Poletje se zaključuje in prihajajo prijetni jesenski meseci, ki so še 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 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
MKČN:

• uporabnik na sedežu Komunale d.o.o. Sevnica vloži vlogo za priključitev na javno kanalizacijo / vlogo k vgradnji
MKČN;
• upravljavec na terenu določi mesto priključitve na javno kanalizacijo/lokacijo MKČN;
• upravljavec izda soglasje za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje/soglasje k vgradnji MKČN;
• uporabnik mora upravljavca obvestiti o izvedbi kanalizacijskega priključka/vgradnji MKČN in mu omogočiti
nadzor nad izvedbo kanalizacijskega priključka / vgradnjo MKČN;
• upravljavec po priključitvi/vgradnji vpiše uporabnika v evidenco uporabnikov in mu izda potrdilo oz. izjavo o
ustrezni priključitvi;
• pri vgradnji MKČN upravljavec in uporabnik skleneta pogodbo o vzdrževanju MKČN;
• ob postopku ukinitve greznice na obstoječem kanalizacijskem priključku ali nove priključitve obstoječega
objekta na javno kanalizacijo/vgradnje MKČN 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.
• pri izvedbi kanalizacijskih priključkov in vgradnji MKČN imajo lastniki objektov možnost sofinanciranja izvedbe
kanalizacijskega priključka in vgradnje MKČN iz sredstev proračuna Občine Sevnica v času javnega razpisa za
sofinanciranje malih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov, ki je za leto 2018 še v teku in sredstva še niso
porabljena. Oddaja vlog za sofinanciranje je možna do porabe sredstev oz. do 25.10.2018.
Za dodatne pojasnitve smo vam na voljo na tel. št. 07 81 64 710 (Urška Jamšek).
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