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Številka: 0071-139/2011 
Ljubljana,  
EVA 2011-2511-0076  
 
 
 
 
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE  
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Gp.gs@gov.si 
 
 
 
ZADEVA:  Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje 
občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče 
 
 
1.  Predlog sklepov vlade: 
 
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02–
ZGO-1, 2/04–ZzdrI-A, 41/04–ZVO-1 in 57/08) je Vlada Republike Slovenije na….. seji,    dne 

..................sprejela naslednji sklep:  
 

1. Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o vodovarstvenem območju za vodna telesa 
vodonosnikov za območje občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče ter jo objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 
  
2. Vlada Republike Slovenije določi prečiščeno besedilo Uredbo o vodovarstvenem območju 
za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče in jo 
objavi na vladnih spletnih straneh. 
 

 
 
          mag. HELENA KAMNAR 
       GENERALNA SEKRETARKA 
 
 
Prejmejo: 

- Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana 

 
 
2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: 
 

- Barbara Avčin Tržan generalna direktorica Direktorata za okolje, MOP 
- Robert Kojc, Direktorat za okolje, MOP 
 

2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora RS: / 
 
3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA 
 
4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov: / 



 

 

 
4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov: / 
 
5. Kratek povzetek gradiva: 
 
 
Predlog Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno 
ob Paki, Polzela in Braslovče je pripravljen na podlagi prvega in tretjega odstavka 74 člena Zakona o 
vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO–1, 2/04 – ZZdrl–A , 41/04 – ZVO–1 in 57/08) in določa 
vodovarstveno območje za 6 zajetij, v sklopu katerih je 9 črpalnih vrtin in se uporabljajo za javno 
oskrbo prebivalcev s pitno vodov citiranih občinah.  
 
Z uredbo so določena notranja vodovarstvena območja z različnimi stopnjami varovanja. Z najstrožjim 
vodovarstvenim režimom na najožjem vodovarstvenem območju se varuje dovolj široko območje okoli 
zajetij, s čemer se zagotavlja sprejemljivo tveganje za onesnaževanje s patogenimi mikrobiološkimi 
organizmi in drugimi onesnaževali. Na ožjih vodovarstvenih območjih se glede na hidrološke razmere 
in dinamiko podzemne vode zagotavlja dovolj dolg zadrževalni čas in dovolj veliko razredčenje 
onesnaževal ter s tem sprejemljivo tveganje za onesnaženje vode v zajetju z onesnaževali, ki počasi 
razpadejo. Širše vodovarstveno območje pa predstavlja celotno napajalno območje zajetja, kjer je 
zagotovljeno dolgoročno varstvo zdravstvene ustreznosti pitne vode, vodovarstveni režim pa 
zagotavlja sprejemljivo tveganje za onesnaženje z radioaktivnimi snovmi in snovmi, ki so obstojne ali 
se razgrajujejo zelo počasi. 
 
 
6. Presoja posledic: 

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v 
tekočem in naslednjih treh letih 

NE 

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije 

NE 

c) administrativne posledice NE 
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij 
NE 

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike NE 
e) na socialno področje NE 
f) na  dokumente razvojnega načrtovanja: 

- na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja, 
- na razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna 
- na razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij 

NE 

 
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40.000 EUR: 



 

 

 
 
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40.000 EUR: 
 
  
8. Predstavitev sodelovanja javnosti 
 
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA  

I. Ocena finančnih posledic 

 Tekoče leto (t) t+1 t+2 t+3 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov državnega 
proračuna  

    

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov občinskih 
proračunov  

    

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov državnega 
proračuna  

    

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov občinskih 
proračunov 

    

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za druga 
javna finančna sredstva 

    

II. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene po naslednjih 
proračunskih postavkah (PP) s predvidenimi zneski: 

Šifra PP Ime proračunske 
postavke 

Ime proračunskega 
uporabnika 

Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t+1

     
     
     

1. SKUPAJ:   

Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz naslednjih PP: 

Šifra PP Ime proračunske 
postavke 

Ime proračunskega 
uporabnika 

Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t+1 

     
     
     

SKUPAJ:   

Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna: 

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t+1

   
   
   

SKUPAJ:   



 

 

 
Datum objave: 13.05.2011 
 
 
9. Predstavitev medresorskega usklajevanja 
 
Gradivo je bilo posredovano v medresorsko usklajevanje:  

- vsem ministrstvom in vladnim službam 
 
V gradivu ……………… 
Datum pošiljanja: ………………… 

V celoti  
Ni bistvenih odprtih vprašanj 

Gradivo je usklajeno: 

Priložiti mnenja organov, s katerimi gradivo ni usklajeno/ 

10. Gradivo je lektorirano           DA 

11. Zahteva predlagatelja za  
a) obravnavo neusklajenega gradiva NE 
b) za nujnost obravnave DA 
c)  obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti NE 

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti    DA 

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade             NE 

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne … 
 
 
 

 
 
 
 
Dr. ROKO ŽARNIĆ 
MINISTER 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
PRILOGE: 
– obrazložitev 
– jedro gradiva 
– neuradno prečiščeno besedilo 
 



 

 

OBRAZLOŽITEV 
 
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 74 člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – 
ZGO–1, 2/04 – ZZdrl–A , 41/04 – ZVO–1 in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije Uredbo o 
vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Šmartno ob Paki, Polzela 
in Braslovče. 
 
Predlog Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno 
ob Paki, Polzela in Braslovče določa vodovarstveno območje za 6 zajetij, v sklopu katerih je 9 črpalnih 
vrtin in se uporabljajo za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo v citiranih občinah.  
 
Notranja vodovarstvena območja so določena na podlagi strokovnih podlag, izdelanih v skladu s 
Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04 in 5/06), ki 
temeljijo na hidrogeoloških karakteristikah vodonosnikov oziroma hidroloških karakteristikah 
površinskih voda, iz katerih se zajema voda za oskrbo prebivalcev. Notranja vodovarstvena območja 
so izdelana v digitalni obliki kot poseben sloj geografskega informacijskega sistema in so prikazana na 
karti, ki jo v izvirniku hrani ministrstvo, pristojno za vode. Seznam zemljiških parcel na 
vodovarstvenem območju je naveden v prilogi 2, ki je sestavni del citirane uredbe in je povzet po 
digitalnem zemljiškem katastru iz oktobra 2010, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Z 
navedbo referenčnega datuma digitalnega zemljiškega katastra je zagotovljena sledljivost v primeru 
sprememb parcel. Vodovarstveno območje se evidentira v vodnem katastru kot atributni del digitalne 
zbirke podatkov. 

Z uredbo so določena notranja vodovarstvena območja z različnimi stopnjami varovanja. Z najstrožjim 
vodovarstvenim režimom na najožjem vodovarstvenem območju se varuje dovolj široko območje okoli 
zajetij, s čemer se zagotavlja sprejemljivo tveganje za onesnaževanje s patogenimi mikrobiološkimi 
organizmi in drugimi onesnaževali. Na ožjih vodovarstvenih območjih se glede na hidrološke razmere 
in dinamiko podzemne vode zagotavlja dovolj dolg zadrževalni čas in dovolj veliko razredčenje 
onesnaževal ter s tem sprejemljivo tveganje za onesnaženje vode v zajetju z onesnaževali, ki počasi 
razpadejo. Širše vodovarstveno območje pa predstavlja celotno napajalno območje zajetja, kjer je 
zagotovljeno dolgoročno varstvo zdravstvene ustreznosti pitne vode, vodovarstveni režim pa 
zagotavlja sprejemljivo tveganje za onesnaženje z radioaktivnimi snovmi in snovmi, ki so obstojne ali 
se razgrajujejo zelo počasi. 
 
Prepovedi, omejitve in zaščitni ukrepi na notranjih vodovarstvenih režimih pomenijo določene 
spremembe in prilagoditve tako pri načrtovanju razvoja občin kot tudi pri obstoječi rabi prostora in 
opravljanju obstoječih dejavnosti. Nekatere spremembe in prilagoditve je možno uveljaviti takoj ob 
uveljavitvi pravnega akta, za nekatere pa so v uredbi predvidena prehodna obdobja, saj je takojšnja 
prilagoditev zaradi posebnosti nekaterih dejavnosti nemogoča ali pa je pogojevana s sprejetimi roki iz 
drugih predpisov, kot to velja za roke, v katerih je treba zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode. 
 
Vezano na gnojenje kmetijskih zemljišč so v določbah podane omejitve, ki se nanašajo na vsa 
notranja vodovarstvena območja in na zahteve glede gnojilnih načrtov. Še posebej so določene 
omejitve glede gnojenja na najožjih vodovarstvenih območjih. Pri tem je treba poudariti, da je na 
najožjih vodovarstvenih območjih zaradi nevarnosti mikro-bakteriološkega onesnaženja pitne vode 
absolutno prepovedana raba gnojnice in gnojevke. V Uredbi je na najožjih vodovarstvenih območjih 
drugače urejena raba mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik. Od uveljavitve te Uredbe dalje jih je 
prepovedano uporabljati od spravila pridelka do 1. marca, izven časovne prepovedi pa se lahko 
uporabljajo pod posebnimi pogoji, ki so podrobneje določeni za okopavine, žita, trajno travinje, trajne 
nasade in zelenjadnice. 
 
Zaradi dovoljene uporabe mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik, so na najožjih vodovarstvenih območjih 
v določbah podane tudi omejitve glede rabe uležanega hlevskega gnoja in sicer je na najožjih 
vodovarstvenih območjih dovoljeno gnojiti z uležanim hlevskim gnojem, če letni vnos dušika iz 
uležanega hlevskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč znotraj najožjih 
vodovarstvenih območij ne presega 140 kg N/ha. To pomeni, da je znotraj najožjih vodovarstvenih 
območij v enem letu dovoljeno posamezen GERK gnojiti z 35 t (42 m3) uležanega govejega 
hlevskega gnoja/ha.  



 

 

Pogoji in omejitve, ki se nanašajo na selektivno rabo fitofarmacevtskih sredstev na kmetijskih 
zemljiščih, izhajalo iz predloga Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je v januarju 2011 
pripravilo pregled stanja kmetijstva na vodovarstvenih območjih s poudarkom na omejitvah v zvezi z 
rabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju: FFS). Fitosanitarna uprava Republike 
Slovenije je na podlagi pregleda nabora vseh fitofarmacevtskih sredstev, ki so registrirane v Sloveniji, 
podatkov o potencialu za spiranje aktivnih snovi, pridobljenih ob registraciji FFS, na podlagi podatkov 
pri ocenjevanju aktivnih snovi na nivoju EU ter na podlagi podatkov monitoringa pitne vode, ki ga 
izvaja Ministrstvo za zdravje, in podatkov monitoringa stanja podzemnih voda, ki ga izvaja Agencija 
RS za okolje, pripravila seznam aktivnih snovi, ki jih je treba na najožjih vodovarstvenih območjih 
prepovedati.  
 
Predlagana rešitev v citirani uredbi določa selektiven pristop rabe FFS, kot je to primer na 
vodovarstvenih območjih v sosednji Avstriji. S tem pristopom bo še vedno zagotovljena zaščita virov 
pitne vode, kmetom na najožjih vodovarstvenih območjih pa bo olajšano izvajanje njihove dejavnosti.  
 
Seznam aktivnih snovi, ki so na najožjih vodovarstvenih območjih prepovedane, se vsako leto objavi 
na spletnih straneh MOP in sicer v navezavi z objavljeno Uredbo o vodovarstvenem območju za 
vodna telesa vodonosnikov za območje občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče. Ta način objave 
seznama aktivnih snovi na spletni strani MOP, ki jih je prepovedano uporabljati na najožjih 
vodovarstvenih območjih, je bil izbran namenoma, saj je treba pred vsako rastno sezono na spletni 
strani MOP prevzeti in upoštevati zadnji objavljen seznam.  
 
