SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
1
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure,
Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota *
2
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana
3
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4,
1535 Ljubljana
4
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000
Maribor
5
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 17, 9000
Murska Sobota
6
Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
7
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor
8
Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor
- Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota
9
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na
okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana **

* Opomba: zaprošene smernice niso bile podane.
** Opomba: priložena odločba, da v postopku priprave in sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta celovite
presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.
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MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
1
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure,
Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota
2
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana
3
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4,
1535 Ljubljana
4
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000
Maribor
5
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 17, 9000
Murska Sobota
6
Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
7
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor
8
Telekom Slovenije, d.d., TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor

* Opomba: zaprošeno mnenje ni bilo podano.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Številka:
Datum:

350-217/2018-2 - DGZR
11. 09. 2018

Na podlagi vloge ZEU, d. o. o., Ulica Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, ki po pooblastilu
zastopa Občino Rogašovci, Rogašovci 14 b, Rogašovci (v nadaljevanju vlagatelj), št. 70836/2 z
dne 16. 8. 2018, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi
tretjega odstavka 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na
podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona
o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) naslednje

SMERNICE
za izdelavo OPPN za enoto urejanja prostora PE 6 – romski zaselek Kosednarov Breg
Vlagatelj je z vlogo, št. 70836/2 z dne 16. 8. 2018, ki smo jo prejeli 17. 8. 2018, pozval
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku 30 dni poda
smernice za izdelavo OPPN za enoto urejanja prostora PE 6 – romski zaselek Kosednarov
Breg. Vlagatelj je hkrati z vlogo dostavil CD z osnutkom občinskega podrobnega prostorskega
načrta (tekstualni in grafični del).
Pri pripravi OPPN za enoto urejanja prostora PE 6 – romski zaselek Kosednarov Breg je treba s
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami smiselno upoštevati naslednje smernice:
- opredeliti in upoštevati je treba vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka
podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena ter temu primerno načrtovati in opredeliti
potrebne ukrepe, ki morajo biti upoštevani pri izvedbi prostorskega akta oziroma navesti
ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter
erozivnosti in plazovitosti, iz katerih izhajajo potrebni ukrepi (v odloku je treba opredeliti
ali območje urejanja leži oziroma ne leži na ogroženem območju). Glede posegov v
prostor in dejavnosti na območja poplav in z njimi povezane erozije je treba upoštevati
določbe Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Uradni list RS, št. 89/08);
- opredeliti je treba projektni pospešek tal (potresna varnost) ter temu primerno načrtovati
tehnične rešitve gradnje;
- opredeliti je treba ali obstaja možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno načrtovati
način gradnje.
Pri pripravi OPPN za enoto urejanja prostora PE 6 – romski zaselek Kosednarov Breg je treba s
področja varstva pred požarom smiselno upoštevati naslednje smernice:
- opredeliti je treba morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja;
- opredeliti je treba dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo
nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v
objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnost
ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja ter požarna
tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja;
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

-

opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in
23. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in
61/17-GZ)) in pri tem upoštevati tudi določila:
- 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04,
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve potrebnih odmikov
od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom
preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;
- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04,
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) in zahteve od 3. do 12. člena II. in III.
poglavja Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje
požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/1991, Uradni list RS 83/05) – zaradi
zagotovitve virov vode za gašenje;
- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04,
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve neoviranih in
varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka II

Darko But
sekretar
generalni direktor

Poslano:
- ZEU, d. o. o., Ulica Staneta Rozmana 5, Murska Sobota (zeu@zeu.si, leon.cigut@zeu.si).



