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1. Uvod
V januarju 2020 je bil na portalu SPOT- Slovenska poslovna točka, vzpostavljen nov postopek za oddajo
elektronske vloge za pridobitev naravovarstvenega soglasja in naravovarstvenih pogojev.
Pravna podlaga:
• Zakonu o ohranjanju narave (105. 105a. člen)
• Zakon o graditvi objektov
Postopek je namenjen domačim poslovnim subjektom. Postopek bo možno izvajati samo preko portala
SPOT. ne pa tudi preko portala eugo.gov.si.
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2. Navodilo za izpolnjevanje vloge za pridobitev naravovarstvenega
soglasja in naravovarstvenih pogojev
2.1. Prijava v portal SPOT
Pred pričetkom izpolnjevanja vloge se je najprej potrebno prijaviti v portal SPOT na tem naslovu –
https://spot.gov.si/

Slika
1:Prijava v portal SPOT

Svetujemo vam, da se prijavite prek prijave SI-PASS, saj bo ta prijava postala kmalu obvezna. Navodila
za registracijo so dostopna tukaj.

2.2.

Izbira podjetja

Po uspešni prijavi v portal SPOT je potrebno izbrati poslovni subjekt za katerega oddajate vlogo. Če je
ta subjekt samostojni podjetnik se v polje »Vpišite davčno številko s.p.« vpiše davčna številka subjekta.
Če pa gre za ostale poslovne subjekte, pa se v polje »Vpišite 10 mestno matično številko« vpiše matična
številka poslovnega subjekta. Izbiro zavezanca se lahko opravi tudi s klikom na davčne številke v razdelku
»Zadnja uspešna iskanja« ali »Pooblastila«. Uporabnik portala lahko izbere le poslovni subjekt pri
katerem je v PRS (Poslovni register Slovenije) registriran kot odgovorna oseba. Če bo vloge oddajal
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uporabnik, ki ni odgovorna oseba, si mora urediti pooblastilo. Navodila za izvedbo postopka
pooblaščanja so na voljo na tej spletni strani.

Slika 2: Delo s poslovnim subjektom

2.3.

Izbira postopka

Med postopki za izbrano podjetje v kategoriji MOP izberete postopek »Pridobitev naravovarstvenega
soglasja in naravovarstvenih pogojev«.

Slika 3: Izbira postopka
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2.4.

Nova vloga

1. Korak: Podatki vlagatelja
V prvem delu prvega koraka so najprej vidni podatki podjetja (pravne osebe), ki se prepišejo iz PRS
(Poslovni register Slovenije - AJPES), ter vaši osebni podatki, ki se prepišejo iz prijavnega gradnika SiPASS.

Slika 4: Podatki o podjetju - prosilcu

V primeru, da ste zastopnik/zaposleni v podjetju, ki ima pooblastilo za oddajo te vloge izpolnite podatke
o svoji firmi, v kateri delate in priložite pooblastilo.
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Slika 5: Podatki vlagatelja

Slika 6: Podatki o podjetju, ki ima pooblastilo
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2. Korak: Izbira postopka
V naslednjem koraku izberete med dvema postopkoma: naravovarstvenim soglasjem ali
naravovarstvenimi pogoji.

Slika 7: Izbira postopka

V kolikor so vam bili za gradnjo naravovarstveni pogoji že izdani, tu navedete (da). V tem primeru
navedite številke že izdanih naravovarstvenih pogojev ter opišite kako in kje so upoštevani pri izdelavi
projektne dokumentacije ter priložite izdane naravovarstvene pogoje in projektno dokumentacijo.

Slika 8: Pridobitev naravovarstvenega soglasja ko so že izdani naravovarstveni pogoji.
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V primeru pridobitve naravovarstvenega soglasja, ko niso bili izdani naravovarstveni pogoji, ter v
primeru pridobitve naravovarstvenih pogojev izberete vrsto nameravanega posega. Izbirate med
ponujenimi možnostmi. V polju »dodaten opis« lahko poseg še natančneje opredelite. In navedete
namen rabe objekta.

Slika 9: Opis posega

Nato podrobnejše opišete sam poseg navedite eno ali več parcelnih številk, katastrsko občino in
občino nameravanega posega. Kadar gre za linijske objekte oziroma posege z večjim številom zemljišč,
lahko seznam zemljišč in katastrskih občin priložite.
Priloge so lahko v naslednjih formatih: jpeg, png, pdf ali tiff, v velikosti do 5MB, skupno na celotni vlogi
največ 15MB.