V nadaljevanju je podan seznam aktivnih snovi, ki jih ni dovoljeno uporabljati na najožjih 
vodovarstvenih območjih, ki bo po objavi citirane uredbe v Uradnem listu RS objavljen na spletni strani 
Ministrstva za okolje in prostor: 

– bentazon  
– s–metolaklor  
– terbutilazin 
– metamitron 
– izoproturon  
– mcpp  
– mcpp–p 
– mcpa 
– dimetenamid 
– kloridazon 
– tritosulfuron 
– nikosulfuron 
– rimsulfuron 
– flurokloridon 
– petoksamid  
– klopiralid 
– dikloprop–p  
– metalaksil–m  
– metazaklor 
– dicamba  
– metribuzin  
– flufenacet 
– dimetaklor 
– klorotalonil 
– klorantraniliprol 
– triasulfuron 

 
V določbah uredbe je urejeno tudi gnojenje in raba fitofarmacevtskih sredstev na nekmetijskih 
zemljiščih, torej v gozdu, parkih, na pokopališčih, športnih igriščih, zelenicah, gradbenih parcelah in 
objektih transportne infrastrukture. To pomeni, da so v Prilogi 3 podani pogoji, omejitve in zaščitni 
ukrepi vezani na gradnje objektov in gradbena dela, ravnanje s kmetijskimi in nekmetijskimi zemljišči 
pa je urejeno v posameznih členih uredbe. 



 

 

 
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02–
ZGO-1, 2/04–ZzdrI-A, 41/04–ZVO-1 in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije 
 
 

UREDBO 
O VODOVARSTVENEM OBMOČJU ZA VODNA TELESA VODONOSNIKOV 

ZA OBMOČJA OBČIN ŠMARTNO OB PAKI, POLZELA IN BRASLOVČE 
 
 
1 Splošne določbe 
 

1. člen 
 
Ta uredba določa vodovarstveno območje za vodna telesa vodonosnikov (v nadaljnjem besedilu: 
vodovarstveno območje), ki se uporablja za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in je na območju občin 
Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče, ter vodovarstveni režim in roke, v katerih morajo lastniki ali 
drugi posestniki nepremičnin na tem območju svoje delovanje prilagoditi tej uredbi. 
 

2. člen 
 
(1) Vodovarstveno območje sestavljajo območja zajetij in notranja območja, ki so prikazana na 
publikacijski karti v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.  
 
(2) Območja zajetij so določena okoli črpalnih vrtin in so navedena na seznamu v prilogi 4, ki je 
sestavni del te uredbe. Območja zajetij so prikazana na karti iz prejšnjega odstavka z znakom, ki je 
kot krog modre barve. 
 
(3) Notranja območja so na publikacijski karti iz prvega odstavka tega člena označena na naslednji 
način: 
— najožja območja z oranžno barvo in oznako »VVO I«, 
— ožja območja z rumeno barvo in oznako »VVO II« in 
— širša območja z zeleno barvo in oznako »VVO III«. 
 

3. člen 
 
(1) Meje vodovarstvenega območja, območja zajetij in notranjih območij so poligoni, določeni v 
digitalni obliki kot poseben sloj geografskega informacijskega sistema, in prikazani na karti, ki jo v 
izvirniku hrani ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).  
 
(2) Vodovarstveno območje se evidentira v vodnem katastru kot atributni del digitalne zbirke podatkov. 
 
(3) Seznam zemljiških parcel (v nadaljnjem besedilu: parcele) na vodovarstvenem območju je v prilogi 
2, ki je sestavni del te uredbe. Seznam parcel je povzet po digitalnem zemljiškem katastru iz oktobra 
2010, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.  
 
(4) Parcele na vodovarstvenem območju se ne smejo združevati s parcelami, ki imajo drugačen 
vodovarstveni režim, ali s parcelami zunaj vodovarstvenega območja.  
 
 
2 Ukrepi, prepovedi in omejitve za uporabo vode 
 

4. člen 
 
(1) Na najožjem vodovarstvenem območju je prepovedana uporaba podzemne vode iz vodnih virov, ki 
se varujejo s to uredbo, razen za javno oskrbo s pitno vodo. 
 
(2) Na ožjem in širšem vodovarstvenem območju se lahko podeli vodna pravica za uporabo vode iz 
vodnih virov, ki se varujejo s to uredbo, če to ne vpliva na količino in kakovost vode, ki se uporablja ali 
je namenjena za javno oskrbo s pitno vodo. 



 

 

 
 
3 Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo 
 
3.1 Splošno 
 

5. člen 
 
(1) Na območju zajetja je prepovedana gradnja, razen gradnje, ki je namenjena za javno oskrbo s 
pitno vodo in je zanjo pridobljeno vodno soglasje. 
 
(2) Na območju zajetja je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki bi lahko vplivale na spremembo 
lastnosti ali kakovost pitne vode. 
 

6. člen 
 
(1) Na notranjih območjih sta prepovedani gradnja in izvedba gradbenih del, ki sta v preglednicah 1.1, 
1.2 in 1.3 priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, označeni z oznako »–«. 
 
(2) Na najožjih in ožjih vodovarstvenih območjih je prepovedano odvajati komunalno, industrijsko in 
padavinsko odpadno vodo neposredno v površinske vode ali neposredno oziroma posredno v 
podzemne vode.  
 
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je na notranjih območjih dovoljena rekonstrukcija 
stanovanjskih in nestanovanjskih stavb iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, če se ne spremeni 
namembnost objekta oziroma če sprememba namembnosti objekta ne pomeni povečanja tveganja za 
onesnaženje vodnega telesa in se za izvajanje teh del lahko izda vodno soglasje, če so zagotovljeni 
zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne vplive na stanje površinskih in podzemnih voda. 
 
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je na notranjih območjih dovoljena rekonstrukcija 
vojaških objektov in objektov za zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah, če se ne 
spremeni namembnost objekta oziroma če sprememba namembnosti objekta ne pomeni povečanja 
tveganja za onesnaženje vodnega telesa in se za izvajanje teh del lahko izda vodno soglasje, če so 
zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in 
podzemnih voda. 
 
(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena so na notranjih območjih dovoljena vzdrževalna 
dela v javno korist na državnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, in predpisi, ki urejajo 
graditev objektov, in se za izvajanje teh del lahko izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni 
ukrepi, s katerimi se prepreči negativne vplive na stanje površinskih in podzemnih voda. 
 
(6) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena so na notranjih območjih dovoljena vzdrževalna 
dela in investicijska vzdrževalna dela ter vzdrževalna dela v javno korist na železniški infrastrukturi v 
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se za izvajanje teh del lahko izda vodno soglasje, če 
so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne vplive na stanje površinskih in 
podzemnih voda. 
 
(7) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena so na notranjih območjih dovoljena vzdrževalna 
dela in investicijska vzdrževalna dela ter vzdrževalna dela zaradi zagotavljanja varnosti, rednosti in 
nemotenosti zračnega prometa na letališki infrastrukturi in objektih, sistemih in napravah navigacijskih 
služb zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: letalski navigacijski objekti) v skladu s predpisi, ki 
urejajo letalstvo, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se za izvajanje teh del lahko izda vodno 
soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne vplive na stanje 
površinskih in podzemnih voda. 
 
(8) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je na notranjih območjih dovoljena odstranitev 
objektov ob hkratni ukinitvi internega kanalizacijskega omrežja. 
 

7. člen 
 



 

 

(1) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe 
označena z oznako »+«. 
 
(2) Za gradnjo na notranjih območjih, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena 
z oznako »pd«, je treba pridobiti vodno soglasje. 
 
(3) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe 
označena z oznako »pp«, če so v projektnih rešitvah iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je 
tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo, k projektnim rešitvam za gradnjo in izvedbo 
zaščitnih ukrepov pa je izdano vodno soglasje. 
 
(4) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v preglednicah 1.1 in 1.2 priloge 3 te uredbe 
označena z oznako »pip«, če je to gradnja infrastrukture v skladu z državnim prostorskim načrtom ali 
občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ki je sprejet v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko 
načrtovanje, in za katerega je narejena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno soglasje v 
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov objekta infrastrukture na vodni režim 
in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja 
ministrstvo na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja o 
državnem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem prostorskem načrtu.  

(5) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena za gradnjo na območju, ki se ureja z državnim 
prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ministrstvo preveri sprejemljivost 
vplivov objekta na vodni režim in stanje vodnega telesa v postopku izdaje mnenja o državnem 
prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem prostorskem načrtu v skladu s predpisi, ki urejajo 
prostorsko načrtovanje.  

(6) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena za gradnjo na območju, ki se ureja z državnim 
prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ministrstvo preveri sprejemljivost 
vplivov objekta na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje 
tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja o državnem prostorskem načrtu ali občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu. 
 

8. člen 
 
(1) Vodno soglasje se lahko izda za gradnjo na vodovarstvenem območju, če je zagotovljen priključek 
objekta na javno kanalizacijo za odvajanje odpadne vode in so vplivi objekta na vodni režim in stanje 
vodnega telesa sprejemljivi. 
 
(2) Za gradnjo na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in v skladu s predpisi, ki urejajo 
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, ta ni zahtevana, se vodno soglasje lahko izda, če 
se komunalna odpadna voda odvaja in čisti tako, kot je določeno s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. 
 

9. člen 
 
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na notranjih območjih gradnja 
dovoljena in se zanjo lahko izda vodno soglasje za prenosni plinovod izključno za zemeljski plin v 
skladu s predpisi, ki urejajo tehnične pogoje za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z 
delovnim tlakom nad 16 barov, ter standardom SIST EN 1594, če je iz izsledkov analize tveganja za 
onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje in izvajanja gradbenih del 
sprejemljivo. 
 
(2) Ne glede na oznako »pip« iz preglednice 1.1  priloge 3 te uredbe je na notranjih območjih gradnja 
dovoljena in se zanjo lahko izda vodno soglasje za glavne in regionalne ceste ter glavne in regionalne 
železniške proge, če gradnja in izvedba gradbenih del sami po sebi ne dosegata ali ne presegata 
pragov, določenih po predpisih o vrstah posegov v okolje, za katere je potrebna presoja vplivov na 
okolje, in če so v projektnih rešitvah projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni 



 

 

ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za 
onesnaženje zaradi te gradnje in izvajanja gradbenih del sprejemljivo. 
 
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na notranjih območjih dovoljena 
gradnja letališč za javne potrebe za helikopterje s premerom do 40 m v skladu s predpisi, ki urejajo 
letalstvo, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se za gradnjo lahko izda vodno soglasje, če so v 
projektnih rešitvah projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere 
je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te 
gradnje in izvajanja gradbenih del sprejemljivo. 
 

10. člen 
 
Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe so na notranjih vodovarstvenih območjih za 
gradnjo avtoceste, hitre ceste, glavne, regionalne in lokalne ceste ter glavne in regionalne železniške 
proge dovoljena gradbena dela, navedena v preglednici 1.2 priloge 3 te uredbe pod zaporednima  
številkama 1 in 14, in se lahko izda vodno soglasje, če so v projektnih rešitvah projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za 
onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi izvajanja gradbenih del sprejemljivo. 
 
 
3.2 Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na območju občine Šmartno ob Paki 
 

11. člen 
 
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na najožjih in ožjih vodovarstvenih 
območjih za zajetja Rečica V-1 (VR-1/81) in Rečica V-2 gradnja stanovanjskih stavb iz preglednice 1.1 
priloge 3 te uredbe pod zaporedno številko 1 dovoljena in se lahko izda vodno soglasje, če so to 
funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter če gradnja stavb pomeni izkoristek 
prostih in nezadostno izkoriščenih površin v naseljih in je dovoljena s prostorskim aktom, sprejetim 
pred uveljavitvijo te uredbe.  
  
(2) Gradnja objektov iz prejšnjega odstavka tega člena je dovoljena takrat, ko so vsi obstoječi objekti 
na teh območjih priključeni na urejeno javno kanalizacijo oziroma se komunalna odpadna voda zbira 
in čisti v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav. Gradnja objektov je dovoljena tudi, če je javna kanalizacija, ki omogoča tako 
priključevanje, določena kot naložba v načrtu razvojnih programov občine Šmartno ob Paki in 
programu opremljanja zemljišč za gradnjo, izdelanem v skladu s predpisi o urejanju prostora, in se v 
skladu s programom opremljanja gradnja javne kanalizacije zagotovi z ustrezno pogodbo med občino 
Šmartno ob Paki in investitorjem.  
 
