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Povzetek
Študija obravnava vprašanja obstoja in vsebine pravice do čiste oz. varne pitne vode ter
odgovornosti držav pri njenem zagotavljanju. Osredotoča se na pravne vidike dostopa
posameznikov do čiste pitne vode. V času, ko zaradi povečevanja števila prebivalstva,
potrebe po vodi nenehno naraščajo, razpoložljiva količina pitne vode pa je zaradi
negospodarne rabe in vplivov podnebnih sprememb vedno manjša, postaja oskrba s pitno
vodo vse bolj pereč problem. S tem se povečuje tudi ekonomska vrednost pitne vode in
pojavljajo se pritiski po opredelitvi vode za tržno, ne več javno dobrino, kar bi številnim
prebivalcem lahko onemogočilo dostop do pitne vode. Tako se pokaže potreba po pravnem
varstvu posameznika in vzpostavitvi odgovornosti držav zagotavljati dostop do čiste pitne
vode. Brez dostopa do čiste pitne vode ni mogoče govoriti o spoštovanju splošno priznanih
človekovih pravic do življenja, osebnega dostojanstva in zdravja. To je v svojem Splošnem
komentarju št. 15 potrdil tudi Odbor za ekonomske socialne in kulturne pravice, ki je odigral
pomembno vlogo pri razvoju človekove pravice dostopa do čiste pitne vode. Širok konsenz
glede obstoja pravice do čiste pitne vode je leta 2010 dokazal tudi sprejem Resolucije
Generalne skupščine ZN o človekovi pravici do vode in sanitarij. Obstoj pravice do vode v
svojih političnih izjavah priznava tudi Slovenija, v praksi pa tega ne potrjuje dosledno. Sistem
oskrbe s pitno vodo je skoraj v celoti urejen na ravni podzakonskih aktov, urejanje številnih
pomembnih vprašanj pa je prepuščeno občinam, saj oskrba s pitno vodo sodi v njihovo
pristojnost. Država nima ustreznega nadzora nad izvajanjem oskrbe v posameznih občinah in
učinkovitih mehanizmov ukrepanja v primerih kršitev. Javna oskrba se zagotavlja skoraj
izključno v obliki javnega vodovoda, kar posameznikom brez (zakonitega) bivališča
onemogoča koriščenje javne oskrbe. V študiji je podrobneje opisana problematika nekaterih
romskih naselij brez ustreznega dostopa do pitne vode, predlagani pa so tudi nekateri ukrepi
za izboljšanje stanja. Pomanjkljivo urejeno je tudi področje financiranja obnove vodovodne
infrastrukture in možnosti sodelovanja zasebnikov pri izvajanju oskrbe s pitno vodo. Študija
opozarja na potrebo po večjem varstvu vodnih virov ter boljši regulaciji izvajanja javne službe
oskrbe s pitno vodo. V luči ugotovljenih pomanjkljivosti in predlaganih ukrepov je podana
tudi analiza nedavno podanega predloga za vpis pravice do pitne vode v Ustavo Republike
Slovenije. Gre za korak v pravo smer, vendar predlagana ustavna določba zaradi nejasne
formulacije in pomanjkanja celostnega pristopa v praksi zelo verjetno ne bo imela želenih
učinkov.

Ključne besede
čista pitna voda, varna pitna voda, človekove pravice, ustavna pravica, pravica do vode,
dostop do pitne vode, Splošni komentar št. 15, romska naselja, javna služba, privatizacija.
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Abstract
This paper discusses the existence and normative content of the right to clean or safe
drinking water and the responsibility states have in relation to this right. It focuses on legal
aspects concerning the access to clean drinking water. Due to rapid population growth,
demand for water is constantly increasing while its available quantity is decreasing as a
result of unsustainable use. This has led to drinking water supply becoming a burning global
issue. The economic value of clean water is rising and thus strenghtening the pressure to
treat it as free market goods and not as public good, which could deny the access to
drinking water to a large group of people. Therefore, it is necessary to establish legal
protection of an individual and to define the states obligations in relation to this right. The
access to clean drinking water is an inherent part of widely recognized human rights to life,
dignity and health. This was confirmed by the Committee on Economic, Social and Cultural
Rights in its General Comment No. 15, which played a key role in the development of the
human right to clean drinking water. The widespread support of the right to clean drinking
water was further demonstrated by the adoption of the UN General Assembly Resolution on
the human right to water and sanitation in 2010. In its political statements, Slovenia has
recognized the human right to clean drinking water on several occasions. In reality, however,
water is not considered a human right. Public water supply system is regulated almost
entirely by executive acts with many vital questions remaining in sole jurisdiction of
individual municipalities. The state does not excercise effective control over municipalities'
performance of water supply services and has limited means available to respond to
potential violations. Public water supply services provide clean drinking water almost
exclusively via water-pipe systems, preventing persons without (legal) household from using
the service. The issues of Roma settlements without adequate access to clean drinking water
are presented and measures are suggested to resolve the situation. The maintenance of the
water supply infrastructure and possibilities of private sector involvement in water supply
are also insufficiently regulated. The paper emphasizes the need for a better protection of
water sources and stricter regulation of public water supply service preformance. In light of
these conclusions, the recently proposed amendment of the Constitution of the Republic of
Slovenia regarding the right to drinking water is analysed. It is assessed to be a step in the
right direction, but is unlikely to have the desired effect due to the ambigous formulation of
the proposed constitutional provisions and its superficial approach to the problem.

