Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode (v nadaljevanju: upravni organ), na podlagi
drugega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Ur. l. RS, št. 35/15 in 62/15) in
127. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1,
57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1 ), v postopku podaljšanja vodnega
dovoljenja št. 35526-26614/2004 z dne 21. 5. 2007 in izdaje vodnega dovoljenja, na vlogo strank
izdaja naslednje
VO DN O D OVOLJ E N J E
1. Dovoli se neposredna raba vode za lastno oskrbo s pitno vodo, klasifikacijska št. vrste rabe,
vode: 1.1.1., iz vodnih virov na mestih določenih z Gauss-Kršgerjevimi koordinatami: drenaža
Stara dolina, Y = 479621; X = 94102, na zemljišču s parc. št. 337, ko. 1780 - Blečji vrh, občina
Grosuplje; drenaža Korita, Y = 479452; X = 94375, na zemljišču s parc. št. 255/33, k.o. 1780 Blečji vrh, občina Grosuplje in vrtina VP-1/98 (Klanci), Y = 477874; X = 93998, na zemljišču s
parc. št. 123, ko. 1781 - Polica, občina Grosuplje, naslednjim strankam: (Seznam strank v prilogi)
v skupnem obsegu največ (4,8 l/s) 148,85 m3/dan oziroma skupno največ 54.449,55 m3/leto
(osnova za obračun plačila za vodno pravico).
2. Stranke morajo pri izvajanju vodne pravice upoštevati naslednje pogoje:


Na primernem mestu pred prvim odvzemom iz omrežja morajo imeti nameščeno skupno
merilno napravo za ugotavljanje dejansko odvzete količine vode skupno iz drenaže Stara
dolina, drenaže Korita in vrtine VP-1l98 (Klanci) tako, da je možno vsak trenutek preveriti
trenutno in skupno količino odvzete vode, določeno v 1. točki izreka te odločbe. Obe
meritvi odvzete vode je treba opraviti vsaj enkrat tedensko in ob vsaki meritvi zabeležiti
datum in uro izvedene meritve.



Zagotoviti morajo monitoring nivojev podzemne vode v vrtini Klanci. Meritve je treba
opraviti vsaj enkrat tedensko in ob vsaki meritvi zabeležiti datum in uro izvedene meritve.
V primeru režima črpanja s prekinitvami morajo zabeležiti nivo podzemne vode v vrtini tudi
neposredno pred naslednjim ciklusom črpanja in med njim.



Pred oskrbovanimi objekti morajo imeti nameščene lastne merilne naprave tako, da je
možno vsak trenutek preveriti posamezno količino odvzete vode, določeno v 1. točki izreka
te odločbe. Meritve količin odvzete vode je treba opraviti enkrat mesečno in ob vsaki
meritvi zabeležiti datum in uro izvedene meritve.



O meritvah morajo voditi pisno evidenco in rezultate meritev hraniti ves čas trajanja vodne
pravice ter jih na zahtevo ministrstva oziroma inšpektorja pristojnega za vode, predložiti na
vpogled.

3. To vodno dovoljenje se izdaja:
 vsakokratnim lastnikom stanovanjskih stavb, gospodarskih objektov, stanovanjskih stavb
namenjenih občasnemu bivanju in nestanovanjskih stavb, od 1. do 222. alineje 1. točke
izreka te odločbe, če so le-te fizične osebe in se v stavbah ne opravlja dejavnosti, in sicer za
določen čas do 31. 12. 2022 in
 za stanovanjske stavbe in nestanovanjske stavbe od 223. do 228. alineje, navedene v 1. točki
izreka te odločbe in sicer za določen čas do 31. 12. 2022.
