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Direkcija Republike Slovenije za vode izdaja na podlagi drugega odstavka 14. člena Uredbe o 
organih v sestavi ministrstev (Ur. 1. RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17), 50. člena 
Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. 1. RS, št. 102/04 - UPS, 14/05 - popr., 92/05 - ZJe-s, 
93/05 - ZVMS, 111/05 - odI. US, 126/07, 108/09, 61110 - ZRud-1, 20/11 - odI. US, 57/12, 
101/13 - ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 - GZ in 66/17 - odI. US) in 151.a člena Zakona o 
vodah (ZV-1, Ur. 1. RS, št. 67/02, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 
56/15), naslednje 

PROJEKTNE POGOJE 

Nova gradnja črpališča, investitorke Občine Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, na 
parc. št. 335/1, 207/3, 207/1 in *67, vse k. o. 704 - Čreta, v Občini Hoče-Slivnica, je možna ob 
upoštevanju naslednjih pogojev: 

1. Pogoji tehnične narave: 

1. V projektu za pridobitev vodnega soglasja v fazi PGD mora biti tekstualno in grafično 
ustrezno obdelana in prikazana tudi: 

- zunanja ureditev na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna dispozicija objekta, 
ureditev okolice ter vsa obstoječa in nova komunalna infrastruktura, 

- rešitev odvoda padavinskih voda (načrt komunalne ureditve). 

2. PO 37. členu ZV-1 je gradnja črpališča na vodnem oziroma priobalnem zemljišču 
Polanskega potoka dovoljena, ker gre za gradnjo objekta komunalne infrastrukture. 

3. Najbolj izpostavljeni deli objekta morajo biti skupaj z vso pripadajočo komunalno 
infrastrukturo odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine 
Polanskega potoka, 5 m (vodotok 2. reda). Manjši odmik je dopusten le izjemoma, in sicer 
le na mestu, kjer so prostorske možnosti omejene in jasno utemeljene, vendar ne v 
manjšem od miku od 3 m, za potrebe izvajanja del javne vodnogospodarske službe. Pas 
priobalnega zemljišča v območju ureditve je treba v projektu za pridobitev vodnega soglasja 
jasno označiti in kotirati. 

4. Na odsekih, kjer bo zaradi bližine objekta ogrožena stabilnost brežine, je treba predvideti 
ustrezne ukrepe za zavarovanje brežine. 

5. Vse morebitne vodnogospodarske ureditve struge vodotoka (zavarovanje brežine, izgradnja 
padavinske kanalizacije z iztočno glavo) morajo biti v projektu za pridobitev vodnega 
soglasja v tekstualnem in grafičnem delu jasno obdelane in prikazane. 

6. Morebitno zavarovanje brežine je treba predvideti na ustrezni dolžini brez lokalnih zožitev 
ali razširitev oziroma tako, da bo zagotovljena postopna navezava na obstoječe brežine. 

7. Morebitno obrežno zavarovanje mora biti načrtovano tako, da ne bo posegalo v obstoječi 
profil vodotoka in da se ne bo zmanjšala pretočna sposobnost struge le tega. 

8. Morebitno obrežno zavarovanje mora biti ustrezno dimenzionirano, da bo odporno proti 
erozijskemu delovanju naraslih voda, pri čemer je treba upoštevati danes veljavne ekološko 
naravnane zahteve povezane s posegi v površinske vodotoke. V čim večji možni meri 
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morejo biti uporabljeni naravni materiali, kot so kamen, les in vegetativna zavarovanja. 
Dimenzioniranje in način izvedbe zavarovanje mora biti v projektni dokumentaciji tekstualno 
in grafično ustrezno prikazano. 

9. Na koncu morebitnega zavarovanja na gorvodni in dolvodni strani je treba izvesti talni prag 
iz kamna v betonu v preprečitev izpodjedanja temelja morebitnega obrežnega zavarovanja. 

