
Občinski svet občine Šentjur pri Celju je na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 
29/86), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 
10/91 in 35/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 14/95, 63/95 – obvezna 
razlaga in 26/97, odločb Ustavnega sodišča RS, št. 6/94, 45/94, 20/95 in 9/96) in na podlagi 19. člena statuta 
Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) na 24. seji dne 27. oktobra 1997 sprejel 

O D L O K 
    o zaščiti vodnega vira Hrastje 

I. SPLOŠNI DOLOČBI 

1. člen 

Z namenom, da se zavaruje kakovost in higienska neoporečnost pitne vode na območju zajetja, se s tem 
odlokom določijo varstveni pasovi in ukrepi za zavarovanje vodnega vira Hrastje v vrtinah DB1/94 in DB-/94. 

2. člen 

Zajetje pitne vode v vrtinah DB1/94 in DB-/94 v Hrastju se zavaruje z določitvijo treh varstvenih pasov z 
varovalnimi režimi ter določitvijo pogojev za gradnjo, promet in izvajanje gospodarskih dejavnosti. 
    Obseg varstvenih pasov je določen na podlagi hidrogeoloških raziskav 

“GEOKO”, Podjetja za geološke raziskave, d.o.o., Ljubljana (št. elaborata K – II – 30d/c – 1/41) in je vrisan v 
prostorskih katastrskih načrtih M = 1 : 5000. 

Grafični prikazi so sestavni del tega odloka in so na voljo na sedežu Občine Šentjur pri Celju. 

II. VARSTVENI PASOVI 

3. člen 

Ob upoštevanju geoloških in hidrogeoloških razmer, kakovosti in izdatnosti vodnega vira, načina rabe in 
položaja zajetja, se določijo naslednji varstveni pasovi: 
    1. najožji varstveni pas – cona 1, ki zavzema površino okoli vrtin DB-1/94 in DB/94 v obliki kvadrata, dolžine 
stranic 10 m, na parc. št. 250/4 k.o. Dobrina, 
    2. ožji varstveni pas – cona 2, ki zavzema območje okoli cone 1 za Drobinskim potokom in črpalnima vrtinama 
DB-1/94 in DB-/94 na parc. št. stavbišča: *37, *41, *42, *43, *51, 
    parcele št.: 178/16, 178/17, 206/8, 206/9, 206/15, 206/19, 213/2, 214/2, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2, 216/3, 
228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 229, 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/5, 232, 233, 
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250/1, 250/2, 250/3, 250/4, 
250/5, 250/6, 251, 252, 255, 256, 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 258/1, 258/2, 259, 338/12, 338/3, 338/4, 346, 356, 
357, 360, 1618, 1687 
    k.o. Dobrina stavbišča: 
    *17, *18, 
    *35, *36, *39, 
    *40, *44/1, *44/2, *45, *53, *54, *56, *58, 
    *77, *78, 
    *247, 
    *254, *255, *292, *293, 
    *300, *302, *311, *319. 
    parcele št.: 187/8,187/19, 188/1,188/2, 190, 191/1, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201/1, 201/2, 203, 204, 
205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 206/7, 206/10, 206/11, 206/12, 206/13, 206l14, 206/16, 206/17, 
206/18, 206/20, 206/21, 206/22, 206/23, 206/24, 206/25, 206/26, 206/27, 206/28, 206/29, 206/30, 206/31, 209/1, 
209/2, 210, 211/1, 211/2, 213/1, 217/1, 217/2, 217/3, 218, 219/1, 219/2, 219/3, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 
253, 254, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268/1, 268/2, 279, 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 286, 287/1, 287/2, 
288, 289, 290/1, 290/2, 291/1, 291/2, 291/3, 292/1, 292/2, 292/3, 292/4, 293/1, 293/2, 294/1, 294/2, 296/1, 296/2, 
316/1, 316/2, 316/3, 317/1, 317/2, 319/1, 319/2, 319/4, 320/1, 320/2, 321/1, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 
332/1, 332/2, 333/1, 333/2, 334/1, 334/2, 334/3, 334/5, 334/6, 335, 336, 338/1, 338/5, 338/6, 338/7, 338/8, 338/9, 
338/10, 338/11, 338/12, 338/13, 338/14, 338/15, 338/16, 338/17, 338/19, 338/20, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 
345, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 359, 363, 364, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 
377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 568, 569/1, 569/2, 569/3, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 
577, 578, 578/1, 578/2, 579, 580, 581, 583, 584/1, 584/2, 585, 586, 588, 589, 628, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 
646, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 656, 657, 658, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 
672, 673, 674/1, 674/2, 674/3, 675/1, 675/2, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682/1, 682/2, 683/1, 683/2, 684, 685, 
686, 687, 688, 689, 690, 691, 692/1, 692/2, 692/3, 692/4, 715/1, 715/2, 715/3, 715/4, 715/5, 715l6, 716, 718, 



