Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

T: 01 478 31 00
F: 01 478 31 99
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

VLOGA ZA PRIDOBITEV ALI PODALJŠANJE VODNEGA DOVOLJENJA ZA NEPOSREDNO
RABO VODE ZA NAMAKANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ ALI DRUGIH POVRŠIN
(125. in 127. člen Zakona o vodah, Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 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:
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:_______________
2. 9. 2019
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II.

PODALJŠANJE VELJAVNOSTI VODNEGA DOVOLJENJA (če je do prenehanja vodne
pravice manj kot 6 mesecev, izpolnite naslednjo preglednico)

Številka vodnega dovoljenja
Datum izdaje vodnega dovoljenja
Datum prenehanja veljavnosti obstoječega vodnega dovoljenja
Če želite vodno pravico podaljšati v dosedanjem obsegu, obrazca v nadaljevanju ni treba izpolnjevati, plačati
pa je treba upravno takso.

III. OSNOVNI PODATKI O ODVZEMU-ZAJETJU
Mesto ODVZEMA vode (vpišite ime in označite vrsto vira vode):
Ime:
izvir

vodotok

jezero

vodnjak

GK_Y*:
parc. št.:

vrtina

mlinščica

drenaža

akumulacija

GK_X*:
št. k.o.:

k.o.:

drugo:

Z [m n.m.]
kraj:

občina:

*vpis koordinat po Gauss Krügerjevi projekciji

1. Za obstoječe zajetje vpišite: leto izvedbe:
, leto začetka rabe vode:__________
Za predvideno zajetje vpišite: leto predvidenega začetka rabe vode: _______________
2. Opredelitev največjih količin predvidenega odvzema in obdobje rabe:
-

namakanje: v količini do ______ _l/s, skupno do ____________ m3/leto,
obdobje odvzema vode: od __________________ do ___________________

-

protislanska zaščita (oroševanje): v količini do _______ l/s, do skupno _____________m3/leto
obdobje odvzema vode: od __________________ do ___________________

3. Zemljišča, ki se namakajo:
parcelne številke

št. k.o.*:

ime katastrske občine (k.o.)

4. Skupna površina zemljišč, ki se namakajo (ha):
5. Kratek opis vseh objektov za odvzem vode (črpalnih vrtin ali drugih odvzemnih objektov,
sistema za dovod vode) in opis ureditve odvzemnega mesta (črpališče, zajetje, bočni odvzem
iz vodotoka, drugo): __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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6. Podatki o dovoljenju za raziskavo podzemnih voda, izdanem na podlagi 115. člena ZV-1 (kadar
gre za odvzem vode iz vodnjaka/vrtine):
6.1.
Ali je bilo izdano dovoljenje za raziskavo podzemnih voda? (ustrezno označite z [x])
DA
6.2.

NE

Navedite številko in datum dovoljenja za raziskavo podzemnih voda:
___________________________________________________________

6.3.

Ali je bilo poročilo o zahtevanih opravljenih raziskavah v dovoljenju za raziskavo podzemnih
voda poslano na ARSO ali DRSV (ustrezno označite z [x])
DA

IV.

NE

PODATKI O NAMAKALNEM SISTEMU:

1. Osnovni namen pridobivanja vodnega dovoljenja (ustrezno označite z [x]):
gradnja novega namakalnega sistema
razširitev obstoječega namakalnega sistema
rekonstrukcija obstoječega sistema
drugo (navedite):___________________________________________
2. Osnovni podatki o namakalnem sistemu (ustrezno izpolnite in označite z [x]):
2.1.

Tip namakalnega sistema:

stabilni

2.2.

Način dodajanja vode:

2.3.

Vrsta rabe zemljišča (ustrezno izpolnite in označite z [x]):

prestavljivi

lokalizirano: - kapljično
s prekrivanjem (škropljenje)
- mikrorazprševanje

njiva
travnik
sadovnjak
vinograd
hmeljišče
trstičje
drugo:_____________________________________________________________
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2.4.

Določitev potrebne količine vode za namakanje (navesti za posamezne kulture: npr.
predvideni nasad, poljedelsko-vrtnarski kolobar…):
- za kulturo:____________________________ na površini___________ha,
velikost namakalnega sektorja ______ ha,
- za kulturo:____________________________ na površini___________ha,
velikost namakalnega sektorja ______ ha,
- za kulturo:____________________________ na površini___________ha,
velikost namakalnega sektorja ______ ha.
- jakost namakanja:______ mm/h.

V.
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 na poziv Direkcije
Republike Slovenije za vode v samem postopku.
3. Tehnična dokumentacija o objektih in napravah, ki bodo rabili vodo
4. Kopija načrta parcele z vrisom predvidenih objektov (t.j. zajetja, zadrževalnika ...)
5. Izjava lastnika nepremičnine, na kateri 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
1. Potrdilo o plačilu upravne takse
Upravno takso v znesku 22,60 € vplačate osebno pri naslovnem organu ali s plačilnim
nalogom na podračun Javnofinančni prihodki - JFP:
Ime prejemnika: UPR. TAKSE IZ UPRAV. DEJANJ-DRŽ.;
Naslov: 1000 Ljubljana;
Namen: Upravne takse – državne;
Koda namena: GOVT (plačilo v dobro/breme državnega organa);
Številka računa: SI56 0110 0100 0315 637;
Referenca: 11 25550-7111002-03552819.
2. 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 ...............................
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................................................
podpis prosilca ali pooblaščenca

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,
- ostalo do 2 l/s.
Navodilo lahko dobite pri naslovnem organu, ki vam ga bo posredoval, ali na spletni strani DRSV:
https://www.gov.si/assets/organi-vsestavi/DRSV/Dokumenti/ObrazciVlog/VodnePravice/fc55cbb1f2/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 Navodilu št. 1.
Navodilo lahko dobite pri naslovnem organu, ki vam ga bo posredoval, ali na spletni strani DRSV:
https://www.gov.si/assets/organi-vsestavi/DRSV/Dokumenti/ObrazciVlog/VodnePravice/55d5db7971/Hidrogeolosko_porocilo-navodilo2.pdf
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