10. Kanalizacijski sistem za odvajanje prečiščenih padavinskih vod mora biti v celoti načrtovan 
vodotesno. 

11. Po podatkih iz Atlasa okolja Agencije RS za okolje, ki je dostopen na internetu, je razvidno, 
da se obravnavana lokacija s parc. št. 335/1, 207/3, 207/1 in *67, vse k. o. 704 - Čreta, v 
Občini Hoče-Slivnica, nahaja na plazljivo in erozijsko ogroženem območju. Pri gradnji 
objekta morajo biti izvedeni vsi zaščitni ukrepi, da se ne bo povečevala plazljiva in erozijska 
ogroženost območja (odvodnja padavinskih voda ne sme ogrožati sosednjih zemljišč ali 
objektov), v času gradnje pa je treba zagotoviti geomehanski nadzor. 

12. Padavinske vode z obravnavanega območja je treba, če ne obstaja možnost priključitve na 
javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva 
povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, in v kolikor geološke razmere 
za to niso ugodne, kar je treba ustrezno dokazati, je treba padavinske vode speljati v bližnji 
vodotok ali pa razpršeno po terenu. Pri tem mora biti ureditev odvodnje načrtovana tako, da 
ne bodo ogrožena sosednja zemljišča ali objekti in da bodo padavinske vode speljane izven 
plazljivo in erozijsko ogroženega območja. V primeru odvod nje po erozijsko nestabilnih in 
plazljivih tleh je treba predvideti odvod njo po kanaletah ali drugače utrjenih muldah. 

13. Morebitni izpust padavinskih vod v vodotok mora biti predviden in izveden tako, da bo 
izpustna glava oblikovana pod naklonom brežine vodotoka in ne bo segala v njegov svetli 
profil. Po potrebi mora biti opremljena s protipovratno zaklopko. Na območju iztoka mora biti 
struga vodotoka ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. Detajl iztoka mora biti v projektu 
za pridobitev vodnega soglasja tekstualno in grafično ustrezno obdelan in prikazan. 

14. V času izvedbe nameravanega posega je treba načrtovati varnostne ukrepe za primer 
nastopa visokih vod Polanskega potoka s pritoki. 

15. Začasne deponije je treba predvideti izven struge vodotoka ter območja potencialno 
ogroženega z visokimi vodami Polanskega potoka, območja pod vplivom zalednih vod ali 
plazljivo in erozijsko ogroženega območja. 

16. Morebitna dela na vodotoku se lahko izvajajo le v sodelovanju oziroma pod nadzorom 
koncesionarja vodnogospodarske javne službe - podjetjem VGP Drava Ptuj, d. o. o., ki ga 
je treba obvestiti vsaj tri dni pred začetkom del. 

17. V času gradnje je investitorka dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako 
organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo 
zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v 
primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna 
skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena 
pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke. 

18. Po končani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in 
odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno 
krajinsko ustrezno urediti. 

19. Predmetna lokacija se po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov 
Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. 1. RS, št. 24/07, 32/11, 
22/13 in 79/15) nahaja v širšem vodovarstvenem območju zajetij pitne vode, z oznako 
WO III, zato je treba pri načrtovanju dosledno upoštevati omejitve in pogoje iz veljavnega 
predpisa. 
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II. Pogoji pravne narave: 

1. Vloga in dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja morata biti izdelani v skladu s 
Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v 
prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. 1. RS, št. 25/09). 

2. Projektna dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja za predvideno gradnjo mora biti 
usklajena z veljavnimi prostorskimi akti, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije. 

3. Za morebitno gradnjo padavinske kanalizacije z iztočno glavo na vodnem zemljišču 
Polanskega potoka, s parc. št. 315/1, k. o. 704 -Čreta, ki je v lasti Republike Slovenije, bo 
morala investitorka skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti po določilih 153.a člena ZV-1. 
Pogodba služi kot dokazilo o pravici graditi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki je v lasti 
države, v skladu z ZV-1, in jo je treba pridobiti po izdaji vodnega soglasja. Vlogi za izdajo 
vodnega soglasja je treba priložiti seznam posegov na vodnem zemljišču in grafični prikaz 
vplivnega območja posega v skladu s Pravilnikom o metodologiji za določanje nadomestil 
za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 
35/11, 18/13, 59/14 in 56/15-ZV-1E). 

