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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
46/16), Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 14. redni seji dne 2.11.2016, sprejel 
naslednji 
 
 

SKLEP  
S STALIŠČEM OBČINE CERKVENJAK O VPISU PRAVICE DO PITNE VODE V 

USTAVO RS 
 
 

1. člen 

Občinski svet Občine Cerkvenjak podpira vpis neodtujljive pravice do pitne vode v 
ustavo, prav tako se strinja z izhodiščem, da so naravni vodni viri naravno vodno javno 
dobro v upravljanju države ter da naravni vodni viri služijo prednostno in trajnostno 
oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev. 
Pri tem se naj upošteva, da pravico do pitne vode ni mogoče enačiti s pravico do 
javnega vodovoda. Pripravljavce besedila ustavnega zakona pozivamo, da upoštevajo 
dosedanjo zakonodajno ureditev, po kateri morajo občine zagotavljati javne vodovode 
na območjih v skladu z Operativnim programom oskrbe s pitno vodo, na ostalih 
območjih pa si oskrbo s pitno vodo ali samooskrbo občani zagotovijo še naprej. 
 

2. člen 
Občinski svet Občine Cerkvenjak razume predlog, da bi odslej oskrbo gospodinjstev 
zagotavljala država preko neprofitne javne službe tako, da naravne vodne vire za ta 
namen izkorišča sama neposredno ali izkoriščanje prenese v neposredno upravljanje 
samoupravnim lokalnim skupnostim, kot poseg v izvirne pristojnosti občin, zato ga ostro 
zavrača.  
 

3. člen 

Občinski svet Občine Cerkvenjak glede na sprejeto stališče k točki 2 na 21. seji 
Državnega zbora opozarja poslanke in poslance ter Ustavno komisijo Državnega zbora, 
da se naj v zahtevi po preprečevanju podeljevanja koncesij za oskrbo prebivalstva s 
pitno vodo jasno loči med prepovedjo sklepanja koncesijskih pogodb z zasebnimi 
podjetji in javnimi podjetji, katerim se naj dopusti izvajanje te gospodarske javne službe 
še naprej.  
 

4. člen 

Občinski svet Občine Cerkvenjak zahteva, da Državni zbor v vse postopke in razprave v 
zvezi s spremembo Ustave RS in vpisom neodtujljive pravice do pitne vode, vključi tudi 
občine in njihova združenja. 
 

5. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu. 
 
 
Številka: 007-002/2008 
Datum: 2. 11. 2016 
 
                         Župan občine Cerkvenjak 

     Marjan ŽMAVC 
 

 



 

Obrazložitev: 
 

KLJUČNA SPOROČILA IN ARGUMENTACIJA: 

 OBVEZNA GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA OSKRBE S PITNO VODO 
MORA OSTATI V IZVIRNI PRISTOJNOSTI SAMOUPRAVNIH LOKALNIH 
SKUPNOSTI. 

 ZAŠČITA VODNIH VIROV KOT JAVNEGA DOBRA V UPRAVLJANJU 
DRŽAVE, KI MORA Z NJIMI UPRAVLJATI TRAJNOSTNO IN GOSPODARNO. 
VODNI VIRI SE MORAJO PREDNOSTNO NAMENJATI OSKRBI S PITNO 
VODO. 

 PRAVICA DO VARNE PITNE VODE NI PRAVICA DO JAVNEGA VODOVODA 
OZIROMA DO STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
OSKRBE S PITNO VODO. 

 
1. Vsakdo ima pravico do dostopa do pitne vode. Zato vpis pravice do pitne vode 
v Ustavo RS podpiramo.  
 
2. Sedanja ureditev obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo  je 
dobra, deluje po solidarnostnem principu in zagotavlja kakovostne storitve 
oskrbe s pitno vodo. Pri pripravi sprememb Ustave RS in spremembah 
zakonodaje je potrebno poiskati zgolj rešitve, ki bodo še izboljšale sedanji sistem 
izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo. 
Veljavna zakonodaja omogoča, da lokalne samoupravne skupnosti zagotavljajo javne 
vodovode, na ostalih območjih pa omogoča, da si lahko oskrbo s pitno vodo ali 
samooskrbo državljani zagotovijo sami. Sedanja ureditev tako zagotavlja za večji del 
prebivalcev redno oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo po primerni ceni, ki se 
oblikuje tako, da se pri tem ne zasleduje pridobivanje dobička. Kjer pa oskrba s pitno 
vodo iz objektivnih razlogov ni mogoča iz javnih vodovodov, pa sedanji sistem omogoča 
lastno oskrbo s pitno vodo oziroma samooskrbo. 
 