4. Posebnih stroškov postopka ni bilo.
Obrazložitev
Stranke so 5. 10. 2015 vložile zahtevo za podaljšanje vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode
za lastno oskrbo s pitno vodo št. 35526-26614/2004 z dne 21. 5. 2007 iz drenaže Stara dolina, na
zemljišču s parc. št. 337, ko. 1780 - Blečji vrh, občina Grosuplje; drenaže Korita, na zemljišču s
parc. št. 255/33, k.o. 1780 - Blečji vrh, občina Grosuplje in vrtine VP-1/98 (Klanci), na zemljišču s
parc. št. 123, ko. 1781 - Polica, občina Grosuplje. Skupno z njimi so vlogo za izdajo vodnih
dovoljenj za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo vložile tudi stranke, ki jim vodna
pravica z zgoraj navedenim vodnim dovoljenjem ni bila podeljena. Glede na to, da so stranke
oddale skupni zahtevek in da je predmetno vodno dovoljenje, ki se podaljšuje, prenehalo 31. 12.
2015 je upravni organ odločil, da lahko istočasno odloča tako o zahtevkih za podaljšanje vodnih
dovoljenj, kot tudi za izdajo vodnega dovoljenja in pri tem upošteval določila ZV-1.
Predmetni postopek sledi določilom ZV-1, ki določa, da je po prvem odstavku 117. člena, v
povezavi s prvim odstavkom 125. člena ZV-1, treba na območju, kjer ni zagotovljeno izvajanje
lokalne javne službe oskrbe s pitno vodo, za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo
gospodinjstva, pridobiti vodno dovoljenje. Izdaja in podaljšanje vodnega dovoljenja se vodita
skladno z določili ZV-1 ter Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB,
105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 - Odl. US, 48/09 - popr., 8/10 in 82/13; v nadaljevanju:
ZUP). Po prvem odstavku 127. člena ZV-1 upravni organ izda oziroma podaljša vodno dovoljenje,
če je nameravana raba skladna z merili in pogoji za podelitev vodne pravice ter z načrti upravljanja
z vodami in če nameravana raba ne zmanjšuje, omejuje ali onemogoča izvajanja obstoječih vodnih
pravic ali obstoječih upravičencev do evidentirane posebne rabe vode drugih upravičencev. Načrte
upravljanja z vodami opredeljuje Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in
Jadranskega morja (Ur. l. RS, št. 61/11 in 49/12; v nadaljevanju: Uredba o NUV). Skladno s četrtim
odstavkom 127. člena ZV-1 se vodno dovoljenje na vlogo imetnika lahko podaljša, če so izpolnjeni
vsi pogoji, ki so ob izteku dovoljenja predpisani za njegovo pridobitev. Upravni organ je preveril
določila Uredbe o NUV in ugotovil, da je nameravana posebna raba vode skladna z načrtom
upravljanja z vodami. Pravilnik o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin (Ur. l. RS, št.
24/15; v nadaljevanju: Pravilnik) v prilogi za to vrsto posebne rabe vode določa klasifikacijsko št.
1.1.1. isti pravilnik določa, da se za to vrsto posebne rabe vode obseg izrazi z m3, saj gre za rabo
prostornine vode.
Postopek izdaje vodnega dovoljenja podrobneje opredeljuje Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l.
RS, št. 88/12; v nadaljevanju: Uredba), ki med drugim določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in nekatere pogoje za
oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot javna služba, ter za lastno oskrbo s pitno vodo. Pogoji iz
Uredbe, ki se vežejo na izdajo vodnega dovoljena, se skladno z določili ZV-1 uporabljajo tudi za
podaljšanje vodnega dovoljenja. Zahteve za izvajanje javne službe za oskrbo s pitno vodo so
določene v 4. členu Uredbe iz katerega izhaja, da mora za rabo vode za oskrbo s pitno vodo pravico
v skladu s predpisi, ki urejajo vode, pridobiti občina. V 6. členu Uredbe je določeno, da se lastna
oskrba s pitno vodo lahko izvaja na območjih poselitve in za posamezne stavbe ali gradbene

inženirske objekte, kjer občina ne zagotavlja javne službe. V 9. členu Uredbe je podrobneje
določeno, v katerih primerih je občina dolžna zagotavljati opravljanje storitev javne službe.
Iz vloge je bilo ugotovljeno, da stranke rabijo vodo iz obstoječih drenaž Stara dolina in Korita ter
obstoječe vrtine VP-1/98 (Klanci), in sicer za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo
stanovanjskih stavb, gospodarskih objektov, nestanovanjskih stavb in stanovanjskih stavb
namenjenih občasnemu bivanju, navedenih v 1. točki izreka te odločbe.