 
3.3 Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na območju občine Polzela 
 

12. člen 
 
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na ožjih vodovarstvenih območjih za 
zajetje Breg (Ločica) in VBP-2/02 (Ločica) gradnja stanovanjskih stavb iz preglednice 1.1 priloge 3 te 
uredbe pod zaporedno številko 1 dovoljena in se lahko izda vodno soglasje, če so to funkcionalne 
zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter če gradnja stavb pomeni izkoristek prostih in 
nezadostno izkoriščenih površin v naseljih in je dovoljena s prostorskim aktom, sprejetim pred 
uveljavitvijo te uredbe.  
 
(2) Gradnja objektov iz prejšnjega odstavka tega člena je dovoljena takrat, ko so vsi obstoječi objekti 
na teh območjih priključeni na urejeno javno kanalizacijo oziroma se komunalna odpadna voda zbira 
in čisti v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav. Gradnja objektov je dovoljena tudi, če je javna kanalizacija, ki omogoča tako 
priključevanje, določena kot naložba v načrtu razvojnih programov občine Polzela in programu 
opremljanja zemljišč za gradnjo, izdelanem v skladu s predpisi o urejanju prostora, in se v skladu s 
programom opremljanja gradnja javne kanalizacije zagotovi z ustrezno pogodbo med občino Polzela 
in investitorjem.  



 

 

 
 
3.4 Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na območju občine Braslovče 
 

13. člen 
 
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na ožjih vodovarstvenih območjih za 
zajetje Letuš gradnja stanovanjskih stavb iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe pod zaporedno 
številko 1 dovoljena in se lahko izda vodno soglasje, če so to funkcionalne zaokrožitve komunalno 
opremljenih območij ter če gradnja pomeni izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin v 
naseljih in je dovoljena s prostorskim aktom, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe.  
  
(2) Gradnja objektov iz prejšnjega odstavka tega člena je dovoljena takrat, ko so vsi obstoječi objekti 
na teh območjih priključeni na urejeno javno kanalizacijo oziroma se komunalna odpadna voda zbira 
in čisti v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav. Gradnja objektov je dovoljena tudi, če je javna kanalizacija, ki omogoča tako 
priključevanje, določena kot naložba v načrtu razvojnih programov občine Braslovče in programu 
opremljanja zemljišč za gradnjo, izdelanem v skladu s predpisi o urejanju prostora, in se v skladu s 
programom opremljanja gradnja javne kanalizacije zagotovi z ustrezno pogodbo med občino 
Braslovče in investitorjem.  

 
14. člen 

 
Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na notranjih območjih za zajetja Podvin in 
PV-1/97 (Podvin) gradnja državne ceste, ureditev lokalnih in dostopnih cest, javnih poti in nivojskega 
prehoda z nadvozom čez železniško progo Celje–Velenje dovoljena, če je gradnja infrastrukture v 
skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ki je sprejet v 
skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, in za katerega je narejena celovita presoja vplivov 
na okolje ter pridobljeno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov 
objekta infrastrukture na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na 
zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi izsledkov analize tveganja za 
onesnaženje v postopku izdaje mnenja o državnem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu. 
 
 
4 Prepovedi, omejitve in zaščitni ukrepi v zvezi z ravnanjem z zemljišči  
 

15. člen 
 
(1) Na notranjih območjih je na kmetijskih zemljiščih prepovedano: 

− gnojenje brez gnojilnega načrta; 
− gnojenje z ostanki greznic, malih čistilnih naprav ali skupnih čistilnih naprav;  
− gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne 

vode, gnojnice in gnojevke, ne glede na čas njegovega skladiščenja; 
− začasno shranjevanje organskih gnojil, določenih v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda 

pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov; 
− začasno shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. okoljske kakovosti, določenega v 

skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov; 
− začasno shranjevanje blata iz čistilnih naprav, določenega v skladu s predpisom, ki ureja 

uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu; 
− uporabljati kompost in pregnito blato 2. okoljske kakovosti, določeno v skladu s predpisom, ki 

ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov; 
− uporabljati blato iz čistilnih naprav, določeno v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. 
 
(2) Gnojilni načrt iz prve alineje prejšnjega odstavka mora biti v pisni obliki in mora biti ob 
inšpekcijskem nadzoru na vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Z gnojilnim načrtom se 
določi načrt gnojenja kmetijskih rastlin z mineralnimi in organskimi gnojili. Vsebovati mora podatke o 
vrsti in količini uporabljenega mineralnega oziroma organskega gnojila za posamezno kmetijsko 
rastlino ter okvirni čas gnojenja. Gnojilni načrt se pripravi na podlagi analize tal. Za analizo tal se lahko 



 

 

vzame le en povprečen vzorec tal za več parcel skupaj, če so na teh parcelah enaka uporaba in 
enake talne lastnosti. 
 
(3) Prepovedi iz tega člena se uporabljajo, če s predpisi, ki urejajo varstvo voda pred onesnaževanjem 
z nitrati iz kmetijskih virov, ni določen strožji režim. 

 
16. člen 

 
(1) Poleg prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena je na kmetijskih zemljiščih na najožjih 
vodovarstvenih območjih prepovedano tudi: 

− gnojenje z gnojnico in gnojevko; 
− preoravanje trajnega travinja, razen travinja (trave, detelje, deteljno-travne mešanice in 

travno-deteljne mešanice), ki je vključeno v kolobar; 
− uporabljati mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, od spravila pridelka do 1. marca; 
− uporabljati kompost in pregnito blato 1. okoljske kakovosti, določeno v skladu s predpisom, ki 

ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;  
− namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila. 

 
(2) Na najožjih vodovarstvenih območjih je dovoljeno gnojiti z uležanim hlevskim gnojem, če letni vnos 
dušika iz uležanega hlevskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč na najožjih 
vodovarstvenih območjih ne presega 140 kg N/ha. Uležan hlevski gnoj je določen v skladu s 
predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. 
 
(3) Na najožjih vodovarstvenih območjih je uporaba mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik, zunaj 
časovnih prepovedi iz prejšnjega odstavka dovoljena z upoštevanjem pogojev, ki morajo biti 
uporabljeni tudi pri izdelavi gnojilnega načrta: 

− za okopavine največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju pred setvijo ne sme 
presegati 30 kg N/ha. Začetno gnojenje je gnojenje, določeno v skladu s predpisom, ki ureja 
varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.  

− dognojevanje okopavin je dovoljeno na podlagi hitrega talnega nitratnega testa, ki se ga 
pripravi enkrat za eno vrsto okopavin. Največji enkraten odmerek dušika za dognojevanjem 
okopavin ne sme presegati 80 kg N/ha; 

− za žito enkraten vnos dušika z dognojevanjem ne sme presegati 60 kg N/ha. Jeseni pred 
setvijo ozimnih vrst žita je vnos dušika v tla z mineralnimi gnojili prepovedan; 

− za trajno travinje največja dovoljena količina dušika ne sme presegati 50 kg N/ha za vsako 
košnjo; 

− za trajne nasade enkraten vnos dušika z dognojevanjem ne sme presegati 60 kg N/ha; 
− za zelenjadnice največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju ne sme presegati 40 

kg N/ha. Enkratni vnos dušika za dognojevanje zelenjadnic ne sme presegati 60 kg N/ha. 
 
(4) Na najožjih vodovarstvenih območjih morajo biti kmetijska zemljišča vse leto pokrita z zeleno 
odejo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz 
kmetijskih virov. 
 
(5) Če se na kmetijskih gospodarstvih izvaja paša živine in se pašne površine nahajajo tudi na najožjih 
vodovarstvenih območjih, se živali v ogradah na najožjih vodovarstvenih območij lahko pasejo na 
naslednji način: 
– v teh ogradah se ne smejo zadrževati več kot 5 dni,  
– v te ograde se lahko vrnejo najprej po 5 tednih,  
– dokrmljevanje živali v teh ogradah ni dovoljeno,  
– napajanje živali in namestitev korita za rudnine (solnika) v posamezni ogradi mora biti urejeno 

tako, da se ga lahko premešča po ogradi in s tem zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih 
izločkov po zemljišču. 

 
17. člen 

 
Na ožjih in širših vodovarstvenih območjih je dovoljeno gnojiti v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov ob upoštevanju pogojev, da enkratni vnos 
dušika z mineralnimi gnojili pri začetnem gnojenju ne sme presegati 60 kg N/ha, pri dognojevanju pa 



 

 

80 kg N/ha. Začetno gnojenje in dognojevanje sta gnojenje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo voda 
pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.  

 
18. člen 

 
(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih je za zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih 
prepovedana uporaba fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS), ki vsebujejo aktivne 
snovi s seznama aktivnih snovi.  

(2) Seznam aktivnih snovi iz prejšnjega odstavka pripravi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za zdravje vsako leto 
najpozneje do konca septembra za naslednje leto na podlagi preveritve vseh FFS, registriranih v 
Republiki Sloveniji, in ob upoštevanju podatkov o potencialu za spiranje aktivnih snovi v podzemno 
vodo, pridobljenih ob registraciji FFS, podatkov pri ocenjevanju aktivnih snovi na ravni Evropske 
skupnosti ter na podlagi upoštevanja rezultatov monitoringa pitne vode za obravnavano območje iz 
predhodnega leta, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje, in rezultatov monitoringa stanja voda za 
obravnavano območje iz prejšnjega leta, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za okolje.  

(3) Seznam aktivnih snovi iz prvega odstavka tega člena in vse njegove dopolnitve objavi Ministrstvo 
za okolje in prostor na svoji spletni strani.  

(4) Če seznam aktivnih snovi iz prvega odstavka tega člena ni pripravljen v roku iz drugega odstavka 
tega člena, velja do njegove objave zadnji objavljeni seznam. 

19. člen 
 

(1) Za zatiranje škodljivih organizmov na najožjih vodovarstvenih območjih se lahko uporabljajo FFS, 
ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama aktivnih snovi iz prejšnjega člena in katerih uporaba je 
dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo FFS, pod naslednjimi pogoji:  

− uporaba FFS mora biti dopolnilni ukrep drugim nekmetijskim ukrepom varstva rastlin 
(mehanski, biološki in biotehnični ukrepi),  

− prednost ima uporaba tistih kemičnih ukrepov in tistih FFS, ki jih je dovoljeno uporabljati v 
skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov in 

− med sezonami oziroma v sezoni je treba menjavati FFS (aktivne snovi), ko je za posamezne 
škodljive organizme na voljo več razpoložljivih in po učinkovitosti primerljivih FFS.  

 
(2) Uporaba FFS na neporaslih golih kmetijskih zemljiščih po setvi pred vznikom kmetijskih rastlin ali 
pred presajanjem kmetijskih rastlin ni dovoljena. Izjemoma je uporaba FFS na neporaslih golih 
kmetijskih zemljiščih po setvi pred vznikom ali pred presajanjem kmetijskih rastlin dopustna, če ni na 
razpolago primernejših pripravkov za uporabo po vzniku in če ti pripravki ne pomenijo tveganja za 
onesnaženje pitne vode.  

(3) Vsak uporabnik FFS mora voditi evidenco o uporabljenih FFS v skladu s predpisom, ki ureja 
dolžnosti uporabnikov FFS. 

20. člen 
 
Na ožjih in širših vodovarstvenih območjih je na kmetijskih zemljiščih dovoljeno uporabljati FFS s 
seznama dovoljenih FFS iz tehnoloških navodil za integrirano pridelavo, ki so objavljena na spletnih 
straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Uporaba mora biti skladna s predpisi o 
fitofarmacevtskih sredstvih, ki urejajo FFS. 

21. člen 
 
(1) Na notranjih vodovarstvenih območjih je v gozdu, parkih, na pokopališčih, športnih igriščih, 
zelenicah, gradbenih parcelah in objektih transportne infrastrukture prepovedano: 

− gnojenje z gnojnico in gnojevko; 
− namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila; 
− gnojenje z ostanki greznic, malih čistilnih naprav ali skupnih čistilnih naprav;  



 

 

− gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne 
vode, gnojnice in gnojevke, ne glede na čas njegovega skladiščenja; 

− začasno shranjevanje organskih gnojil, določenih v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda 
pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov; 

− začasno shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. okoljske kakovosti, določenega v 
skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, uporabljati pregnito 
blato, biološko razgradljive odpadke ali kompost, določen v skladu s predpisom, ki ureja 
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov; 

− začasno shranjevanje blata iz čistilnih naprav, določenega v skladu s predpisom, ki ureja 
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu; 

− uporaba blata iz čistilnih naprav, določenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz 
komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu; 

− uporaba komposta in pregnitega blata 2. okoljske kakovosti, določenega v skladu s 
predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, in 

− gnojenje z ostanki iz greznic, malih čistilnih naprav ali skupnih čistilnih naprav. 
 