Keywords
clean drinking water, safe drinking water, human rights, constitutional right, right to water,
access to drinking water, General Comment No. 15, Roma settlements, public service,
privatization.
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1. Uvod

1.1. Pomen vode
Vodo pogosto opisujemo kot vir življenja. Za življenje je potrebna vsem poznanim živim
bitjem na našem planetu, zaradi česar bi lahko rekli, da gre za najpomembnejši naravni vir.
Človek brez vode lahko preživi le nekaj dni in je tako že od nekdaj življenjsko odvisen od tega
naravnega vira, ki je v mnogočem zaznamoval zgodovino in razvoj človeške civilizacije.
Zaradi odvisnosti od dostopa do pitne vode so bila nomadska plemena prisiljena iskati z vodo
bogata področja, kjer so se pogosto tudi ustalila. Tako so prva stalna naselja nastala prav v
neposredni bližini vodnih virov. Na z vodo bogatih območjih so nastale tudi prve velike
civilizacije – Mezopotamska ob rekah Evfrat in Tigris, Egipčanska ob reki Nil, Indijska ob reki
Ind itd. Zadostna količina vode je nujna za rodovitnost zemlje in s tem za poljedelstvo, na
katerem so te civilizacije temeljile. Opisana odvisnost od vode je v mnogočem zaznamovala
odnos do tega naravnega vira, pa tudi način življenja in organizacijo družbe v zgodnjih
civilizacijah. Ljudje so vodo častili in so z rekami, jezeri, dežjem in drugimi pojavnimi oblikami
vode povezovali številna božanstva in druge nadnaravne sile. Hkrati pa so spoznavali
lastnosti vodnih virov in se jih naučili s pridom uporabljati. Eden najpomembnejših mejnikov
v človeški zgodovini je bil zagotovo pojav organiziranega namakanja polj, torej
nadzorovanega izkoriščanja vodnega vira za pridelavo hrane. Za delovanje namakalnega
sistema je bila potrebna dobra organizacija, ki je s seboj prinesla delitev dela in specializacijo,
pojav uradništva in splošno razslojevanje družbe. Prav te pojave danes uvrščamo med
ključne značilnosti civilizacije v primerjavi s predcivilizacijsko družbo.1
Eksistencialni pomen vode in njeno vlogo pri nastanku civilizacije odražajo številna verska in
tudi filozofska prepričanja. Tako je npr. pred več kot 2500 leti Tales iz Mileta, znan grški
filozof, matematik in astronom, svojo teorijo o naravi materije oz. materialnega zasnoval

1

Bleicken et. al., Sluga (ur.): Svetovna zgodovina: od začetkov do danes, Ljubljana 1981, str. 37-41. Na pomen
razvoja namakalnih sistemov za ustroj družbe opozarjajo tudi številni drugi avtorji, npr. Hunt et. al.: Canal
Irrigation and Local Social Organization, 1976 in Lees: Irrigation and society, 1994.

1

prav na vodi kot glavnem elementu. Vodo je razumel kot počelo vsega materialnega sveta, ki
po njegovih besedah »plava na vodi«.2 Iz časa antike pa izvirajo tudi že številni zapisi, ki se
nanašajo na pravico posameznika do vode oz. na njegovo pravico dostopati do vodnega vira
in ga uporabljati. Iz njih je mogoče sklepati, da so vodo že od samega začetka večinoma
pojmovali kot skupno dobro, namenjeno v uporabo vsem ljudem. Že Cicero je pisal o znani
prepovedi »nikomur ne odrekaj vode, ki teče mimo«.3 To je utemeljil z načelom, da nihče ne
bi smel drugemu odrekati uporabe stvari, ki je po naravi taka, da se z uporabo enega človeka
njena uporabnost za druge ne zmanjša.4 Podobno miselnost odraža tudi zapis Ovidija: »Zakaj
mi odrekate vodo? Njena uporaba je skupna vsem. Narava ni ustvarila niti sonca, niti zraka in
niti valov kot zasebno lastnino; to so javna darila.«5 O vodi kot stvari, ki jo je narava ustvarila
za svobodno uporabo vsem je pisal tudi rimski klasični pravnik Ulpijan.6
Zapisi antičnih mislecev torej pričajo o pojmovanju vode kot skupne dobrine, ki je namenjena
v uporabo vsem ljudem. Kažejo pa tudi glavne razloge za takšno razmišljanje. Vodo so
namreč dojemali kot količinsko bolj ali manj neomejen naravni vir. Količine, dostopne v
naravi, so več kot zadoščale za takratne potrebe prebivalstva, takratni način izkoriščanja
vodnih virov pa večinoma tudi ni predstavljal velike obremenitve v smislu onesnaževanja.
Zaradi precej omejene možnosti transporta vode je bila edina omejitev prostorska – ljudje so
se bili prisiljeni naseljevati v bližino naravnih vodnih virov. V tem pogledu vse do industrijske
revolucije na prelomu iz 18. v 19. stoletje ni prišlo do bistvenih sprememb. Zaradi različnih
dejavnikov so se na določenih območjih seveda pojavili problemi pomanjkanja ali
onesnaženja vode, vodni viri pa so bili občasno predmet različnih sporov, tudi takšnih z
mednarodnimi razsežnostmi.7 Vendar o globalnih problemih, povezanih z vodo, ne moremo
govoriti.
V obdobju po industrijski revoluciji pa se je zaradi hitre rasti prebivalstva ter intenzivnega
izkoriščanja s strani industrije potreba po vodi močno povečala. V povezavi z neodgovornim
ravnanjem z vodnimi viri, podnebnimi spremembami in nekaterimi drugimi dejavniki je to
2