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35409-345/2018/8
Datum: 26. september 2018
Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Ur.l. RS,
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUPG, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS,
39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 –
GZ in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju: ZVO), 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Ur.l. RS,
št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg
in 31/18; v nadaljevanju: ZON) in 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) v zvezi z 58. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l.
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju:
ZPNačrt), na zahtevo stranke, v upravni zadevi odločitve o obveznosti izvedbe celovite presoje
vplivov na okolje, Občini Rogašovci, ki jo zastopa podjetje ZEU d.o.o. iz Murske Sobote,
naslednjo
O D L O Č B O
1. V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta občine Rogašovci
za enoto urejanja prostora PE-6 - Romski zaselek Kosednarov breg - ni treba izvesti
celovite presoje vplivov na okolje.
2. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev
I.
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) je dne 17. 8. 2018 prejelo obvestilo
podjetja ZEU d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, ki ga zastopa Stanislav Marič,
direktor, za predložitev odločbe o potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na
okolje za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora PE-6 - Romski zaselek
Kosednarov breg (v nadaljevanju: OPPN. Priložili so splošno pooblastilo Občine Rogašovci št.
3500-3/2017-4 z dne 22. 5. 2018 za pripravo OPPN ter osnutek OPPN v 3 izvodih na zgoščenki
(OPPN - 6/16, ZEU d.o.o., junij 2018). Na poziv ministrstva je bila vloga dne 10. 9. 2018
dopolnjena z gradivom v tiskani obliki in kopijo pravilnega pooblastila z dne 27. 8. 2018 (za
zastopanje Občine Rogašovci v tem postopku, do dokončnosti odločbe). Priložili so tudi sklep o
začetku priprave OPPN (Uradni list RS št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017).
Iz vloge sledi, da:

območje OPPN skupne površine 4,00 ha obsega enoto urejanja prostora PE 6 in del
enote urejanja prostora EU 1, da se na tem območju nahaja romski zaselek Kosednarov breg s
približno 150 prebivalci ter vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko in komunikacijsko
omrežje;

se z OPPN načrtuje ureditev parcelnih mej in zunanjih površin, vključno z zelenimi
površinami za druženje in igro otrok, ter gradnja stanovanjskih stavb, nezahtevnih in enostavnih
objektov, dostopnih cest ter priključkov okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture.

II.
Skladno s 273. členom ZUreP-2 se postopki priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta, začeti pred 1. junijem 2018, končajo po določbah ZPNačrt, ki je v 58. členu določal, da
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, na podlagi osnutka občinskega podrobnega
prostorskega načrta in istočasno, ko se pridobivajo smernice nosilcev urejanja prostora, pisno
sporoči občini, ali je za občinski prostorski načrt treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Po 40. členu ZVO je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega
akta ali njegove spremembe (v nadaljnjem besedilu: plan), ki ga na podlagi zakona sprejme
pristojni organ države za področje urejanja prostora, katerega izvedba lahko pomembno vpliva
na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi in oceni
vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega
zdravja in kulturne dediščine v plan.
ZVO v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede celovita presoja vplivov na
okolje, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo
vplivov na okolje, skladno z določbami 51. člena ZVO, ali če je zanj zahtevana presoja
sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave.
Kot sledi iz 14. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje
vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05), ministrstvo z odločbo določi plan, za
katerega je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Ne glede na citirane določbe se po 4. odstavku 40. člena ZVO celovita presoja vplivov na okolje
ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za katerega je bila že izvedena celovita presoja
vplivov na okolje, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na
podlagi katerega je pripravljen.
Kot sledi iz 6. odstavka 40. člena ZVO, ministrstvo pisno sporoči pripravljavcu plana, ali je treba
za plan izvesti celovito presojo vplivov na okolje, z javnim naznanilom na svetovnem spletu pa
o tem obvesti tudi javnost. Tovrstne odločitve ministrstvo objavlja na svoji spletni strani
www.mop.gov.si, v rubriki: Delovna področja / Presoje vplivov na okolje / Celovita presoja
vplivov na okolje: Celovita presoja vplivov na okolje v postopkih priprave in sprejemanja planov
– 3. Občinski podrobni prostorski načrti.
III.
Ker je OPPN izdelan na podlagi Občinskega prostorskega načrta občine Rogašovci (OPN), za
katerega je bil postopek celovite presoje vplivov na okolje zaključen z izdajo odločbe št. 3540938/2009-MOP/27, je ministrstvo preverilo, ali OPPN ne vsebuje novih posegov ali ne zajema
novih območij glede na OPN, na podlagi katerega je pripravljen.
Ministrstvo je ugotovilo, da območje OPPN poleg stavbnih zemljišč enote urejanja prostora PE
6, kot je določena z OPN, obsega tudi gozdna zemljišča enote urejanja prostora EU 1.
OPN za enoto urejanja prostora PE 6 določa obveznost priprave OPPN, namensko rabo SS stanovanjske površine, način parcelacije, vrste dopustnih gradenj, obliko, velikost in
medsebojne odmike objektov ipd. ter upoštevanje režima varstva narave (Krajinski park
Goričko, območje Natura 2000 Goričko.
OPN za del enote urejanja prostora EU 1, ki ga zajema OPPN, določa namensko rabo G–
gozdna zemljišča, dopustne vrste objektov, med katerimi ni stanovanjskih, ter splošne pogoje
za varstvo gozdov.
OPPN glede na OPN torej zajema novo (drugačno) območje ter podrobnejše izvedbene pogoje,
zato se določila četrtega odstavka 40. člena ZVO zanj ne morejo uporabiti.
Gozdnim zemljiščem enote urejanja prostora EU 1, ki so predmet OPPN, namerava Občina
Rogašovci spremeniti namensko rabo in jih priključiti enoti urejanja prostora PE 6, kar bo
izvedeno s spremembami in dopolnitvami OPN (SD OPN1), ki so v fazi priprave. Za SD OPN1
se izvaja celovita presoja vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti na varovana
območja narave. V tem postopku sodelujeta poleg ostalih nosilcev urejanja prostora tudi:

Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, ki je dne 14. 6. 2018 izdal mnenje, da
so vplivi SD OPN 1 na gozd in njegove funkcije sprejemljivi; in

Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, ki je dne 3. 7. 2018 izdal mnenje, da predlog
SD OPN 1 v celoti upošteva naravovarstvene smernice in da so vplivi izvedbe SD OPN1 s
stališča varstva narave sprejemljivi.

IV.
Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO je Vlada RS predpisala vrste posegov, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov
na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja v skladu z določili Uredbe o posegih v okolje, za
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17; v
nadaljevanju: Uredba o posegih).
Kot sledi iz ugotovitev v točki III. zgoraj, se z OPPN načrtuje poseg v okolje, za katerega je po
Uredbi o posegih obvezna izvedba presoje vplivov na okolje: G.I.3 Posegi, ki so namenjeni
pretežno bivanju in spremljajočim dejavnostim (območja stanovanj), za katere je obvezna
presoja vplivov na okolje, če presegajo 10 ha. Če presegajo površino 2 ha, se obveznost
presoje vplivov na okolje na podlagi njihovih verjetno pomembnih vplivov na okolje ugotavlja v
t.i. predhodnem postopku, ki ga vodi Agencija RS za okolje.
Po 101. členu ZON je treba za vsak plan ali spremembo plana, ki ga na podlagi zakona sprejme
pristojni organ za področje urejanja prostora, in bi lahko pomembno vplival na zavarovano
območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sam po
sebi ali v povezavi z drugimi plani, izvesti presojo sprejemljivosti njegovih vplivov oziroma
posledic glede na varstvene cilje teh območij. Na podlagi 5. odstavka 101.a člena ZON
ministrstvo sprejme odločitev o obveznosti izdelave presoje sprejemljivosti na podlagi mnenja
organizacije, pristojne za ohranjanje narave.
Ministrstvo ugotavlja, da se območje OPPN nahaja v varovanih območjih narave – Krajinski
park Goričko, območje Natura 2000 Goričko SI3000221 in SI5000009, vendar ni verjetno, da bi
z OPPN načrtovane ureditve lahko nanje pomembno vplivale, zato se zanj ne zahteva presoja
sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave, kot sledi tudi iz mnenja Zavoda RS za varstvo
narave, OE Maribor, št. 4-II-1089/2-O-18/SZ z dne 10. 9. 2018.
Na podlagi 2. odstavka 40. člena ZVO celovita presoja vplivov na okolje za OPPN torej ni
obvezna.
V.
Ker gre za v primeru OPPN za plan, ki določa rabo majhnih območij na lokalni ravni, je
ministrstvo skladno z Uredbo o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov
izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v
postopku celovite presoje vplivov na okolje (Ur. l. RS 9/09) na podlagi tretjega odstavka 40.
člena ZVO izvedlo oceno, ali bi lahko izvedba OPPN pomembneje vplivala na okolje.
Ministrstvo je ob upoštevanju značilnosti OPPN in njegovih vplivov ter glede značilnosti,
pomena in ranljivosti območij, ki bi lahko bila verjetno prizadeta, ugotovilo, njegova izvedba ne
bo imela verjetno pomembnih vplivov na okolje, vključno z vplivi na naravne dobrine, krajino,
zdravje ljudi in kulturno dediščino, pri čemer je upoštevalo tudi

mnenje Ministrstva za zdravje št. 354-155/2018-4 z dne 14. 9. 2018, iz katerega sledi,
da izvedba OPPN ne bo imela verjetno pomembnih vplivov na zdravje ljudi,