3. Podpiramo spremembo Ustave RS s ciljem, da se zaščiti vodne vire kot javno 
dobro in se jasno opredeli, da se naravni vodni viri prednostno namenjajo oskrbi 
s pitno vodo, tako za oskrbo ljudi (prebivalcev), kot tudi za oskrbo živali. 

Naravni vodni viri so naravno vodno javno dobro, ki mora ostati v upravljanju države. Ti 
morajo služiti prednostno in trajnostno oskrbi s pitno vodo in kot taki ne morejo biti tržno 
blago. Država mora z vodnimi viri upravljati trajnostno in gospodarno. 
V zvezi z že podeljenimi koncesijami in morebitnimi novimi koncesijami za druge rabe 
vode je potrebno zagotoviti, da v nobenem trenutku ni vprašljiva vzpostavitev 
prednostne rabe vodnih virov za oskrbo s pitno vodo ali lastno oskrbo s pitno vodo pred 
vsemi drugimi rabami v primerih, ko bi se to izkazalo za potrebno in sicer na način da 
ne bo prihajalo do morebitnih odškodninskih zahtevkov.  
 
4. Sedanja ureditev, v kateri je izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo v izvirni 
pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti, je dobra in menimo da bi se morala 
ohraniti tudi v prihodnje. Sedanjo zakonodajo bi bilo potrebno zgolj nadgraditi. 
Nasprotujemo spremembi, ki bi pomenila, da oskrba s pitno vodo ne bi bila več v 
izvirni pristojnosti lokalnih skupnosti, temveč v pristojnosti države in bi jo 
samoupravne lokalne skupnosti lahko izvajale subsidiarno. 
Sedaj veljavni predpisi določajo, da se cene storitev oskrbe s pitno vodo oblikujejo v 
skladu z na državni ravni predpisano metodologijo, kar zagotavlja, da pridobivanje 
dobička ni cilj izvajanje te službe. Obenem pa omogoča, da lahko izvajalci javne službe 



 

oskrbe s pitno vodo omejen donos iz izvajanja storitev vlagajo v nadaljnji razvoj podjetja 
in dejavnosti in se s tem omogoči boljšo kakovost oskrbe.  
 
5. Čeprav je po našem mnenju potrebno zagotoviti, da ima vsakdo pravico do 
dostopa do pitne vode, smo obenem tudi mnenja, da bi se morali izogniti 
opredelitvi do pravice do varne pitne vode, kot ga predvidevajo 12. 7. 2016 na 21. 
Seji DZ RS sprejeta stališča. 

Pojem pravice do varne pitne vode ni dovolj natančno definiran in bi lahko pomenil 
obvezo, da bi samoupravne lokalne skupnosti (ali država) vsem prebivalcem morale 
zagotoviti varno pitno vodo, kar je dejansko mogoče zgolj na način, da je za vse 
prebivalce zagotovljena oskrba s pitno vodo preko izvajanja javne službe. Tako 
razumevanje bi lahko občutno finančno obremenilo samoupravne lokalne skupnosti ali 
državo, kar bi se posledično lahko odrazilo tudi v višjih komunalnih prispevkih in višjih 
cenah storitev oskrbe s pitno vodo. Pojma ”varna pitna voda” v sedanji zakonski 
opredelitvi ne poznamo in ga gre razumeti kot zadostna količina zdravstveno ustrezne 
pitne vode. Varna pitna voda pa se s strani države ali samoupravnih lokalnih skupnosti 
lahko zagotavlja le in zgolj iz javnih vodovodov, ki so podvrženi rednemu vzdrževanju in 
stalnim monitoringom. Zato menimo, da je na območjih, kjer samoupravne lokalne 
skupnosti ne zagotavljajo izvajanja obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo iz javnih 
vodovodov, potrebno ohraniti možnost lastne oskrbe s pitno vodo ali samooskrbe stavb. 
 
6. Prepoved izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo v obliki koncesionirane 
javne službe na ustavni ravni ni potrebna niti smiselna. 

