Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

VLOGA ZA PRIDOBITEV VODNEGA DOVOLJENJA
ZA NEPOSREDNO RABO VODE ZA LASTNO OSKRBO S PITNO VODO
(125. člen Zakona o vodah, Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 - ZGO-1, 2/04 - ZZdrI-A, 10/04 - Odl. US, 41/04 ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1)
I.

OSNOVNI PODATKI O PROSILCU

1. Za fizično osebo
Ime in priimek:

s.p.

Davčna številka:
Naslov stalnega prebivališča:
Poštna številka:

Pošta:

e-pošta:

Telefon:

2. Za pravno osebo (gospodarska družba, društvo, občina…)
Ime (firma):
Skrajšana firma:
Matična številka:
Davčna številka:
Sedež (naslov):
Poštna številka:

Pošta:

Zakoniti zastopnik:
Oseba za stike:
e-pošta:

Telefon:

3. Pooblaščenec (če obstaja)
Pooblaščenec (ime in priimek/firma):
Sedež oz. naslov pooblaščenca:
Poštna številka:

Pošta:

e-pošta:

Telefon:

4. Pooblastilo
Podpisani (ime, priimek in naslov prosilca oz. zakonitega zastopnika prosilca) ___________________
_______________________________________________,
pooblaščam
(ime,
priimek
pooblaščenca)
_________________________________________________________________________________________
za zastopanje v postopku pridobitve vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode.
Podpis prosilca/zakonitega zastopnika prosilca:________________________ dne: _______________________
13. 8. 2015
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II.

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH, KI BODO OSKRBOVANI S PITNO VODO IZ ZAJETJA IN
1
DEJAVNOSTI, KI SE BODO IZVAJALE ZNOTRAJ TEH OBJEKTOV: (Ustrezno označite z [x])

1. Osnovni podatki o oskrbovani stavbi
€ stanovanjska stavba
V stavbi se izvaja:
€ gostinska dejavnost

€ živilska dejavnost

€ obstoječa stavba

€novogradnja

€ turistična dejavnost

€ ni dejavnosti

2

na naslovu :______________________________________________________________________________
parcelna št.:__________________ št. k.o.:__________ k.o.:________________________________________
Navedite število oseb, ki bodo prebivale v predmetni stavbi:_________________________________________

€ stanovanjska stavba, namenjena občasnemu bivanju

€ obstoječa stavba

€novogradnja

V stavbi se izvaja:
€ gostinska dejavnost

€ turistična dejavnost

€ ni dejavnosti

€ živilska dejavnost

2

na naslovu :______________________________________________________________________________
parcelna št.:__________________ št. k.o.:__________ k.o.:________________________________________
Navedite število oseb, ki bodo prebivale v predmetni stavbi:_________________________________________

€ gospodarski objekt
V stavbi se izvaja:
€ gostinska dejavnost

€ živilska dejavnost

€ obstoječa stavba

€novogradnja

€ turistična dejavnost

€ ni dejavnosti

2

na naslovu :______________________________________________________________________________
parcelna št.:__________________ št. k.o.:__________ k.o.:________________________________________
Navedite predvideno število glav velike živine: ___________________________________________________
Navedite predvideno število glav male živine: ____________________________________________________

€ nestanovanjska stavba
V stavbi se izvaja:
€ gostinska dejavnost

€ obstoječa stavba

€ živilska dejavnost

€ turistična dejavnost

€novogradnja

€ ni dejavnosti

2

na naslovu :______________________________________________________________________________
parcelna št.:__________________ št. k.o.:__________ k.o.:_________________________________________

2. Opis rabe vode (samo v primeru, ko gre za dejavnost)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

1

Rubrika II se izpolni za vsakega prosilca posebej.
Če objektu še ni dodeljena hišna številka, je treba namesto naslova opredeliti lokacijo oskrbovanega objekta v prostoru. Navede se
parcelna št., št. katastrske občine, ime katastrske občine in občina.
2
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III.

OPREDELITEV MESTA ODVZEMA, OSNOVNI PODATKI O VODNEM VIRU IN KOLIČINI ODVZEMA:

1.

Opredelitev mesta odvzema vode (zajetja)

Ime:
izvir
GK_Y:

vodotok, jezero
GK_X:

3

vodnjak/vrtina
mlinščica
parc. št.: št. k.o.:
k.o.:

drenaža
kraj:

drugo
občina:

2.

Izdatnost zajetja v primerih odvzema vode iz vodnjaka, vrtine, drenaže ali izvira – razvidno iz
hidrogeološkega poročila (l/s): ___________________________________________________________

3.

Količina predvidenega največjega odvzema vode za oskrbo objektov (m /dan) : ________________

4.

Skupni predvideni letni največji odvzem vode (m /leto): ____________________________________

5.

Obstoječi imetniki vodne pravice iz predmetnega vodnega vira (navedite številko in datum izdaje
vodnega dovoljenja oz. imena in priimke obstoječih uporabnikov): _____________________________

3
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IV. OSNOVNI PODATKI O ZASEBNEM VODOVODU:
1.

Oskrbovalno območje zasebnega vodovoda (ime vasi, naselja, zaselka…): _____________________

2.

Št. stanovanjskih oz. nestanovanjskih stavb, ki jih oskrbuje zasebni vodovod: ___________________

3.

Podatki o upravljavcu zasebnega vodovoda, ki je pogodbeno določen s strani uporabnikov (ime,
priimek in naslov za fizično osebo; ime firme in naslov sedeža za pravne osebe):
___________________________________________________________________________________

4.

Kratek opis vseh objektov in naprav za odvzem vode (črpalne vrtine, zajetij ali ostalih odvzemnih
objektov in vseh ostalih objektov):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

V.