Aristoteles: Metafizika, I, 983b – 20 in 984a – 2.
Cicero: De Officiis, I, 52.
4
Prav tam.
5
Ovidij: Metamorfoze VI, 349–35. Povzeto po Grotius: Mare Liberum, str. 27.
6
Digeste VIII, 4, 13. Povzeto po Grotius, op. cit, str. 27.
7
Pregled zgodovine mednarodnih konfliktov v zvezi z vodnimi viri je dostopen na
http://worldwater.org/water-conflict/ (12. 4. 2015).
3
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privedlo do situacije, ko skoraj petina svetovnega prebivalstva živi v pomanjkanju pitne
vode.8 S tem se je močno spremenil tudi odnos do vode. Že dolgo je ne uvrščamo več v
kategorijo dobrin, ki jih je dovolj za vse in raba enega ne omejuje rabe drugih, kamor so jo,
skupaj z npr. sončnimi žarki, uvrščali antični misleci. Že nekaj časa je očitno, da je količina
pitne vode omejena in da je ponekod že danes ni dovolj za zadovoljitev vseh potreb
prebivalstva. Zato je voda postala cenjena ekonomska dobrina in v trenutnem obdobju
prevladujoče neoliberalne ekonomske misli si številni prizadevajo, da bi vodo iz javne
prekvalificirali v tržno dobrino.9
Nadzor nad vodnimi viri je postal izjemnega strateškega pomena. Države si prizadevajo
zagotoviti zadostne količine vode za potrebe svojih prebivalcev in gospodarstva, gospodarske
družbe si želijo po čim nižji ceni zagotoviti zadostno količino vode za proizvodnjo, nekatere
velike korporacije pa vidijo priložnost za zaslužek v trgovini z vodo, tako v ponujanju storitve
oskrbe z vodo lokalnim odjemalcem kot tudi v izvažanju vode v države, kjer vode
primanjkuje. Voda je postala dragocen naravni vir, v zvezi s katerim se odpirajo številna
politična, ekonomska in tudi pravna vprašanja.

1.2. Pomanjkanje vode
Kar okoli 70 odstotkov Zemljine površine je pokrite z vodo, vendar pa je od tega le okoli 2,5
odstotka sladke vode, ki jo človek nujno potrebuje za življenje. Velika večina sladke vode je
ujete v ledenike. Ocenjuje se, da je dostopne le med 0,5 odstotka in 1 odstotek vse sladke
vode na svetu, torej skupaj le 0,0007 odstotka vse vode na planetu.10 Voda v naravi nenehno
kroži. Na kopnem se del vode porabi za življenjske združbe (t.i. zelena voda), del odteče v
reke in v podzemlje ter končno v morje (t.i. modra voda), del pa je izhlapi. Z izhlapevanjem
prehaja v ozračje in se s padavinami vrača nazaj v oceane in na kopno. 11 Voda se na ta način
obnavlja, pravimo, da gre za obnovljivi naravni vir. Pri tem pa vse prevečkrat pozabljamo, da
je skupna količina vode vseeno omejena. Po nekaterih izračunih je letno na Zemlji na voljo

8

http://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml
Npr. Nestle CEO: Water Is Not A Human Right, Should Be Privatized. Dostopno na
https://www.youtube.com/watch?v=SEFL8ElXHaU (15. 7. 2015).
10
Yousef Al-Madfaei: The Impact of Privatisation, 2010.
11
Spletna stran ARSO, dostopno na: http://www.arso.gov.si/vode/ (15. 7. 2015).
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48,619 km3 sladke vode.12 To je nepredstavljivo velika količina. Vendar svetovna poraba vode
narašča tako hitro, da se situacija, ko ta količina tudi v polni izkoriščenosti ne bo več
zadostovala za zadovoljitev vseh potreb, ne zdi več nemogoča.
Število ljudi se je samo v zadnjih dvesto letih iz ene povečalo na okoli sedem milijard, do leta
2024 pa naj bi bilo po ocenah ZN na svetu že okoli osem milijard ljudi.13 Poraba vode se je v
zadnjih sto letih povečala za šestkrat14 in naj bi se povečevala kar dvakrat hitreje od rasti
prebivalstva.15 Človeštvo naj bi danes letno porabilo že kar 54 odstotkov vse pitne vode, ki
nam je na voljo, če se poraba na prebivalca ne bo spremenila pa je bomo leta 2025 porabili
že 70 odstotkov.16 Zaradi neenakomerne geografske razporejenosti se v območjih, kjer je
naravnih virov manj, s pomanjkanjem vode že danes spopada okoli milijarda ljudi, do leta
2025 pa naj bi ta številka narasla na 1,8 milijarde.17 Pomanjkanje vode torej predstavlja
enega najbolj perečih globalnih problemov.
Vprašanja razporeditve in svetovne porabe vode so izredno kompleksna. Na razporeditev
poleg naravnih značilnosti določenega območja močno vplivajo tudi socialne, kulturne in
ekonomske značilnosti družbe na tem območju. Poraba vode pa je posredno ali neposredno
povezana s praktično vsemi vidiki našega življenja. Ogromne količine vode se npr. porabijo
pri pridelavi hrane,18 izdelavi oblek in pri različnih načinih pridobivanja energije. Pravzaprav
je težko najti izdelek, za nastanek katerega voda ni potrebna. Temu primerno zapleteno je
tudi iskanje rešitve za pomanjkanje vode. Na to v zadnjem času opozarja vse več avtorjev, ki
pozivajo k celostnemu in vključujočemu pristopu k reševanju te t.i. vodne krize. Pristopu, ki
bo upošteval medsebojno povezanost vodnih virov z okoljem kot celoto, z družbenimi
značilnostmi v različnih okoljih, s področjem prehranske industrije, energetike, vprašanjem
nacionalne in individualne varnosti itd.19
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Gleick, 1998. Povzeto po Yousef, op. cit., glej poglavje Scarcity and meeting water demands.
http://www.worldometers.info/world-population/#pastfuture (15.7.2015).
14
Spletna stran ARSO, dostopno na: http://www.arso.gov.si/vode/ (15.7.2015).
15
http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/freshwater-crisis/ (15.7.2015).
16
Yousef, op. cit.
17
http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/freshwater-crisis/ (15.7.2015).
18
Podatki o porabi vode pri izdalavi določenih dobrin se v zadnjem času vse več uporabljajo za namene
ozaveščanja ljudi o pomenu varčevanja z vodo. Nazoren grafični prikaz tega t.i. vodnega odtisa (angl. water
footprint) pri pridelavi hrane je dostopen na http://graphics.latimes.com/food-water-footprint/.
19
Zeitoun: The Web of Sustainable Water Security, v: Bakker, Conway, Lankford, Zeitoun, et al.: Water Security,
2013.
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Da bi dostop do zadostne količine vode omogočili vsem ljudem, tako danes kot v prihodnosti,
moramo torej stremeti k bolj pravični razporeditvi vode po različnih delih sveta, svoj razvoj in
način življenja pa moramo prilagoditi omejitvam, ki nam jih postavlja planet, na katerem
živimo. To v končni fazi pomeni spremembo našega odnosa do okolja in sočloveka,
spremembo naše miselnosti in s tem družbe, v kateri živimo. Proces iskanja takšne celostne,
dolgoročne rešitve bo zagotovo dolg in težaven, vendar je nujen, če se želimo izogniti
katastrofalnim posledicam, ki jih prinaša pomanjkanje za življenje nujnega naravnega vira.
Iskanje opisane rešitve bo dolgotrajen in postopen proces, v katerem mora svojo vlogo
odigrati tudi pravo. Pri tem mislimo na določanje ustreznih pravil upravljanja z vodnimi viri in
standardov proizvodnje, ki bodo sledili najnovejšim znanstvenim spoznanjem na tem
področju in bodo učinkovito preprečevali onesnaževanje in prekomerno izkoriščanje vodnih
virov, vzpostavitev mehanizmov za sodelovanje med državami in medsebojno pomoč pri
upravljanju z vodnimi viri in zagotavljanju zadostnih količin pitne vode ipd. Predvsem pa
mora pravo odigrati ključno vlogo pri zagotavljanju pravične(jše) razporeditve vode in
varovanju socialno in ekonomsko šibkejših družbenih skupin in posameznikov. Prav
varovanje posameznikovega dostopa do pitne vode je vprašanje, ki mu v tej študiji
namenjamo največ pozornosti.

