
 

 
 

Strokovna skupina za pravico do pitne vode 
 
 

 
OSNUTEK PREDLOGA 

 
USTAVNI ZAKON O DOPOLNITVI III. POGLAVJA  

USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE 
 

I. 
 

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 
in 68/06 in 47/13) se za 70. členom doda novi 70. a člen, ki se glasi: 
                                                     
                                                            70. a člen 

(pravica do pitne vode) 
 
»Vsakdo ima pravico do pitne vode. 
 
Naravni vodni viri so naravno javno dobro v upravljanju države. 
 
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. 
 
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.« 
 
VARIANTA:  

 

»Vsakdo ima pravico do pitne vode. 

 

Vodni viri so javno dobro v upravljanju države. 

 

Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za 

oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago. 

 

Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država 

preko neprofitne javne službe, tako da  vodne vire za ta namen izkorišča sama neposredno 
ali izkoriščanje prenese v neposredno opravljanje samoupravnim lokalnim skupnostim.«. 

                                                       
II. 

 
Zakone, ki urejajo vsebine iz novega 70. a člena ustave, je treba uskladiti s tem 
ustavnim zakonom v osemnajstih mesecih po njegovi uveljavitvi.   
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Ta ustavni zakon začne veljati z  razglasitvijo  v Državnem zboru Republike 
Slovenije. 
                                             
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
OBRAZLOŽITEV I. RAZDELKA USTAVNEGA ZAKONA (osnovnega besedila): 
 
1.1.  Državni zbor je na seji dne 12. 7. 2016  sprejel  Sklep, da se začne postopek za 

dopolnitev in Stališče o osnutku ustavnega zakona. Prečiščeno besedilo Stališča 
o osnutku ustavnega zakona se glasi: 
»1.  V razdelku I. osnutka ustavnega zakona se predlagana dopolnitev 70. člena 

ustave uredi v novem 70.a členu in sicer v smeri: 
- da ima vsakdo pravico do varne pitne vode,  
- da so naravni vodni viri naravno vodno javno dobro v upravljanju države, 
- 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,  

- 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. 

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. 

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 Ustave Republike Slovenije 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 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«.  

 
1.2.  Strokovna skupina je oblikovala na podlagi Sklepa in Stališča državnega zbora 

besedilo novega 70.a člena ustave. Besedilo, ki ga je izoblikovala kot osnovno, v 
celoti upošteva Sklep in Stališče državnega zbora, izvzemši poimenovanja, da 
ima vsakdo pravico do varne pitne vode in poimenovanja, da so naravni vodni viri 
naravno vodno javno dobro. Izraz »varna« pred besedilom »pitna voda« ne more 
biti del ustavnega besedila. Pojem pitna voda vsebuje tudi lastnost »varnost«. 
Pitna voda zato ne more biti voda, ki ni varna. To je voda, ki je primerna za 
uživanje. Če voda ni varna, ni primerna za uživanje, torej ni pitna voda. Lahko bi 
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jo pili, vendar to ne bi bila pitna voda. Pojem pitna voda torej ne potrebuje 
nobene dodatne označbe. 

 
Pojmi, ki se uporabljajo v ustavi, morajo biti čim bolj običajni, vsakomur razumljivi.  
Ustava je (najvišji) pravni akt in kot taka podvržena pravnemu tolmačenju, med 
katerim je pomembno razlagalno pravilo, ki se imenuje  argumentum a contrario 
(sklepanje po nasprotnem razlogovanju). Tudi to pravilo nas privede do tega, da 
izraz varna pitna voda nujno vsebuje tudi svoje nasprotje, se pravi pojem nevarna 
pitna voda. Pojem nevarna pitna voda je pojmovni nesmisel, saj je pitna voda 
vedno varna, je torej voda, ki je primerna za uživanje, ki izpolnjuje določene 
standarde in je primerna za prehrano ljudi. Ker nas torej pojem varna pitna voda 
pripelje do absurdne vsebine, v ustavi, ki je vendarle po svoji naravi in pomenu 
nek avtoritativen, pa tudi dostojanstven dokument, takšnemu zapisu ni mesta. 