DOVOLJENJE ZA RAZISKAVO PODZEMNIH VODA:

1.

Podatki o dovoljenju za raziskavo podzemnih voda, izdanem na podlagi 115. člena ZV-1 (kadar gre za
odvzem vode iz vodnjaka/vrtine):
Ali je bilo izdano dovoljenje za raziskavo podzemnih voda (ustrezno označite z [x])
€ DA
€ NE
Navedite številko in datum dovoljenja: _____________________________________________________

3

V primeru več zajetij izpolnite rubrike od točke 1 do 5 za vsak vodni vir posebej.
Pri odločanju o količini dovoljene porabe pitne vode se priporoča ''norma porabe'', ki je povprečna, izkustveno ugotovljena poraba enega
3
3
3
porabnika v povprečnem dnevu leta in sicer 0,15 m /prebivalca/dan, 0,08 m /glavo velike živine/dan in 0,025 m /glavo male živine/dan
(Gradbeniški priročnik in Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Ur.l. RS, št. 79/08).
4
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VI. VLOGI PRILAGAM:
Obvezne priloge k vlogi:
1. Hidrogeološko poročilo za vodni vir v profilu odvzemnega objekta, ki ga mora izdelati ustrezna strokovna
institucija skladno s Prilogo 1, v primeru, da gre za odvzem vode iz izvira oziroma iz vrtine, vodnjaka ali
drenažnega zajetja
2. Hidrološko poročilo, v primeru, da gre za odvzem vode iz vodotoka, vendar šele na poziv ARSO
3. Tehnična dokumentacija o objektih in napravah, ki bodo rabili vodo (tehnična dokumentacija mora
vsebovati zlasti poročilo z opisom odvzema vode, dovodnega sistema, risbe in skice zasnov tehničnih
rešitev objektov in naprav, ki so predvideni za rabo vode, izrisane v primernem merilu; situacijo z vrisom
objektov in naprav za rabo vode; tlorise in prereze zajetja)
4. Kopija načrta parcele z vrisom predvidenih objektov (t.j. vodnega zajetja/vrtine in oskrbovane stavbe oz.
objekta)
5. Izjava lastnika nepremičnine, na kateri leži ali je predviden odvzemni objekt - zajetje (samo v primeru, ko
prosilec ni lastnik te nepremičnine)
6. Pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec in ni izpolnjeno že v I/4. točki te vloge)
Priloge, ki pripomorejo k hitrejšemu reševanju vloge:
5
7. Potrdilo o plačilu upravne takse
Upravno takso v znesku 22,66 € vplačate pri naslovnem organu ali s plačilnim nalogom na podračun JFP:
Ime prejemnika: Upravne takse;
Naslov: Slovenska cesta 54, Ljubljana;
Namen: Upravne takse – državne;
Koda namena: GOVT (plačilo v dobro/breme državnega organa);
Številka računa: 0110 0100 0315 637;
Referenca: 11 23345-7111002-03552615
8. Izjavo pristojne občine, da se oskrbovani objekt nahaja na območju javnega vodovoda, kjer se izvaja javna
služba oz. je izvajanje javne službe predvideno.
9. Mnenje pristojnega izvajalca gospodarske javne službe, ki opravlja dejavnost vodooskrbe na območju
predvidene rabe vodnega vira, če je kot vodni vir predviden vodonosnik pitne vode.

V/na ......................................, dne ...........................

5

................................................
podpis prosilca ali pooblaščenca

Taksni zavezanec mora plačati upravno takso za vlogo (tarifna številka 1) v višini 4,54 EUR ter upravno takso za odločbo oz. sklep (tarifna
številka 3) v višini 18,12 EUR, skupaj v višini 22,66 EUR. Upravna taksa za odločbo (tarifna številka 3) v višini 18,12 EUR se plača tolikokrat,
kolikor je vložnikov (Zakon o upravnih taksah, Ur. l. RS, št. 106/10).
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PRILOGA 1
NAVODILO ŠT. 1
VSEBINA MINIMALNEGA HIDROGEOLOŠKEGA POROČILA ZA PRIDOBITEV VODNEGA DOVOLJENJA
Vsebina je predvidena za pripravo hidrogeološkega poročila pri naslednjih rabah vode:
- za pridobivanje toplote – predviden odvzem vode je do 2 l/s,
- za namakanje kmetijskih površin – predviden odvzem vode je do 5 l/s,
- za tehnološke namene in za dejavnost bazenskih kopališč – predviden odvzem vode do 5 l/s,
- za lastno oskrbo s pitno vodo (individualna oskrba) za obstoječa zajetja,
- za nove priključke na obstoječa zajetja.
Navodilo lahko dobite pri naslovnem organu, ki vam ga bo posredoval, ali na spletni strani Agencije RS za
okolje: http://www.arso.gov.si/vode/vodna%20dovoljenja/Hidrogeolosko_porocilo-navodilo1.pdf
NAVODILO ŠT. 2
VSEBINA HIDROGEOLOŠKEGA POROČILA ZA PRIDOBITEV VODNEGA DOVOLJENJA
Vsebina je predvidena za pripravo hidrogeološkega poročila pri naslednjih rabah vode:
- za pridobivanje toplote – predviden odvzem vode je nad 2 l/s,
- za namakanje kmetijskih površin – predviden odvzem vode je nad 5 l/s,
- za tehnološke namene in za dejavnost bazenskih kopališč – predviden odvzem vode nad 5 l/s,
- in ostale rabe, ki niso posebej naštete v Prilogi 1
Navodilo lahko dobite pri naslovnem organu, ki vam ga bo posredoval, ali na spletni strani Agencije RS za
okolje: http://www.arso.gov.si/vode/vodna%20dovoljenja/Hidrogeolosko_porocilo-navodilo2.pdf
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