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Obrazložitev k predlogu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
tehni nega pravilnika o javni kanalizaciji

1. UVOD
Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni ob ini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01 in
11/02) v 2. lenu govori, da je odvajanje in iš enje komunalne in padavinske vode obvezna
gospodarska služba. Objekti in naprave, namenjeni za izvajanje obveznih gospodarskih javnih
služb, ki so dolo eni kot javno dobro se na podlagi Zakona o izvajanju gospodarskih javnih
služb uporabljajo samo na na in in pod pogoji, dolo enimi z zakonom. Mestna ob ina Novo
mesto ima že sprejete podzakonske akte na podro ju odvajanja in iš enja odpadnih in
padavinskih voda in sicer Odlok o odvajanju in iš enju odpadne in padavinske vode na
obmo ju Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 54/06) in Tehni ni pravilnik o javni
kanalizaciji (Uradni list RS, št. 77/06) (v nadaljevanju: pravilnik).
2. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA Pravilnika o spremembah in dopolnitvah tehni nega
pravilnika o javni kanalizaciji
V 11. lenu pravilnika je navedeno, kakšne vrste cevi se lahko uporablja za gradnjo kanalov in
sicer se lahko za gravitacijski odvod odpadne vode in mešano kanalizacijo uporabljajo armirani
poliester, duktilna litina, keramika in jeklo. Nekateri ponudniki kanalizacijskih cevi, izdelanih iz
drugih materialov menijo, da je dolo ba diskriminatorna, ker se navaja to no dolo en material
za izdelavo cevi in da so s tem v neenakopravnem položaju. Navedeni izdelovalci cevi so v
slovenskem prostoru v kar nekaj primerih pritožili na postopkih javnega naro ila za izvedbo
kanalizacijskih sistemov. Pravna praksa je pokazala, da pritožnika nimata prav in so jima bile
pritožbe na postopek zavrnjene.
Ne glede na pravno prakso predlagamo spremembo 11. lena Tehni nega pravilnika, s katerim
se ho emo izogniti morebitnim zapletom ob pritožbah posameznih ponudnikov razli nih
materialov namenjenih gradnji javne kanalizacije, kateri sedaj zaradi eksplicitno dolo enih
nazivov - imen materialov niso smeli kandidirati za potencialnega ponudnika na javnih razpisih.
V predlogu so sedaj navedene samo osnovne zahteve katere mora material za cevi namenjene
gradnji javne kanalizacije izpolnjevati.
Ostale spremembe v pravilniku se nanašajo na ugotavljanje stopnje onesnaženosti oziroma na
ime mejne vrednosti. V predlogu spremembe pravilnika je bolj jasno dolo eno, da navedene
mejne vrednosti veljajo samo za ugotavljanje stopnje onesnaženosti in niso neposredno
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povezane s splošnimi mejnimi vrednostmi za iztok v javno kanalizacijo, katere so predpisane s
strani države v uredbah za posamezno podro je.
3. FINAN NE POSLEDICE
Sprejetje navedenih aktov za Mestno ob ino Novo mesto ne predstavlja dodatnih finan nih
obveznosti za ob inski prora un.
4. PREDLOG ZA ODLO ANJE
Ob inskemu svetu Mestne ob ine Novo mesto predlagamo, da po obravnavi zadeve na svoji
seji sprejme predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah tehni nega pravilnika o javni
kanalizaciji.

mag. Jože Kobe

mag. Sašo Murti

VODJA ODDELKA

DIREKTOR OB INSKE UPRAVE
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Na podlagi 16. lena Statuta Mestne ob ine Novo mesto - UPB1 (Uradni list RS, št. 96/06) in
40. lena Odloka o odvajanju in iš enju odpadne komunalne in padavinske vode na obmo ju
Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 54/06) je Ob inski svet mestne ob ine Novo
mesto na __. seji dne ______ sprejel
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah tehni nega pravilnika o javni kanalizaciji
1. len
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Tehni ni pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS,
št. 77/06 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
2. len
Spremeni se 11. len pravilnika in se po novem glasi:
»Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporabljajo cevi, ki:
•
•
•
•
•
•
•

zagotavljajo vodotesnost in odpornost proti mehanskim, kemijskim, biološkim in drugim
vplivom,
so izdelani vklju no s tesnili iz materialov, ki v stiku z odpadno vodo ne smejo
spreminjati kakovosti vode glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti,
ki zagotavljajo stabilnost in funkcionalnost cevovoda minimalno 50 let,
so v skladu z projektno dokumentacijo,
so standardnih dimenzij (DN) 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000,
1100, 1200, 1400,… mm, kar pomeni nazivni premer glede na notranji premer
cevovoda,
imajo CE atest,
zagotavljajo izdelavo kanalizacije v skladu z SIST EN 1610.«
3. len

Spremeni se 55. len pravilnika in se po novem glasi:
»V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadno vodo samo v primeru, da ta ne vpliva
škodljivo na naprave za odvajanje in iš enje odpadne vode in na njihovo delovanje.«
4. len
Spremeni se 56. len pravilnika in se po novem glasi:
»Za dosego mejnih koncentracij se odpadne vode ne sme red iti s isto, hladilno ali drugo vodo.
Odpadna voda ne sme imeti izrazito neprijetnega vonja za okolico.«
5. len
Spremeni se 57. len pravilnika in se po novem glasi:
»Mejne vrednosti za izra un faktorja onesnaženosti so:
Naziv:
Aluminij
Arzen
Baker
Barij
Cink
Kadmij
Kositer

Enota:
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
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Vrednost:
30
0,075
0,35
3,5
1,5
0,075
1,5

Celotni krom
Krom (VI)
Nikelj
Srebro
Svinec
Železo
Živo srebro
Vsota tenzidov
Težkohlapne lipofilne snovi
Skupni dušik (kjeldahlovega, nitritnega,
nitratnega)
Adsorbirani organsko vezani halogeni (AOX)
Fosfor (celotni)
Kobalt
Sulfat

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,375
0,075
0,35
0,075
0,35
20
0,0075
25
75
60

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,4
10
0,35
250

Za parametre, ki niso navedeni, se uporabijo vrednosti dolo ene v veljavni uredbi o emisijo
snovi in toplote iz virov onesnaževanja, oz. v predpisih, ki urejajo normative za posamezno
dejavnost.«
6. len
Spremeni se 63. len pravilnika in se po novem glasi:
»Za ugotavljanje lastnosti odpadne vode je odlo ilna analiza reprezentativnega vzorca, za
ugotavljanje mejnih koncentracij škodljivih snovi pa normativi dolo eni v predpisih o emisijah
snovi in toplote.«
7. len
Ta pravilnik za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Šifra: 015-05-17/2005-1800
Novo mesto, dne

Župan
Mestne ob ine Novo mesto
Alojzij Muhi l.r.
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