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NAVODILO ZA IZVEDBO NOVEGA PRIKLJUČKA NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE 
IN IZKLJUČITEV GREZNICE IZ OBRATOVANJA (če se kanalizacijsko omrežje zaključuje 
s čistino napravo) 
 
Priključitev objektov na javno kanalizacijo je obveza lastnikov objektov na podlagi 16. 
člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slov. Konjice (Ur. l. RS št. 46/14), ki 
pravi: 
 »Na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija, je obvezna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v 
šestih mesecih od dneva, ko uporabnik prejme obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena.  
Obveznost plačila storitev javne službe nastane za uporabnika z dnevom priključitve oz. najkasneje v roku iz 
prejšnjega odstavka. 
Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljena samo ob izpolnitvi pogojev iz soglasja k priključitvi, 
ki ga je dolžan izvajalec izdati v skladu z določili tega odloka.« 
 
Priključitev objekta na jašek javne kanalizacije lahko izvede samo izvajalec javne službe 
(JKP d.o.o. Slov. Konjice), hišni priključek pa izvajalec javne službe ali lastnik objekta pod 
nadzorom izvajalca javne službe, ki izvede pregled hišnega priključka.  
 
Izključitev greznice na območjih, kjer se javno kanalizacijsko omrežje zaključuje s čistilno 
napravo, pomeni prevezavo iztoka iz objekta direktno v javno kanalizacijo. Izvede se lahko 
na dva načina: skozi greznico ali naokrog, ob greznici. Greznica se lahko uporabi za 
zbiranje padavinskih voda ali se poruši in zasuje. Ob izvajanju del za izločitev greznice bo 
potrebno greznično goščo iz greznice izčrpati s fekalnim vozilom in vsebino odpeljati na 
čiščenje na CČN Slov. Konjice.  
 
Postopek priključitve objekta na javno kanalizacijo in izključitev greznice: 

- Lastnik objekta vloži pri izvajalcu javne službe vlogo za priključitev na 
javno kanalizacijo in izključitev greznice z vso potrebno dokumentacijo 
najkasneje v osmih dneh po prejemu obvestila o obvezni priključitvi. 

- Na podlagi prejete vloge izda izvajalec javne službe v desetih dneh soglasje za 
priključitev z navedbo mesta priključitve na javno kanalizacijo in pogojih 
izvedbe priključka. Izvajalec javne službe pošlje lastniku objekta soglasje za 
priključitev. Ponudbeni predračun se izdela na podlagi terenskega ogleda trase 
hišnega priključka ob prisotnosti lastnika objekta, v kolikor lastnik objekta to 
željo predhodno izrazi in izvajalca javne službe obvesti o razpoložljivem 
terminu za terenski ogled. 

- Lastnik objekta sporoči izvajalcu javne službe kdo bo izdelal hišni priključek- 

- Pred začetkom izgradnje hišnega priključka lastnik objekta obvesti 
izvajalca javne službe, da lahko le-ta organizira priključitev, nadzor 
in končni pregled hišnega priključka pri nezasuti gradbeni jami (v 



 

 

 

kolikor lastnik hišni priključek izvede sam). 

- Po končani izgradnji in uspešno opravljenem končnem pregledu izvedbe 
hišnega priključka vpiše izvajalec javne službe priključek v evidenco hišnih 
priključkov. 

Strošek priklopa odpadnih vod na jašek javnega kanala, nadzora med gradnjo vključno s 
končnim pregledom izvedbe hišnega priključka in geodetskega posnetka hišnega 
priključka krije lastnik objekta po dejansko porabljenem času in materialu. 
 
 
 

                     
 

Slika: Primer ureditve odvajanja odp. voda       Slika: Opustitev greznice (skozi ali okrog) 
 
 
Ker je potrebno zmanjšati dotok padavinskih vod v kanalizacijo, kjer je to mogoče, je 
potrebno strešne padavinske vode ponikati, jih odvajati neposredno v naravne odvodnike ali 
vodotoke. Pri urejanju ponikalnice je potrebno ob poznavanju lege zemljišča upoštevati sestavo 
in hidromehanske lastnosti zemljine.  
Obračun storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo v veliki meri odvisen tudi od količine 
prisotnih padavinskih voda v kanalizaciji. V kratkem bo potrebno tudi za padavinske vode, ki se 
odvajajo po javnem kanalizacijskem omrežju, plačevati strošek storitve odvajanja padavinskih 
voda.  
 
V primeru ponikanja se strošek odvajanja padavinskih voda ne plačuje; v primeru odvajanja 
preliva iz zbiralnika v javno kanalizacijsko omrežje je uporabnik dolžan plačati 50 % stroška 
odvajanja padavinskih voda; v kolikor se padavinske vode odvajajo v javno kanalizacijsko 
omrežje, mešano ali padavinsko, se plača celoten strošek odvajanja; pri odvajanju padavinske 
vode v mešan sistem, se zaračuna tudi strošek čiščenja teh voda. 