719, 721, 723/1, 723/2, 725, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 
747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 766, 767, 768, 769, 770, 
818, 819, 1630, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637,1638, 1665, 1686, 1687. 
    k.o. Paridol  
    stavbišča: 
    *127, 
    *133, 
    *170, *174/3, *174l5, *174/6, *174/7, *174/8, *175, *176, 
    *219, 
    *220, *228, 
    *236. 
    parcele št.: 
    809, 810, 811, 812, 813, 815/1, 815/2, 816, 817, 818/1, 818/2, 818/3, 819, 820, 821, 822, 823, 825, 826, 828, 
830/1, 830/2, 831, 832, 852, 853, 854, 856, 1070/1, 1070/2, 1070/4, 1070/5, 1070/6, 1070/7, 1070/8, 1070/10, 
1070/11, 1073/2, 1074, 1075, 1076/1, 1076/2, 1076/3, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1078/2, 1079/2, 1080, 1081/1, 
1081/2, 1081/3, 1081/4, 1082, 1083, 1084, 1085, 1087, 1088, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 
1098/1, 1098/2, 1099/1, 1099/2, 1099/3, 1099/4, 1099/5, 1101/2, 1102/1, 1102/2, 1102/4, 1103, 1104/1, 1104/2, 
1105/1, 1105/2, 1105/3, 1106/1, 1106/3, 1107, 1108/1, 1108/2, 1109/1, 1109/2, 1109/3, 1110, 1111, 1112/1, 
1112/4, 1112/5, 1113/1, 1113/2, 1113/3, 1113/4, 1114/1, 1114/2, 1115/1, 1115/2, 1115/3, 1116/1, 1116/2, 
1117/1, 1117/2, 1117/3, 117/4, 1117/5, 1117/6 1117/7, 1117/8, 1118/1, 1118/2, 1118/6, 1124, 1125, 1126/1, 
1126/2, 1126/3,1127, 1128, 1129, 1135, 1136, 1137. 
    k.o. Paridol 
    stavbišča: 
    *1, *2, *2/1, *2/4, *2/5, *2/6,*3,*4, *5/2, *6, *7, *8, *9l1, *9/2, *9l3, *14l3, *14/4, *16, 
    *22/1, *22/2, 
    *62/2, *66, *67/4, *67/5, 
    *287/5. 
    parcele št: 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 
13/7, 13/8, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 15/1, 15/2, 16, 17/1, 17/3, 18/1, 19/1, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 27/2, 29/1, 
29/2, 29/3, 30, 31 /1, 31 /2, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 39, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 41/3, 42/1, 42/2, 
42/3, 43, 44, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 46/3, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 
57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 58/1, 58/2, 61, 62/1, 63, 64/1, 67I2, 67/3, 68, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 
73/1, 73/2, 73/3, 74/1, 74/2, 74/3, 75, 79, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 85/1, 85/2, 278, 281, 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 
282/5, 282/6, 282/7, 282/8, 282/9, 283/1, 283/2, 284, 285, 286, 287/1, 287/2, 287/3, 287/4, 958/3, 958/4, 958/5, 
963/1, 963/5, 963/6, 963/7, 963/8, 963/9, 964/10, 963/11, 963/12, 963/13, 963/14, 963/14, 963/15. 

III. VARSTVENI UKREPI 

4. člen 

Za varstvene pasove velja načelo, da se ukrepi zaostrijo s približevanjem zajetju. Prepovedi, ki veljajo za bolj 
oddaljeni pas, veljajo tudi za varstveni pas, ki je bližje zajetju. 
    Obstoječe stanje v posameznem varstvenem pasu je potrebno posneti, izdelati sanacijske načrte in izvesti 
sanacijska dela. 

1. Varstveni ukrepi v najožjem varstvenem pasu 

5. člen 

Z najožjim varstvenim pasom (cona 1) se varuje bližnja in neposredna okolica zajetja, ki predstavlja stik s 
podtalnico in kjer je možno zelo hitro naključno ali namerno onesnaženje vode. 
    Na območju ožjega varstvenega pasu veljajo naslednja določila: 
    – upravljalec vodovoda mora biti lastnik zemljišča, 
    – območje mora biti opremljeno z opozorilno tablo, 
    – meje varstvenega pasu je treba zavarovati z varovalno ograjo, 
    – kakršenkoli poseg v prostor je prepovedan, razen za potrebe vodovoda, 
    – ozemlje mora biti očiščeno in urejeno kot park, 
    – prepovedana je sečnja gozda, 
    – uporaba kakršnihkoli gnojil in ostalih agrotehničnih sredstev ni dovoljena, 
    – dostop na ozemlje ima le pooblaščena oseba vodovoda in izjemoma ekipe za vzdrževanje ali pri raziskavah, 
    – ker sta črpalni vrtini locirani ob lokalni cesti, se ob cesti postavi močnejša odbojna ograja. 

