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Stevilka :74C119

Datum: 2.10.2019

Na va5o vlogo, vam kot izvalalec komunalnih dejavnosti v obdini Cerknica in Lo5ka dolina, na temelju
Gradbenega zakona (Ur. l. RS 5t. 61/17), Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Cerknica,

d.o.o. (Ur. l. RS 5t. 07/00), Odloka o odvajanju in diSdenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na

obmodju Obdine Cerknica (Ur. l. RS 3t.12/05), Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmodju Obdine Cerknica
(Ur. l. RS l2l05), ter Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Obdini Cerknica (Ur. l. RS 5t. 7/03 in
73/08) izdajamo

MNENJE
ZAIZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - PRIKLJUdITPV NA

KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

Objekt

Investitor

Parc. 5t.

k.o.

Obdina

Vlagatelj

GASILNI DOM BEZULJAK

Obiina Cerknica
Cesta 4. maja 53

1380 Cerknica

*120,856

Bezuljak
Cerknica

STUDIJO FORMIKA d.o.o., Kra5ka ulicaZ,l380 Cerknica

Ylogi zaizdajo mnenja za prikljuditev je bilo priloZeno:

- DGD Xt. t4l20t9

Upo5tevati je potrebno sledeie predpise:

- Zakon o vodah (Ul. RS, 3t. 67102, ll0/02,2104, 4l/04, 57108, 57112, l00ll3, 40114 in 56115)

- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS 88/12)

- Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmodju Obdine Cerknica (Ur. l. RS 12/05)

- Tehnidni pravilnik za projektiranje, tehnidno izvedbo in uporabojavnega vodovodnega sistema

na obmodju Obdine Cerknica in Lo5ka dolina

- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS 41104, 17106, 20106, 28106, 39106, 49/06, 66/06, 112106,

33 107, 57 lO8, 7 ol}8, 1 08/09, 481 12, 57 I 12, 921 13, 56 I I 5, 102/ I 5 in 30/16)

- Uredba o odvajanju in diSdenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS 5t. 88/11,

8/12,108113 in 98/15)

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih distilnih naprav (Ur. l.

RS 5t. 98/07, 30/10 in 98/15)

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.

l. RS 5t. 64112,64114in 98/15)



- Odlok o odvajanju in diSdenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na obmodju

Obdine Cerknica (Ur. l. RS l2/O5)

Tehnidni pravilnik za projektiranje, izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega

sistema na obmodju Obdine Cerknica in Loika dolina

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS 34/08)

Uredba o ravnanju z biolo5ko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim

odpadom (Ur. l. R.S 39110)

Uredba o odpadkih (Ur. l. RS 37/15)
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagaliSdih (Ur. l. RS 61/11)

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na obmodju Obdine Cerknica (Ur. l. RS

23lts)

ObrrzloLitev:
Vlagatelj je dne 20. 9. 2019 zaprosil za izdajo mnenja za prikljuditev. Prikljuditev je moZna

pod posoii:

1. VODOYOD

Med dozidavo in rekonstrukcijo objekta se v vodovodni prikljutek ter vodomerni
ja5ek ne posega.

Vsako samostojno podatj5evanje ali kakr5nokoli preme5ianje prikljuika in
vodomera je prepovedano.

V primeru posesa ali noveea vodovodnesa prikliuika se izdela proiekt nrikliuil€
(PZD skladno s tehniinem nravilnikom za nroiektiranie. tehnilno izvedbo in

uporabo iavnega vodovodnega sistema na obmoiiu Obiin Cerknica in Lo5lra dolina.

V primeru. da v javnem vodovodu na mestu vodovodnega prikljudka ni zagotovljena

zadostnega tlaka. mora investitor poskrbeti za napravo za dvig tlaka v objektu. V kolikor
paje tlak previsok pa mora ooskrbeti za veradnjo reducirn€ga ventilaza zrnanjianje tlaka

v hi5ni vodovodni instalaciji.

