
KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA IN 
VGRADNJE MKČN IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
OBČINE SEVNICA 
razpis za leto 2019 je že objavljen (na spletni 
strani Občine Sevnica). Letos se sofinancira 50 % 
upravičenih stroškov investicije (vključno z DDV). 
Pri MKČN je delež sofinanciranja maksimalno 
1200 € oz. 300 € PE ali maksimalno 7000 € za 
skupno MKČN. Pri izvedbi individualnega kan. 
priključka je delež sofinanciranja maksimalno 
350 € na stan. objekt oz. pri vgradnji hišnega 
črpališča v izvedbi kan. priključka pa je skupni 
maksimalni delež sofinanciranja 900 €.

Za dodatna 
pojasnila smo vam 

na voljo na

07 81 64 710 
(Urška Jamšek)