Slika 10: Parcelna številka, katastrska občina in občina, seznam zemljišč v prilogi
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Nato opišite obstoječe in predvideno stanje, način zagotavljanja komunalne oskrbe in priključevanje na
infrastrukturo, ter priložite grafični prikaz lege objekta na zemljišču ter grafični prikaz značilnih
prerezov (profilov).

Slika 11: Opis obstoječega in predhodnega stanja in priloge

Na koncu izpolnite sklop o osnovnih podatkih o gradnji. V primeru, da gre za stavbo, vpišete število
etaž, višino stavbe, globino in dolžino, ter opišete temelje značilnosti, nadaljnje rabe oziroma
opravljanje dejavnosti in priložite ustrezno dokumentacijo.

Slika 12: Osnovni podatki o gradnji - stavba

V primeru, da gre za gradbeni inženirski objekt vpišite višino, globino in dolžino objekta, ter opišete
temelje značilnosti, nadaljnje rabe oziroma opravljanje dejavnosti in priložite ustrezno dokumentacijo.
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Slika 13: Osnovni podatki o gradnji – gradbeni inženirski objekti

V primeru da gre za drug gradbeni poseg vpišite višino, globino, dolžino in najvišjo točko konstrukcije
posega nad terenom, ter opišete temelje značilnosti, nadaljnje rabe oziroma opravljanje dejavnosti in
priložite ustrezno dokumentacijo.

Slika 14: Osnovni podatki o gradnji – drug gradbeni poseg

Nadaljujete s podpisovanjem.
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3. Korak: Podpisovanje vloge
V tretjem koraku se vam prikaže celoten izpis vloge. Na koncu izpisa imate možnost tiskanja vloge,
vračanja na obrazec, kjer lahko popravite vnesene podatke in nadaljevanja v podpisovanje. V postopku
podpisovanja se generira mapa (stisnjena mapa v obliki ZIP) v kateri je podpisana PDF vloga, podpisan
XML in vsi priloženi dokumenti.

Slika 15: Izpis/predogled vloge

S klikom na gumb »Podpiši« portal uporabnika preusmeri na »SiPASS«, ki omogoča oblačno
podpisovanje. Z vnosom SiPASS gesla podpišete vlogo.

Slika 16: Podpis v SiPASS

Če opazite, da ste naredili kakšno napako, se s klikom na gumb »Nazaj na obrazec« vrnete na obrazec in
popravite napake.
Postopek se nadaljuje s korakom oddaje vloge.

13

4. Korak: Oddaja vloge

Slika 16: Prenos celotne vloge in oddaja

5. Korak: Zaključeno
Portal vlogo odda pristojnemu organu v obravnavo. Uporabniku se izpišejo podatki o oddaji vloge in
povezava na namizje. Uporabnik dobi na svoj elektronski naslov sporočilo o oddaji vloge.

Slika 17: Zaključek
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a. Dopolnitev vloge
Če vloga ni popolna, vas pristojni organ pozove k dopolnitvi. Vlogo lahko dopolnite elektronsko tako, da
v seznamu vlog v postopku izberete vlogo, ki jo želite dopolniti in v sklopu Delo z vlogo izberete
»Dopolni«.

Slika 18: Namizje podjetja – Seznam vlog v postopkih

Slika 19: Namizje podjetja – Podatki o vlogi

Portal ponudi poseben obrazec, v katerem ima vlagatelj možnost opisati manjkajoče podatke ali
priložiti manjkajoče priloge.
S klikom na gumb »Naprej« portal izpiše predogled vloge in ponudi podpisovanje in oddajo vloge.
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Slika 20: Obrazec »dopolnitev vloge«
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b. Umik vloge
Preden je vloga rešena portal omogoča vlagatelju, da vlogo umakne. Na strani »Podatki o vlogi« z
izbiro aktivnosti »Prekliči« začnemo s postopkom umika vloge.

Slika 21: Namizje podjetja - Podatki o vlogi

Portal ponudi popolnoma izpisano vlogo za umik vloge, z vsemi potrebnimi podatki.
S klikom na gumb »Naprej« portal izpiše predogled vloge in ponudi podpisovanje in oddajo vloge.

Slika 22: Umik vloge
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2.5.

Spremljanje statusa vloge

Slika 23:Namizje podjetja – Seznam vlog v postopkih in Delni seznam oddanih vlog

Podatki o vlogah, ki so neoddane, oddane ali v reševanju se nahajajo v seznamu vlog v postopkih. Ko je
vloga rešena, se prestavi v delni seznam oddanih vlog.
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