2. Varstveni ukrepi v ožjem varstvenem pasu 



6. člen 

Ožji varstveni pas je območje s strogim režimom varovanja. V ožjem varstvenem pasu je prepovedana: 
    – uporaba nevarnih in umetnih gnojil, biocidov na osnovi svinca, živega srebra, arzena, cianovodikove kisline, 
krezola in drugih škodljivih snovi, ter večje količine naravnega gnoja, 
    – gradnja naftovodov in plinovodov, 
    – gradnja stanovanjskih in industrijskih zgradb ter živinorejskih farm, 
    – intenzivno izkoriščanje gozdov, 
    – gradnja greznic, kanalizacije, čistilne naprave, ponikovalnic, smetišč in predelava lahkotekočih nevarnih 
tekočin, obstoječe greznice pa je potrebno kontrolirati in zagotoviti vodotesnost, odplake pa odvesti izven 
varstvenega pasu, 
    – intenzivna reja živine, 
    – predelava lahko tekočih naftnih derivatov in nevarnih tekočin, 
    – gradnja skladišč naftnih derivatov in nevarnih tekočin velikosti nad 50 m3 in drugih skladišč in odlagališč, 
    – obratovanje kamnolomov; obstoječe je potrebno sanirati, 
    – regulacija in zajem podtalnice z zmanjšanjem naravne infiltracije, 
    – gradnja vodarn in vodnjakov za druge uporabnike, 
    – gradnja pokopališč, 
    – ponikanje odpadnih voda, 
    – tranzitni promet z nevarnimi snovmi. 
    V ožjem varstvenem pasu je dovoljena: 
    – živinoreja v hlevih z največ 10 glavami živine in urejenim gnojiščem, tako da ni nevarnosti ponikanja in 
prelivanja gnojnice v podtalno vodo, 
    – adaptacija stanovanjskih hiš, industrijskih obratov, pod pogojem, da so izvedeni vsi ustrezni zaščitni elementi 
– varen odvoz odpadnih snovi in urejen odtok odpadnih voda v neprepustno kanalizacijo, 
    – poljedelstvo z zmerno uporabo gnojil in neškodljivih škropiv, 
    – obstoječa naselja, čista industrija in živinoreja se ohranijo, vendar ne smejo povečati svojega obsega, urediti 
pa je treba varen odtok odpadnih voda. 

3. Varstveni ukrepi v širšem varstvenem pasu 

7. člen 

V širšem varstvenem pasu s sanitarnim režimom je prepovedana: 
    – poraba biocidov na podlagi svinca, živega srebra, arzena, cianovodikove kisline, krezola in drugih škodljivih 
snovi, 
    – ponikovanje odpadnih voda ni dovoljeno, 
    – skladiščenje naftnih derivatov v večja skladišča in nevarnih tekočin, 
    – odpiranje novih kamnolomov ni dovoljeno, 
    – gradnja kakršnihkoli odlagališč odpadkov in odlaganje odpadkov, 
    – gradnja nečiste industrije, 
    – gradnja odlagališč topljivih in zdravju nevarnih snovi in odlaganje takih snovi. 
    V širšem varstvenem pasu je: 
    – obstoječa naselja treba sanirati z gradnjo kanalizacije in prenehati s ponikovanjem odpadnih voda, 
    – dovoljena usmerjena stanovanjska in druga gradnja ter čista industrija in obrt na območju, opremljenem s 
kanalizacijo, 
    – dovoljena živinoreja v hlevih z urejenim gnojiščem, 
    – dovoljena izgradnja neprepustne kanalizacije in čistilnih naprav, 
    – predelava, skladiščenje in transport nevarnih snovi in lahkotekočih naftnih derivatov dovoljena samo, če so 
storjeni ukrepi, ki preprečujejo pronicanje teh tekočin pod površje, 
    – velikost cistern omejena, postavljajo se v armiranobetonsko ali glineno jamo, ki nima neposrednega stika s 
kanalizacijo, deževnica pa se prečrpava preko lovilcev masti, 
    – dovoljeno obratovanje obstoječih kamnolomov in peskokopov, ki morajo biti sanirani tako, da se prepreči 
prelivanje nevarnih in strupenih tekočin izven urejenih in vodotesnih prostorov; zagotovljen mora biti varen odvoz 
odpadnih in nevarnih snovi v čistilne naprave oziroma na sanitarno deponijo, 
    – pri uporabi mehanizacije v gozdu potrebno paziti, da ne pride do izlitja naftnih derivatov v tla, 
    – potrebno ceste, po katerih poteka motorni promet urediti tako, da je onemogočeno ogrožanje podtalnice, 
hitrost pa mora biti omejena na 40 km/h. 