1.3. Pravica do vode
Pri obravnavi te problematike se najprej postavi vprašanje, ali naj pravo sploh zagotavlja
posamezniku dostop do pitne vode in če je odgovor pritrdilen, na kakšen način naj ga
zagotavlja.

1.3.1. Narava pravice

Iz dejstva, da je voda nujno potrebna za preživetje, logično izhaja interes vsakega
posameznika imeti dostop do vira pitne vode. Ker voda zaradi omejenih količin, ki so nam na
voljo, postaja cenjeno tržno blago, interesu zagotavljanja dostopa pogosto stojijo nasproti
ekonomski interesi drugih posameznikov ali družbenih skupin. Če področje ni pravno
urejeno, je uspeh posameznika pri uveljavljanju svojega interesa po dostopu do pitne vode
5

torej deloma odvisen od naravnih danosti v smislu dostopnosti vode na določenem območju,
predvsem pa od trenutnega političnega in ekonomskega razmerja moči v družbi. Tako se
lahko zgodi, da določeni posamezniki ali skupine ostanejo brez dostopa do nujno potrebne
količine pitne vode, čeprav je npr. v regiji vode dovolj za zadovoljitev osnovnih potreb vseh
prebivalcev. To je v družbi, ki med svoje temeljne vrednote uvršča življenje in dostojanstvo
posameznika, nesprejemljivo. Zato je jasno, da mora v konfliktu interesov po dostopu do
življenjsko potrebne pitne vode in morebitnimi drugimi interesi prevladati prvi. V takšnem
konfliktu mora biti interes po dostopu do vode torej pravno varovan. To pa nas privede do
pojma pravice, ki je v teoriji definirana prav kot pravno varovan interes.20

1.3.2. Ustreznost opredelitve vode kot pravice

V zvezi z opredelitvijo dostopa do pitne vode kot pravice se sicer pojavljajo določeni
pomisleki glede ustreznosti in smiselnosti takšnega pristopa. Tako nekateri avtorji
opozarjajo, da je posameznik varovan že prek splošne odgovornosti države za zagotavljanje
osnovnih življenjskih dobrin, da je nemogoče vsem zagotoviti zadostno količino vode in bi
bila takšna pravice brezpredmetna, saj bi jo bilo nemogoče izvrševati, tudi sicer pa zaradi
nedoločene vsebine pravice in pomanjkanja institucionalnega varstva ni iztožljiva in torej
pojmovno ne more iti za pravico.21
Argument o odvečnosti posebne pravice do vode ni prepričljiv. Dejstvo je, da vsaki pravici
nasproti stoji dolžnost drugega (nekaj dati, storiti ali dopustiti). Obratno pa ne drži vedno –
dolžnosti ne stoji vedno nasproti pravica nekoga zahtevati njeno izpolnitev. Tako je tudi
nemško ustavno sodišče22 vzpostavilo prakso, po kateri pravica posameznika do
eksistenčnega minimuma ne izhaja iz splošne dolžnosti države zagotavljati osnovne dobrine
in storitve, ampak je to pravico treba izvajati iz posameznikovih ustavnih pravic.23 Treba pa je
tudi poudariti, da smisel pravice ni zgolj v zagotovitvi ustreznega pravnega varstva