Upravni organ je pri odločanju o skupni dovoljeni količini odvzete vode upošteval navedbe strank v
vlogi in dopolnitvah vloge ter v hidrogeoloških poročilih in tehničnem poročilu - »Hidrogeološko
poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za
zajetje Stara dolina v Občini Grosuplje arh. št. HG-GRQ 4-8l/2015, avgust 201 5; »Hidrogeolosko
poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za
zajetje Korita v Občini Grosuplje arh. št. HG-GRO-3-8/2015, avgust 2015; »Hidrogeološko
poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo vodni
vir zajetje Klanci (vrtine VP-1/98)« arh. št. HG-GRO-2-8/2015, avgust 2015 in »Tehnično poročilo
o objektih in napravah za zajem podzemne vode, vodni vir: zajetje Polica (Vrtina VP 1-98/)« arh.
st. TEH-GRO-2-8/2015, avgust 2015, ki jih je izdelalo podjetje Geoko d.o.o., Šutna 33, 1240
Kamnik.
Iz hidrogeoloških poročil izhaja, da sta zajetji Stara dolina in Korita izvedeni na primarnem
izlivnem izviru. V neposredni bližini zajetij se nahaja mešani gozd in travnik. Zajetji sta izvedeni
kot zidani drenažni zajetji. Po oceni uporabnikov je tok stalen skozi vse leto. Minimalni pretok na
posameznem drenažnem zajetju je ocenjen na 0,72 l/s (62,0 m3/dan), srednji na 1,2 l/s (103,68
m3/dan), maksimalni pretoka pa na 1,44 l/s (124,41 m3/dan). Voda iz zajetij v vodovodno omrežje
teče gravitacijsko.
Vrtina VP-1/98, (Klanci) se nahaja približno 150m zračne linije, zahodno od zajetij Stara dolina in
Korita. Vrtina VP-1/98 (Klanci) je bila izvrtana leta 1998, in sicer do globine 150m. Vrtina je
prevrtala plasti masivnega in močno razpokanega dolomita, ki mu po 82m sledi rdečerjav in temno
siv lapor. V vrtini je na globini 80m vgrajene potopna črpalka 4". Na vrtini je bil v preteklosti (leta
1998) že opravljen črpalni preizkus (step-test). Na vrtini se je črpalo 1,2 l/s, 1,8 l/s in 2,4 l/s. V času
črpanja se je nivo vode znižal za 56,68cm, s stabilizacijo nivoja vode po 4,5h, pri največji količini
črpanja 2,4 l/s. Glede na opravljen črpalni preizkus je izdatnost vrtine ocenjena na 2,4 l/s (207,36
m3/dan). Količina razpoložljive vode iz obeh drenaž in vrtine torej zadošča za predvideno rabo
vode strank v količini 148,85 m3/dan oziroma skupno največ 54.449,55 m3/leto.
V postopku je bilo iz vpogleda v Zemljiško knjigo (elektronski dostop z dne 8. 8. 2016)
ugotovljeno, da so zemljišča, na katerih so zgrajene stanovanjske stavbe, gospodarski objekti,
nestanovanjske stavbe in stanovanjske stavbe namenjene občasnemu bivanju, ki se oskrbujejo s
pitno vodo, v lasti strank, ki so navedene v 1. točki izreka te odločbe, kar je v skladu z drugim
odstavkom 128, člena ZV-1.
V postopku je bilo iz vpogleda v Zemljiško knjigo (elektronski dostop z dne 8. 8. 2016), redni
izpisi iz zemljiške knjige lD znak: 1781-123/0-0 ugotovljeno, da zemljišče s parc. št. 123/0, k.o.