Obrazložitev: 

Investitorka oziroma po njenem pooblastilu vlagatelj lEI, d. o. o., Ljubljanska cesta 9, 2000 
Maribor, je z vlogo, št. 8V-17203, z dne 26. 4. 2018, ki jo je naslovni organ prejel dne 
30. 4. 2018, zaprosil Direkcijo Republike Slovenije za vode za pridobitev projektnih pogojev za 
novo gradnjo črpališča, na parc. št. 335/1, 207/3, 207/1 in *67, vse k. o. 704 - Čreta, v Občini 
Hoče-Slivnica. 

Vlogi je bilo priloženo: 

Idejna zasnova (Vodilna mapa), "Črpališče Čreta« (nova gradnja), št. 6V-17257, ki jo je 
meseca aprila 2018 izdelalo podjetje lEI, d. o. o., Ljubljanska cesta 9, 2000 Maribor, 
pooblastilo investitorke za zastopanje. 

ZV-1 v prvem in drugem odstavku 151. a člena določa, da lahko investitorka za gradnjo ali 
spremembo namembnosti, za katero je treba pridobiti gradbeno dovoljenje po predpisih, ki 
urejajo graditev objektov, oziroma za poseg v prostor, za katerega ni treba pridobiti gradbenega 
dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, in vodno soglasje na podlagi tega zakona, 
pred začetkom izdelovanja projekta pridobi projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa mora 
pridobiti vodno soglasje. V prvem odstavku 152. člena ZV-1 je določeno, da se za postopek z 
določitvijo projektnih pogojev in pogojev za drug poseg v prostor uporabljajo predpisi, ki urejajo 
graditev objektov. PO 50. členu ZGO-1 projektant pozove pristojne soglasodajalce za določitev 
projektnih pogojev pred pričetkom projektiranja. PO določilih drugega odstavka 14. člena 
Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Ur. 1. RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17), izda 
projektne pogoje za gradnjo, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda, Direkcija Republike 
Slovenije za vode. 

Investitorka namerava na parc. št. 335/1, 207/3, 207/1 in *67, vse k. o. 704 - Čreta, v Občini 
Hoče-Slivnica, zaradi izboljšanja oskrbe s pitno vodo zgraditi črpalno postajo, tlorisnih dimenzij 
4,00 m x 2,80 m in pritlične etažnosti. Predvidena je gradnja črpaine postaje s tremi vertikalnimi 
črpalkami in pripadajočo komunalno infrastrukturo (navezava na obstoječe vodovodno in 
elektroenergetsko omrežje). Objekt se bo nahajal v neposredni bližini Polanskega potoka, 
odmik od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka, v fazi idejne 
zasnove še ni znan. Križanja vodotoka s priključki na komunalno infrastrukturo niso predvidena. 

PO podatkih iz Atlasa okolja Agencije RS za okolje, ki je dostopen na internetu, je razvidno, da 
se obravnavana lokacija nahaja na plazljivo in erozijsko ogroženem območju (vpogled opravljen 
dne 15. 5. 2018). 
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Omenjen poseg v prostor se po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov 
Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. L RS, št. 24/07, 32/11, 
22/13 in 79/15) nahaja v širšem vodovarstvenem območju zajetij pitne vode, z oznako WO III, 
in lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim. 

Projektni pogoji so namenjeni izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. V 
nadaljevanju postopka je treba pridobiti vodno soglasje, ki se bo lahko izdalo le, če bo 
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan skladno z določili teh projektnih 
pogojev, ki jih je treba v originalu priložiti y.logi za izdajo vodnega soglasja. 
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Vročiti: lEI, d. o. o., Ljubljanska cesta 9, 200b-Maribor (priporočeno s povratnico). 

VODNO SO GLASJ E 

Številka: . . . .. . . . . ... .. . . . .. . . ... . . . . . . ...... . .. .... .... . . .. Datum: ...... ,. " . . . .  , . , " " "" ' .. " ,. , ''''''' . . . . ... 

k projektu: 

projektant: 

Vodja sektorja: 

m.p. mag, Mateja Klaneček, univ,dipLinž,grad, 
SEKRETARKA 

Vročiti: (osebno), 
Vložiti: Vodna knjiga (elektronsko). 

Opombe: 
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