
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacije: 
Tel: (07) 81 64 700 

 

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 
telefon (07)81 64 712 

ali 

e-mail bostjan.ostrovrsnik@ 
komunala-sevnica.si 

ali  

spletno aplikacijo  
»MOJI RAČUNI« 

 

ZBIRNI CENTER  
Redni odpiralni čas: 

 

Ponedeljek, torek, sreda, 
četrtek, petek 

700-1700 
1. in 2. sobota v mesecu 

800-1300 

nedelje, prazniki  zaprto 
 
 

 
 

 

1.  UREDITEV KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV NA JAVNI KANALIZACIJI OZ. VGRADNJA MKČN  
Glede na to, da prihajajo toplejši dnevi, smo pripravili nekaj informacij in nasvetov v zvezi s priključitvijo na javno kanalizacijo oz. vgradnjo MKČN. 
Neposredna priključitev na javno kanalizacijo je obvezna na območjih zgrajena javne kanalizacije. Kjer le-te ni oziroma tudi ni predvidena, 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. 

                                                                                                                      
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
       
                                                                                                                         
 

 
 

2.  SPREMEMBA ODVOZA ODPADKOV NA VELIKONOČNI PONEDELJEK 
Na velikonočni ponedeljek, 2. aprila, se odpadki ne bodo odvažali. V tem tednu bodo odvozi potekali z enodnevnim zamikom – od torka do sobote. 
 

✓ 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 soglasja za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje/soglasje 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; 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 07 81 64 710 (Urška Jamšek).   
 

POSTOPEK ukinitve 

obstoječe greznice na že 

obstoječem kanalizacijskem 

priključku ali postopek 

izvedbe novega 

kanalizacijskega priključka 

in vgradnje MKČN: 
 

 

 

UKINITEV GREZNICE: pri 

obnovi kanalizacijskega 

priključka ali vgradnji MKČN 

lahko  obstoječo greznico 

uporabite kot zbiralnik 

padavinskih voda.  

 

PRIKLJUČEVANJE OBSTOJEČIH 

OBJEKTOV NA JAVNO 

KANALIZACIJO: priključitev  se 

izvede, ko so poravnane vse 

obveznosti do izvajalca javne 

službe in Občine Sevnica. 

 

MOŽNOST SOFINANCIRANJA IZVEDBE 
KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA IN VGRADNJE 
MKČN IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE SEVNICA – 
razpis za leto 2108 je že objavljen. Pozivamo vas, da 
se nanj pravočasno odzovete, ker je razpis aktualen 
do porabe sredstev!   
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