20

T.i. interesna teorija o naravi pravice. Glej Jhering: Geist des römischen Rechst, 1968. Povzeto po Pavčnik:
Teorija prava, 2007, str. 196 – 198.
21
Več o argumentih proti pravici do vode v Thielbörger: The Right(s) to Water, The Multi-Level Governance of a
Unique Human Right, 2014, str. 99 – 104.
22
Nem. Bundesverfassungsgericht.
23
Odločbe BVerfG, BvR 220/51; BVerfGE 1, 97, 104; BVerfG, BvL 4/74; BVerfGE 40, 121, 133; BVerfG, BvL 14/76
in BVerfGE 45, 187, 228. Povzeto po Thielbörger, op. cit., str. 101.
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posamezniku, čeprav je to seveda izredno pomembno. Opredelitev vode kot posebne
pravice ima tudi močan simbolni pomen, saj nakazuje tako na izjemen pomen vode, ki je
življenjsko potreben naravni vir, kot tudi na pomen in spoštovanje človeka kot posameznika
v pravnem redu.
Po klasičnem pojmovanju pravica res sestoji iz temeljnega upravičenja ravnati na določen
način, ki ga nujno spremlja tudi ustrezno pravovarstveno upravičenje oz. pravovarstveni
zahtevek.24 Če takšnega zahtevka ni, torej ne moremo govoriti o pravici. Vendar prav zgoraj
omenjeno širše razumevanje pravice in njene vloge v pravnem redu deloma odgovori tudi na
pomisleke o neiztožljivosti pravice in o »nemogoči pravici«. Poleg nudenja učinkovitega
pravnega varstva interesa posameznika, je potrebno pravico do vode razumeti tudi kot
dolžnosti države prizadevati si za čim boljše in čim bolj dosledno spoštovanje te pravice. To
vključuje tako vzpostavitev ustreznih pravnih in tehničnih mehanizmov za zagotovitev
dostopa do vode, kot tudi varstvo vodnih virov, vlaganje v tehnologijo, ki bi olajšala oskrbo z
vodo ipd. Tudi če je spoštovanje pravice trenutno zelo težko izvedljivo ali je celo nemogoče,
takšna pravica na strani države vzpostavlja dolžnost prizadevanja za izboljšanje razmer.
Država se mora potruditi, da bi spoštovanje te pravice nekoč postalo mogoče. Podobno velja
za institucionalno varstvo pravice do vode. Zagotovo si je potrebno prizadevati za
vzpostavitev čim bolj učinkovitega institucionalnega varstva, ki se, kot bomo prikazali v
nadaljevanju, ponekod že vzpostavlja. Tu gre predvsem za vprašanje vrstnega reda – naprej
ustanoviti pravico in nato poskrbeti za ustrezno varstvo, ali najprej zagotoviti ustrezno
institucionalno varstvo in šele nato ustanoviti pravico. V vsakem primeru je nekje potrebno
začeti. Zagotovo obstajajo tudi številni tehtni argumenti za obraten vrstni red, vendar pa to
samo po sebi ni zadosten argument za splošno trditev, da opredelitev vode kot pravice ni
primerna.25

1.3.3. Voda kot človekova pravica

V teoriji poznamo več opredelitev pojma človekovih pravic. Manjši del teoretikov v celoti
zavrača obstoj človekovih pravic kot neke posebne kategorije, večina pa vendarle določenim
24
25

Pavčnik, op. cit, str. 193.
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pravicam priznava nek poseben pomen oz. posebno veljavo. Znotraj tega pa ločimo več teorij
o nastanku oz. izvoru človekovih pravic. Najstarejše pojmovanje človekovih pravic je
temeljilo na religiji. Človekove pravice naj bi bile tiste pravice, ki jih je človeku podelil Bog in
mu jih zato ni mogoče odreči. Podobno določene pravice kot dane šteje tudi naravnopravna
šola. Vsakemu človeku določene pravice pripadajo že samo zaradi tega, ker je človek. Gre za
naravne pravice, ki jih nobenemu človeškemu bitju ni mogoče odreči. Predvsem v 20.
stoletju pa so začele prevladovati teorije o človekovih pravicah kot pravicah, ki so jim to
posebno kvaliteto podelili ljudje. Niso torej v naprej dane, temveč so plod določenih
družbenih procesov. Pojmovane so bodisi kot sporazum med ljudmi o pravicah, ki so
temeljnega pomena in naj predstavljajo osnovo za družbeno ureditev, bodisi kot rezultat
boja zatiranih proti vladajočim družbenim skupinam.26
Če v okvir omenjenih teorij o človekovih pravicah umestimo pravico do vode, lahko
ugotovimo, da po vseh teorijah izpolnjuje kriterije posebne pravice. Potreba po vodi je del
človekove narave, je nekaj, česar ni mogoče zanikati. Ni torej veliko pravic, ki bile v tem
smislu bolj »naravne« od pravice do vode. Hkrati pa se na različnih ravneh družbe že nekaj
časa odvija razprava o človekovi pravici do vode. Res je sicer, da trenutno še ne moremo
zanesljivo trditi, da je dostop do pitne vode v družbi splošno priznan kot človekova pravica,
vsekakor pa se razprave postopoma nagibajo v to smer.27 Prav tako ni mogoče zanikati že
opisanih konfliktov interesov med različnimi družbenimi skupinami, ki so skozi zgodovino že
večkrat privedli tudi do oboroženih spopadov, spričo vse večjega pomanjkanja vode na
določenih območjih pa je nevarnost novih spopadov se večja.
Iz povedanega je možno zaključiti, da je institut pravice nedvomno primeren za zagotavljanje
dostopa do pitne vode vsakemu posamezniku in za vzpostavitev odgovornosti države, da
kolikor je to le mogoče, posamezniku to pravico zagotavlja. Prav tako lahko zaključimo, da
pravica do vode zaradi eksistencialnega pomena vode, ki se ga družba vse bolj zaveda in ki je
in najverjetneje še bo razlog številnih konfliktov, spada v kategorijo človekovih pravic. To ne
pomeni nujno, da mora biti izrecno zapisana v točno določenem dokumentu, bodisi na
nacionalni bodisi na mednarodni ravni. Bistveno je, da pitno vodo priznamo kot človekovo

26
27

Prav tam, str. 105-107.
Več o tem v nadaljevanju.
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pravico, torej kot neodtujljivo pravico vsakega posameznika. O vprašanjih izrecnega zapisa v
nek zavezujoč mednarodni dokument ali v nacionalno ustavo bo več govora v nadaljevanju.