1781 Polica, občina Grosuplje, kjer se nahaja odvzemni objekt (vrtine VP-1/98 (Klanci)), v lasti
stranke v postopku, Antona Ziherla, Polica 28, 1290 Grosuplje,
V postopku je bilo iz vpogleda v Zemljiško knjigo (elektronski dostop z dne 8. 8. 2016), redni
izpisi iz zemljiške knjige ID znak; 1780-255/33-0 ugotovljeno, da je zemljišče s parc, št, 255/33, ko
1780 - Blečji vrh, občina Grosuplje, kjer se nahaja odvzemni objekt (drenaža Korita), v lasti
Lojzeta Tomšiča, Blečji vrh 4, 1290 Grosuplje; Mateja Tomšiča, Stranska pot I 1A, 1290 Grosuplje
in Mojce Vukobrat, Muljava BD, 1295 lvančna Gorica,

V postopku je bilo iz vpogleda v Zemljiško knjigo (elektronski dostop z dne 8. 8. 2018), redni
izpisi iz zemljiške knjige lD znak: 1780-337/0-0 ugotovljeno, da je zemljišče s parc. št, 337/0, ko.
1780 Blečji vrh, občina Grosuplje, kjer se nahaja odvzemni objekt (drenaža Stara dolina), v lasti
Marije Kozlevčar, Gorenje Brezovo 1, 1294 Višnja Gora.
Ker so odvzemni objekti že izvedeni in se raba vode že izvaja, se zaradi varstva pravic in interesov
ta odločba vroči tudi lastnikom zemljišč, kjer se nahajajo odvzemni objekti.
Iz vodne knjige je bilo ugotovljeno, da na predmetnih vodnih virih druge vodne pravice niso
podeljene, zato po drugi točki prvega odstavka 127. člena ZV-1 ni bilo zadržkov za podaljšanje in
izdajo vodnega dovoljenja.
V postopku je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 31. člena Uredbe, saj
ima predmetni zasebni vodovod zmogljivost večjo od 10 m3/dan in se iz njega oskrbuje več kot 50
prebivalcev, s stalnim prebivališčem. Upravni organ je zaradi ugotavljanja dejanskega stanja
preveril tudi izjavo Občine Grosuplje z dne 31. 8. 2016, o opravljanju javne gospodarske službe v
občini. Iz predmetne izjave izhaja, da predmetne stavbe in objekti ležijo znotraj območja, kjer
občina ne zagotavlja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, kar pomeni,
da se glede na določila 12. in 31. člena Uredbe, vodno dovoljenje lahko podaljša oziroma izda,
vendar za obdobje, dokler občina ne vzpostavi pogojev za priključitev predmetnih stavb in objektov
iz 1. točke izreka te odločbe, na javni vodovod. Eno izmed glavnih načel upravljanja z vodami je
načelo dolgoročnega varstva kakovosti in smotrne rabe razpoložljivih vodnih virov, zato četrti
odstavek 108. člena ZV-1 določa, da je posebno rabo treba izvajati tako, da se zagotovi smotrna in
učinkovita raba vode z uporabo najboljše razpoložljive tehnike. V tretjem odstavku istega člena pa
je določeno, da se vodno pravico lahko izvaja samo na način, za namen in v mejah, za katere je bila
pridobljena ali je bila evidentirana v skladu s tem zakonom in jo lahko uporablja samo njen imetnik
oziroma upravičenec do evidentirane posebne rabe vode.
Izhajajoč iz četrtega odstavka 108. člena ZV-1 je treba posebno rabo vode izvajati tako, da se
zagotovita smotrna in učinkovita raba vode z uporabo najboljše razpoložljive tehnike. Imetnik
vodne pravice mora zagotoviti redno spremljanje odvzetih količin vode z merilno napravo in
elektronsko poročati ministrstvu o odvzetih količinah vode na način in v obsegu, ki ju določi
minister s predpisom. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 40/14; v
nadaljevanju: ZV-1D) v 34. členu določa, da do uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 108. člena
ZV-1, ki bo določil način in obseg poročanja o odvzetih količinah vode, imetnik vodne pravice o
odvzetih količinah vode poroča na način in v obsegu, določenima z aktom, s katerim je bila vodna
pravica podeljena.
