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Spoštovani, 

 

Pred priklopom na javno kanalizacijo morajo imeti stranke plačani komunalni prispevek, za kar 

je pristojna občina. 

 

V nadaljevanju dopisa pa vas seznanjamo s postopkom priključitve objekta na javno kanalizacijo: 

 

Pridobitev soglasja 

 

Pred priključitvijo na javno kanalizacijo morajo porabniki pridobiti soglasje upravljavca javne 

kanalizacije. Vlogo (pripravljen obrazec) za izdelavo in izdajo soglasja in projekta priključka dobijo 

porabniki v sprejemni pisarni Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, 

Vodovodna cesta 90 v času uradnih ur ali pa na spletni strani Javnega holdinga Ljubljana  

http://www.jh-lj.si/vo-ka (rubrika informacije/«pridobitev soglasja« in »kako do priključka«). 

 

Priloge k vlogi za pridobitev soglasja so: 

 

- Projekt priključka na javno kanalizacijo - Projekt priključka na javno kanalizacijo vam bo na 

osnovi vloge izdelalo naše podjetje ali pa ga lahko izdela katerakoli projektantska organizacija, 

ki je registrirana za izvajanje tovrstnih del. 

 

- Gradbeno dovoljenje - za objekte zgrajene po letu 1967. 

 

- Historični zemljiškoknjižni izpisek - za objekte zgrajene pred letom 1967. Iz izpiska mora biti 

razviden datum prvega vpisa objekta v zemljiško knjigo. 

 

- Redni izpisek iz Zemljiške knjige (star največ 3 mesece). 

 

- Načrt parcele (situacija) z vrisanim objektom (stara največ 3 mesece). 

 

- V primeru, da interni kanal poteka preko tujih parcel, je obvezno priložiti pisno soglasje 

lastnikov teh parcel, oziroma sodno odločbo, ki nadomesti to soglasje. 
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- V primeru, da je na interni kanal priključenih več objektov, je potrebno predložiti izjavo 

lastnikov o skupnem vzdrževanju internega kanala in priključka. 

 

Kako in kam poslati vlogo? 

 

Stranka lahko vlogo pošlje po pošti ali jo v času uradnih ur osebno vloži v sprejemni pisarni 

podjetja na Vodovodni cesti 90. 

 

Izvedba kanalizacijskega priključka 

 

Kanalizacijskih priključkov JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. ne izvaja, zato lahko priključek v 

skladu z izdanim soglasjem izvede zunanji izvajalec pod nadzorom referenta za kanalizacijske 

priključke JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. 

 

Zunanji izvajalec del oz. investitor mora Službo priključkov o datumu izvedbe kanalizacijskega 

priključka obvestiti tri dni pred pričetkom del, da JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. pravočasno 

zagotovi nadzor nad izvedbo. 

 

Vsak izveden kanalizacijski priključek mora biti geodetsko posnet in vnesen v katastrsko bazo. 

Geodetski posnetek izvede JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. oziroma s strani JP Vodovod-

Kanalizacija d.o.o. pooblaščeno podjetje. 

 

Dodatne informacije 

Vse dodatne informacije stranke dobijo na sedežu podjetja Vodovodna cesta 90, Ljubljana v času 

uradnih ur ali po telefonu: 

- referent za kanalizacijske priključke: 01 58 08 339 - vsak dan od 7.00 do 8.00 ure in od 14.00 do 

15.00 ure. 

 

Uradne ure: 

ponedeljek od 08.00 do 13.00 ure 

sreda od 08.00 do 13.00 ure in od 14.00 do 17.00 ure 

petek od 08.00 do 13.00 ure 

 

 

Lepo pozdravljeni ! 

 

 

Vodja investicijske službe: 

Jože Bogolin, dipl. inž. str.  

 

 

 

 

Direktor tehnično investicijskega sektorja:   Direktor družbe: 

Janko Sirec       Krištof Mlakar, univ. dipl. prav. 

 
 
 
Dostaviti: 

- Naslov (priporočeno s povratnico)  

- Služba priključkov 

- investicije 

 