Strinjamo se, da se zagotovi, da pridobivanje dobička ni cil j izvajanja oskrbe s pitno 
vodo in da se omejene donose uporablja za razvoj izvajalcev javnih služb in dejavnosti.  
 
7. V fazi priprave ustavnih in zakonodajnih sprememb na področju oskrbe s pitno 
vodo je nujno potrebno vključiti tudi predstavnike samoupravnih lokalnih 
skupnosti, strokovna združenja in strokovnjake s področja komunalnega 
gospodarstva ter izvajalce javnih služb, ki lahko s svojim znanjem in izkušnjami 
pripomoremo k iskanju najbolj optimalnih rešitev na področju oskrbe s pitno 
vodo. 
Nenazadnje zasledujemo vsi isti cilj - zagotoviti vsem prebivalcem, ki so priključeni na 
javni vodovod zdravstveno ustrezno pitno vodo (na odjemnih mestih) po primerni in 
dostopni ceni, v primerih pa, ko zagotavljanje oskrbe s pitno vodo, kot javne službe ni 
mogoča pa možnost lastne oskrbe ali samooskrbe. 
 
8. Za zagotovitev trajnostnega in gospodarnega upravljanja z vodnimi viri s strani 
države je nujno zagotoviti ustrezne in med seboj povezane evidence ter 
kontinuirano spremljanje stanja vodnih virov. 
Predlagamo nadgradnjo in vzpostavitev ustreznih in kakovostnih evidenc (podatki o 
vodnih virih in razpoložljivih vodnih količinah, podatki o izvajanju javne službe, podatki o 
zdravstveni ustreznosti pitne vode…), ki jih v tem trenutku še ni ali pa so razpršene po 
različnih institucijah. Potrebno je tudi sprejeti ali spremeniti ustrezne programske 
dokumente, z namenom vzpostavitve ustreznih orodij za odločanje pri podeljevanju 
vodnih pravic za druge rabe vode na način, da bi na izvedbeni ravni lahko te pravice 
podeljevali samo na opredeljene viške količin vode v vodnih virih, ki se jih lahko 
izkorišča brez škodljivih vplivov. Tako bi v realnem času in trajnostno lahko zagotovili 
prednostno rabo vodnih virov za oskrbo s pitno vodo ali lastno oskrbo s pitno vodo pred 
vsemi drugimi rabami na način, da ne bo prihajalo do morebitnih odškodninskih 
zahtevkov. 
  



 

Zbornica komunalnega gospodrstva 
Dimičeva 13  1504 Ljubljana  T: (01) 58 98 000  F: (01) 58 98 100  info@gzs.si  www.gzs.si 

 
 

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 
USTAVNA KOMISIJA 
 
        Ljubljana, 18. 8. 2016 
 
 
 
Zadeva: Stališče Zbornice komunalnega gospodarstva v zvezi s Predlogom 
postopka za spremembo Ustave RS 
 
 
Spoštovani, 
 
Državni zbor Republike Slovenije je na 21. redni seji 12. 7. 2016, s sklepom 
sprejel predlog skupine poslank in poslancev z dne 16. 4. 2015, EPA 463-VII, 
za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom 
ustavnega zakona in stališče v zvezi s tem. 
 
Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije je 
reprezentativno združenje izvajalcev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja v Sloveniji. Združujemo večino podjetij - izvajalcev javne 
službe oskrbo s pitno vodo, ki s pitno vodo oskrbujejo več kot 90% porabnikov, 
ki so vključeni v sisteme javne oskrbe s pitno vodo. Ustrezna ureditev te javne 
službe je ključnega pomena za kakovostno izvajanje storitev oskrbe s pitno 
vodo, ki je v našem interesu in predvsem v interesu uporabnikov storitev naših 
članov. 
 
Zbornica komunalnega gospodarstva podpira spremembe Ustave RS s ciljem, 
da se zaščiti vodne vire v RS kot javno dobro v upravljanju države, da se ti 
brezpogojno prednostno namenjajo oskrbi prebivalstva s pitno vodo, da javna 
služba oskrbe s pitno vodo ostane obvezna občinska gospodarska javna 
služba, da pravico rabe vodnih virov za namen oskrbe s pitno vodo lahko 
pridobijo samo samoupravne lokalne skupnosti in da se za izvajanje javne 
službe oskrbe s pitno vodo ustrezno uredi podeljevanje koncesij, vključno z 
ustreznimi nadzornimi mehanizmi s strani države. 
 