(2) Na notranjih vodovarstvenih območjih je v parkih, na pokopališčih, športnih igriščih, zelenicah, 
gradbenih parcelah ter na objektih transportne infrastrukture prepovedano uporabljati mineralna 
gnojila, ki vsebujejo dušik. 
 
(3) Na notranjih vodovarstvenih območjih je v gozdu, parkih, na pokopališčih, športnih igriščih, 
zelenicah, gradbenih parcelah ter objektih transportne infrastrukture prepovedana uporaba FFS. 
 
(4) Na notranjih območjih je dovoljeno pogozdovanje. 

(5) Za oskrbo strojev in naprav z gorivom v gozdu je na notranjih območjih dovoljena uporaba samo 
biološko razgradljivih vrst olja. 

 
5 Druge zahteve in omejitve 

 
22. člen 

 
(1) Lastnik obstoječe stanovanjske ali nestanovanjske stavbe na vodovarstvenem območju, v kateri 
nastaja industrijska odpadna voda, mora najpozneje do 31. decembra 2012 zagotoviti, da se 
industrijska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo, če je zgrajena, sicer pa se mora na novo 
zgrajeno javno kanalizacijo priključiti najpozneje v šestih mesecih od dneva, ko je dana v uporabo. O 
gradnji javne kanalizacije vsaka občina na vodovarstvenem območju obvesti občane z javnim 
naznanilom, ki ga objavi na krajevno običajen način z navedbo datuma poteka roka za priključitev na 
javno kanalizacijo.  
 
(2) Lastnik obstoječe stanovanjske ali nestanovanjske stavbe na vodovarstvenem območju, v kateri 
nastaja industrijska odpadna voda in je na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, 
mora najpozneje do 31. decembra 2012 zagotoviti, da se industrijska odpadna voda zbira in čisti v 
skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 
naprav. 
 

23. člen 
 
(1) Lastnik obstoječe stanovanjske ali nestanovanjske stavbe na vodovarstvenem območju, v kateri 
nastaja komunalna odpadna voda, mora najpozneje v rokih iz predpisa, ki ureja  emisijo snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda 
odvaja v javno kanalizacijo, če je zgrajena, sicer pa se mora na novozgrajeno javno kanalizacijo 
priključiti najpozneje v šestih mesecih od dneva, ko je javna kanalizacija dana v uporabo. O gradnji 
javne kanalizacije vsaka občina na vodovarstvenem območju obvesti občane z javnim naznanilom, ki 
ga objavi na krajevno običajen način z navedbo datuma poteka roka za priključitev na javno 
kanalizacijo.  
 
(2) Lastnik obstoječe stanovanjske ali nestanovanjske stavbe na vodovarstvenem območju, v kateri 
nastaja komunalna odpadna voda in je na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, 



 

 

mora v rokih iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav zagotoviti, da se komunalna odpadna voda zbira in čisti v skladu s predpisi, ki urejajo 
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. 
 

24. člen 
 
Pri gradnji na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in je zahtevana v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, se vodno 
soglasje lahko izda, vendar najpozneje do poteka rokov za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda, določenih v predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih 
naprav, če sta do gradnje javne kanalizacije zagotovljeni zbiranje in čiščenje komunalne odpadne 
vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav. 
 

25. člen 
 
Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najožjih vodovarstvenih območjih gradnja lokalnih 
cest in javnih poti, distribucijskih elektroenergetskih vodov in plinovodov za zemeljski plin ter 
cevovodov za pitno in odpadno vodo iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe dovoljena, če gre za 
komunalno opremljanje zemljišč za obstoječe objekte na teh območjih, in se zanjo lahko izda vodno 
soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne vplive na stanje 
površinskih in podzemnih voda. 
 

26. člen 
 
(1) Direkcija Republike Slovenije za ceste mora na notranjih vodovarstvenih območjih zagotoviti 
rekonstrukcijo državnih cest v skladu s kriteriji in v rokih iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri 
odvajanju padavinske vode z javnih cest. 
 
(2) Promet vozil, ki prevažajo nevarne snovi po državnih in lokalnih cestah in železnici čez najožja 
vodovarstvena območja, je prepovedan. 
 
(3) Promet vozil, ki prevažajo nevarne snovi po državnih in lokalnih cestah in železnici čez ožja in 
širša vodovarstvena območja, je dovoljen samo v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega 
blaga.  
 
 
6 Nadzor 

 
27. člen 

 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe v zvezi: 
 
1. s prepovedjo v zvezi z ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu ter s prepovedjo uporabe 

fitofarmacevtskih sredstev na kmetijskih zemljiščih opravljajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo;  
2. z gradnjo objektov in izvedbo gradbenih del ter prepovedjo gradnje in izvedbe gradbenih del 

opravljajo gradbeni inšpektorji,  
3. s prepovedjo v zvezi z ravnanjem na nekmetijskih zemljiščih in prepovedjo uporabe 

fitofarmacevtskih sredstev in sredstev za zaščito lesa na nekmetijskih zemljiščih ter z drugimi 
določbami te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, in 

4. s prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju opravljajo zdravstveni inšpektorji. 
 
 
7 Kazenske določbe 
 

28. člen 
 
(1) Z globo od 4.100 eurov do 41.700 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, če: 
1. uporablja vodo v nasprotju z določbami prvega odstavka 4. člena te uredbe; 



 

 

2. gradi objekt, katerega gradnja je v nasprotju s prepovedmi iz 5. in 6. člena te uredbe, ali gradi 
brez vodnega soglasja ali v nasprotju z vodnim soglasjem iz 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 
14., 24. in 25. člena te uredbe; 

3. ravna v nasprotju s 15., 16., 17., 18., 19., 20. in 21. členom te uredbe; 
4. ne zagotovi za obstoječo stanovanjsko ali nestanovanjsko stavbo odvajanja oziroma zbiranja in 

čiščenja industrijske odpadne vode ali se ne priključi na novozgrajeno javno kanalizacijo v rokih 
in na način iz 22. člena te uredbe ter 

5. ne zagotovi za stanovanjsko in nestanovanjsko stavbo odvajanja oziroma zbiranja in čiščenja 
komunalne odpadne vode ali se ne priključi na novozgrajeno javno kanalizacijo v rokih in na 
način iz 23. člena te uredbe. 

 
(2) Z globo od 125 eurov do 625 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna 
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 
 
(3) Z globo od 200 eurov do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi 
posameznik. 
 
 
8  Prehodne in končna določba 
 

29. člen 
 
Določbe te uredbe se ne uporabljajo za gradnjo objektov in izvedbo gradbenih del, za katera je bilo 
pred uveljavitvijo te uredbe: 
− pridobljeno pravnomočno oziroma dokončno gradbeno dovoljenje,  
− izdana informacija o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda v postopku za 

pridobitev vodnega soglasja ali 
− izdano vodno soglasje. 

 
30. člen 

 
Gnojilni načrti, pripravljeni pred uveljavitvijo te uredbe, se lahko uporabljajo do konca obdobja, za 
katero so bili pripravljeni. 
 

31. člen 
 
Seznam aktivnih snovi iz 18. člena te uredbe se za rastno sezono kmetijskih rastlin za leti 2011 in 
2012 objavi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor z dnem uveljavitve te uredbe. 

 
32. člen 

 
(1) Upravljavci vodovodnih omrežij na vodovarstvenem območju morajo pripraviti načrt postavitve 
tabel za označevanje vodovarstvenega območja v skladu s predpisom, ki ureja označevanje 
vodovarstvenega območja, najpozneje do 31. decembra 2012.  
 
(2) Na podlagi načrta iz prejšnjega odstavka morajo biti območja zajetij in notranja območja označena 
najpozneje do 30. junija 2013. 
 

33. člen 
 
Prepoved združevanja parcel iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe ne velja za postopke, začete pred 
uveljavitvijo te uredbe. 
 

34. člen 
 

Ne glede na določbe te uredbe se na notranjih vodovarstvenih območjih, določenih za zajetje Šmartno 
ob Paki (RP-2 /2000), lahko načrtuje gradnja in izpelje postopek sprejemanja državnega prostorskega 
načrta za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A 1 Šentilj–Koper do priključka Velenje 
jug. Gradbeno dovoljenje za gradnjo avtoceste A 1 Šentilj–Koper od priključka Šentrupert do priključka 



 

 

Velenje jug se lahko izda šele po pridobitvi vodne pravice za rabo vode in po priključitvi javnega 
vodovodnega sistema na vodovodno omrežje povezovalnega vodovoda Velenje–Šmartno ob Paki ter 
po izključitvi zajetja Šmartno ob Paki (RP-2 /2000) iz javnega vodovodnega sistema. 
 

35. člen 
 

Lastniki ali drugi posestniki kmetijskih zemljišč na najožjem vodovarstvenem območju morajo 
zagotoviti izvajanje določb prve alineje 15. člena ter 16., 17. in 18. člena te uredbe najpozneje do 1. 
januarja 2012. 

36. člen 
 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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PRILOGA 1: 



 

 

PRILOGA 2: 
 
OBMOČJE ZAJETJA 
 
IME: Breg 
Šifra katastrske občine: 992 Polzela 
Parcela:  
Del parcele: 326/312 
 
IME: Letuš 
Šifra katastrske občine: 984 Letuš 
Parcela:  
Del parcele: 1265/2 
 
IME: Podvin 
Šifra katastrske občine: 983 Male Braslovče 
Parcela:  
Del parcele: 575/10 
 
IME: PV-1/97 
Šifra katastrske občine: 983 Male Braslovče 
Parcela:  
Del parcele: 575/9 
 
IME: Rečica V-1(VR-1/81), Rečica V-2 
Šifra katastrske občine: 973 Rečica ob Paki  
Parcela:  
Del parcele: 531/2 
 
IME: RP-2/2000 
Šifra katastrske občine: 973 Rečica ob Paki  
Parcela:  
Del parcele: 1/130 
 
IME: Šmartno ob Paki 
Šifra katastrske občine: 972 Šmartno ob Paki 
Parcela:  
Del parcele: 4/3 
 
IME: VBP-2/02 
Šifra katastrske občine: 992 Polzela 
Parcela:  
Del parcele: 326/26 
 
 
NAJOŽJE VODOVARSTVENO OBMOČJE – VVO I 
 
IME: Breg, VBP-2/02 
Šifra katastrske občine: 991 Orla vas 
Parcela: 329/116, 329/223, 329/388, 329/435, 329/443 
Del parcele: 1462, 329/115, 329/115, 329/116, 329/118, 329/204, 329/364, 329/439, 329/442, 
329/450, 329/51, 329/54, 329/55, 329/56, 612/59 
 
Šifra katastrske občine: 992 Polzela 
Parcela: *730, 326/213, 326/23, 326/24, 326/256, 326/258, 326/259, 326/27, 326/311, 326/313, 
326/387, 326/414, 928/178, 928/180 
Del parcele: 326/26, 326/50, 326/51, 326/52, 326/53, 326/54, 326/55, 326/56, 326/57, 326/58, 326/59, 
326/83, 326/84, 326/85, 326/312, 928/146, 928/152, 928/153, 928/154, 928/157, 928/158, 928/177, 
928/179 
 



 

 

IME: Letuš 
Šifra katastrske občine: 984 Letuš 
Parcela: 1251, 1253/1, 1256, 1257, 1259/1, 1259/2, 1260, 1262, 1263, 1264, 1265/1, 1265/2, 1267, 
1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275 
Del parcele: 1240, 1241, 1243, 1244, 1250, 1253/2, 1254, 1254, 1265/2, 1276, 1277, 1278, 1279, 
1307, 1310, 1311/1, 1311/2, 1312, 1313, 1315, 1316, 1361, 1378/1 
 
IME: Podvin, PV-1/97 
Šifra katastrske občine: 982 Podvin 
Parcela: 335, 642/1 
Del parcele: 331/1, 332/2, 334/1, 336/1, 336/5, 642/1 
 
