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OBČINA LAŠKO 
       ŽUPAN 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 3550-2/2016 
Datum: 18. 10. 2016 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO: PREDLOG SKLEPA S STALIŠ ČEM OBČINE LAŠKO O VPISU PRAVICE DO 

PITNE VODE V USTAVO RS 
 
 
Gradivo pripravil:   
Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:   
Andrej Kaluža, vodja Urada za GJS, okolje in prostor 
 
Gradivo obravnaval:    
Odbor za gospodarski razvoj občine Laško dne 26. 10. 2016 
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 26. 10. 2016 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  
- 21. člen Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/15) 
 
Predlog sklepa: 
 
1. Občinski svet Ob čine Laško sprejme Sklep s stališ čem Občine Laško o vpisu 

pravice do pitne vode v Ustavo RS v predloženi vseb ini. 
 
Obrazložitev: 
 
Obrazložitev, ki je podana v nadaljevanju je povzetek dopisa, ki ga je pripravila SOS, ZMOS 
in ZOS. 
 
Skupina poslank in poslancev je 16.4.2016 v Državni zbor vložila predlog za začetek 
postopka za spremembo Ustave RS z osnutkom ustavnega zakona. V prvotnem predlogu je 
skupina poslancev predlagala, da: 

- se na ustavni ravni voda in dostop do vode določi kot splošna in temeljna ustavna 
pravica; 

- se prepreči, da bi se vodni viri privatizirali; 
- se prepreči, da bi vodo obravnavali kot vsako drugo blago. Oskrba z vodo bi se 

morala izvajati v obliki neprofitne javne službe. 
 
Državni zbor je na 21. redni seji 12.7.2016 ob obravnavi Predloga za začetek postopka za 
spremembo Ustave RS z osnutkom zakona sprejel sklep, da se začne postopek za 
spremembo Ustave Republike Slovenije tako, da se vanjo vpiše neodtuljiva pravica do pitne 
vode. Poslanke in poslanci so predlagali amandmaje, zaradi katerih se je predlagala 
dopolnitev osnovnega 70. člena Ustave RS, z novim 70.a členom, in sicer v smeri: 
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- 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 upravljanje 
samoupravnim lokalnim skupnostim. 

 
Poslanke in poslanci so zahtevali tudi, da naj se pri pripravi predloga ustavnega zakona 
nameni posebno skrb oblikovanju jasne pravne ureditve na ravni zakonskega urejanja, ki bo 
skladno z določbo 70.a člena v prihodnje preprečevala podeljevanje koncesij za oskrbo 
prebivalstva s pitno vodo. 
 
Nadalje so zahtevali, da se v izvedbenem delu zaveže zakonodajalca, da uredi vprašanje že 
podeljenih koncesij za oskrbo s pitno vodo na način, ki bo do prehoda na neposredno oskrbo 
prebivalstva s pitno vodo in 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. 
 
Zakonodajalca se naj zaveže tudi, da uredi 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. 
 
Do amandmajev iz 21. seje Državnega zbora se občine niso imele možnosti opredeliti, ker 
niso bile vabljene niti na sejo Državnega zbora, niti na sejo Ustavne komisije Državnega 
zbora. Prav tako vabila niso prejeli v SOS, ZMOS in ZOS. Zato se tudi zahteva, da se v vse 
nadaljnje postopke in razprave vključi občine in njihova združenja. 
 
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

 
 
 
Priloga: 

- Predlog sklepa 
- Dopis SOS, ZMOS in ZOS 
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P R E D L O G 

 
 
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski 
svet Občine Laško na svoji ___. seji, dne _______ sprejel 
 
 
 

S K L E P 
S STALIŠČEM OBČINE LAŠKO O VPISU PRAVICE DO PITNE VODE V USTAVO RS  

 
 
 

Občinski svet Občine Laško podpira vpis neodtujljive pravice do pitne vode v Ustavo RS, 
prav tako se strinja s 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. 
 
Občinski svet Občine Laško 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 Laško 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 Laško 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. 
 
 
 
 
Številka: 3550-2/2016 
Datum: __________ 
 
 
 
 
                                                                                                  ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                                                          Franc Zdolšek 
 
 
 
 