Sedanja ureditev, ki sicer še ni urejena na ustavni ravni, je po našem mnenju 
dobra in zagotavlja kakovostne storitve oskrbe s pitno vodo (redna oskrba z 
zdravstveno ustrezno pitno vodo po primerni ceni, ki se oblikuje tako, da se pri 
tem ne zasleduje pridobivanje dobička). Izvajalci javne službe oskrbe s pitno 
vodo se zavedamo, da vsaka pravica, tako tudi pravica do pitne vode, prinaša 
tudi dolžnosti za vse, ki so v sistem javne službe oskrbe s pitno vodo vključeni.  
Menimo, da popolna sprememba sistema oskrbe s pitno vodo kot javne službe, 
ki v tem trenutku zagotavlja izvajanje kakovostnih storitev oskrbe s pitno vodo 
vsem prebivalcem, ki so priključeni na javni vodovod, prav vsem prebivalcem pa 
omogoča, da si preko lastne oskrbe s pitno vodo ali samooskrbe zagotovijo 
pitno vodo, ni potrebna in bi lahko pomenila tveganje za njegovo slabše 
delovanje in s tem povečala odgovornost samoupravnih lokalnih skupnosti in 
države.  Zavedamo se, da je po spremembi Ustave RS treba resno pristopiti k 
izboljšavam sedanjega sistema oskrbe s pitno vodo, kar pomeni nadgraditev 
obstoječih podzakonskih predpisov, ki že sedaj zagotavljajo kakovostno in 
varno oskrbo s pitno vodo, nadgradnjo in vzpostavitev ustreznih in kakovostnih 



 

str. 2 

evidenc (podatki o vodnih virih in razpoložljivih vodnih količinah, podatki o 
izvajanju javne službe, podatki o zdravstveni ustreznosti pitne vode…), ki jih v 
tem trenutku še ni ali pa so razpršene po različnih institucijah in sprejem ali 
spremembe ustreznih programskih dokumentov, z namenom vzpostavitve 
ustreznih orodij za odločanje pri podeljevanju vodnih pravic za druge rabe vode 
na način, da bi na izvedbeni ravni lahko te pravice podeljevali samo na 
opredeljene viške količin vode v vodnih virih, ki se jih lahko izkorišča brez 
škodljivih vplivov in da bi v realnem času in trajnostno lahko zagotovili 
prednostno rabo vodnih virov za oskrbo s pitno vodo ali lastno oskrbo s pitno 
vodo pred vsemi drugimi rabami. 
 
Izboljšave trenutnega sistema poleg zgoraj omenjene vzpostavitve ustreznih 
evidenc vidimo tudi v nadgradnji ustreznega spremljanja in primerjave cen 
storitev oskrbe s pitno vodo. Zbornica komunalnega gospodarstva tudi s tem 
namenom že izvaja projekt neodvisne primerjalne analize (benchmarkinga), v 
katerega je vključen že velik del naših članov. Z vključitvijo državnih organov, 
predvsem pristojnega Ministrstva za okolje in prostor in prilagoditvijo in 
spremembo predpisov s tega področja na način, da bi bila vključitev obvezna za 
vse izvajalce te javne službe in da bi bila javna objava podatkov primerjalne 
analize obvezna, bi po našem mnenju lokalne skupnosti, ki odločajo o cenah 
storitev, pridobile orodje za kakovostne in utemeljene odločitve o višini cen, 
država in javnost orodje za spremljanje, primerjavo in nadzor nad cenami, 
izvajalci javne službe pa orodje za izboljševanje njihove ekonomske 
učinkovitosti na podlagi primerjave in prenosa dobrih praks v svoje poslovanje 
in za kakovostno utemeljevanje upravičenosti stroškov ki vplivajo na oblikovano 
višino cene. Pri tem posebej poudarjamo, da želimo, da se to orodje, za 
katerega že sedaj zagotavljamo visoko stopnjo neodvisnosti, razvije tako, da bo 
zagotavljalo neodvisne in transparentne rezultate brez možnosti vpliva 
interesnih skupin (tudi našega združenja). 
 
Za oblikovanje ustreznega besedila spremembe Ustave RS in ustavnega 
zakona, v nadaljevanju podajamo naše mnenje in predloge v zvezi s sprejetim 
stališčem Državnega Zbora RS, ki je ležeče citirano pri posameznih točkah 
naših stališč. 
 

