II.3)
V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in
32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v prilogi pošiljam v
obravnavo in sprejem:

SKLEP S STALIŠČEM OBČINE GORJE O VPISU PRAVICE DO
PITNE VODE V USTAVO RS

Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Sklep s stališčem Občine Gorje o vpisu pravice do pitne
vode v ustavo RS.

Peter Torkar
Župan Občine Gorje
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OBRAZLOŽITEV:
Pred Državnim zborom RS že od leta 2013 poteka postopek za spremembo Ustave RS na področju
pravice do pitne vode po dostopni ceni in zaščite vodooskrbe pred interesi privatnih družb.
Voda je skupen vir človeštva in javna dobrina, zato mora biti dostop do nje temeljna in splošna
pravica. Zakon o vodah določa, da je voda javno dobro in le država, kot njen upravitelj, lahko
podeljuje vodno pravico za rabo vode. To pomeni, da Zakon o vodah ne omogoča privatizacije
vode, saj ne omogoča zasebne lastnine na vodi. Oskrba s pitno vodo je v skladu z Zakonom o
varstvu okolja obvezna občinska gospodarska javna služba, kar pomeni, da je dejavnost regulirana
in je zato subjekt zasebnega ali javnega prava ne more izvajati, kot prosto tržno dejavnost.
Gospodarjenje z vodo in vodovodnim omrežjem ne sme biti predmet pridobitne dejavnosti
gospodarskih družb in korporacij, ki se ukvarjajo s pridobivanjem dobička na trgu, zato se morajo
vodni viri, ki služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev izkoriščati v
obliki neprofitne javne službe.
Ureditev univerzalnega dostopa do vode na zakonski ravni ne nudi dovolj zaščite, saj lahko katera
koli vlada pod pritiski dokaj enostavno spremeni zakon. Zato je potrebno, da je status vodnih virov
urejen v Ustavi RS in s tem zavarovana temeljna človekova pravica dostopa do pitne vode. Z
dopolnitvijo Ustave RS bomo zagotovili univerzalen dostop do vode.
Vpis neodtujljive pravice do pitne vode v Ustavo obsega:
- da je voda in dostop do vode splošna in temeljna pravica za vsakogar;
- da so vse vrste vod (površinske vode, podzemne vode, vodni tokovi) javno dobro, katero je
država dolžna varovati in za njih skrbeti v imenu svojih državljanov in tudi prihodnjih rodov;
- da je voda vitalni del okolja, osnovna dobrina in naravni vir, ki je strateškega pomena za
življenje ljudi, razvoj in varnost države;
- da se prepreči, da bi vodo obravnavali kot vsako drugo blago;
- da se vodni viri ne morejo privatizirati oziroma komercializirati;
- da vodni viri služijo prednostno in trajnostno za oskrbo prebivalstva in gospodinjstev z vodo za
pitje in higieno pred drugimi rabami vode;
- da se oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja kot
neprofitna javna služba – torej ni možno več podeljevati koncesij.
Sprejem sklepa nima finančnih posledic.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 27/14) je Občinski svet Občine Gorje na …. redni seji dne
……………………….. sprejel

SKLEP
S STALIŠČEM OBČINE GORJE O VPISU PRAVICE DO PITNE VODE V USTAVO RS
1. člen
Občinski svet Občine Gorje podpira vpis neodtujljive pravice do pitne vode v Ustavo RS, 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 zagotavljajo na isti način še naprej.
Občinski svet Občine Gorje 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.
Občinski svet Občine Gorje 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.
Občinski svet Občine Gorje 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.
2. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi na spletni strani Občine Gorje. Sklep se pošlje predsedniku
Državnega zbora Republike Slovenije.

Številka: ……………………………………
Datum: ……………………………………..

Peter Torkar
Župan Občine Gorje

207

208

209

210

211