IV. POSEBNI UKREPI 

8. člen 

Vodnogospodarske in druge posege v vodotoke na območju varstvenih pasov je treba izvajati tako, da ne bo 
ogrožen vodni vir. 



    Hitrost vozil, ki prevažajo nafto, naftne derivate, nevarne in škodljive snovi na območju varstvenih pasov mora 
biti omejena na 40 km/h. 
    Varstveni pasovi vodnih virov se označijo z opozorilnimi tablami. Table se postavijo na meji posameznega 
pasu ob cestah in poteh. 
    O režimu upravljanja z zemljišči in gozdovi v posameznih varstvenih pasovih obvesti njihove lastnike pristojni 
oddelek občinske uprave Občine Šentjur pri Celju. 

V. NADZORSTVO IN KAZENSKE DOLOČBE 

9. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pooblaščene osebe za izvajanje komunalnega nadzora in 
upravljalec vodovoda. 

10. člen 

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s 5., 6., 7., in 8. členom tega odloka. Oseba pooblaščena za izvajanje 
komunalnega nadzora lahko izterja kazen takoj na kraju samem. 
    Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v 
nasprotju s 5., 6., 7. in 8. členom tega odloka, oseba pooblaščena za izvajanje komunalnega nadzora pa lahko 
kazen izterja takoj na kraju. 

11. člen 

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s 5., 6., 7. in 8. 
členom tega odloka, oseba pooblaščena za izvajanje komunalnega nadzora pa lahko kazen izterja takoj na kraju. 

12. člen 

Kdor povzroči vodnemu viru škodo namenoma ali z opustitvijo varstvenih ukrepov, je odškodninsko odgovoren 
in nosi vse stroške morebitne škode, sanacije in odprave škode. 

13. člen 

Od določb tega odloka so izjemoma možna odstopanja, ki morajo biti strokovno utemeljena in katerih 
realizacija je možna pod posebnimi pogoji. Strokovno mnenje o možnem odstopanju in utemeljitve izdela na 
zahtevo upravnega organa pooblaščena strokovna institucija. 
    Za posege v varstvenih pasovih, ki niso izrecno prepovedani, je potrebno pred izdajo ustreznih dovoljenj, na 
zahtevo upravnega organa, pridobiti strokovno mnenje in pogoje ustrezne strokovne institucije. 

14. člen 

Vsako izlivanje ali izpuščanje škodljivih snovi mora vsak, ki to zazna ali povzroči, takoj sporočiti upravljalcu 
vodovoda ali najbližji postaji policije oziroma vodnogospodarski ali sanitarni inšpekciji. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

15. člen 

Posnetke zatečenega stanja in sanacijske programe je dolžan naročiti upravljalec vodovoda, in sicer v roku 
enega leta od uveljavitve tega odloka. 
    Lastniki oziroma upravljalci objektov in zemljišč ter izvajalci gospodarskih in drugih dejavnosti morajo prilagoditi 
razmere zahtevam tega odloka v roku treh let od uveljavitve tega odloka. 

16. člen 

Stroške izvedbe sanacije, v skladu s potrebnimi sanacijskimi deli po sanacijskem programu in predlogu 
upravljalca, zagotavlja lastnik vodovoda, razen v primeru, ko je ugotovljen povzročitelj škode iz 12. člena tega 
odloka. V primeru, da ugotovljeni povzročitelj škode naložene sanacije ne izvede v roku treh mesecev od 
naložitve, izvede sanacijo upravljalec vodovoda na stroške lastnika vodovoda. 



17. člen 

Postopki za pridobitev lokacijskih dovoljenj v varstvenih pasovih, ki so bili pričeti pred sprejetjem tega odloka, 
se nadaljujejo pod pogoji sanitarne zaščite, ki jo zahteva režim pasov, v katerem se lokacija nahaja. 

18. člen 

Upravljalec vodovoda je dolžan spremljati spremembe strokovne metodologije določanja varstvenih pasov in 
ukrepov ter zakonodajo s področja varovanja vodnih virov in predlagati lastniku vodovoda ustrezne spremembe 
tega odloka. 

19. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. 004-18/97-130 
Šentjur pri Celju, dne 28. oktobra 1997. 

Predsednica 
    Občinskega sveta 

    občine Šentjur pri Celju 
    Tatjana Oset, prof. l. r. 

 