1.3.4. Vsebina pravice do vode

Pri obravnavi človekove pravice do vode se pogosto pojavi problem jasne in natančne
definicije vsebine te pravice. V razpravah in različnih dokumentih v zvezi z obravnavano
temo, pa tudi v strokovni literaturi, navadno zasledimo besedni zvezi varna pitna voda ali
čista pitna voda. Pri tem ni enotne opredelitve pojmov varne in čiste pitne vode.
Prevladujoče pa je razumevanje, da je voda varna, če ustreza določenim zdravstvenim
standardom oz. če je zdravstveno neoporečna. Argument, da voda, ki ni zdravstveno
ustrezna, tudi ni pitna, je smiseln in do določene mere drži. Vendar pa je treba upoštevati, da
je tudi vodo, ki ni popolnoma neoporečna mogoče piti brez takojšnjih posledic, ob daljšem
zauživanju takšne vode ali ob prisotnosti drugih zdravstvenih stanj pa lahko takšna voda
predstavlja tudi resno tveganje za zdravje. Ta problem je prisoten predvsem v državah v
razvoju, kjer se številni prebivalci oskrbujejo iz virov vprašljive kakovosti.
Podoben pomen ima tudi besedna zveza čista pitna voda. Razlika med varno in čisto pitno
vodo v literaturi ni jasno vzpostavljena, pogosto se izraza zamenjuje oz. se ju uporablja kot
sopomenki.28 Po našem mnenju pa čista pitna voda pomeni nekoliko višji standard, kot varna
pitna voda. Poleg zdravstvene ustreznosti mora biti namreč voda tudi dejansko čista – čista
po videzu ter brez vonja ali priokusa.29
Pravica do čiste pitne vode torej v skladu s to opredelitvijo pojma čista pomeni, da mora biti
voda na voljo v zadostni količini za zadostitev posameznikovih potreb, biti mora zdravstveno
neoporečna, sprejemljiva po videzu, vonju in okusu, posameznik mora imeti do nje
zagotovljen varen dostop, obenem pa takšna voda zanj ne sme predstavljati prehude
28

Tako npr. UN: The human right to water and sanitation Reader, dostopno na:
http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/05_2011_human_right_to_water_reader_eng.pdf, ter UN: The
Right
to
Water
Fact
Sheet
No.
35,
dostopno
na
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35en.pdf. V obeh dokumentih sta izraza »safe« in
»clean« uporabljana izmenično, večkrat pa je uporabljen izraz »safe«. Podobno nesistematično uporabo lahko
zasledimo tudi v nekaterih mednarodnih pogodbah in dokumentih. Tako Splošni komentar št. 15 govori o varni,
Konvenciji o otrokovih pravicah in o pravicah invalidov pa o čisti pitni vodi. O omenjenih konvencijah bo več
povedano v poglavju o mednarodnih pravnih virih.
29
Poudarjen je kriterij sprejemljivosti barve, vonja in okusa.
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ekonomske obremenitve.30 V skladu s to definicijo bomo pojem pravice do čiste pitne vode
uporabljali tudi v tej študiji.
Zavedamo se, da tudi zgornja definicija ne konkretizira posameznikovega upravičenja in na
drugi strani odgovornosti države v zadostni meri. To velja še toliko bolj, če pravico do čiste
pitne vode obravnavamo na globalni ravni. Vsakega od opisanih kriterijev je potrebno
obravnavati v povezavi s konkretno skupino ljudi, saj se zaradi značilnosti podnebja, načina
prehrane, kulturnih posebnosti ipd. od države do države precej razlikujejo. Vsak od naštetih
kriterijev bi lahko bil podlaga za samostojno razpravo, vendar to presega namen te študije, v
kateri se bomo posvetili predvsem odgovornosti države zagotavljati posamezniku vodo, ki
ustreza zgornjim kriterijem.
Pri tem velja opozoriti, da se v literaturi in nekaterih mednarodnih dokumentih pravica do
čiste pitne vode pojavlja v povezavi s pravico do sanitarij.31 Gre za vsebinsko tesno povezani
pravici, saj je ustrezne sanitarije težko zagotoviti brez dostopa do čiste pitne vode, prav tako
pa slabe higienske razmere, ki so posledica neustreznih sanitarij, lahko predstavljajo
nevarnost za onesnaženje vodnih virov, iz katerih se oskrbujejo prebivalci določenega
območja.32 Prav ta povezanost je razlog, da nekateri govorijo celo o enotni pravici do vode in
sanitarij. Drugi razlog za takšno povezovanje v enotno pravico pa je politične narave. Pravica
do sanitarij namreč v procesu pridobivanja statusa človekove pravice precej zaostaja za
pravico do vode, zato nekateri upajo, da bi s povezavo obeh v enotno pravico lahko nekako
spodbudili oz. pospešili tudi prizadevanja za priznanje človekove pravice do sanitarij.33
Seveda pa ima takšna povezava lahko tudi ravno nasproten učinek – države, ki priznavajo
pravico do vode, a ostajajo skeptične glede pravice do sanitarij, bi zaradi takšne povezave
lahko odrekle podporo priznanju enotne pravice do vode in sanitarij. Prav to je glavni
politični argument za obravnavo pravice do vode in pravice do sanitarij kot dveh ločenih

30

Angl. availability, acceptability, quality, accessability and affordability. Te elemente izpostavlja tudi Splošni
komentar št. 15 k MPESKP, ki pravico do čiste pitne vode izvaja iz pravice do ustreznega življenjskega
standarda. Splošni komentar št. 15 je podrobneje obravnavan v nadaljevanju.
31
Npr. Milenijski razvojni cilji, Resolucija Generalne skupščine ZN iz leta 2010 in še nekateri drugi. Relevantni
mednarodni dokumenti so podrobneje predstavljeni v drugem poglavju.
32
de Albuquerque: Promotion and Protection of all Human Rights, Report of the Independant Expert, 2009, str.
18 -20.
33
Thielbörger, op. cit., str. 120 – 122.
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človekovih pravic.34 Poleg tega se vsebina pravic kljub povezanosti ne prekriva. Vsako od
obeh pravic je možno zagotavljati samostojno, ne da bi pri tem zagotavljali tudi drugo
pravico.35 Obenem se pravici deloma razlikujeta tudi v t.i. matičnih pravicah. Pravica do vode
namreč primarno izhaja iz pravice do življenja, čeprav je, kot bomo prikazali v nadaljevanju,
ključna tudi za zagotavljanje nekaterih drugih pravic. Pravica do ustreznih sanitarij pa je
primarno povezana s pravico do osebnega dostojanstva.36 Zato se zdi bolj smiselno pravici
obravnavati ločeno. Takšno stališče je podprla tudi bivša neodvisna strokovnjakinja ZN za
področje človekovih pravic, povezanih z dostopom do varne pitne vode in sanitarij, Catarina
de Albuquerque.37

