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Na podlagi 60. in 74. člena Zakona o 
vodah (Uradni list SRS št. 38/81), 181.  
člena statuta občine Ljutomer (Uradne 
objave občinskih skupščin Gornja 
Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska 
Sobota št. 44/81 in 12/83) je skupščina 
Ljutomer na seji zbora združenega dela in 
zbora krajevnih skupnosti dne 27.9.1983 
sprejela  
 
 

ODLOK  

O DOLOČITVI VARSTVENIH PASOV 

IN UKREPOV ZA ZAVAROVANJE 

ZAJETJA PITNE VODE NA MOTI 
 

 
1. člen 

Za zaščito pitne vode pred morebitnim 
naključnim ali drugim onesnaženjem, ki bi 
utegnilo škodljivo vplivati na kakovost in 
higiensko neoporečnost pitne vode se 
določijo varstveni pasovi. 
 

2. člen 
Zajetje pitne vode na Moti ima naslednje 
varstvene pasove: 
1. OŽJI VARSTVENI PAS, ki 

predstavlja cono z najstrožjim režimom 
zavarovanja. 

2. ŠIRŠI VARSTVENI PAS, ki 
predstavlja cono s strogim režimom 
zavarovanja.  

3. VPLIVNI VARSTVENI PAS, ki 
predstavlja cono z blagim režimom 
zavarovanja. 

Velikost varstvenih pasov je opisano 
podano in grafično prikazano v poročilu o 
izvedbi vodnjaka štev. 1 v Moti, ki ga je 
izdelal Geološki zavod Ljubljana pod štev. 
655/1-80 z dne 25.11.1980. Grafični prikaz 
velikosti varstvenih pasov v merilu 1 : 
2880 s seznamom parcel, je sestavni del 
tega odloka. 
 

3. člen 
Ožji varstveni pas obsega območje 50 m 
okrog zajetja in se mora ograditi tako, da ni 
možen dostop nepooblaščenim osebam, kot 
tudi ne divjadi in domačim živalim. V 

ožjem varstvenem pasu je najstrožji režim 
varovanja in je namenjen izključno 
objektom za oskrbo s pitno vodo. V tem 
pasu je prepovedana kakršnakoli aktivnost, 
zemljišče je lahko pogozdeno ali je na 
njem urejen park. 
 

4. člen 
V širšem varstvenem pasu niso dovoljene 
novogradnje in takšna obdelava zemljišč, 
ki bi utegnila zaradi uporabe naravnih in 
umetnih gnojil ter zaščitnih sredstev 
škodljivi vplivati na kakovost vode. 
Dovoljene so adaptacije obstoječih 
stanovanjskih  in gozdarskih objektov 
zaradi izboljšanja obstoječih higienskih 
razmer. 
 
V širšem varstvenem pasu je izrecno 
prepovedano izkoriščanje gramoza, peska 
in gline, kopanje odvodnih jarkov, 
odlaganje smeti in odpadkov, skladiščenje 
tekočih naftnih derivatov in drugih 
nevarnih kemičnih tekočin, tranzitni 
promet z nevarnimi kemičnimi tekočinami 
in naftnimi derivati ter ponikanje tekočin, 
odplak in fekalne vode. 
 
Na cesti Veržej – Mota – Razkrižje v 
odseku Mota – Razkrižje in v križišču v 
Stročji vasi za naselje Pristava, je postaviti 
prometni znak PREPOVEDAN PROMET 
ZA CISTERNE (II-8), ki prevažajo 
nevarne kemične tekočine in naftne 
derivate, kateri lahko povzročijo 
onesnaženje vode. Prometne znake je tudi 
opremiti z dopolnilnimi tablami za obvoz. 
 
 

5. člen 
V vplivnem varstvenem pasu je izjemoma 
dovoljena gradnja stanovanjskih in 
gospodarskih objektov, ki pa morajo 
izpolnjevati posebne pogoje določene v 
sanitarnem soglasju. 
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V vplivnem varstvenem pasu je 
prepovedana uporaba strupenih biocidov, 
predelava, transport in skladiščenje 
nevarnih kemičnih tekočin, odplak in 
fekalne vode ter odlaganje smeti in 
odpadkov. 
 

6. člen 
Meje varstvenih pasov se spremenijo, če se 
spremeni režim izkoriščanja vode in izvrši 
nadaljnja razrešitev vodooskrbnih objektov 
ali če se pokaže potreba po večji zaščiti 
talne vode. 
 

7. člen 
Upravljavec vodovoda mora nenehno 
skrbeti za sistematično nadzorovanje vode 
v skladu s Pravilnikom o higienski 
neoporečnosti vode namenjene za javno 
oskrbo prebivalstva  in ob sumljivih 
pojavih in takoj obvestiti sanitarno 
inšpekcijo. 
 

8. člen 
Za vzdrževanje režima v ožjem varstvenem 
pasu je odgovoren upravljavec vodovoda. 
Za vzdrževanje režima v varstvenih 
pasovih 4. in 5. člena tega odloka so 
odgovorni lastniki zemljišč. 
Upravljavec vodovoda sklene z lastniki 
zemljišč ustrezen dogovor glede 
nadaljnjega izkoriščanja teh zemljišč in 
sicer: 
- za širši varstveni pas v treh mesecih od 

uveljavitve odloka, 
- za vplivni varstveni pas v enem letu od 

uveljavitve odloka. 
 

9. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 -  do 50.000 – 
din se kaznuje za prekršek organizacija 
združenega dela ali druga pravna oseba, ki 
krši določila 3., 4., 5. in 8. člen tega 
odloka. 
Z denarno kaznijo do 30.000 – din se 
kaznuje za prekršek iz 3., 4., 5. in 8. člena 
tega odloka odgovorna oseba pravne 
osebe. 
 
 

Z denarno kaznijo od 2.000 – do 20.000  - 
din se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
krši določila iz 3., 4. in 5. člena tega 
odloka. 
 
 

10. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka 
opravljajo pristojne inšpekcijske službe. 
 
 

11. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi 
v Uradnih objavah občinskih skupščin 
Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in 
Murska Sobota. 
Številka: 324-1/83-1 
Datum: 27/9-1983 
 
 

Predsednik 
 skupščine občine Ljutomer 

Emil KUHAR, l.r. 


