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Številka:  
Datum: 28.5.2004 
 
 
VSEM ŽUPANJAM IN ŽUPANOM 
 
 
Zadeva:  POZIV ZA PRIDOBITEV VODNE PRAVICE ZA RABO VODE ZA 

LASTNO OSKRBO S PITNO VODO 
 
 
Spoštovani, 
 
 
na podlagi zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) morajo gospodinjstva za lastno 
oskrbo s pitno vodo pridobiti dovoljenje. Dovoljenje za uporabo zajetja, namenjenega 
lastni oskrbi gospodinjstva s pitno vodo, pridobi uporabnik vode iz zajetja ali ve� 
uporabnikov, �e je zajetje namenjeno lastni oskrbi s pitno vodo ve� gospodinjstev. 
Postopek za pridobitev dovoljenja za uporabo zajetja, namenjenega lastni oskrbi 
gospodinjstva s pitno vodo, se mora za�eti najkasneje dve leti po uveljavitvi zakona o 
vodah, to je do 10. avgusta. 2004.  
 
Dovoljenje za rabo vode iz zajetja, namenjenega lastni oskrbi gospodinjstva ali ve� 
gospodinjstev, pridobi uporabnik zajetja ne glede na lastništvo zemljiš�a, na katerem 
so objekti in naprave za odvzem vode.  Lastnik ali drug posestnik zemljiš�a, na 
katerem se nahaja zajetje, mora rabo zajetja za namene lastne oskrbe s pitno vodo 
dopustiti, �e vode iz zajetja sam ne rabi ali, �e to omogo�a izdatnost vodnega vira. 
 
Prosimo vas za pomo� pri širokem obveš�anju gospodinjstev, pravnih in drugih oseb, 
ki si oskrbo s pitno vodo zagotavljajo sami, da morajo do 10. avgusta 2004 
posredovati vlogo na Agencijo RS za okolje, Vojkova c. 1b, Ljubljana, na priloženem 
obrazcu. 
 
Predlagamo naslednje na�ine obveš�anja: 

- objava obrazca vloge z napotilom za vložitev vloge v vašem ob�inskem 
�asopisu, 

- direktno pozivanje gospodinjstev po evidencah, s katerimi razpolagate, 
- možnost pridobitve obrazca vloge v vaši informacijski pisarni, 
- napotitev ob�anov na Pisarne Agencije RS za okolje (nahajajo se v Murski 

Soboti, Mariboru, Celju, Novem mestu, Ljubljani, Kranju, Novi Gorici in 
Kopru), kjer bodo lahko izpolnili in oddali vlogo za pridobitev vodnega 
dovoljenja.   
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Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je, preko ustreznih inšpekcijskih služb, 
pristojno za nadzor nad izvajanjem zakona o vodah, zato vas prosimo, da naš poziv 
razumete tudi kot prošnjo za pomo� vsem tistim, ki nimajo dostopa do informacij o 
obveznostih iz zakona o vodah, in jim omogo�ite, da �imprej pridobijo obrazce vlog 
ter jih izpolnjene dostavijo na navedeni naslov. 
 
Prosimo vas tudi, da vlagateljem zahteve za izdajo dovoljenja za uporabo zajetja, 
namenjenega lastni  oskrbi gospodinjstva s pitno vodo, pojasnite, da se jim bo vodna 
pravica podelila brezpla�no. 
   
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na naslov gordana.kerekes@gov.si ali 
tel.: 01 478 40 00 (ga. Gordana Kerekeš, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 
Ljubljana). 
 
 
S spoštovanjem. 
 
 
 
 
                                                                                                     

Mag. Janez Kopa� 
MINISTER 

 
 
Priloga: 
- obrazec vloge 
 