1. V razdelku I. osnutka ustavnega zakona se predlagana dopolnitev 70. 

člena ustave uredi v novem 70.a členu, in sicer v smeri: 

a. da ima vsakdo pravico do varne pitne vode, 

Mnenje ZKG: Pojem varne pitne vode ni definiran in bi se mu bilo bolje izogniti. 
Predlagamo, da se opredeli pravica do dostopa do pitne vode vsakomur, v 
skladu s predpisanimi pogoji, kar pa ne bi smelo pomeniti pravice do javnega 
vodovoda in izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo. Predlagamo, da se v 
tem delu Ustava RS dopolni z dikcijo: »Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico 
do dostopa do pitne vode«.  
Po našem mnenju je potrebno zagotoviti, da ima vsakdo pravico do dostopa do 
pitne vode, ne pa da bi država ali samoupravna lokalna skupnost bila dolžna 
vsakomur zagotoviti javni vodovod in izvesti vse ukrepe za zdravstveno 
ustrezno pitno vodo na pipi. Na območjih, kjer so lokalne samoupravne 
skupnosti že po veljavni zakonodaji dolžne zagotavljati javne vodovode to 
seveda pomeni pravico do priklopa na javni vodovod pod enakimi pogoji, na 
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ostalih območjih pa pravico, da si lastno oskrbo s pitno vodo ali samooskrbo 
zagotovijo sami. V primeru oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda je 
primerno, kar prav tako ureja že veljavna zakonodaja, da je dolžnost izvajalca 
javne službe, da v skladu s predpisanimi pogoji na odjemnih mestih zagotavlja 
zdravstveno ustrezno pitno vodo, kadar pa to zaradi objektivnih okoliščin ni 
možno pa izvaja vse za take primere predpisane ukrepe. 
Po sinteznih podatkih iz veljavnega Operativnega programa oskrbe s pitno vodo 
(http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zak
on_o_varstvu_okolja/programi_in_nacrti_varstva_okolja/) je na javni vodovod 
priključenih 88,6% prebivalcev RS. Veljavni predpisi že sedaj določajo, na 
katerih območjih so samoupravne skupnosti dolžne zagotoviti izvajanje javne 
službe, kar posledično pomeni zagotovitev javnih vodovodov. Po podatkih 
navedenega operativnega programa za 7,4 % prebivalcev ta predpisana 
obveznost še ni izpolnjena, strošek za izvedbo pa je ocenjen na ca. 82 MIO 
EUR. Po izpolnitvi sedaj predpisanih obveznosti bi torej 96% prebivalcev RS 
imelo zagotovljeno pitno vodo iz javnega vodovoda oziroma preko sistema 
javne službe. Opremljanje z javnim vodovodom za preostale 4% prebivalstva 
(razpršena poselitev…) pa bi po našem mnenju predstavljalo ogromne in 
popolnoma neupravičene stroške investicij in velike stroške za kasnejše 
izvajanje javne službe, kar bi predstavljalo veliko obremenitev za samoupravne 
lokalne skupnosti in se slej kot prej bistveno odrazilo tudi z višjimi komunalnimi 
prispevki in nevzdržno višjimi cenami storitev oskrbe s pitno vodo. Tako bi bilo v 
takih primerih, pa tudi v primerih stavb kjer sicer ni stalno prijavljenih 
prebivalcev se pa v njih zadržujejo ljudje (npr. gorske koče) nujno ohraniti 
možnost lastne oskrbe s pitno vodo ali samooskrbe. 

b. da so naravni vodni viri naravno vodno javno dobro v upravljanju 

države, 

c. da naravni vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi 

prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v 

tem delu niso tržno blago, 

Mnenje ZKG: Spremembo ustave glede naravnih vodnih virov podpiramo v 
predlagani obliki.  

d. da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo 

gospodinjstev zagotavlja država preko neprofitne javne službe, 

tako da naravne vodne vire za ta namen izkorišča sama 

neposredno ali izkoriščanje prenese v neposredno opravljanje 

samoupravnim lokalnim skupnostim. 

