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Predlog sklepa: 
 
Občinski svet Občine Metlika sprejme Odlok o razveljavitvi Odloka o zaščiti vodnih 
virov na območju Gornjega Suhorja in območju črpališča Obrh v Metliki po 
skrajšanem postopku. 
 
 
                                                             Darko Zevnik 
                                               Župan 
 
 
 
 
 
Priloge: 
- Obrazložitev  
- Odlok o razveljavitvi Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Gornjega Suhorja in 

območju črpališča Obrh v Metliki 
- Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Gornjega Suhorja in območju črpališča Obrh v 

Metliki (Ur. list RS, št. 36/1992) 
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin 
Črnomelj, Metlika in Semič (Ur. list RS, št. 53/2016) 

 



 
 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
 
Za območje občine Metlika je bil od leta 1992 v veljavi Odlok o zaščiti vodnih virov na 
območju Gornjega Suhorja in območju črpališča Obrh v Metliki (Ur. list RS, št. 36/92). Na 
podlagi takrat veljavnega Zakona o vodah (Ur. list SRS, št. 38/81 s spremembami) so bile za 
zaščito in varovanje vodnih virov pristojne lokalne skupnosti. Odlok je bil sprejet z namenom 
zavarovanja vodnega vira na Gornjem Suhorju in izvira Obrh v Metliki pred naključnim ali 
namernim onesnaževanjem, ki bi utegnilo škodljivo vplivati na neoporečnost in kakovost 
pitne vode. Z odlokom ni bil zavarovan tretji vodni vir, to je vodni vir Jamniki, saj se ta 
nahaja v Republiki Hrvaški, varovanje vodnih virov pa se lahko določi le znotraj teritorija 
Republike Slovenije v okviru nacionalnega pravnega reda, torej do državne meje in ne sme 
segati na teritorij in v suverenost druge države.  
 
Nov Zakon o vodah (Ur. list RS, št 67/02, 2/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) 
je prinesel spremembo v pristojnosti varovanja vodnih virov in sicer se je pristojnost iz 
lokalnih skupnosti prenesla na državo, saj je voda v lasti Republike Slovenije. Vodni viri se 
zavarujejo z uredbo Vlade Republike Slovenije. 
 
Leta 2010 je Ministrstvo za okolje in prostor pričelo aktivnosti za pripravo nove skupne 
uredbe o varovanju vodnih virov Bele krajine z vsemi tremi belokranjskimi občinami, obema 
komunalnima podjetjema, Geološkim zavodom Slovenije, Kmetijsko gozdarsko zbornico in 
Kmetijskim inštitutom Slovenije. V vmesnem času so aktivnosti zamrle, intenzivno pa so se 
nadaljevale v letih 2014 in 2015, februarja 2016 je bil osnutek Uredbe javno razgrnjen, julija 
letos je bila Uredba obravnavana in sprejeta na Vladi Republike Slovenije, 5. avgusta 2016 pa 
je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 58/2016. Uredba je pričela veljati petnajsti dan po 
objavi, to je 20. avgusta 2016. 
 
Uredba je državni predpis s katerim se ne more razveljaviti občinskih predpisov, zato v 
Uredbo ni bilo mogoče vnesti določbe o razveljavitvi občinskih odlokov vseh treh občin. 
Zaradi navedenega je potrebno občinski odlok razveljaviti z  našim aktom. Predlagamo, da se 
predlog Odloka o razveljavitvi obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.  
 
Uredba določa vodovarstvena območja, ukrepe, prepovedi in omejitve za rabo vode in za 
gradnjo, prepovedi v zvezi ravnanjem z zemljišči in gozdom, nadzor nad izvajanjem uredbe 
ter prekrške in globe. V primerjavi z Odlokom se povečujejo območja varovanja. Predvsem v 
ožjem vodovarstvenem območju so prepovedane nekatere dejavnosti in ravnanja. Ker se 
najožje območje Obrha nahaja v samem centru mesta Metlika in se razteza vse do Berčic, smo 
se s pripravljavcem dogovorili, da se to območje posebej obdela (členi 12 -15). Zaradi 
zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti na najožjih območjih zaradi prilagoditve 
ukrepom vodovarstvenega režima, bodo ti kmetje upravičeni do nadomestila.  
 
 
 
 
Pripravila:      Predlagatelj: 
Irena Švajger      Darko Zevnik, župan Občine Metlika 
 



Na podlagi 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski 
svet Občine Metlika, na svoji ___. redni seji, dne _____, sprejel 
 
 
 

ODLOK 
o razveljavitvi Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Gornjega Suhorja in območju 

črpališča Obrh v Metliki 
 
 

1. člen 
S tem odlokom se na osnovi sprejete in veljavne Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna 
telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič (Uradni list RS, št. 
53/2016) razveljavi Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Gornjega Suhorja in območju 
črpališča Obrh v Metliki (Uradni list RS, št. 36/1992) . 
 
 

2. člen 
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
Številka: 354-56/2010- 
Datum: 
 
 
 
             Darko Zevnik 
          Župan Občine Metlika 
 
 
 


















































































