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NAVODILA ZA IZVEDBO KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA 
 

1. ODDAJA VLOGE 

Po pošti na naslov Lava 2A, 3000 Celje, skenirano na naslov info@vo-ka-celje.si ali osebno na 
sedežu podjetja oddajte: 
- izpolnjeno Vlogo za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje (www.vo-ka-celje.si, zavihek 

Obrazci) 
- in priloge: 

▪ gradbeno dovoljenje ali drug dokument, ki izkazuje legalnost gradnje 
▪ potrdilo občine o poravnanih obveznostih plačila komunalnega prispevka 

Kontaktna oseba: g. Igor Špiljar, tel.: 03 42 50 316, v času uradnih ur, ali centrala 03 42 50 300 
 

2. DOVOLJENJE 

Po pošti boste prejeli dovoljenje za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, v katerem bodo 
opredeljeni tehnični pogoji priključitve in določena točka priključitve na javno kanalizacijo. 
 

3. PONUDBA, POGODBA 

Gradbena dela (izkop, posteljica, polaganje cevi, zasutje), razen posega na jašku javne 
kanalizacije (izvedba kronske navrtave na jašku javne kanalizacije), izvede investitor oziroma 
njegov pooblaščen izvajalec.  
 

Poseg na javno kanalizacijo oziroma priključitev kanalizacijskega priključka na javni kanal izvede: 
 

3.1 upravljavec kanalizacije Vodovod-kanalizacija, d.o.o. na stroške investitorja. Ponudbo za 
izdelavo kronske navrtave je potrebno naročiti na info@vo-ka-celje.si pri čemer je potrebno 
navesti številko izdanega dovoljenja (DK) ali mnenja k projektnim rešitvam (SPR). 
 

Ob prejemu ponudbe boste v podpis prejeli tudi pogodbo o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode.  
 

Vrnjena podpisana pogodba šteje kot naročilo del in jo je potrebno vrniti vsaj pet (5) delovnih 
dni pred željeno izvedbo kronske navrtave. O točnem terminu izvedbe montažnih del se 
dogovorite s predstavnikom podjetja. Po njegovih navodilih boste pripravili gradbeno jamo 
okoli jaška javne kanalizacije dolžine 2 m in širine 1 m ter globine 10 cm pod željeno globino 
kronske navrtave.   
Kontaktna oseba: g. Matevž Čater, tel.: 031 370 184, ob delavnikih med 7.00 in 8.00 
 

3.2 investitor oziroma od njega pooblaščen izvajalec pod nadzorom upravljavca javne 
kanalizacije Vodovod-kanalizacija, d.o.o. Ponudbo za nadzor nad izdelavo kronske navrtave 
je potrebno naročiti na info@vo-ka-celje.si pri čemer je potrebno navesti številko izdanega 
dovoljenja (DK) ali mnenja k projektnim rešitvam (SPR). 
 

Ob prejemu ponudbe za nadzor boste v podpis prejeli tudi pogodbo o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode.  
 

Vrnjena podpisana pogodba šteje kot naročilo del in jo je potrebno vrniti vsaj pet (5) delovnih 
dni pred vašo planirano izvedbo kronske navrtave, ki je predmet nadzora upravljavca javne 
kanalizacije. Priključitev se izvede s kronsko navrtavo pri čemer je potrebno stik med jaškom 
in kanalizacijsko cevjo zatesniti z gumijastim tesnilom. 
Kontaktna oseba: g. Matevž Čater, tel.: 031 370 184, ob delavnikih med 7.00 in 8.00 
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Kakršnokoli poseganje v javno kanalizacijo brez nadzora upravljavca Vodovod-kanalizacija, 
d.o.o. je prepovedano. Za poškodovanje revizijskega jaška ali cevi javnega kanala se popravilo 
zaračuna po trenutno veljavnem ceniku. 
 

4. PRIPRAVA NA IZVEDBO KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA 

Pred pričetkom del je potrebno pridobiti zakoličbo oziroma soglasja upravljavcev obstoječe 
podzemne infrastrukture in cestnih površin, ki jih kanalizacijski priključek prečka.  
 
Obveznost do tretjih oseb v zvezi s koriščenjem zemljišča, na katerem se izvede kanalizacijski 
priključek, nosi naročnik sam. 
 

5. IZVEDBA KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA 

Gradbena jama mora biti izvedena v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 
na začasnih in premičnih gradbiščih (UL RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1). 
 
Investitor mora pred pričetkom del načrtovati višinski potek kanalizacijskega priključka. Globina 
izkopa za kanalizacijski priključek je pogojena z globino javnega kanala na mestu priključitve pri 
čemer je potrebno upoštevati, da minimalni padec naj ne bo manjši od 0,5 %, maksimalni padec 
pa naj ne presega 6%.  
 
Kanalizacijski priključek mora biti izveden vodotesno iz PVC cevi premera najmanj DN/OD 160 mm, 
priporočljive minimalne obodne togosti vsaj SN8. 
 

Kanalizacijske cevi morajo biti položene v peščeno posteljico debeline 10 cm + (DN/OD x cm/10 
cm), v padcu proti javnemu kanalu in obsute s peskom granulacije 0-4 mm v debelini 30 cm nad 
temenom cevi. V odvisnosti o tega, kam investitor umesti traso kanalizacijskega priključka (travne, 
pohodne ali povozne površine), se preostanek kanala zasuje s primernim materialom v slojih 
debeline 40 cm s sprotnim utrjevanjem.  
 
Pri izvedbi kanalizacijskega priključka na območju povoznih površin je potrebno cevi polno 
obbetonirati oz. jih vgraditi na globino, ki preprečuje porušitev cevi.  
 
Potrebno je zagotoviti odmik kanalizacijskega priključka od osi javnega vodovoda in sicer 0,5 m pri 
križanju ter 1,0 m pri vzporednem poteku. 
 
Na vseh lomih kanalizacijskega priključka je potrebno vgraditi revizijske jaške. Ti naj bodo 
dimenzije DN 800 mm, pri vgradnji kanalizacijskega priključka na manjši globini pa DN 600 mm. 
Pokriti morajo biti z litoželeznimi pokrovi DN 600 mm ustrezne nosilnosti. 
 

6. VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA 

Kanalizacijski priključek objekta je od točke priključitve na javni kanal do objekta last lastnika 
objekta. Dolžan ga je redno pregledovati, zagotavljati njegovo vodotesnost in prevodnost ter ga 
vzdrževati. 
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