
 

OBVESTILO ZA UPORABNIKE 
JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

na podlagi 25. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 
 (Ur. l. RS 98/2015) 

 

 

 
 
 
 
 

OBVESTILO ZA UPORABNIKE, KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNO KANALIZACIJO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTOPEK PRIKLJUČITVE 
LASTNIK objekta izpolni Vlogo za izdajo soglasja za priključitev objekta na javno kanalizacijo, ki jo z 

zahtevanimi prilogami dostavi na podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.  Po prejemu soglasja se lahko zgradi 

priključek od objekta do javne kanalizacije. Lahko ga lastnik objekta izvede sam ali z zunanjim izvajalcem. 

Izvedena dela mora pred zasutjem cevi pregledati predstavnik JEKO-IN, d.o.o., Jesenice. Investitor mora o 

datumu izvedbe kanalizacijskega priključka in zadnjem praznjenju greznice obvestiti JEKO-IN, d.o.o., Jesenice. 

Po izvedbi priključka je potrebno posredovati pisno Obvestilo upravljavcu javne kanalizacije o priključitvi 

objekta na javno kanalizacijo. V javno kanalizacijo se lahko dovaja le komunalna odpadna voda, ki nastaja v 

gospodinjstvu zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. 

PADAVINSKA ODPADNA VODA  
Padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, mora lastnik objekta odvajati v ponikovalnico ali 

vodotok, kadar je to tehnično izvedljivo. Padavinsko odpadno vod z dvorišča, dovoznih poti in drugih utrjenih 

površin je potrebno zajeti in preko peskolova in lovilca maščob speljati v ponikovalnico ali vodotok. 

Izvajalec obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občinah Jesenice in Žirovnica 

je JEKO-IN, d.o.o., Jesenice. V skladu z Uredbo je pripravljen program odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode za obdobje od 2017 do 2020. Program je pripravljen za vsako občino posebej. V celoti si ga 

lahko ogledate na naši spletni strani www.jeko-in.si.  

Uredba tudi določa, da je izvajalec javne službe dolžan pisno obveščati uporabnike, ki so priključeni na javno 

kanalizacijo in uporabnike, ki so lastniki ali upravljavci greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.  

 

NA KATERI KOMUNALNI 

ČISTILNI NAPRAVI SE ČISTI 

KOMUNALNA ALI 

PADAVINSKA ODPADNA 

VODA? 

Komunalna odpadna voda, 

ki je speljana v javno 

kanalizacijo v mestu 

Jesenice, se čisti na 

Centralni čistilni napravi 

Jesenice. Komunalna 

odpadna voda, ki je v občini 

Žirovnica speljana v javno 

kanalizacijo, se čisti na 

Čistilni napravi Radovljica. 

 

POGOJI ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V 

JAVNO KANALIZACIJO 

Komunalna odpadna voda se mora neposredno odvajati v javno kanalizacijo. 

Kjer je javna kanalizacija zgrajena, je priključitev nanjo obvezna za vse 

lastnike objektov, ki so od javne kanalizacije oddaljeni manj kot 100 metrov 

in pri tem ne nastajajo nesorazmerno visoki stroški glede na koristi za okolje. 

Pred izgradnjo kanalizacijskega priključka mora lastnik objekta pridobiti 

soglasje za priključitev na javno kanalizacijo. Priključek na javno kanalizacijo 

se lahko izvede le pod nadzorom predstavnika upravljavca javne kanalizacije 

in v skladu s pogoji, navedenimi v soglasju.  

Stroške izgradnje kanalizacijskega priključka krije uporabnik in je njegova last. 

Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta 

priključitve na javno kanalizacijo do zunanje stene stavbe. Grajen mora biti v 

skladu s Tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji. 

 

OBRNI 

http://www.jeko-in.si/


OBVESTILO  
ZA LASTNIKE ALI UPRAVLJAVCE 

 GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV 

 

 

 

 

 

 

 

ROKI IN ČA  S IZVEDBE PREGLEDOV MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) 

Izvajalec javne službe je dolžan izvajati preglede MKČN. Prvi pregled se izvede naslednje leto po 

pridobljenem poročilu o prvih meritvah in potem vsake tri leta, kot to določa Uredba. Pri pregledu na terenu 

je potrebno preveriti ali naprava deluje in ali lastnik/upravljavec hrani zahtevano dokumentacijo: 

- navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje, 

- vodno soglasje, 

- poročilo o opravljenih prvih meritvah, 

- dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN, 

- izjavo o lastnostih za tipsko MKČN, 

- podatke o ravnanju z blatom – potrdilo izvajalca javne službe JEKO-IN, d.o.o., Jesenice o prevzemu 

blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata., 

- podatke o izrednih dogodkih (sestava odpadne vode, okvare ali druge prekinitve delovanja naprave , 

čas trajanja prekinitev delovanja). 

V kolikor lastnik/upravljavec MKČN˂50 PE izvajalcu javne službe v roku za izvedbo pregleda predloži rezultate 

meritev emisije snovi na iztoku iz MKČN, ki jih je izvedla oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega 

monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti, ki so predpisani za to MKČN, izvajalec javne službe pregleda 

naprave ne izvede.  

Izvajalec javne službe prvi pregled naprave izvede v roku enega leta od izvedenih prvih meritev in o 

predvidenem pregledu lastnika oz. upravljavca naprave pisno obvesti.  

 

NA KATERI ČISTILNI 

NAPRAVI SE OBDELUJE 

BLATO? 

Blato iz greznic in malih 

komunalnih čistilnih 

naprav se obdeluje na 

Centralni čistilni napravi 

Jesenice.  

 

ROKI PREVZEMA IN DRUGI POGOJI PREVZEMA BLATA PRI UPORABNIKIH 
STORITEV 

V občinah Jesenice in Žirovnica izvajamo redno praznjenje greznic in MKČN po 

predhodno izdelanem terminskem planu, objavljenem na spletni strani podjetja. V 

skladu s Pravilnikom o praznjenju individualnih greznic in malih komunalnih 

čistilnih naprav se prevzem blata iz prvega prekata z odvozom na CČN Jesenice 

izvaja enkrat na dve leti. Podjetje zagotavlja praznjenje od ponedeljka do petka v 

dopoldanskem času od marca do oktobra. Vsako gospodinjstvo je o točnem 

datumu opravljanja storitve predhodno obveščeno s priporočeno pisemsko 

pošiljko. 

 