v prejšnji točki citirano mnenje Zavoda RS za varstvo narave, iz katerega sledi, da
izvedba OPPN ne bo imela verjetno pomembnih vplivov na naravne vrednote in biotsko
raznovrstnost.
Za mnenje so bili skladno s 3. členom citirane uredbe dne 30. 8. 2018 zaprošeni tudi Ministrstvo
za kulturo, Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, in Direkcija RS za vode, vendar
njihovega mnenja ministrstvo v zaprošenem roku niti do dne izdaje te odločbe ni prejelo.
Na podlagi tretjega odstavka izvedba celovite presoje vplivov na okolje za OPPN torej ni
obvezna.
Na podlagi 2a. alineje 1. odstavka 23. člena in 4. alineje 1. odstavka 24. člena Zakona o
upravnih taksah (Ur.l. RS št. 106/2010 – urad.preč.besed.) je izdaja te odločbe oproščena
takse.
S tem je odločba utemeljena.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor
in sicer z vložitvijo tožbe v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pri navedenem sodišču ali
pošlje po pošti.

Postopek vodila:
Katarina Celič
sekretarka

Prejmejo e-naslovi:



ZEU d.o.o.
Občina Rogašovci

V vednost:
 Direkcija RS za vode,
 Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor,
 Ministrstvo za kulturo,
 Ministrstvo za zdravje,
 Zavod za gozdove, OE Murska Sobota,
 Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, tu.
Za objavo na spletu: mojca.lenardic@gov.si

mag. Tanja Bolte
generalna direktorica
Direktorata za okolje

VODOVOD SISTEMA B d.o.o.

PIJMO DOBRO VODO!

Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
www.vodovod-b.si

Številka: VB-05-2020-272/1
Datum: 28.8.2020

NAROČNIK:
INVESTITOR:

ZEU DRUŽBA ZA NAČRTOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., ULICA STANETA ROZMANA 5,
9000 MURSKA SOBOTA
OBČINA ROGAŠOVCI, SVETI JURIJ 13, 9262 ROGAŠOVCI

Na vlogo naročnika, ki smo jo prejeli dne 21.8.2020 kot upravljavec vodovoda izdajamo

MNENJE
na Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora PE 6 – Romski zaselek Kosednarov
breg, na parc. št. / k.o. PERTOČA, ROPOČA, št. načrta OPPN-6/16, z dne 19.8.2020 , ki ga je izdelal ZEU
DRUŽBA ZA NAČRTOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., ULICA STANETA ROZMANA 5, 9000 MURSKA
SOBOTA.
A.

Splošno:
1. Izvesti je potrebno manjkajoče vodovodno omrežje na obravnavanem območju v skladu s situacijo
vodovoda v prilogi.
2. Objekte je potrebno priključiti na javno vodovodno omrežje, s samostojnimi priključki.
3. Na priključkih se izvedejo vodomerni jaški, katerih lokacijo določi upravljavec vodovoda.

B. Pri izdelavi dokumentacije in izvedbi je potrebno upoštevati:
1. Tehnični pravilnik na Vodovodu sistema B (Ur. List RS št. 14/2018).
C. Izvedba vodovodnih priključkov:
1. Pred izvedbo priključka mora investitor izpolniti VLOGO ZA IZVEDBO VODOVODNEGA PRIKLJUČKA in
skleniti z upravljavcem POGODBO O DOBAVI VODE.
2. K vlogi za SKLENITEV POGODBE O DOBAVI VODE je potrebno priložiti:
• pozitivno mnenje za priključitev;
• pravnomočno gradbeno dovoljenje;
• dokazilo o plačilu obveznosti v skladu z občinskimi predpisi (komunalni prispevek…), iz katerega mora
biti razvidno, kdo je investitor (plačnik) gradbenih in montažnih del, ter v kakšnem obsegu;
• dokazilo o služnostni pravici (v korist investitorja) za izgradnjo in vzdrževanje vodovodnega priključka
na vseh zemljiščih, ki niso last investitorja v koridorju 3,00 m;
• dovoljenje za poseg v javno površino.
3. Vsa montažna dela pri izvedbi priključka, vodomernega jaška, zakoličbo in vnos izvedenega stanja v
operativni kataster vodovoda, lahko izvede samo upravljavec vodovoda ali njegov pogodbeni
podizvajalec.
Veljavnost mnenje je 2 leti.
Tehnični vodja:
Boštjan Zver

Direktor:
Daniel Kalamar
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