1.4. Namen študije
Študija se ukvarja predvsem s pravnimi vprašanji, povezanimi z dostopom posameznika do
čiste pitne vode.
Preko analize mednarodnih in evropskih pravnih virov skuša odgovoriti na vprašanje, ali je
znotraj obstoječega pravnega reda že mogoče govoriti o človekovi pravici do vode, torej
pravici posameznika do dostopa do ustrezne količine zdravstveno neoporečne in cenovno
dostopne vode, ter kakšno odgovornost pri izvrševanju in zagotavljanju te pravice nosi
država. Za to je treba odgovoriti na vprašanja, ali obstaja pravno zavezujoča obveznost
države posamezniku zagotavljati dostop do čiste pitne vode, katere institucije bdijo nad
izpolnjevanjem takšne obveznosti, kakšne so morebitne posledice neizpolnjevanja in ali je
posamezniku v primeru kršitve države na voljo kakršnokoli pravno varstvo.
Študija obravnava tudi status vode kot dobrine v okviru EU, pri čemer se posveča vprašanju,
ali je voda v okviru EU obravnavana kot javna dobrina ali kot tržno blago oz. kateri elementi
obeh so prisotni.

34

Prav tam.
Dostop do čiste pitne vode je lahko zagotovljen tudi brez ustrezno urejenih sanitarij. Možno pa je tudi
obratno, saj voda, potrebna za sanitarije, ni nujno tako visoke kakovosti, da bi ustrezala standardom čiste pitne
vode.
36
Thielbörger, op. cit., 2014, str. 120 – 122.
37
de Albuquerque, Promotion and Protection of all Human Rights, 2009, str. 18 -20.
35

11

V nadaljevanju sledijo kratek prikaz značilnosti slovenske prave ureditve dostopa do čiste
pitne vode ter varstva vode kot naravnega vira in razprava o tem, ali je pravica do vode v
Sloveniji varovana na ravni Ustave oz. ali bi morala biti, ter o ustreznosti zakonske in
podzakonske ureditve oskrbe s čisto pitno vodo in varstva vodnih virov.
Posveča se tudi vprašanju, kakšno je dejansko stanje na področju oskrbe s pitno vodo v
Sloveniji in kakšni problemi so zaznani pri zagotavljanju pravice do čiste pitne vode. Posebna
pozornost je namenjena bivanjski problematiki romske skupnosti v Sloveniji, ki se v številnih
naselji sooča z velikimi težavami v povezavi z dostopom do čiste pitne vode. Opozorjeno je
tudi na nekatere potencialne probleme na področju zagotavljanja pravice do čiste pitne
vode, s katerimi se bomo morda primorani soočiti v prihodnosti. V zadnjem delu študije
sledijo zaključki o ustreznosti delovanja RS na področju zagotavljanja čiste pitne vode svojim
prebivalcem. Podani so predlogi ukrepov za izboljšanje stanja, tako tisti, ki so izvedljivi v
okviru trenutne ureditve, kot tudi predlogi sprememb normativne ureditve, ki se zdijo
smiselni ali celo nujno potrebni.
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2. Mednarodni pravni viri
Zaradi svojega izjemnega pomena za človeštvo so različni vodni viri že od nekdaj tudi
predmet sporov med posamezniki, plemeni, lokalnimi skupnostmi in državami. To je tudi
razlog, da je voda že od nekdaj tudi predmet pravnega urejanja. Ker se spori glede rabe
vodnih virov pojavljajo tudi med državami, je voda že vse od začetkov te pravne panoge tudi
pomemben objekt mednarodnega prava. Sprva so se spori med državami pojavljali predvsem
v povezavi s plovbo po morjih in rekah, zato so bila prav vprašanja povezana s plovbo ena
prvih, s katerimi se je ukvarjalo mednarodno pravo.38
Temeljni pojmi, ki tvorijo sodobno mednarodno pravo morja in rek, so se izoblikovali že v 19.
stoletju, v začetku 20. stoletja pa so se zlasti v okviru Društva narodov pojavili že prvi poskusi
kodifikacije nekaterih temeljnih pravil oz. sprejemanja splošnih večstranskih mednarodnih
sporazumov.39 V tem času so države začele s številnimi dvostranskimi sporazumi urejati tudi
druga vprašanja, povezana s skupnimi rekami in jezeri. Predvsem so to vprašanja uporabe
vode, varstva okolja, gradnje različnih naprav, opozarjanje in sodelovanje v primeru naravnih
nesreč ipd.40
Vprašanje dostopa do pitne vode kot človekove pravice pa se je odprlo šele nekaj desetletij
kasneje, ko je postajalo vse bolj jasno, da vodni viri niso neomejeni in se je razširila zavest o
tem, da številni ljudje po svetu nimajo več zagotovljenega dostopa do minimalne, življenjsko
potrebne količine pitne vode. Zaradi naraščanja prebivalstva potrebe po vodi nenehno
naraščajo, podnebne spremembe pa so privedle do vse večjega pomanjkanja vode na
določenih območjih. Hkrati je dejstvo, da je voda tudi ekonomsko vse bolj cenjena dobrina, v
povezavi z močnimi težnjami po liberalizaciji in deregulaciji trga z vodo še dodatno otežilo
dostop do vode določenim ekonomsko in politično šibkejšim družbenim skupinam. Vse to je
privedlo do spoznanja, da je potrebno dostop posameznika do čiste pitne vode zavarovati
tudi v okviru prava človekovih pravic.