Šifra katastrske občine: 983 Male Braslovče 
Parcela: 575/1, 575/10, 575/6, 575/8, 654/10 
Del parcele: 575/1, 575/2, 575/5, 575/7, 575/8, 575/9, 575/10, 654/45, 654/57 
 
IME: Rečica V-1(VR-1/81), Rečica V-2, RP-2/2000 
Šifra katastrske občine: 973 Rečica ob Paki  
Parcela: 208/2, 210, 212, 214, 217/1, 217/2, 217/3, 218, 221, 222, 225/1, 226, 227, 249/1, 249/3, 
250/3, 529, 530, 531/1, 531/2, 532, 533, 564, 567, 568/1, 568/2, 569/1, 569/3, 569/4, 570, 571/1, 
571/2, 572/1, 572/2, 572/3, 572/4, 572/5, 573, 574/1, 574/2, 575, 576, 577/1, 577/2, 577/3, 578/1, 
578/2, 578/3, 579, 580, 582, 583, 584, 585/1, 586/1, 586/2, 586/3, 587, 588/1, 588/2, 588/3, 589/1, 
589/2, 589/3, 593/1, 593/2, 593/3, 629/2, 630, 631, 632, 633, 634/1, 634/2, 634/3, 635/1, 635/2, 635/3, 
635/4, 636, 638, 639/1, 639/2, 640, 641, 642, 644, 645/4 
Del parcele: 206/1, 206/2, 207, 208/1, 210, 213/1, 213/2, 225/2, 225/3, 228/1, 228/2, 247/2, 249/2, 
250/3, 250/4, 255, 259, 262, 265, 268, 271, 274, 277, 283, 286, 525/1, 528, 534, 536/2, 536/6, 539, 
561/1, 562, 563/1, 565, 590, 591, 592, 594/1, 594/2, 594/3, 615, 616, 618, 619, 620, 626, 628/1, 
628/2, 629/1, 629/3, 643/1, 645/1, 645/2, 645/3, 952/1, 952/2, 956/2, 957, 965, 967 
 
IME: Šmartno ob Paki 
Šifra katastrske občine: 970 Gavce 
Parcela:  
Del parcele: 231/4, 31, 33/16, 33/4, 33/6, 34/2, 461/2, 462 
 
Šifra katastrske občine: 971 Paška vas 
Parcela:  
Del parcele: 570/5, 809/8, 809/9 
 
Šifra katastrske občine: 972 Šmartno ob Paki 
Parcela:  
Del parcele: 11/1, 14, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 745/1, 745/2, 760/1, 760/2, 760/6, 761/1, 
761/4, 8/1, 8/10, 8/6, 8/7, 8/8 
 
 
OŽJE VODOVARSTVENO OBMOČJE – VVO II 
 
IME: Breg, VBP-2/02 
Šifra katastrske občine: 988 Spodnje Gorče 
Parcela: 962/43, 962/44, 962/45, 962/46, 962/47, 962/48, 962/49, 962/51 
Del parcele: 961/1, 962/38, 962/41, 962/42, 967 
 
Šifra katastrske občine: 991 Orla vas 
Parcela: *134, *147, *152, 1469, 329/115, 329/116, 329/138, 329/139, 329/151, 329/174, 329/222, 
329/238, 329/239, 329/240, 329/260, 329/364, 329/370, 329/438, 329/440, 329/441, 329/449, 329/50, 
611/1, 611/10, 611/11, 611/12, 611/13, 611/14, 611/16, 611/17, 611/19, 611/2, 611/20, 611/21, 
611/22, 611/3, 611/4, 611/5, 611/6, 611/7, 611/8, 611/9, 612/1, 612/10, 612/11, 612/12, 612/13, 
612/14, 612/15, 612/16, 612/17, 612/18, 612/19, 612/20, 612/24, 612/25, 612/26, 612/27, 612/28, 
612/29, 612/3, 612/31, 612/33, 612/34, 612/35, 612/36, 612/37, 612/38, 612/39, 612/4, 612/40, 
612/41, 612/42, 612/44, 612/45, 612/46, 612/49, 612/52, 612/53, 612/54, 612/55, 612/56, 612/57, 



 

 

612/58, 612/6, 612/60, 612/61, 612/8, 613/1, 613/2, 613/5, 613/6, 613/7, 613/8, 614/2, 614/3, 615/3, 
616/1, 616/3, 617/5 
Del parcele: *182, 329/115, 329/116, 329/118, 329/140, 329/140, 329/149, 329/159, 329/204, 
329/227, 329/228, 329/232, 329/238, 329/347, 329/348, 329/364, 329/439, 329/442, 329/450, 329/50, 
329/51, 329/54, 329/55, 329/56, 593, 612/40, 612/44, 612/59, 612/7, 613/4, 614/1, 614/4, 615/1, 
617/4, 617/5, 617/6, 670 
 
Šifra katastrske občine: 992 Polzela 
Parcela: *575, *768, 1122/1, 1125/117, 1125/118, 1125/119, 1125/120, 1125/121, 1125/122, 
1125/123, 1125/124, 1125/125, 1125/126, 1125/129, 1125/132, 1125/134, 1125/135, 1125/136, 
1125/137, 1125/138, 1125/139, 1125/140, 1125/141, 1125/142, 1125/143, 1125/144, 1125/145, 
1125/146, 1125/147, 1125/148, 1125/149, 1125/150, 1125/151, 1125/152, 1125/153, 1125/169, 
1125/172, 1125/173, 1125/174, 1125/176, 1125/177, 1125/178, 1125/184, 1125/185, 1125/187, 
1125/188, 1125/189, 1125/190, 1125/191, 1125/193, 1125/194, 1125/195, 1125/196, 1125/197, 
1125/198, 1125/199, 1125/224, 1125/230, 1125/231, 1125/232, 1125/233, 1125/234, 1125/245, 
1125/246, 1125/247, 1125/248, 1125/249, 1125/250, 1125/251, 1125/252, 1125/253, 1125/254, 
1125/255, 1125/256, 1125/257, 1125/258, 1125/259, 1132, 1162/1, 1162/2, 1162/3, 1162/4, 306/14, 
306/15, 306/17, 306/22, 306/24, 306/25, 306/26, 306/33, 306/38, 306/48, 306/50, 326/207, 326/50, 
326/51, 326/52, 326/53, 326/54, 326/55, 326/83, 326/84, 326/85, 928/120, 928/121, 928/122, 928/123, 
928/124, 928/125, 928/126, 928/127, 928/128, 928/129, 928/130, 928/131, 928/132, 928/133, 
928/137, 928/138, 928/140, 928/141, 928/142, 928/143, 928/144, 928/145, 928/150, 928/151, 928/155 
Del parcele: 1122/1, 1122/1, 1125/116, 1163, 1165/1, 306/13, 306/17, 306/18, 306/19, 306/20, 
306/24, 306/26, 306/32, 306/40, 306/48, 306/49, 326/151, 326/152, 326/153, 326/157, 326/160, 
326/161, 326/314, 326/337, 326/50, 326/51, 326/52, 326/53, 326/54, 326/55, 326/56, 326/56, 326/57, 
326/57, 326/58, 326/59, 326/83, 326/84, 326/85, 928/115, 928/116, 928/117, 928/118, 928/119, 
928/135, 928/146, 928/150, 928/152, 928/153, 928/154, 928/157, 928/158, 928/167, 928/177, 
928/179, 928/183, 928/184, 928/185, 928/91 
 
IME: Letuš 
Šifra katastrske občine: 984 Letuš 
Parcela: *84, 1233, 1238, 1239/2, 1280, 1308, 1309, 1314, 1318, 1319/1, 1319/2, 1320, 1321, 1322/1, 
1322/2, 1323, 1324, 1325, 1326, 1333 
Del parcele: 1223, 1226, 1228, 1229/2, 1230, 1231/1, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1239/1, 1240, 
1241, 1243, 1244, 1245/1, 1245/2, 1250, 1253/2, 1254, 1276, 1277, 1278, 1279, 1281, 1287, 1288, 
1289/1, 1289/2, 1304, 1305, 1306, 1307, 1310, 1311/1, 1311/2, 1312, 1313, 1315, 1316, 1327, 1328, 
1329, 1330, 1331, 1332, 1335, 1352, 1361, 1362, 1363, 1378/1 
 
IME: Podvin, PV-1/97 
Šifra katastrske občine: 982 Podvin 
Parcela: 334/2, 385, 386, 387, 388, 389, 390/5 
Del parcele: 331/1, 332/2, 334/1, 336/1, 336/2, 336/5, 337, 340, 390/1, 390/2, 390/3, 391/1, 391/2, 
392/1, 634, 643 
 
Šifra katastrske občine: 983 Male Braslovče 
Parcela: 450/12, 450/13, 450/14, 450/15, 450/16, 450/17, 450/18, 450/19, 450/26, 450/27, 450/28, 
450/29, 450/37, 450/38, 450/39, 450/40, 450/41, 450/45, 450/46, 575/4, 655 
Del parcele: 450/10, 450/11, 450/25, 450/33, 450/34, 450/35, 450/36, 450/9, 575/1, 575/2, 575/5, 
575/8, 654/1, 654/45, 655 
 
IME: Rečica V-1(VR-1/81), Rečica V-2, RP-2/2000 
Šifra katastrske občine: 973 Rečica ob Paki  
Parcela: 115/2, 115/3, 126/1, 126/2, 126/4, 128, 156, 157, 158/1, 158/2, 159, 160/1, 160/2, 161, 164, 
165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 170/1, 173, 174, 
175/1, 175/2, 179/1, 179/2, 180, 182/1, 182/2, 185, 186, 188, 191/1, 191/2, 192/1, 192/2, 193/1, 193/2, 
194/1, 194/2, 195, 196, 199/1, 199/2, 200/1, 200/2, 202, 203, 204, 205, 595, 596, 597, 600/1, 600/2, 
600/3, 600/4, 601/1, 601/2, 601/3, 601/4, 602/1, 602/2, 602/3, 602/4, 603, 604/1, 604/2, 604/3, 605/1, 
605/2, 605/3, 606/1, 606/2, 606/3, 607/1, 607/2, 607/3, 607/4, 609, 610/1, 610/2, 610/3, 885/4, 887/2, 
890/2, 893/1, 893/2, 895, 896, 951/12, 952/4 
Del parcele: 115/1, 124/1, 124/3, 125/2, 126/3, 127, 130/1, 130/2, 154/2, 155, 163/2, 165/1, 165/6, 
206/1, 206/2, 207, 208/1, 210, 213/1, 213/2, 228/1, 228/2, 228/3, 230, 590, 591, 592, 594/1, 594/2, 



 

 

594/3, 608/1, 609, 610/1, 610/3, 615, 616, 618, 619, 620, 885/3, 885/4, 885/4, 887/2, 890/2, 890/6, 
891/1, 893/1, 893/3, 895, 951/1, 951/11, 952/1, 955, 956/2, 965, 967, 968, 970 
 
IME: Šmartno ob Paki 
Šifra katastrske občine: 970 Gavce 
Parcela: 226, 228/1, 228/2, 228/3, 228/5, 229, 231/10, 231/11, 231/12, 231/3, 231/5, 231/6, 231/7, 
231/8, 231/9, 232, 233/1, 233/2, 233/4, 233/5, 235, 236/1, 236/3, 33/10, 33/11, 33/12, 33/13, 33/5, 
33/7, 33/8, 33/9, 34/3, 35/8, 35/9, 36/1, 36/3, 38/2, 38/3, 39/8, 462 
Del parcele: 222, 231/4, 234, 236/2, 237, 31, 33/16, 33/4, 33/6, 34/2, 35/1, 36/3, 38/1, 38/4, 39/4, 
39/5, 39/6, 39/7, 451/2, 454/8, 461/2, 462 
 
Šifra katastrske občine: 971 Paška vas 
Parcela: 570/6 
Del parcele: 570/5, 809/8, 809/9 
 
Šifra katastrske občine: 972 Šmartno ob Paki 
Parcela: 1/4, 1/5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 
Del parcele: 1/1, 1/2, 1/3, 11/1, 14, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 745/1, 745/2, 755/1, 760/1, 
760/2, 760/6, 761/1, 761/4, 8/1, 8/10, 8/6, 8/7, 8/8 
 