 
Da so vodni viri lahko le vodno javno dobro in ne javno dobro kakšne druge vrste, 
na primer cestno, zračno itd., izhaja iz narave stvari, zato tega v opredelitvi ni 
potrebno navajati. Zlasti v ustavnem besedilu, ki normotehnično terja pojmovno 
širino, da daje zakonodajalcu dovolj prostora za podrobnejše opredelitve, in 
skopost izrazov, pomeni pojem vodno javno dobro normotehnično redundanco, 
zato ne more biti del ustavne definicije. 
 

1.3. Prvi odstavek formulira pravico do pitne vode kot temeljno človekovo pravico. V 
posebnem, 70.a členu je umeščena zato, ker nova določba hkrati ščiti vodne vire. 
Opredelitev pravice do pitne vode v posebnem členu tudi na zunaj jasno pokaže, 
da gre za posebno ureditev v razmerju do 70. člena, v katerem velja liberalnejša 
ureditev o javnem dobru in naravnih bogastvih. 

 
1.4.  Prvotni predlog ustavne spremembe za zapis pravice do pitne vode v ustavo je 

kot enega od ciljev določil tudi preprečitev privatizacije vodnih virov. Glede na 
odločitev, da se pravica do pitne vode in zaščita vodnih virov uredita v 70.a členu 
ustave, je ureditev statusa vodnih virov kot javnega dobra v upravljanju države v 
tej določbi smiselna.  

 
1.5  V skladu s Stališčem državnega zbora je tudi, da temeljno besedilo I. razdelka 

ustavnega zakona varuje le »naravne vodne vire«, ostale pa prepušča trgu ter da 
naravni vodni viri v delu, s katerim služijo prednostni in trajnostni oskrbi 
prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev, niso tržno blago. 
Izraz »v delu« je treba razumeti količinsko, tako da ni mogoče tržiti količin, ki 
onemogočajo ali le ogrožajo oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo 
gospodinjstev. Prav tako te določbe ni mogoče razumeti tako, da bi izčrpane 
količine vode za tržno izkoriščanje smele ogrožati sam vodni vir. Ta določba tudi 
pomeni, da ima preskrba prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo 
gospodinjstev trajno prednost pred gospodarskim izkoriščanjem vodnega vira. 
Kadar vodni vir ni dovolj bogat, da bi služil neprofitni oskrbi s pitno vodo in z vodo 
za oskrbo gospodinjstev, ga torej ni mogoče gospodarsko izkoriščati. Zaradi tega 
je država dolžna količinsko in kakovostno nadzirati in varovati stanje vodnih virov. 

 
1.6. Pravica do pitne vode se zagotavlja na dva načina: z lastno oskrbo, tako 

imenovano samooskrbo, ali da jo upravičenec uresničuje z dostopom do omrežja 
za preskrbo z vodo. Če je določba o pitni vodi formulirana kot človekova pravica, 
to ne pomeni, da jo je obvezno zagotavljati tudi na območjih, kjer je ekonomsko 
smotrna samo samooskrba, ali na nepremičninah, ki ne izpolnjujejo zakonskih 
pogojev za pridobitev vodovodnega priključka.  

 
Tudi sedanje besedilo, ki je kot rečeno povzeto po Stališču državnega zbora, 
torej upošteva pravico do samooskrbe s pitno vodo, saj stroka poudarja, da v 
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odročnih krajih in osamljenih zaselkih ter na osamljenih kmetijah (na primer v 
goratih in hribovitih predelih) javna oskrba s pitno vodo niti ni mogoča. Tudi že 
sedaj izvedena samooskrba s pitno vodo bo tudi po sprejemu tega ustavnega 
amandmaja v skladu z novo ureditvijo. 

 
1.7. Besedilo četrtega odstavka 70.a člena omogoča tudi ohranitev sedanje 

organizacije opravljanja oskrbe s pitno vodo, obenem pa omogoča, da država 
kontrolira ne le zakonitost, temveč tudi primernost in strokovnost organizacije in 
izvedbe oskrbe prebivalstva s pitno vodo v lokalnih skupnostih. Seveda pa bo 
država obenem tudi dolžna, da zagotovi oskrbo prebivalstva s pitno vodo in vodo 
za potrebe gospodinjstev tudi v tistih lokalnih skupnostih, v katerih sedaj ta 
oskrba ni zagotovljena v zadovoljivem obsegu.  
 
