Divača
Naselje

Leto priključitve

Ev. št. priklj.

Obvestilo in navodilo ob priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje
Spoštovana občanka - občan!
V Javnem podjetju Kraški vodovod Sežana izražamo zadovoljstvo, da boste skoraj postali uporabnik naših storitev
odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Nadalje vas seznanjamo z nekaterimi pravili, ki veljajo ob priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje v naselju
Divača, ki ga upravlja Kraški vodovod Sežana:
1. Podrobnejšo razlago pravic in dolžnosti uporabnika in izvajalca storitev opredeljujejo Odloka o uporabi
kanalizacije, opravljanju kanalizacijskih storitev, o projektiranju in gradnji kanalizacije na območju občine Sežana
(Uradne objave št. 3/75) ter Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. list RS 109/2007).
2. Iz vsebine navedenih vas posebej opozarjamo na naslednje poudarke:
a) Na območju Občine Divača je zgrajen kanalizacijski sistem, zato se mora vsa komunalna odpadna voda
očistiti na Čistilni napravi Divača;
b) Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do vključno
prvega revizijskega jaška na parceli, na kateri stoji stavba ali več stavb, ki so priključene na javno
kanalizacijo ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti. Kanalizacijski priključek se na
hišno kanalizacijo spoji pred greznico;
c) Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljena samo ob izpolnitvi pogojev iz smernic oz. soglasja k
priključitvi, ki ga izda upravljavec javne kanalizacije. S soglasjem se opredelijo pogoji izgradnje spojnega
kanala in pogoji priključitve na javno kanalizacijo. Gradnjo je potrebno priglasiti upravljavcu javne kanalizacije
najmanj 8 dni pred začetkom gradnje;
d) Najmanjši dovoljeni profil spojnega voda (kanalizacijskega priključka) je 150 mm. Najmanjši vkop temena cevi
(vrha cevi) je 80 cm pod koto terena (izjema je le mesto priključitve na obstoječi izpust iz zgradbe);
e) Tlorisna dimenzija jaška na kanalu javne kanalizacije je najmanj 80 × 100 cm, φ 80 cm oz. φ 100 cm, na spojnem
kanalu pa najmanj 60 × 80 cm ali φ 80 cm; Jašek mora biti pokrit z litoželeznim pokrovom dimenzije 60 × 60 cm
ali φ 60 cm. Nosilnost pokrova na jaških, zgrajenih na voznih površinah, mora biti najmanj 15 ton, na ostalih
površinah pa najmanj 5 ton.
f)

Komunalni vodi (TT, elektro in drugi kabli, vodovod, plinovod itd.), ki potekajo vzporedno s kanalom javne
kanalizacije, morajo biti odmaknjeni najmanj 1 m od kanala. Kadar tega ni mogoče zagotoviti, se odmik za
vsak primer posebej dogovori med prizadetimi upravljavci;

g) V novozgrajeni priključek odpadnih voda ne sme biti priključena meteorna kanalizacija (strešne vode,
parkirišča ipd.). O tem poda investitor pred priključitvijo pismeno izjavo, upravljalec javne kanalizacije si pridržuje
pravico nadzora in naknadne kontrole s kamero. Prav tako je potrebno meteorno vodo iz parcele reševati v
obsegu parcele s ponikovalnico oz. vodnjakom; Ob izvedbi kanalizacijskega priključka je potrebno obstoječo
greznico očistiti in ukiniti ter podati izjavo.
h) Neposredno priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo izvede upravljavec javne kanalizacije na stroške
investitorja oziroma bodočega koristnika ali drugi izvajalec pod neposrednim nadzorstvom predstavnika
upravljavca javne kanalizacije. Stroške nadzora plača investitor ali v njegovem imenu izvajalec gradbenih del. O
priključitvi se vodi zapisnik, na osnovi katerega se priključek evidentira v kataster priključkov in zavezancev;
i)

Pred priključkom na javno kanalizacijo bodoči uporabnik in upravljavec podpišeta Pogodbo o priključitvi na javno
kanalizacijo, kjer so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti;

j)

Kanalizacijski priključek gradi lahko kdorkoli, vendar le pod nadzorom upravljavca javne kanalizacije.
Uporabnik se mora priključiti na javno kanalizacijo v roku 1 leta po njeni zgraditvi.

k) Samovoljno priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje ni dopustno, je kaznivo in storilec nosi za svoje
početje polno odgovornost.
Za vsa morebitna nadaljnja pojasnila se obračajte na Kraški vodovod Sežana, Sektor odpadnih voda, na tel. 05-7311 660.
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