 
ŠIRŠE VODOVARSTVENO OBMOČJE – VVO III 
 
IME: Breg, VBP-2/02 
Šifra katastrske občine: 988 Spodnje Gorče 
Parcela: *249, *251, 961/1, 962/10, 962/11, 962/12, 962/13, 962/14, 962/15, 962/16, 962/17, 962/18, 
962/19, 962/20, 962/21, 962/22, 962/23, 962/24, 962/25, 962/26, 962/27, 962/28, 962/29, 962/30, 
962/31, 962/32, 962/33, 962/34, 962/35, 962/36, 962/37, 962/39, 962/40, 962/41, 962/50, 962/52, 
962/53, 962/9, 966, 968 
Del parcele: 961/1, 961/1, 962/38, 962/41, 962/42, 962/7, 962/8, 967 
 
Šifra katastrske občine: 991 Orla vas 
Parcela:  
Del parcele: 329/140 
 
Šifra katastrske občine: 992 Polzela 
Parcela: *415, *427, *482, *503, *579, *595, *648, *649, *689, 1122/3, 1122/4, 1125/100, 1125/101, 
1125/102, 1125/103, 1125/104, 1125/105, 1125/106, 1125/107, 1125/108, 1125/109, 1125/110, 
1125/111, 1125/112, 1125/113, 1125/114, 1125/115, 1125/116, 1125/160, 1125/170, 1125/171, 
1125/236, 1125/237, 1125/238, 1125/57, 1125/59, 1125/60, 1125/61, 1125/67, 1125/68, 1125/69, 
1125/70, 1125/71, 1125/72, 1125/73, 1125/74, 1125/75, 1125/76, 1125/77, 1125/78, 1125/79, 
1125/80, 1125/81, 1125/82, 1125/83, 1125/84, 1125/85, 1125/86, 1125/87, 1125/88, 1125/89, 
1125/90, 1125/91, 1125/92, 1125/93, 1125/94, 1125/95, 1125/96, 1125/97, 1125/98, 1125/99, 1133/6, 
1158/5, 1160, 1161, 1164, 1166/1, 1166/2, 1175, 306/10, 306/11, 306/12, 306/19, 306/2, 306/29, 
306/3, 306/30, 306/31, 306/34, 306/35, 306/4, 306/5, 306/51, 306/6, 306/7, 306/8, 306/9, 885/3, 885/4, 
897/6, 899/1, 899/3, 900/1, 900/11, 900/14, 900/15, 900/16, 900/17, 900/20, 900/21, 900/22, 900/23, 
900/24, 900/25, 900/26, 900/3, 900/5, 900/6, 900/7, 900/8, 901/1, 901/3, 901/5, 901/6, 901/7, 901/8, 
902/2, 902/3, 902/4, 905, 906, 907/1, 907/10, 907/11, 907/2, 907/3, 907/4, 907/5, 907/6, 907/7, 907/8, 
907/9, 908/2, 908/3, 908/4, 909/2, 928/1, 928/104, 928/105, 928/109, 928/110, 928/111, 928/112, 
928/113, 928/114, 928/13, 928/14, 928/15, 928/16, 928/162, 928/163, 928/165, 928/166, 928/169, 
928/17, 928/170, 928/171, 928/174, 928/18, 928/182, 928/19, 928/20, 928/21, 928/22, 928/24, 928/25, 
928/26, 928/27, 928/28, 928/30, 928/31, 928/32, 928/33, 928/34, 928/35, 928/36, 928/37, 928/38, 
928/39, 928/40, 928/41, 928/42, 928/43, 928/44, 928/45, 928/46, 928/47, 928/48, 928/49, 928/50, 
928/51, 928/52, 928/57, 928/58, 928/59, 928/60, 928/63, 928/64, 928/65 
Del parcele: *345, *393, *410/1, *410/2, *748, 1114/1, 1114/4, 1122/1, 1125/116, 1125/235, 1125/55, 
1125/56, 1125/57, 1125/58, 1125/65, 1125/66, 1133/1, 1133/7, 1133/8, 1133/9, 1158/3, 1158/4, 1163, 
1165/1, 1165/2, 1174, 306/1, 306/13, 306/17, 306/18, 306/19, 306/32, 306/36, 885/6, 887, 896/1, 
896/7, 897/3, 897/6, 899/4, 899/5, 900/12, 900/13, 900/2, 900/27, 900/3, 900/9, 901/2, 902/1, 903, 
904, 909/1, 910, 912/1, 912/2, 912/6, 928/10, 928/11, 928/115, 928/116, 928/117, 928/118, 928/119, 



 

 

928/12, 928/167, 928/173, 928/175, 928/182, 928/29, 928/53, 928/54, 928/56, 928/61, 928/62, 928/66, 
928/68, 928/72, 928/73, 928/74, 928/75, 928/79, 928/9 
 
IME: Letuš 
Šifra katastrske občine: 984 Letuš 
Parcela: *115, *116, *117, *123, *124, *125, *188, *200, *52, *65, *66, *67, *68/1, *68/2, *69/1, *70/1, 
*70/2, *71/1, *93, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1032, 1043/1, 1043/3, 1044, 1045, 1046, 1047, 
1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056/1, 1056/2, 1057, 1058, 1059/1, 1059/2, 1060, 
1061, 1062, 1064, 1065, 1066, 1067, 1229/1, 1231/1, 1231/2, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 
1290, 1291, 1292/1, 1292/2, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 
1334/1, 1334/2, 1334/3, 1337, 1338, 1340/1, 1340/2, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1347, 1348, 
1349, 1350, 1351, 1375/4 
Del parcele: *127, 1022, 1028, 1031, 1033, 1034, 1036, 1037, 1039, 1041, 1043/2, 1068, 1225, 1226, 
1227/3, 1228, 1229/2, 1230, 1231/1, 1232, 1281, 1287, 1288, 1289/1, 1289/2, 1304, 1305, 1306, 
1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1335, 1336, 1352, 1353, 1362, 1363, 1378/1 
Šifra katastrske občine: 985 Dobrovlje 
Parcela: *126, 604, 605, 606/2, 607, 610 
Del parcele: 600, 602/1, 602/2, 603, 606/1, 609, 613/2, 613/3, 684/3 
 
IME: Podvin, PV-1/97 
Šifra katastrske občine: 973 Rečica ob Paki  
Parcela:  
Del parcele: 402/4, 965 
 
Šifra katastrske občine: 982 Podvin 
Parcela: 394/1, 394/2, 394/3, 394/5, 394/6, 409/12, 409/13, 409/3, 409/5, 409/6, 409/7 
Del parcele: 390/1, 391/2, 394/4, 396, 409/11, 409/8, 409/9, 643 
 
Šifra katastrske občine: 983 Male Braslovče 
Parcela: 450/1, 450/2, 450/20, 450/21, 450/22, 450/23, 450/24, 450/3, 450/30, 450/31, 450/32, 450/4, 
450/43, 450/44, 450/5, 450/6, 450/7 
Del parcele: 450/10, 450/11, 450/25, 450/33, 450/42, 450/8, 450/9, 654/1, 654/5, 654/9, 655, 658 
 
IME: Rečica V-1(VR-1/81), Rečica V-2, RP-2/2000 
Šifra katastrske občine: 969 Veliki vrh 
Parcela:  
Del parcele: 546/2 
 
Šifra katastrske občine: 970 Gavce 
Parcela:  
Del parcele: 455/1, 457, 463 
 
Šifra katastrske občine: 973 Rečica ob Paki  
Parcela: 1/124, 1/126, 1/131, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/81, 1/82, 1/85, 1/86, 1/87, 1/88, 1/89, 133, 
134/1, 134/3, 140, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 142, 143, 145, 146, 148, 149/1, 149/2, 150, 152, 
153/1, 153/2, 154/1, 231, 233/2, 234, 235, 236/10, 236/11, 236/12, 236/13, 236/14, 236/15, 236/3, 
236/4, 236/5, 236/8, 236/9, 237/2, 239/2, 241/3, 241/4, 241/5, 242/1, 242/2, 243/1, 243/2, 243/3, 245, 
246/1, 246/2, 247/1, 247/2, 247/3, 248, 250/1, 250/2, 250/5, 251, 253, 254/1, 254/2, 260, 266, 267, 
279/1, 608/2, 611/4, 612, 613/1, 613/2, 614/1, 614/2, 614/4, 614/5, 621/2, 622/1, 622/3, 622/4, 622/5, 
622/6, 622/7, 622/8, 623, 624/1, 624/2, 624/3, 625, 627, 643/2, 66/5, 886/1, 886/3, 887/1, 887/3, 
890/1, 890/3, 890/4, 890/5, 891/2, 891/3, 891/4, 891/5, 891/6, 891/7, 892, 893/3, 959/2 
Del parcele: 1/1, 1/127, 1/128, 1/20, 1/80, 1/90, 1/91, 1/130, 130/2, 132, 134/2, 134/3, 137/1, 137/2, 
139/1, 139/2, 154/2, 155, 225/2, 225/3, 228/1, 228/3, 230, 247/2, 249/2, 250/3, 250/4, 255, 259, 262, 
265, 268, 271, 274, 277, 279/1, 279/2, 280, 283, 286, 289, 525/1, 528, 534, 536/1, 536/2, 536/5, 
536/6, 539, 541, 558, 559, 561/1, 562, 563/1, 563/2, 565, 608/1, 609, 610/1, 610/3, 612, 615, 620, 
621/1, 622/2, 622/7, 626, 628/1, 628/2, 629/1, 629/3, 643/1, 645/1, 645/1, 645/2, 645/3, 66/1, 66/4, 
885/1, 885/3, 885/4, 885/5, 886/1, 886/3, 887/2, 890/2, 890/6, 891/1, 893/1, 893/3, 895, 951/11, 951/2, 
952/1, 952/2, 955, 956/2, 957, 960/1, 961/3, 965 
 
Šifra katastrske občine: 981 Dobrič 



 

 

Parcela: 190/2 
Del parcele: 189, 190/1, 190/2, 191/1, 192/12, 867 
 
IME: Šmartno ob Paki 
Šifra katastrske občine: 969 Veliki vrh 
Parcela: 208/3, 211/3, 212/1, 212/2, 212/3, 225/4, 225/5, 225/6, 225/9, 231, 232/1, 232/2, 233, 234, 
235, 236, 237, 238/1, 238/2, 238/3, 238/4, 239/1, 240, 241/1, 241/2, 243, 244/1, 244/2, 244/3, 245, 
246, 247, 248, 249/1, 250, 252, 254, 255, 256/1, 256/2, 256/3, 257, 258, 259/1, 259/2, 259/3, 259/4, 
259/5, 259/6, 260, 261/1, 261/2, 262, 263/2, 263/3, 263/4, 263/5, 264, 265/2, 265/4, 265/5, 265/6, 267, 
268, 269, 272, 273, 274, 275, 276/1, 276/2, 277, 279, 281/2, 282, 283/1, 283/2, 284/1, 284/2, 285, 
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297/1, 297/2, 302/1, 302/2, 302/3, 305, 306, 307/1, 
307/2, 308/1, 308/2, 310/3, 314/1, 314/2, 315/1, 317, 318/1, 318/2, 320, 321/2, 321/3, 321/4, 321/5, 
328, 330, 331/2, 331/3, 331/4, 331/5, 342/2, 352/2, 546/3, 547/1, 548/2, 549/1 
Del parcele: 140/3, 146/1, 208/3, 208/4, 211/2, 211/4, 222/1, 222/2, 222/4, 225/1, 225/3, 226, 227/1, 
227/2, 227/3, 229, 230, 239/2, 300, 310/2, 311, 316, 319, 321/1, 321/6, 321/7, 328, 331/1, 331/3, 332, 
341/2, 341/3, 342/2, 343, 344, 346, 348/1, 348/2, 352/1, 355/7, 355/8, 541, 547/4, 548/1, 549/1 
 