Vodovodna instalacija mora biti brezhibna (minimalni tlak za tladni preizkus dolodi

projektant), vodovodne naprave pa zavaroyarrc in pristopne za uporabo in kontrolo.

V primeru, da upravljavec ugotovi, da uporabnik s svojim odjemom povzroia

motnje v delovanju javnega vodovoda ali s svojim ravnanjem ogroLa kvaliteto pitne

vode, si upravljavec pridrZuje pravico naknadno predpisati dodatne pogoje, v
katerih od uporabnika zahteva odpravo teh pomanjkljivosti.

,Za morebitna nihanja tlaka v javnem vodovodnem omreZju ne odgovarjamo.

2. KANALIZACIJA

Na obmoiju posega v prostor ni javnega kanalizacijskega omreZja.

Odvod fekalne vode se izvede v obstojeio greznico, ki mora biti ne pretolna in ne

prepustna.



Meteorne vode je potrebno speljati v ponikovalnico.

Padavinske vode s streh se ponikuje preko peskolovov, z utrjenih povr5in pa preko

lovilcev olj v ponikovalnico.

Meteorne vode iz asfaltnih povr5in. parkiriSi. manipulativnih platoiev in drusih
odprtih povr5in moraio imeti ureien odtok meteorne vode brez posledic na sosednia

zemlii5ia.
Ponikovalnica mora biti pravilno dimenzionirana in locirana na gradbeni parceli.

Ob izsradnii iavnesa kanalizaciiskesa sistema se obiekt nriklopi na iavni
kanalizaci iski sistem pod posoi i upravli alca.

Odvod odpadne vode mora biti nareien na strokovno in ekolo3ko ustrezen naiin.

3. RAYNANJE Z ODPADKI

de pri odstranitvi objekta ni mogoie prepreiiti meSanja gradbenih odpadkov, mora

investitor zagotoviti, da se pred ru5enjem objekta odstranijo vsi nevarni gradbeni

odpadki.
Pred pridetkom odstranitve objekta je treba ugotoviti, ali je v objektu material, ki

vsebujejo azbest.

ie obstaja dvom, ali so v objektu oziroma v instalacijah materiali, ki vsebujejo azbest, je

treba vzorec materiala dati v preiskavo strokovni organizaclji,kiie za tovrstne raziskave

usposobljepa.

Pri odstranitvi azbesta se upo5teva: Praktidni prirodnik o najboljSi praksi za

prepredevanje ali zmanj5evanje tveganj v nezi z azbestom pri delu, ki je povezano (ali je

lahko povezano) zazbestom: za delodajalce, delavce in in5pektorje za delo.

ni od

okolje manjSa.

Ravnanje z odpadki naj bo urejeno tako, da se odlagajo in odvaZajo na krajevno obidajen

nadin oziroma v skladu z Odlokom.

Prevzemno mesto za komunalne odpadke mora biti dostopno vozilom zaodvoz odpadkov

in je lahko istodasno tudi mesto za pran4enle posode v vozilo, oziroma sme biti

oddaljeno od mesta praznieniaposode do najved 5 (pet) metrov.

Najmanj5a Sirina dostopne poti za vozilo za prevoz odpadkov do prevzemnega mesta

za komunalne odpadke ali do mesta zbiralnice mora biti 3,5 m in svetlo vi5ino najmani

3,5m, oziroma mora biti v skladu z veljavnim tehnidnimi predpisi in normativi.

Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne odpadke, mora imeti

zakljuiek z obraiali5iem. Obradali5de je praviloma izvedeno v obliki drke >T< z

najmanj5im zunanjim polmerom 12 m, ter najmanj5im notranjim polmerom 6 m.