 

OBRAZLOŽITEV VARIANTNEGA BESEDILA 
                                                               
1.8.  Opredelitev, da so samo naravni vodni viri naravno javno dobro namesto opredelitve, da 

so (vsi) vodni viri javno dobro, pomeni oženje vsebine določbe in s tem manjšo zaščito 

vodnih virov. Državni zbor je izrecno zavzel tako stališče. Posebej je nato zavzel tudi 

stališče da naravni vodni viri niso tržno blago, kolikor služijo prednostno in trajno oskrbi 

prebivalstva s pitno vodo in  oskrbo gospodinjstev. Tudi v tem delu predstavlja Stališče 

državnega zbora oženje prejšnjega predloga, da vodni viri niso tržno blago. 

 

Zaradi podnebnih sprememb je v prihodnje verjetno, da bo tudi naša država morala 

preskrbo z vodo načrtovati tako, da se bo v obdobjih, bogatih s padavinami, voda zbirala 

in z njo preskrbovalo prebivalstvo v sušnih obdobjih. Gradila se bodo umetna 

akumulacijska jezera z zajezitvami in grajenimi obrežji in drugi grajeni zbiralniki pitne 

vode. Ob določbi, da so le naravni vodni viri naravno javno dobro, takšna zajetja in 

zbiralniki kot grajene strukture z naravno vodo ne bodo na ustavni ravni zaščiteni kot 

javno dobro. Izpostaviti je namreč treba, da se status javnega dobra in sicer naravnega 

javnega dobra podeljuje po predlogu le naravnim vodnim virom in ne sami vodi kot 

naravni prvini oziroma posebnemu delu okolja. Umetno ustvarjeni vodni vir seveda ne 

more biti naravno javno dobro, lahko bi bili le grajeno javno dobro in zato se predlagana 

osnovna formulacija na te vodne vire ne nanaša. Zapis, ki na ustavni ravni nedvomno 

zaščiti kot javno dobro vse vodne vire, bi se zato glasil: «Vodni viri so javno dobro v 

upravljanju države«.  

 

1.9. Ker se varianta razlikuje od osnovnega besedila le v tem, da se besedilo nanaša na vse in 

ne le na naravne vodne vire, veljajo za njeno obrazložitev vsi razlogi pod tč. 1.2. do 1.7., 

s katerimi je obrazloženo osnovno besedilo, seveda s to razliko, da je treba v tem besedilu 

tedaj, kadar je govora o naravnih vodnih virih, upoštevati, da se ti razlogi nanašajo na vse 

vodne vire. To velja tudi za opredelitev vodnih virov kot javno dobro. 

 

 
OBRAZLOŽITEV II. RAZDELKA USTAVNEGA ZAKONA: 
 
Vsebina drugega razdelka ne more biti konkretizirana z naštevanjem zakonov, 
podzakonskih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo vsebino pravice do pitne vode. 
Besedilo te določbe je oblikovano v celoti v skladu s prakso, ki se je v ustavno 
revizijskih postopkih oblikovala doslej. 
 
V zakonodaji, ki bo usklajena z novim 70.a členov ustave bo treba upoštevati tudi točki 
2. in 3. iz Stališča državnega zbora z dne 12. 7. 2016. Gotovo bo ena izmed najtežjih 
nalog uskladitev že podeljenih koncesij za gospodarsko izkoriščanje virov za oskrbo 
prebivalstva in gospodinjstev s pitno vodo. Te koncesije se bodo lahko tudi iztekle v 
času, za katerega so bile podeljene, če ne bodo ogrožale prednostne oskrbe 
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prebivalstva s pitno vodo. V prihodnje pa bodo morale biti podeljene koncesije za 
gospodarsko izkoriščanje le tako, da bodo tudi pogodbe o koncesijah vsebovale 
določbe o vplivu prednostne in trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo in z vodo za 
oskrbo gospodinjstev. 
 
V skladu s Stališčem državnega zbora je strokovna skupina vnesla v II. razdelek 
ustavnega zakona tudi določbo, da je treba uskladiti s tem ustavnim zakonom v  
osemnajstih mesecih po njegovi uveljavitvi vse zakone, ki urejajo vsebine iz novega 
70.a člena ustave.  
 
Ljubljana,  12. 10. 2016                                                     
 
 
 
 


