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Sklep I
Občinski svet Mestne občine Novo mesto v okviru svojih pristojnosti podpira pobudo
za spremembo 70. člena ustave Republike Slovenije, ki določa, da ima vsakdo pravico
do pitne vode in da se vodni viri, ki služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo za oskrbo
gospodinjstev izkoriščajo v obliki neprofitne javne službe.
Gregor Macedoni,
ŽUPAN
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Obrazložitev,
Predlog skupine poslank in poslancev za začetek postopka za spremembo Ustave
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV k predlogu o podpori pobude za spremembo 70. člena
ustave Republike Slovenije

1. Obrazložitev
Občinska svetnica doc. dr. Milena Kramar Zupan je na 15. seji Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto, dne 26.5.2016, podala pobudo št. 9001-4/2016-289, za vpis zagotovitve
univerzalnega dostopa do pitne vode v Ustavo RS in uvrstitev te točke na dnevni red
naslednje seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Po podatkih različnih raziskav je na svetu količina razpoložljive vode enaka kot pred 100 leti
s to razliko, da je bilo leta 1916 na svetu slabi 2 milijardi ljudi, danes nas je 7,3 milijarde, leta
2030 pa bo po ocenah na zemlji že 8,4 milijarde ljudi.
Vse to ima za posledico, da se je v zadnjih 100 letih potreba po pitni vodi povečala kar za
šestkrat in trend se nadaljuje, ker se svet razvija in s tem tudi navade in življenjski stil ljudi.
Porabimo več hrane in pitne vode, kar 80 odstotkov svetovnih odpadnih vod pa se
neprečiščenih izpusti v okolje.
Voda zaradi omejenih količin postaja cenjeno tržno blago. Zato bo vedno večkrat prihajalo do
konfliktov med rabo pitne vode za prebivalstvo in ekonomsko rabo vode. Na podlagi
navedenega potekajo različne aktivnosti, da se v Ustavo zapiše neodtujljiva pravica do vode,
kar predlaga tudi občinska svetnica.
Ustava Republike Slovenije določa, da so naravna bogastva javno dobro. Kdo lahko z
naravnimi bogastvi upravlja in pod kakšnimi pogoji (pravico do upravljanja se lahko podeli
tudi tujim zasebnim podjetjem za dobo do 50 let), pa prepušča različni področni zakonodaji, s
čimer Vladi in Državnemu zboru omogoča širok manevrski prostor odločanja in urejanja.
Kljub dejstvu, da je trenutna zakonodaja na področju vode relativno dobra, se to na podlagi
različnih pritiskov lahko zelo hitro spremeni, če se parlamentarna večina odloči, da lahko z
vodo upravlja samo zasebnik. Za to spremembo po trenutno veljavni zakonodaji potrebuje
zgolj navadno večino v parlamentu.
V Sloveniji se koncesije za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in rabo vode za
živilsko/prehrambno industrijo že podeljujejo tudi tujim multinacionalkam. Po podatkih s
spletne
strani http://www.zdus-zveza.si/vpis-neodtujljive-pravice-do-vode-v-ustavo,
je
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ministrstvo dne 30.12.2015 podelilo 30 koncesij za črpanje vode. Te koncesije pa naj bi se
podeljevale že več let.
Po podatkih z iste spletne strani je v Sloveniji že nekaj primerov v lokalnih skupnostih (Laško,
Sevnica, Brežice, Ptuj), kjer državljani Slovenije plačujejo cca. 30% višji prispevek za vodo,
kot v ostalih mestih. Za čiščenje voda pa plačujejo korporaciji WTE 2,8 krat več kot občani
Ljubljane.

Aktivnosti za spremembo Ustave so vodene že od leta 2013 in so bile podprte tako na
politični ravni kot tudi v krogih laične in strokovne javnosti. Različna združenja in politične
stranke pa so zbirala podpise peticije za vpis neodtujljive pravice do vode v Ustavo, ki so bili
vloženi v Državni zbor RS.
Predlog za spremembo ustave Republike Slovenije je marca 2014 podala tudi skupina 35
poslancev. S spremembo naj bi se v ustavo zapisalo, da ima vsakdo pravico do pitne vode,
in da se oskrba s pitno vodo za prebivalstvo opravlja kot neprofitna javna služba. Aprila 2015
je bil podoben predlog, z drugimi podpisniki, za spremembo Ustave RS ponovno
vložen. Kljub temu, da je minilo več kot eno leto od vložitve predloga za spremembo ustave,
Državni zbor RS predloga še ni obravnaval.
Z zapisom v Ustavo bi dvignili zaščito pitne vodo iz zakonodajne na ustavno raven, torej v
najvišji pravni akt Republike Slovenije ter na ta način še dodatno zavezali tudi Vlado in
poslance, da postanejo varuhi pitne vode. To pa pomeni, da bi morali tudi pri sklepanju
mednarodnih pogodb in pri sprejemanju EU zakonodaje upoštevati, da je Slovenija zaščitila
pitno vodo v Ustavi RS.
Ker je voda JAVNA DOBRINA bo imela Mestna občina Novo mesto še naprej v svojih aktih
opredeljeno, da se dejavnost vodooskrbe izvaja kot gospodarska javna služba v izvajanju
javnega podjetja. V okviru svojih pristojnosti pa podpira postopke za spremembo Ustave RS
na področju pravice do pitne vode in zaščite vodooskrbe pred podeljevanjem koncesij.
2. Predlog za odločanje
Občinskemu svetu predlagamo, da po obravnavi zadeve na svoji seji sprejme naslednji
sklep:
Občinski svet Mestne občine Novo mesto v okviru svojih pristojnosti podpira pobudo
za spremembo 70. člena ustave Republike Slovenije, ki določa, da ima vsakdo pravico
do pitne vode in da se vodni viri, ki služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo za oskrbo
gospodinjstev izkoriščajo v obliki neprofitne javne službe.
dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica občinske uprave

mag. Jože Kobe
Vodja urada
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