
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode (v nadaljevanju: upravni organ), izdaja na
podlagi drugega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Ur. I. RS, št. 35/15 in
62/15) in drugega odstavka 223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-
UPB,  105/06-ZUS-1,  126/07,  65/08,  8/10  in  82/13;  v  nadaljevanju:  ZUP)  v  upravni  zadevi
podaljšanja vodnega dovoljenja št. 35526-26614/2004 z dne 21. 5. 2007 in izdaji novega vodnega
dovoljenja  za  neposredno  rabo  vode  za  lastno  oskrbo  s  pitno  vodo,  uporabnikom  zasebnega
vodovoda Polica-Bistrina, ki jih zastopa Društvoza varstvo voda Polica-Bistrina, Polica 46, 1290
Grosuplje (v nadaljevanju: pooblaščenec), naslednji

S K L E P

1. Vodno  dovoljenje  št.  35526-152/2015-14  z  dne  22.  9.  2015  se  popravi  tako,  da  se  v
obrazložitvi  vodnega  dovoljenja  spremeni  besedilo:  »Na podlagi  navedenega  je  upravni
organ. odločil, da se strankam podaljša oziroma izda vodno dovoljenje in jim s tem podelil
vodno pravico za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo, iz izvira Zagršnik, v
obsegu največ 184,85 m3/dan oziroma skupno največ 54.449,55 m3/leto, kar skladno s 47.
točko 7. člena ZV-1, predstavlja osnovo za obračun plačila za vodno pravico.« na način, da
se glasi:

»Na podlagi navedenega je upravni organ odločil, da se strankam podaljša oziroma izda
vodno dovoljenje in jim s tem podelil vodno pravico za neposredno rabo vode za lastno
oskrbo s pitno vodo, iz drenaže Stara dolina, drenaže Korita in vrtine VP-1/98, v obsegu
največ  148,85 m3/dan  oziroma skupno največ  54.449,55 m3/leto,  kar  skladno s  47.
točko 7. člena ZV-1, predstavlja osnovoza obračun plačila za vodno pravico.«

2. Posebnih stroškov postopka ni bilo.

O b r a z l o ž i t e v

Upravni organ je 22. 9. 2016 uporabnikom zasebnega vodovoda Polica-Bistrina, ki jih zastopa
Društvo za varstvo voda Polica-Bistrina, Polica 46, 1290 Grosuplje podaljšal vodno dovoljenje
št. 35526-26614/2004 z dne 21. 5. 2007 oziroma izdal vodno dovoljenje za neposredno rabo
vode za lastno oskrbo s pitno vodo št. 35526-152/2015-14.

V prvem odstavku  223.  člena  ZUP je  določeno,  da  sme  organ,  ki  je  izdal  odločbo,  vsak  čas
popraviti  pomote  v  imenih  ali  številkah,  pisne  ali  računske  pomote  ter  druge  očitne  pomote  v
odločbi. Popravek pomote ima pravni učinek od dneva, od katerega ima pravni učinek popravljena
odločba.  Popravek odločbe,  ki  je za stranko neugodna, pa učinkuje od dneva vročitve sklepa o
popravku odločbe.



Po ponovnem pregledu zgoraj navedenega vodnega dovoljenja je upravni organ ugotovil, da se je v
zadnjem delu obrazložitve odločbe pomotoma zapisalo, da stranke rabijo vodo iz izvira Zagršnik.
Kot  izhaja  iz  elektronskega  dopisa  št.  35526-152/2015,  ki  ga  je  na  upravni  organ  posredoval
pooblaščenec, stranke v postopku rabijo vodo iz dveh drenaž in vrtine in ne iz izvira Zagršnik.
Slednje  je  sicer  razvidno  tudi  iz  preostale  dokumentacije  ki  je  bila  upoštevana  v  predmetnem
upravnem postopku. Glede na to, da so v izreku vodnega dovoljenja napisani pravilni vodni viri, je
potrebno spremeniti zgolj zadnji del obrazložitve odločbe in sicer na način, da bo iz obrazložitve
jasno razvidno, da se voda odvzema iz drenaž Stara dolina in Korita ter iz vrtine VP-1/98, v obsegu
največ  148,85  mit/dan  oziroma  skupno  največ  54.449,55  m3/leto.  Ostalo  besedilo  vodnega
dovoljenja je se vedno ustrezno in ostaja nespremenjeno.

Glede na navedeno upravni organ izdaja sklep o popravi pomote, skladno s 223. členom ZUP, s
katerim popravlja citirano odločbo tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določili petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba odločiti
tudi o stroških upravnega postopka. Ker posebnih stroškov postopka ni bilo, je bilo odločeno, kot
izhaja iz 2. točke izreka.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep je dovoljena. pritožba na Ministrstvo za okolje
in prostor, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na
zapisnik pri  Direkciji  RS za vode,  Hajdrihova ulica 28c,  1000 Ljubljana.  Za pritožbo se plača
upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10-UP85) v višini 18,12 EUR. Plača
se jo v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o
plačilu  predloži  ustrezno  potrdilo.  Upravna  taksa  se  lahko  plača  na  podračun  javnofinančnih
prihodkov z nazivom: Upravne takse - državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo
reference: 11 25550-7111002-52615216.

Vročiti:
- Marjan Pražnikar, Društvo za varstvo voda Polica-Bistrina, Polica 46, 1290 Grosuplje
  (pooblaščenec) - osebno

Obvestiti:
- inšpektorat RS za okolje in prostor, Ljubljana - po e-pošti
- Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, Ljubljana - po e-poštl
- Občina Grosuplje, Grosuplje - po e-pošti

Vložiti:
- Vodna knjiga št. 35526-152/2015
- Spis