Mnenje ZKG: Menimo, da je sedanja ureditev, ko je zagotavljanje izvajanja 
javne službe oskrbe s pitno vodo v izvirni pristojnosti samoupravnih lokalnih 
skupnosti, ustrezna. Gre tudi za ureditev, ki je v evropskem prostoru običajna in 
razširjena. Sedanjo zakonodajo bi bilo smiselno zgolj nadgraditi na način, da 
ima država zagotovljene instrumente, da bi v primerih, ko samoupravne lokalne 
skupnosti te naloge morebiti ne bi izvajale, lahko hitro in učinkovito sama 
zagotovila izvajanje te za prebivalce izjemno pomembne javne službe. 
Strinjamo se, da pridobivanje dobička ni in ne sme biti cilj izvajanja storitev 
javne službe oskrbe s pitno vodo, kot tudi ne drugih obveznih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja. Vendar pa popolna neprofitnost ne bi smela biti 
pogoj. Že zaradi same narave javne službe oskrbe s pitno vodo, kot tudi po 
sedanji veljavni ureditvi, ko se morajo cene storitev oskrbe s pitno vodo 

http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/programi_in_nacrti_varstva_okolja/
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/programi_in_nacrti_varstva_okolja/
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oblikovati v skladu s strani države predpisano metodologijo, je zagotovljeno, da 
pridobivanje dobička ni cilj izvajanja te javne službe. Veljavna Uredba o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja omogoča, da je v ceno vključen donos na vložena poslovno 
potrebna osnovna sredstva izvajalca javne službe, ki ne sme presegati 5% od 
vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje 
posamezne javne službe. 
Po veljavni zakonodaji s tega področja o ceni storitev odločajo občine, ki so tudi 
lastnice javnih podjetij, ki izvajajo javno službo oskrbe s pitno vodo in kot 
lastnice tudi odločajo o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki v teh 
podjetij, če ta nastane. Prav tako imajo občine odločilen vpliv tudi v primeru, da 
je javna služba organizirana v obliki režijskega obrata občine, kot tudi v primeru 
ko podelijo koncesijo za izvajanje te javne službe. Sedanja ureditev se nam zdi 
primerna, saj je že s sedanjimi omejitvami po našem mnenju preprečeno, da bi 
zasebna podjetja katerih temeljni cilj je pridobivanje dobička, imela močneje 
izražen interes za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo, hkrati pa je 
omogočeno da z minimalno donosnostjo izvajanja javne službe javna podjetja, 
ki so ustanovljena in poslujejo s ciljem kakovostnega izvajanja javnih storitev, 
lahko vlagajo v razvoj podjetja in izvajanja javne službe, ob hkratnem nadzoru 
in odločitvah lastnikov. Tudi pri izvajanju posebnih storitev z uporabo javnih 
vodovodov, je na sistemski ravni zagotovljeno, da njihovo morebitno izvajanje ni 
namenjeno ustvarjanju dobička (izvajajo se lahko samo v primeru prostih 
kapacitet, v soglasju z lastniki infrastrukture – t.j. samoupravnimi lokalnimi 
skupnostmi, z njihovim izvajanjem se ne sme ustvarjati negativne razlike med 
prihodki in odhodki iz naslova njihovega izvajanja, prihodki iz izvajanja posebnih 
storitev pa se morajo upoštevati tako, da se zmanjšuje lastna cena obveznih 
storitev javne službe). Trenutno veljavna ureditev po našem mnenju vzpostavlja 
sistem, ki je v interesu uporabnikov storitev oskrbe s pitno vodo in posledično 
samoupravnih lokalnih skupnosti in države. 
Glede na veljavno ureditev, sodi v javno službo oskrbe s pitno vodo tudi oskrba 
živali. Predlagane spremembe tega ne upoštevajo. Po našem mnenju bi se 
morali izogniti situaciji, da se oskrba z vodo iz javnih vodovodov za oskrbo 
živali, ne bi več štela za javno službo oskrbe s pitno vodo. 

2. Pri pripravi predloga ustavnega zakona naj se preučijo tudi vsi ostali 

pomembni vidiki, ki jih je treba v zvezi s pravico do varne pitne vode 

oziroma njenim izvajanjem upoštevati na ravni ustavnega in posledično 

zakonskega urejanja, posebno skrb pa naj se nameni oblikovanju jasne 

pravne ureditve na ravni zakonskega urejanja, ki bo skladno z določbami 

novega 70.a člena v prihodnje preprečevala podeljevanje koncesij za 

oskrbo prebivalstva s pitno vodo. 