Glede na to, da predpis ministra še ni bil sprejet, je upravni organ strankam predpisal namestitev
skupne merilne naprave na primernem mestu pred prvim odvzemom iz omrežja, za ugotavljanje
dejansko odvzete količine vode iz drenaž Stara dolina in Korita ter vrtine VP-1/98 (Klanci). Ker gre
v obravnavanem primeru za odvzem iz drenaž in vrtine, je bilo treba za zagotovitev dovolj
podatkov za zanesljivo oceno stanja in vpliva posebne rabe vode na vodni režim, predpisati
izvajanje meritev trenutno in skupno odvzete vode iz vseh treh vodnih virov vsaj enkrat tedensko,
izvajanje meritev nivojev podzemne vode v vrtini, in sicer vsaj enkrat tedensko, beleženje datuma
in ure vsake izvedene meritve ter v primeru režima črpanja s prekinitvami, beleženje nivoja
podzemne vode v vrtini tudi neposredno pred naslednjim ciklusom črpanja in med njim. V primeru
režima črpanja s prekinitvami je treba zabeležiti nivo podzemne vode neposredno pred ciklusom
črpanja, saj se le v stanju, ko vrtina miruje približamo naravnemu stanju nivoja vode v vodnem
telesu. Nivo tik pred vklopom črpalk daje najboljši približek naravnega stanja. Prav tako je treba
beležiti nivo vode med črpanjem, saj to podaja sam vpliv črpanja na nivoje vode in s tem vpliv
črpanja na dinamično stanje vodnega telesa. Omenjeno pomeni monitoring vpliva odvzemov
podzemne vode iz vodnjaka na vodno telo, ki se meri s spremljanjem nivoja podzemne vode, kar je
kvalitativni kazalec dobrega ali slabega stanja vodnega telesa. V primeru konstantnih padcev nivoja

podzemne vode je to neposredni indikator za slabo količinsko stanje vodnega telesa. Nivoji
podzemne vode se spremljajo na odvzemnem mestu.
Stranke morajo zagotoviti tudi namestitev merilne naprave pred oskrbovanimi objekti posameznega
gospodinjstva tako, da je možno vsak trenutek preveriti posamezno količino odvzete vode, prav
tako določeno v 1. točki izreka te odločbe. Meritve morajo biti odčitane enkrat mesečno, z navedbo
časa meritve.
Vodno dovoljenje mora skladno s peto in osmo točko prvega odstavka 128. člena ZV-l vsebovati
način in pogoje rabe, ki jih mora upoštevati imetnik vodne pravice pri njenem izvajanju, in pogoje
rabe, ki izhajajo iz naravovarstvenih usmeritev ali smernic po predpisih o ohranjanju narave. V
postopku je bilo ugotovljeno, da se drenaži Stara dolina in Korita ter vrtine VP-1/98 (Klanci) ne
nahajajo znotraj območja, varovanega po predpisih o ohranjanju narave, zato upravni organ ni
pridobil varstvenih in razvojnih usmeritev.
V skladu z 11. točko 128. člena ZV-1 je vsebina vodnega dovoljenja tudi obveznost, ki jo mora
imetnik vodne pravice izpolnjevati skladno z ZV-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
Upravni organ mora preveriti, ali obstaja na obravnavanem območju odvzema vode, na podlagi 74.
člena ZV-1, sprejet predpis "o določitvi Vodovarstvenega območja in ali ta predpis omejuje,
preprečuje ali nalaga kakšno obveznost v zvezi z rabo vode. Upravni organ je iz Atlasa okolja
ugotovil, da se drenaži Stara dolina in Korita nahajata v bližini najožjega varstvenega pasu
(območje 1) z najstrožjim režimom varovanja, določenim z Odlokom o varstvu virov pitne vode na
območju Občine Grosuplje (Ur. l. RS, št. 72/97), ki določa, da je na najožjem varstvenem pasu
dovoljena le dejavnost, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo. Ker gre v danem primeru za
neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo, ki nima vpliva na količino in kakovost
podzemne vode, je vodno dovoljenje mogoče podaljšati oziroma podeliti. Slednje je potrdil tudi
izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo Javno komunalno podjetje Grosuplje.d.o.o.,
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje in sicer z dopisom št. JKPG-VG-SH-16-0038 z dne 29. 8. 2016. lz
predmetne izjave izhaja, da je uporaba vode iz predmetnih drenaž dovoljena in skladna z določili
rabe vode na najožjem vodovarstvenem območju.