Šifra katastrske občine: 970 Gavce 
Parcela: 118/2, 118/3, 123/2, 124, 125, 126, 127, 129/2, 129/3, 129/4, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 
131/5, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 135/1, 135/2, 
135/3, 136/2, 136/3, 136/4, 137, 138, 139/1, 139/2, 140, 144/1, 144/4, 144/5, 144/6, 144/7, 145/1, 
145/2, 148, 149, 150, 151, 152/1, 152/2, 153/1, 153/2, 156, 157, 158, 160, 161, 162/1, 162/2, 165, 
166/1, 166/2, 167, 168, 169/1, 169/2, 170, 171/1, 171/2, 171/3, 173/1, 173/10, 173/11, 173/2, 173/3, 
173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, 174, 175/1, 175/3, 176, 177, 178, 179, 180/1, 180/2, 180/3, 
180/4, 180/5, 180/6, 181, 182, 183/1, 183/2, 184/1, 184/2, 185/1, 185/2, 186, 187/1, 187/2, 187/3, 
187/4, 187/5, 188, 189, 190/1, 190/10, 190/11, 190/12, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/7, 
190/8, 190/9, 191/1, 191/2, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205/1, 205/2, 
205/3, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 206/6, 207/1, 207/10, 207/11, 207/12, 207/2, 207/3, 207/4, 
207/5, 207/6, 207/7, 207/8, 207/9, 208/1, 208/2, 211, 212, 213/1, 213/2, 213/3, 213/4, 213/5, 213/7, 
213/8, 214/1, 214/2, 214/3, 215, 218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 218/5, 218/6, 219/1, 219/2, 221, 222, 223, 
227, 233/3, 239, 240/1, 240/2, 241/1, 241/2, 242/2, 243/1, 243/2, 243/3, 243/4, 244, 245, 246/1, 
246/10, 246/11, 246/12, 246/2, 246/3, 246/4, 246/5, 246/6, 246/7, 246/8, 246/9, 247/1, 247/5, 247/7, 
248/1, 248/2, 248/3, 248/4, 248/5, 248/6, 248/7, 249, 250, 251, 252, 254/1, 254/2, 254/3, 261, 262, 
263, 308/1, 329/2, 332, 333, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 345/1, 345/2, 347, 35/1, 351, 352, 
353, 354, 355, 356/1, 356/2, 358/1, 358/2, 358/3, 358/4, 359, 362/2, 363, 364/1, 364/2, 364/3, 365, 
366, 369, 37/2, 37/3, 370/1, 370/2, 371, 372/1, 372/2, 375/1, 375/2, 378/1, 378/2, 378/3, 379, 381, 
382, 383/1, 383/2, 383/3, 385, 386, 387, 388/1, 388/2, 389, 390/1, 390/2, 390/3, 390/4, 391/2, 391/3, 
391/4, 392, 393, 394, 395/1, 395/2, 395/3, 396, 397/1, 397/3, 399, 40/1, 40/2, 40/3, 402, 403/1, 403/2, 
404/1, 404/2, 405/2, 41/1, 41/2, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 417/1, 417/2, 42/4, 42/5, 425/2, 425/3, 428, 
429/1, 430, 431, 432, 434/1, 435, 436, 437, 440/1, 449/1, 449/2, 454/1, 454/2, 454/3, 454/4, 454/5, 
454/6, 454/7, 455/2, 456, 458, 460/1, 460/2, 465, 76/1, 76/3, 78, 82/1, 82/2, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 
86/3, 87/3, 87/4, 87/5, 88, 89, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2 
Del parcele: 114/1, 114/3, 114/4, 116, 118/2, 118/3, 119/1, 119/5, 123/1, 123/3, 123/4, 124, 144/3, 
222, 234, 236/2, 237, 247/2, 247/3, 247/6, 254/1, 256/3, 257, 258, 259, 260, 264, 265, 307, 308/2, 
309/1, 328, 329/1, 329/2, 330/1, 330/2, 35/1, 35/5, 36/3, 360, 362/1, 37/1, 37/3, 38/1, 38/4, 39/4, 39/5, 
39/6, 39/7, 405/1, 405/2, 405/3, 408/1, 408/2, 41/3, 416, 418/1, 419, 425/1, 425/4, 425/5, 440/2, 443, 
444/3, 451/2, 453, 454/8, 457, 459/1, 73, 76/1, 77, 78, 79, 82/1, 83, 84 
 
Šifra katastrske občine: 972 Šmartno ob Paki 
Parcela: 744 
Del parcele: 1/1, 1/2, 1/3, 11/1, 14, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/2, 745/1, 755/1 
 



 

 

PRILOGA 3: 
 

 
Preglednica 1.1 

     

      
CC.Si ** I STANOVANJSKE STAVBE 1,3 VVO I VVO II VVO III 

111 1 Enostanovanjske stavbe - - + 
112 2 Večstanovanjske stavbe - - + 
113 3 Stanovanjske stavbe za posebne namene - -  + 

  
     

CC.Si II NESTANOVANJSKE STAVBE 1,3 VVO I VVO II VVO III 
121 1 Gostinske stavbe - - + 
122 2 Upravne in pisarniške stavbe - - + 

12301 3 Trgovske stavbe - - + 
12302 4 Sejemske dvorane, razstavišča - - + 
12303 5 Bencinski servisi - - - 

12304 6 Stavbe za druge storitvene dejavnosti - - + 
1241 7 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih 

komunikacij in z njimi povezane stavbe - - pd9 

1242 8 Garažne stavbe - - pd 

1251 9 Industrijske stavbe - - - 
1252 10 Rezervoarji, silosi in skladišča, razen rezervoarjev za 

zemeljski plin ter silosov in skladišč nenevarnih snovi - - - 

 10a Silosi in skladišča nenevarnih snovi - - pd 
 10b Rezervoarji za zemeljski plin - - - 

1261 11 Stavbe za kulturo in razvedrilo - - + 
1262 12 Muzeji in knjižnice - -  + 
1263 13 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo  - - pd 
1264 14 Stavbe za zdravstvo - - pd 
1265 15 Športne dvorane - - + 
12711 16 Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z rastlinjaki, ki niso 

uvrščeni med nezahtevne ali enostavne objekte - - pd 

12712 17 Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine) - - pd 
 17a Stavbe za rejo živali (več kot 5 glav velike živine) - - pp 

12713 18 Stavbe za spravilo pridelka - - pd 
12714 19 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe - - pd 
12721 20 Stavbe za opravljanje verskih obredov - -  + 
12722 21 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti - - pd 
12730 22 Kulturni spomeniki + + + 
12740 23 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje - - + 

  
     

CC.Si III OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE 1,3 VVO I VVO II VVO III 
21110 1 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste - - pip2 
21120 2 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne 

ceste  - pd + 

21210 4 Glavne in regionalne železnice - - pip 
21220 5 Mestne železnice - - - 
21311 6 Letališke steze in ploščadi razen helikopterskega letališča nad 

terenom na delu zgradbe - - - 

 6a Helikoptersko letališče nad terenom na delu stavbe - - pp8 
21312 7 Letalski navigacijski objekti - + + 
21410 8 Mostovi in viadukti - - pd 



 

 

21420 9 Predori in podhodi  - - - 
21510 10 Pristanišča in plovne poti - - - 
21520 11 Pregrade in jezovi - -  pd 
21530 12 Dovodni in odvodni kanali ter osuševalni sistemi, razen 

namakalnih sistemov - - + 

 12a Namakalni sistemi - pp21 pp21 
  

     

CC.Si IV CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN 
ENERGETSKI VODI 1,3 VVO I VVO II VVO III 

22110 1 Naftovodi in prenosni (transportni) plinovodi, razen za 
zemeljski plin - - - 

 1a Prenosni plinovodi za zemeljski plin - - - 
22121 2 Prenosni vodovodi  - pd pd 
22122 3 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode - - pd 
22130 4 Prenosna komunikacijska omrežja - - + 
22140 5 Prenosni elektroenergetski vodi - - + 
22210 6 Distribucijski plinovodi, razen za zemeljski plin - - - 

 6a Distribucijski plinovodi za zemeljski plin - - pd 
22221 7 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo pd + + 
22222 8 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak - - + 
22223 9 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti pd + + 
22231 10 Cevovodi za odpadno vodo15 -16,6 pd6,7 pd6,7 

 11a Iztok ali iztočni objekt za odvajanje industrijske odpadne vode 
na površje tal ali s ponikanjem v tla - - pp12 

 11 b Iztok ali iztočni objekt za odvajanje komunalne odpadne vode 
na površje tal ali s ponikanjem v tla - - pd22 

 11 c Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode 
z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin 
na površje tal ali s ponikanjem v tla čez lovilnik olj 

- -  pd20 

 11 d Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode  
neposredno v površinsko vodo - - pd 

 11 e Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske vode s strešnih 
površin na površje tal ali s ponikanjem v tla - - pd20 

 12 Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode  
neposredno v površinsko vodo - - pp 

 13 iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske vode s strešnih 
površin na površje tal ali s ponikanjem v tla - +20 +20 

22232 14 Čistilne naprave  - - pip 

22240 15 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska 
komunikacijska omrežja - pd + 

 16 Objekti in naprave za umetno napajanje ali bogatenje 
podzemne vode iz enega vodonosnika v drugega - - - 

  
     

CC.Si V KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI  1,3 VVO I VVO II VVO III 
23010 1 Rudarski objekti (vključno z gramoznicami) - - - 

23020 2 Energetski objekti - - - 
23030 3 Objekti kemične industrije, razen objektov iz 3 a in 3 b - - - 

 3 a Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, v 
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja  - - - 

23030 3 b Obrati, ki pomenijo vir tveganja za okolje zaradi večjih nesreč 
z nevarnimi kemikalijami v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja 

- - - 

23040 6 Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje, 
razen objektov iz 3 a in 3 b - - - 



 

 

   
    

CC.Si VI DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI  1,3 VVO I VVO II VVO III 
24110 1 Športna igrišča - - pd 
24122 2 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti 

čas, razen igrišča za golf  - - + 

  Igrišče za golf -  - - 
24201 3 Vojaški objekti - - - 
24202 4 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na 

ogroženih območjih - - pd 

24203 5 Odlagališča odpadkov ter objekti za zbiranje in predelavo 
odpadkov, razen odlagališč nenevarnih in inertnih odpadkov 
ter objektov za zbiranje in predelavo nenevarnih in inertnih 
odpadkov 

- - - 

 5 a Odlagališča nenevarnih in inertnih odpadkov ter objekti za 
zbiranje in predelavo nenevarnih in inertnih odpadkov - - - 

24204 6 Pokopališča - - - 
24205 7 Parkirišča (prometne površine zunaj vozišča) - - pp2 

24205 8 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje  - - pd 
      

Preglednica 1.2   
    

  IZVAJANJE GRADBENIH DEL 1,3 VVO I VVO II VVO III 
 1 Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na 

zemljišču s površino, večjo od 1 ha - - pd 

 2 Parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave (brez  
vzdrževanja vozil in strojev ) - - + 

 3 Prostor za  vzdrževanje vozil in strojev ali začasna skladišča 
za goriva in maziva ali gradbena kemična sredstva  -  - + 

 4 Sanitarije na gradbišču  -10 -10 -10 
 5 Začasna skladišča na gradbišču za betonske elemente - - + 
 6 Oskrba strojev in naprav z gorivom na gradbišču (pretakanje 

goriva) - - + 

 7 Izkopi na gradbišču - - +5 

 8 Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona ipd., strojev za 
geotehnično vrtanje in rezkalnikov na gradbišču - - + 

 9 Uporaba brizganega betona - - + 
 10 Uporaba odpadnega gradbenega materiala  - - + 
 11 Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s 

predelavo odpadkov, za gradnjo objektov - - + 

 12 Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo 
snovi, škodljive za vodo - - - 

 13 Čiščenje in obdelava površin objektov in gradbenega 
materiala, če pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje 
fasade) 

- + + 

 14 Spreminjanje morfologije zemljišč z nasipavanjem ali 
odstranjevanjem zemljine  - - pd 

 15a Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega vira  - - pd 
 15b Gradnja tesnilnih zaves za preostalo - - - 
 16 Injektiranje  - - pd4 
 17 Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem, 

izkopom ali zabijanjem  - - pd 

 18 Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako - - pd 

 19 Vgradnja pilotov s cementacijo v vrtini  - - + 
 20 Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge  namene  (za - - pd11 



 

 

namakanje, oskrbo s tehnološko vodo, uporabo geotermalne 
energije…) 

 21 Vrtanje in izvedba vodnjaka za oskrbo s pitno vodo in za 
potrebe državnega monitoringa stanja voda pd11 pd11 pd11 

      
Preglednica 1.3  

    

