
JAVNA SLUŽBA OSKRBE S PITNO VODO IN 
ZAGOTAVLJANJE PRAVICE DO PITNE VODE V RS 



22. 09. 2017 mag. Iztok Rozman 



USTAVA Republike Slovenije 
70. a čle  

(pravica do pitne vode) 

 

Vsakdo ima pravico do pitne vode. 

 

Vod i viri so jav o do ro v upravlja ju države. 
 

Vod i viri služijo pred ost o i  traj ost o oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem 

delu iso trž o lago. 
 

Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko sa ouprav ih lokal ih 
skupnosti neposredno in neprofitno. 
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                     Vir: http://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml 
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Ali pravica do pitne vode (in sanitarij) pomeni 

• PRAVICO DO ZAGOTAVLJANJA PITNE VODE (IN SANITARIJ) 

V PREBIVALIŠČIH? 

• PRAVICO DO NEOMEJENIH KOLIČIN PITNE VODE? 

• PRAVICO DO JAVNEGA VODOVODA (IN JAVNE 

KANALIZACIJE)? 

• PRAVICO DO BREZPLAČNE INFRASTRUKTURE IN 
STORITEV? 

• PRENOS OSEBNE ODGOVORNOSTI NA DRŽAVO? 
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Obvezna gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo 
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Lastna oskrba s pitno vodo (veljavna ureditev) 

Individualna ali preko zasebnih vodovodov, ki imajo več uporabnikov. Če je 

stavba priključena na javni vodovod je prepovedana. 

Tudi lastna oskrba s pitno vodo ni brezplačna. Gradnjo infrastrukture in 

naprav, sredstva za obratovanje, vzdrževanje in nadomestitev 

infrastrukture morajo zagotavljati uporabniki sami (Ali se zbirajo 

sistematično? Ali je kakovost storitev in varnost pitne vode na enaki ravni 

kot pri javnih vodovodih?). Predpisane dajatve.  

Za zagotavljanje varne oskrbe in zdravstvene ustreznosti pitne vode pred 

njeno uporabo je odgovoren uporabnik. 
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Samooskrba stavb (veljavna ureditev) 

Samooskrba objektov s pitno vodo pomeni vsako oskrbo stavbe s pitno vodo, ki ni 

priključena na javni vodovod in se za to stavbo javne službe oskrbe s pitno vodo ne 

zagotavlja - lahko lastna oskrba s pitno vodo, dovoljeni pa so tudi alternativni načini 
zagotavljanja minimalne komunalne oskrbe, ki omogočajo samooskrbo objektov in 

sledijo napredku tehnike, kot na primer zbiranje kapnice ali shranjevanje pripeljane 

pitne vode v ustreznih zbiralnikih. 

Opremo, ki je potrebna za samooskrbo objektov s pitno vodo, mora zagotavljati 

lastnik objekta, ki je tudi odgovoren za zagotavljanje varne oskrbe in zdravstvene 

ustreznosti pitne vode pred njeno uporabo. 

Samooskrba stavb s pitno vodo, kjer obstaja možnost priključitve na javni vodovod, 

ni dovoljena. 
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Posebna / splošna raba voda (veljavna ureditev) 
SPLOŠNA RABA VODA. Vodo iz celinskih 

voda brez uporabe naprav lahko uporablja 

vsak. Uporaba vode vključuje tudi njeno pitje, 

če je le ustrezne kakovosti. Ker v celinskih 

vodah zaradi različnih vplivov ni mogoče 

zagotavljati ustrezne kakovosti za pitje, je 

odločitev o pitju vode v okviru splošne rabe 

odgovornost posameznika. Pravice do splošne 

rabe voda ni mogoče šteti za zagotavljanje 

človekove pravice do pitne vode, niti ni institut 

splošne rabe temu namenjen.   
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OSKRBA S PITNO 
VODO (javni vodovod 

in lastna oskrba) 

DRUGE RABE VODE 
(polnjenje pijač, 

namakanje, termalna 
in bazenska 
kopališča…  



Varstvo naravnega bogastva - VODE 
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NARAVNO BOGASTVO 
- VODA (veljavno 
Zakon o vodah) 

•Jav o do ro i  arav a ogastva Ustava RS, 70. čle  – pogoje izkorišča ja določa zako  

•Celinske vode – arav o vod o jav o do ro Celi ske vode so stoječe ali tekoče površi ske vode a površju 
kop ega i  podze e vode a kope ski stra i te elj e črte  

•Vod o do ro se lahko upora lja le tako, da ista ogrože a jegova su sta a i  izključe a jegova arav a vloga 

•Posebna raba vode za oskrbo s pitno vodo ima prednost pred rabo vode za druge namene 

VODNI VIRI 

Ustava RS, 70.a čle  

•Jav o do ro v upravlja ju države 

•Služijo pred ost o i  traj ost o oskr i pre ivalstva s pit o vodo i  z vodo za oskr o gospodi jstev 

•V te  delu iso trž o lago 



 

 

 

 
Ocena stroškov: 82 MIO EUR 

 
Vir podatkov: Operativni program oskrbe s pitno vodo 

(http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/op_oskrba_s_potno_vodo_2016_2021.pdf) 
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Oskrba s pitno vodo - kako naprej? 

• Prilagoditev predpisov v 18 mesecih po spremembi Ustave – oblikovanje 

izhodišč, ciljev na podlagi široke razprave / konsenza. 

• Ureditev pogojev za zagotavljanje človekove pravice pitne vode v izjemnih 

primerih. 

• Ureditev mehanizmov za oljšo dostopnost do pitne vode (affordability). 

• Pre išlje o uvajanje iz oljšav sistema oskrbe s pitno vodo – evolucija in ne 

revolucija. 

• Ne sprejemajmo epre išlje ih odločitev v izogib nehotenim (negativnim) 

posledicam. 
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Hvala za pozornost. 
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