V 3. točki izreka je določen čas veljavnosti vodnega dovoljenja. Čas veljavnosti vodnega
dovoljenja (4. točka prvega odstavka 128. člena ZV-1 se določi skladno s tretjim odstavkom 127.
člena ZV-1, ki določa, da se vodno dovoljenje izda največ za 30 let. Glede na to, da na obstoječem
poselitvenem območju ni zagotovljeno opravljanje storitev javne službe v skladu z 9. členom
Uredbe in prevzem javnega vodovoda na predmetnem območju trenutno se ni mogoče, upravni
organ ugotavlja, da je skladno z določili četrtega odstavka 31. člena Uredbe, lastna oskrba s pitno
vodo oskrbovanih stavb in objektov, ki so predmet tega vodnega dovoljenja dovoljena, dokler
občina ne vzpostavi pogojev za priključitev stavb na javni vodovod. Ob tem je bilo tudi odločeno,
da to vodno dovoljenje velja vsakokratnim lastnikom stanovanjskih stavb, delov stanovanjskih
stavb, gospodarskih objektov, nestanovanjskih stavb in stanovanjskih stavb namenjenih občasnemu
bivanju, navedenih od 1. do 222. alineje 1. točke izreka te odločbe, če so le-ti fizične osebe in se v
stavbi ne opravlja dejavnosti ter za stanovanjske stavbe in nestanovanjske stavbe od 222. do 228.
alineje 1. točke izreka te odločbe.
Za vsako rabo vode, ki presega meje splošne rabe, je skladno s 1. odstavkom 108. člena ZV-1. treba
pridobiti vodno pravico (vodno dovoljenje ali koncesija). ZV-1 v petem odstavku 125. člena
določa, da je vodno dovoljenje treba pridobiti pred pridobitvijo dovoljenja za poseg v prostor
(poseg, ki je potreben za izvajanje posebne rabe vode), skladno s predpisi s področja urejanja
prostora in graditve objektov, torej pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. V postopku izdaje
vodnega dovoljenja se odloča o dopustnosti posebne rabe vode na podlagi določil ZV-1. Skladnost
oziroma dopustnost posega ki je potreben za izvajanje posebne rabe vode, z določili prostorskega
akta države ali lokalne skupnosti, ni predmet ugotavljanja v postopku izdaje vodnega dovoljena,
pač pa predmet gradbenega dovoljenja..

Uredba v tretjem odstavku 8. člena podrobneje določa pogoje za določitev upravljavca zasebnega
vodovoda, v primeru lastne oskrbe s pitno vodo. in sicer je bilo v postopku ugotovljeno da stranke
rabijo vodo iz zasebnega vodovoda Polica-Bistrina, ki ima določenega upravljavca, Društvo za
varstvo voda Polica-Bistrina, Polica 46, 1290 Grosuplje, ki ga zastopa Marjan Pražnikar. Imetniki
vodne pravice morajo ves čas trajanja vodne pravice izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz določb
ZV-1: zagotavljati košnjo, odstranjevati plavje, odpadke in druge opuščene ali odvržene predmete
in snovi na območju izvajanja vodne pravice (101. člen); plačevati za vodno pravico (123. člen) in
vodno povračilo (124. člen); zagotavljati varstvo vodnih objektov in naprav namenjenih posebni
rabi vode pred škodljivim delovanjem voda, vzdrževati objekte in naprave za rabo vode (50. člen).
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.
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 4. točke izreka.
POUK 0 PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje
in prostor v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na
zapisnik pri Direkciji RS za vode, Hajdrihova ulica 280, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača
upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah (Ur; l. RS, št. 106/10 - UPB5) 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 -25550-7111002-26215216.

Vročiti:
- Marjan Pražnikar, Društvo za varstvo voda Polica-Bistrina, Polica 46, 1290 Grosuplje
(pooblaščenec) - osebno
- Anton Ziherl, Polica 28, 1290 Grosuplje - osebno
- Lojze Tomšič, Blečji vrh 4, 1290 Grosuplje - osebno
- Matej Tomšič, Stranska pot I 1A, 1290 Grosuplje - osebno
- Mojca Vukobrat, Muljava BD, 1295 lvančna Gorica - 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