  NEZAHTEVNI OBJEKTI * 1,3 VVO I VVO II VVO III 
 1 Objekti za lastne potrebe:    
  drvarnica, enoetažna pritlična lopa, uta, utrjene dovozne poti + + + 
  garaža, steklenjak, bazen - + + 
  nepretočna greznica, greznica - - -18 
  pretočna greznica - - - 
 2 Ograje + + + 
 3 Škarpe in podporni zidovi + + + 
 4 Pomožni infrastrukturni objekti:    
  pločnik, kolesarska steza, postajališče, bazne postaje 

namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, antenski 
drog, prostor s telekomunikacijsko opremo v zabojniku, 
pomožni objekti  za spremljanje stanja okolja, pomožni objekti 
vodne infrastrukture 

- + + 

  mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo manjšo od 50 
populacijskih enot -19 pd pd 

 5 Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:     
  kozolec, senik, skedenj, kmečka lopa, gozdna cesta, grajena 

gozdna vlaka, poljska pot, betonsko korito + + + 

  silos, vodni zbiralnik vkopan v tla, rastlinjak, obora za rejo 
divjadi - pd + 

  gnojišče, zbiralnik gnojnice in gnojevke -17 pd13 +13 

 6  Začasni objekti, namenjeni za sezonsko turistično ponudbo in 
prireditve     

  kiosk, tipski zabojnik, pomol - + + 
 7 Spominsko obeležje pd + + 
 8 Objekti za oglaševanje - + + 
 9 Prijavnica - + + 
 10 Objekti za telekomunikacijsko opremo pd + + 
          
  ENOSTAVNI OBJEKTI* 1,3 VVO I VVO II VVO III 
 1 Objekti za lastne potrebe:    
  nadstrešek, zbiralnik za kapnico, utrjena dvorišča + + + 
  zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo - - - 
  rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na 

objekt,  - -14 pd 

  mala komunalna čistilna naprava zmogljivosti manjšo od 50 
populacijskih enot - - - 

  enoetažni pritlični objekt - + + 
 2 Pomožni infrastrukturni objekti:    
  pomožni cestni objekti, razen objektov za odvodnjavanje cest 

in cestninske postaje 
pomožni železniški objekti, razen objektov za odvodnjavanje 
železniških tirov,  
pomožni letališki objekti, 
pomožni pristaniški objekti razen objektov za odvodnjavanje 
pristaniške ploščadi, 
pomožni žičniški objekti,  
pomožni energetski objekti, 

- + + 



 

 

telekomunikacijske antene in oddajniki, katerih uporabni signal 
ne pokriva več kakor 100-metrski pas okoli oddajne točke, 
pomožni komunalni objekti, razen tipskih ali montažnih 
greznic, malih tipskih čistilnih naprav in zbiralnic ločenih frakcij 
komunalnih odpadkov, 
pomožni objekti na mejnih prehodih,   
pomožni objekti za spremljaje stanja okolja, 

  vrtina, potrebna za raziskave, razen vodnjaka pp11,23 pd11 pd11 
  vodnjak - - - 
  objekt za odvodnjavanje cest, cestninska postaja, objekt za 

odvodnjavanje železniških tirov, objekt za odvodnjavanje 
pristaniške ploščadi, objekt za odvodnjavanje pristaniške 
ploščadi  

- pd + 

  tipske ali montažne greznice, male komunalne čistilne 
naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 populacijski enot - - - 

  zbiralnice ločenih frakcij komunalnih odpadkov - - pd 
 3 Pomožni obrambni objekti  - pd + 
 4 Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:     
  čebelnjak, gozdna učna pot, kašča, kozolec, senik, ograje za 

pašo živine, grajena gozdna vlaka, poljska pot + + + 

  hlevski izpust  - pd17 pd13 

  rastlinjak, ribnik, krmišče, molzišče  - - + 
  vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč - - pd11 
 5  Začasni objekti    
  odprt sezonski gostinski vrt, pokrit prostor z napihljivo 

konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, začasna 
tribuna za gledalce na prostem 

- + + 

  pokrit prireditveni prostor s sanitarnimi prostori, cirkus - - + 
 5a Začasni objekti, namenjeni za skladiščenje,  - - + 
 6 Vadbeni objekti, namenjeni za šport in rekreacijo na prostem:    
  kolesarska steza, planinska pot, sprehajalna pot in steza za 

trim  - + + 

  smučišče - - pd 
  športno strelišče - - + 
 7 Vadbeni objekti, namenjeni obrambnim vajam in vajam za 

zaščito, reševanje in pomoč  - - + 

 8 Spominsko obeležje - + + 
 9 Urbana oprema    
  nadkrita čakalnica, javna kolesarnica, javna telefonska 

govorilnica, transparent, skulptura, obešanka + + + 

  vodnjak ali okrasni bazen, otroško igrišče - + + 
  montažna sanitarna enota - -10 -10 
      
  VZDRŽEVANJE OBJEKTOV * 1,3 VVO I VVO II VVO III 
 1 Investicijska vzdrževalna dela:    
  namestitev agregata za proizvodnjo električne energije, 

namestitev naprave za ogrevanje, namestitev sončnega 
zbiralnika ali sončnih celic, namestitev toplotne črpalke, 
namestitev vetrnice za proizvodnjo električne energije, 
namestitev klima naprav, izvedba notranjih instalacij, izvedba 
klančin za dostop v object, ureditev dvorišč, vgradnja strešnih 
oken, namestitev hišnih TV anten 

+ + + 

  izvedba vrtine za geosondo - - pd 
      
  REDNA VZDRŽEVALNA DELA VVO I VVO II VVO III 
  Redna vzdrževalna dela + + + 



 

 

      
 
 
Pomen oznak:  
 

* Nezahtevni in enostavni objekti so objekti v skladu s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na 
zahtevnost 
 
** Nazivi vrst objektov, ki so navedeni v prvem stolpcu Preglednice 1, so nazivi objektov v skladu s 
predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov 
državnega pomena (v nadaljnjem besedilu: CC.Si) 
 
VVO I pomeni najožje vodovarstveno območje. 
 
VVO II pomeni ožje območje. 
 
VVO III pomeni širše vodovarstveno območje. 
 
+ pomeni, da je poseg v okolje dovoljen; 
 
– pomeni, da je poseg v okolje prepovedan; 
 
pd pomeni, da so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje 
gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter izdano vodno 
soglasje; 
 
pp pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del in se 
zanje lahko izda vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za 
onesnaženje in je iz rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega 
posega sprejemljivo in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega telesa 
izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je 
tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo; 
 
pip pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del, kadar 
gre za poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim 
načrtom, ki je sprejet v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, ter predpisi, ki 
urejajo umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, in za katerega je izvedena 
celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja. Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih 
ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi ugotovitev 
analize tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu 
ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu. 
 
1 Z gradnjo stavb na ožjem vodovarstvenem območju se ne sme posegati v območje nihanja 
podzemne vode v vodonosniku. Prav tako se z gradnjo ne sme zmanjšati krovna plast, če je ta 
upoštevana pri določanju zmanjšanega obsega ali ukrepov ožjega vodovarstvenega območja. 
Območje nihanja podzemne vode v vodonosniku je območje med najvišjo in najnižjo izmerjeno 
gladino oziroma nivojem podzemne vode v nizu meritev gladine podzemne vode. Kot niz 
meritev gladine podzemne vode se upošteva podatke monitoringa podzemne vode na 
vodovarstvenem območju, ki ga vodu Agencija RS za okolje, ali podatke meritev gladine 
podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem 
dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatke meritev z avtomatskimi merilci 
nivojev  podzemne vode ali vsaj dvakrat mesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na 
vodovarstvenem območju, v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih 
na območju predvidenega posega izvaja investitor. 
 
2 Zagotoviti je treba zajetje in čiščenje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest. 
 



 

 

3 Objekte ali naprave na širšem vodovarstvenem območju je treba graditi nad srednjo gladino 
podzemne vode. Če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10%, 
je gradnja izjemoma dovoljena tudi globlje. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali 
črpati podzemno vodo, je za to potrebno vodno soglasje. Srednja gladina oziroma nivo podzemne 
vode je srednja vrednost v nizu meritev med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem 
podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upošteva podatke monitoringa 
podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki ga vodu Agencija RS za okolje ali podatke 
meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev 
predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode ali podatke meritev z 
avtomatskimi merilci nivojev  podzemne vode ali vsaj dvakrat mesečnih ročnih meritev gladine 
podzemne vode na vodovarstvenem območju, v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti 
opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor. 
 
4 Dovoljeno le, če gre za utrditev nestabilnega terena. 
 
5 Izkopi niso dovoljeni, če niso izdelani več kakor 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode razen v 
primerih, kadar je izjemoma dovoljena gradnja iz opombe 3 te priloge. 
 
6 Interno kanalizacijsko omrežje mora biti priključeno na javno kanalizacijsko omrežje. Pred 
uporabo je treba preveriti vodotesnost internega kanalizacijskega omrežja s standardiziranimi 
postopki. 
 
7 Za javno kanalizacijsko omrežje mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost v skladu s 
standardiziranimi postopki. 
 
8 Prepovedano je skladiščenje in pretakanje goriva. 
 
9  Kadar so na postajah vagoni s posodami za prevoz tekočin in plinov naloženi z nevarnimi 
snovmi, morajo biti uvedeni posebni zaščitni ukrepi. 
 
10  Razen, če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje iz stranišč v javno 
kanalizacijo. 
 
11 Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev 
odtekanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po 
prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje  podzemne 
vode ali zajetja. 
 
12 Dovoljeno v primerih, če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali odvajanje v 
javno kanalizacijo tehnično ni izvedljivo ali če na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki zaključuje 
javno kanalizacijo, ni zagotovljena zmogljivost za čiščenje te odpadne vode. Dno ponikovalnice 
mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode.  
 
13 Dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke ali hlevskega izpusta mora biti najmanj 2 m nad 
najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni. 
 
14 Razen če gre za ukrep obstoječih stanovanjskih stavb in je za ukrep treba pridobiti vodno 
soglasje. 
  
15  Prepovedano je odvajati neočiščeno komunalno odpadno vodo neposredno v površinske vode 
ali neposredno ali posredno v podzemne vode. Očiščena odpadna voda, ki se odvaja v vodotok, 
ne sme pred njim ponikati v podzemno vodo ali zajetje. 
 
16 Razen če gre za gradnjo novih cevovodov za komunalno odpadno vodo kot sanacijski ukrep 
obstoječih stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb in je za gradnjo treba pridobiti vodno soglasje. 
 
17 Razen če gre za rekonstrukcijo obstoječih in izjemoma gradnjo novih gnojišč in zbiralnikov 
gnojnice in gnojevke ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na že obstoječem kmetijskem 
gospodarstvu in je za rekonstrukcijo ali gradnjo treba pridobiti vodno soglasje. Dno objektov mora 
biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni. 



 

 

 
18 Razen, če gre za objekte v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in je za gradnjo treba pridobiti vodno soglasje. 
 
19 Razen, če gre za obstoječe objekte, ki morajo zagotoviti odvajanje padavinske odpadne vode v 
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in je 
treba pridobiti vodno soglasje. 
 
20 Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode. 
 
21 Dovoljeno je namakanje z razpršilci ali kapljično namakanje z vodo v skladu z gnojilnim načrtom. 
 
22 Dovoljeno v primerih, če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali če gre za 
začasno rešitev v prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za odpadno 
vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju. Dno 
ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode. 
 
23 Premer vrtanja raziskovalne vrtine je lahko največ 76 mm. 

 
 
 



 

 

PRILOGA 4:          
 

TIP ZAJETJA IME OBČINA 

črpalna vrtina Šmartno ob Paki  Šmartno ob Paki 

črpalna vrtina 
Rečica V-1 (VR-
1/81)  Šmartno ob Paki 

črpalna vrtina Rečica V-2 Šmartno ob Paki 

črpalna vrtina RP-2/2000 Šmartno ob Paki 

črpalna vrtina Letuš Braslovče 

črpalna vrtina Podvin Braslovče 

črpalna vrtina PV-1/97 (Podvin) Braslovče 

črpalna vrtina Breg (Ločica) Polzela 

črpalna vrtina VBP-2/02 (Ločica) Polzela 
 

 
 