Mnenje ZKG: Menimo, da na ustavni ravni prepoved izvajanja javne službe 
oskrbo s pitno vodo v obliki koncesionirane javne službe ni potrebna niti 
smiselna.  S tem, da izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo ni namenjeno 
ustvarjanju dobička se popolnoma strinjamo. Kot navedeno v prvi točki pa 
sedanji sistem izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo ni zanimiv za klasična 
zasebna podjetja, ker razen minimalnega donosa, ki pa je potreben in ga 
podpiramo iz zgoraj navedenih razlogov, ne omogoča pridobivanja dobička. Bi 
pa prepoved izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo v obliki koncesij 
onemogočila izvajanje te javne službe tudi podjetjem, ki so v 100% javni lasti, 
zadrugam, krajevnim skupnostim ipd.   
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3. V izvedbenem delu ustavnega zakona (II. razdelek) naj se določi v okviru 

obstoječega mandata Državnega zbora rok za uskladitev zakonov, ki 

urejajo področje oskrbe prebivalstva in gospodinjstva z varno pitno vodo. 

V izvedbenem delu ustavnega zakona naj se zakonodajalca pri uskladitvi 

zakonodaje s tem ustavnim zakonom zaveže, da bo uredil tudi vprašanje 

že podeljenih koncesij za oskrbo s pitno vodo na način, ki bo do prehoda 

na neposredno oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo 

gospodinjstev preko neprofitne javne službe skladno s cilji in nameni 

novega 70.a člena zagotavljal prednostno in trajnostno izkoriščanje 

naravnih vodnih virov za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za 

oskrbo gospodinjstev. V zvezi z zagotavljanjem oskrbe prebivalstva s 

pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev naj se zakonodajalca pri 

uskladitvi zakonodaje s tem ustavnim zakonom zaveže tudi, da bo uredil 

vprašanje že podeljenih koncesij 2 za proizvodnjo pijač, in sicer tako, da 

se tudi v teh primerih v prehodnem obdobju zagotovi prednostno in 

trajnostno izkoriščanje naravnih vodnih virov za oskrbo prebivalstva s 

pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev. 

Mnenje ZKG: V zvezi z zgornjo točko so stališča podana že v prejšnjih točkah. 
Glede že podeljenih koncesij in morebitnih novih koncesij za druge rabe vode, 
je pri njihovem podeljevanju potrebno zagotavljati predvsem, da ni v nobenem 
trenutku vprašljiva vzpostavitev prednostne rabo vodnih virov za oskrbo s pitno 
vodo ali lastno oskrbo s pitno vodo pred vsemi drugimi rabami v primerih, ko bi 
se to izkazalo za potrebno. 
 
Ugotavljamo, da so predvidene spremembe Ustave RS za izvajalce javne 
službe oskrbe s pitno vodo, kot tudi samoupravne lokalne skupnosti in 
državo, ki preko pristojnih ministrstev zagotavlja normativni okvir 
delovanja javne službe izjemno pomembne. Pri izvajalcih javne službe je 
zbrano dragoceno znanje in izkušnje s področja oskrbe s pitno vodo. Kot 
Zbornica komunalnega gospodarstva, ki združujemo večino izvajalcev 
javne službe oskrbe s pitno vodo smo pripravljeni s tem znanjem in 
izkušnjami skupaj z drugimi deležniki aktivno sodelovati pri pripravi 
sprememb Ustave RS in ustavnega zakona ter spremembah zakonodaje, 
ki bodo sledile na način, da bodo rešitve zagotavljale cilje, ki jih vsi 
podpiramo in hkrati zagotovile, da se ne ogrozi temveč še izboljša sedanji 
sistem izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo, ki je dober, v okviru 
občin in ponekod tudi širše deluje po solidarnostnem principu in v veliki 
meri odgovarja na potrebe prebivalstva. Naše mnenje je, da je naš skupni 
cilj, da uporabnikom javne službe oskrbe s pitno vodo zagotovimo 
izvajanje kakovostnih storitev in zdravstveno ustrezno pitno vodo na 
odjemnih mestih po primerni in dostopni ceni. Predlagamo torej, da nas v 
pripravo sprememb aktivno vključite. 

 
 
S spoštovanjem! 
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Sebastijan Zupanc        Miran Lovrič 
Direktor           Predsednik 
 






















