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OSKRBA S PITNO VODO 

Bistvene pravne podlage: 

 

- Zakon o varstvu okolja 

(obvezna občina gospodarska javna služba) 

- Uredba o oskrbi s pitno vodo 

(izvajanje javne službe, standardi opremljenosti z javnim 

vodovodom, operativni program oskrbe s pitno vodo) 

- Zakon o vodah 

(pridobitev vodnih pravic) 

 



OSKRBA S PITNO VODO 

Bistvene pravne podlage: 

 

- Zakon o gospodarskih javnih službah 

(oblike zagotavljanja javnih služb) 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja 

(oblikovanje cene oskrbe s pitno vodo) 

 

 

 



OSKRBA S PITNO VODO 

Standardi opremljenosti z javnim vodovodom: 

 

- glede na število prebivalcev 

- glede na gostoto poselitve 

 

Izjeme 

 

 



OSKRBA S PITNO VODO 

Območja poselitve: 

 

Za nekdanja območja poselitve je bilo ugotovljeno, 

da niso oblikovana v skladu s predpisi, zato je bila 

pripravljena nova metodologija za oblikovanje 

območij poselitve. 

 

Število območij poselitve se je iz 4.016 znižalo na 

3.218. 



OSKRBA S PITNO VODO 

Priključeni na javni vodovod: 

 

Število prebivalcev, ki so priključeni na javni vodovod 

– 1.824.677 (88,6%) – sinteza 

 

Število prebivalcev na območjih poselitve (večja ali 

enaka kot 50 prebivalcev ter večja gostota kot 5 

prebivalcev/ha), ki so priključeni na javni vodovod – 

1.473.903 (90,6%)  



DRUGI NAČINI OSKRBOVANJA 

OBJEKTOV S PITNO VODO 

Podatke glede lastne oskrbe s pitno vodo so poročale 

203 občine (junij 2014), od tega jih je 147 poročalo 

ustrezno. 

 

Po poročanih podatkih se v okviru lastne oskrbe s 

pitno vodo oskrbuje vsaj 163.384 prebivalcev, poleg 

tega pa v okviru samooskrbe objekta s pitno vodo 

vsaj 15.167 prebivalcev. 

 

 



PRAVICA DO VODE (IN SANITARIJ) 

Vsebovane so naslednje dimenzije: 

 

- razpoložljivost 

- fizična dostopnost 

- sprejemljivost 

- kvaliteta 

- cenovna dostopnost 



PRAVICA DO VODE (IN SANITARIJ) 

Aktualno: 

 

- dve pritožbi na Evropsko sodišče za človekove 

pravice v Strasbourgu 

- sprememba Ustave RS 

 



 

 

Hvala za pozornost 