Obradali$de je lahko urejeno tudi na drugi nadin, na primer kroZno, de je dokazljivo, da

bodo lahko vozilana njem enako udinkovito obradala.

deponiio.
Z astrezno organizacijo gradbi5ia je moinost Skodljivih vplivov teh odpadkov na



Odlok o odvajanju in di5denju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na obmodju

Obdine Cerknica (Ur. l. RS 12105)

Tehnidni pravilnik za projektiranje, izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega

sistema na obmodju Obiine Cerknica in Lo5ka dolina

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS 34108)

Uredba o ravnanju z bioloSko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim

odpadom (Ur. l. RS 39110)

Uredba o odpadkih (Ur. l. RS 37115)

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagaliSdih (Ur. l. RS 6lll l)
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na obmodju Obdine Cerknica (Ur. l. RS

23115)

ObrazloLitevz

Vlagatelj je dne 20. 9.2019 zaprosil zaizdaio mneila za

pod posoii:

1. VODOVOD

Med dozidavo in rekonstrukcijo objekta se v vodovodni prikljutek ter vodomerni
ja5ek ne posega.

Vsako samostojno podaljSevanje ali kakr5nokoli preme5ianje prikljuika in
vodomera je prepovedano.

V primeru posesa ali noveea vodovodnesa prikliuika se izdela nroiekt prikliuika
(PZD skladno s tehniinem pravilnikom za proiektiranie. tehnilno izvedbo in

uporabo iavnega vodovodneqa sistema na obmoiiu Obiin Cerknica in LoSIra dolina.

V primeru. da v javnem vodovodu na mestu vodovodnega prikljudka ni zagotovljena

zadostnega tlaka. mora investitor poskrbeti za napravo za dvig tlaka v obiektu. V kolikor

pa je tlak previsok pa mora poskrbeti za vgradnjo reducimeea ventila za znanjSaqie tlaka

v hiSni vodovodni instalaciji.

Vodovodna instalacija mora biti brezhibna (minimalni tlak za tladni preizkus dolodi

projektant), vodovodne naprav€ pazavaroyane in pristopne za uporabo in kontrolo.

V primeru, da upravljavec ugotovi, da uporabnik s svojim odjemom povzroia

motnje v delovanju javnega vodovoda ali s svojim ravnanjem ogroil,a kvaliteto pitne

vode, si upravljavec pridrZuje pravico naknadno predpisati dodatne pogoje, v
katerih od uporabnika zahteva odpravo teh pomanjkljivosti.

,Za morebitna nihanja tlaka v javnem vodovodnem omreZju ne odgovarjamo.

2. K?.NALIZACIJA

Na obmoiju posega v prostor ni javnega kanalizacijskega omreija.
Odvod fekalne vode se izvede v obstojeio greznico, ki mora biti ne pretoina in ne

prepustna.
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POSEBNI POGOJI:

S nridobitviio soelasia investitor omogoia upravliavcu iavnega vodovoda in
kanalizaciie poseg na njegovem zemljiSiu v primeru vzdr1evanjz in ostalih del na
vodovodnem in kanalizacijskem omreZj u.

Investitor oziroma izvaialec gradnie ie dolZan upravlialca nisno obvestiti o priietku

{gl ter naroliti eventuelno zakolilbo. Zakoliiiti se morajo vsi komunalni vodi, ki
potekajo na mestu posega v prostor.
V primeru, da upravljavec ugotovi, da uporabnik s svojim ravnanjem povzroia
motnje v delovanju javnega vodovodnega in kanalizacijskega omreZja in/ali iistilnih
naprav, si upravljavec pridrZuje pravico naknadno predpisati dodatne pogoje, v
katerih od uporabnika zahtev odpravo teh pomanjkljivosti.
Morebitne po5kodbe obstojeiih komunalnih vodov, vkljuino s prikljudki in ja5ki,
nastale po krivdi investitorja, popravi unravlialec na stro5ke investitoria.

Ti pogoji veljajo 2 (dve) leti od izdaje.

SOGLASJE PREJMEJO:

- Prosilec

- Obdina Cerknica

- Arhiv

flm
JP Komunala 10

0erknica d.o.o.
Direktor:

Anton Kranjc
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2.

3.

4.