38

Znan je npr. spor med Nizozemsko in Portugalsko o pravici Nizozemske do plovbe v Vzhodno Indijo. O tem je
v sloviti razpravi Svobodno morje (Mare Liberum) pisal tudi Hugo Grotius, znan kot eden od začetnikov
mednarodnega prava.
39
Več o tem v Türk: Temelji mednarodnega prava, 2015, str. 330, 333-334 in 340-442.
40
Prav tam, str. 333-334.
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Proces vzpostavljanja pravice do varne pitne vode kot človekove pravice v veliki meri poteka
znotraj OZN, ki se je najprej osredotočila na najbolj ranljive skupine. Tako je bila Konvencija o
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz leta 197941 prvi zavezujoč mednarodni dokument,
ki je izrecno omenjal pravico do varne pitne vode. Pravica do varne pitne vode v zavezujočih
mednarodnih dokumentih zaenkrat še ni bila izrecno opredeljena kot človekova pravica.
Kljub temu pa jo je moč izpeljati iz številnih drugih temeljnih človekovih osebnostnih pravic,
kot so pravica do življenja, dostojanstva, zdravja ipd. V povezavi s tem je izjemnega pomena
Splošni komentar št. 15 k MPESKP, ki izpeljuje pravico do varne pitne vode iz že uveljavljenih
pravic, kot so opredeljene v MPESKP.42
Pomemben korak k opredelitvi pravice do varne pitne vode kot človekove pravice v
zavezujočem dokumentu predstavlja tudi leta 2010 sprejeta Resolucija Generalne skupščine
ZN o človekovi pravici do vode in sanitarij. Še vedno gre sicer za nezavezujoč dokument,
vendar pa dejstvo, da je bil sprejet v Generalni skupščini ZN s podporo več kot polovice vseh
držav sveta, kaže na močno zavest o pomenu vode in o nujnosti zagotavljanja dostopa do
varne pitne vode vsakemu posamezniku.43

41

Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, sprejeta v New Yorku, 18. decembra 1979, veljati je
začela
3.
septembra
1981.
Trenutno
ima
189
držav
pogodbenic.
Dostopno
na:
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en (16.7.2015).
42
Glej točko 2.1.2.1.1. Splošni komentar št. 15 k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih
pravicah.
43
Več o tej resoluciji pod točko 2.1.3.4. Resolucija Generalne skupščine OZN o pravici do vode in sanitarij.
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2.1. Mednarodni normativni okvir

2.1.1. Splošna deklaracija o človekovih pravicah

Splošna deklaracija o človekovih pravicah (SDČP)44 je v povezavi s pravico do varne pitne
vode pomembna zato, ker je podlaga in zgled številnim mednarodnim pogodbam, ki
posredno ali neposredno urejajo pravico do varne pitne vode. Sprejeta je bila 10. septembra
leta 1948, ter skupaj z MPDPP in pripadajočima fakultativnima protokoloma ter z MPESKP in
njegovim fakultativnim protokolom sestavlja tako imenovano Mednarodno listino o
človekovih pravicah.45 SDČP vsebuje 30 členov, ki opredeljujejo tako državljanske in politične
pravice kot tudi ekonomske, kulturne in socialne pravice. Čeprav gre za slovesno deklaracijo
in ne mednarodno pogodbo, SDČP predstavlja temelj sodobnega prava človekovih pravic, saj
so bile na njeni podlagi sprejete številne mednarodne pogodbe in drugi dokumenti s
področja varstva človekovih pravic, postala pa je tudi merilo uresničevanja posameznih
temeljnih človekovih v različnih delih sveta.46 Z razvojem prava človekovih pravic je tako
postala pomemben del mednarodnega običajnega prava, zato je njena vsebina danes
zavezujoča za vse države.47
Pravica do vode v SDČP ni izrecno omenjena, vendar jo je moč izpeljati iz nekaterih drugih
priznanih pravic, kot so pravica do življenja, do ustreznega življenjskega standarda, zdravja,
stanovanja in hrane. V 25. členu je zapisano, da ima vsakdo pravico do takšne življenjske
ravni, ki zagotavlja njemu in njegovi družini zdravje in blagostanje, vključno s hrano, obleko,
stanovanjem, zdravniško oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami. SDČP priznava
dostojanstvo in enake pravice vseh ljudi, kar je določeno v njenem 2. členu. Standardi
človekovih pravic in mednarodno humanitarno pravo postavljajo osnovni okvir tej trditvi, saj

44

Splošna deklaracija o človekovih pravicah sprejeta v Generalni skupščini ZN Parizu 10. Septembra 1948 z
resolucijo št. 217 A (III), velja od 16. decembra 1949.
45
UNIS, Človekove pravice. Dostopno na: http://www.unis.unvienna.org/unis/sl/topics/human_rights.html
(8.3.2015).
46
Jambrek, Perenič, Uršič: Varstvo človekovih pravic, 1988.
47
Sohn: The New International Law: Protection of the Rights of Individuals Rather than States, 1982 in
Buergenthal: International human rights in a nutshell, 1995, str. 37
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obstajajo nekatere osnovne potrebe, ki so bistvenega pomena za zagotavljanje dostojnega
življenja in življenja samega in voda je ena izmed teh osnovnih človekovih potreb.48

2.1.2. Mednarodne pogodbe

Mednarodna pogodba je »mednarodni sporazum, ki ga države sklenejo pisno in ga ureja
mednarodno pravo, sestavljen v obliki ene same listine ali dveh ali več povezanih listin, ne
glede na njegovo posebno poimenovanje.«49 Takšna pogodba zavezuje vse države
pogodbenice, torej države, ki so na ustrezen način izrazile svojo privolitev, da jih pogodba
zavezuje. To privolitev države lahko izrazijo »s podpisom, izmenjavo listin, ki sestavljajo
mednarodno pogodbo, ratifikacijo, sprejetjem, odobritvijo ali pristopom ali na kateri koli
drug dogovorjen način«.50 V praksi se pri sklepanju mednarodnih pogodb največkrat
uporablja postopek ratifikacije, saj notranje ureditve držav večinoma zahtevajo, da mora
pogodbo odobriti oz. ratificirati določen državni organ, preden država pogodbo dokončno
sprejme in prevzame z njo določene mednarodnopravne obveznosti.51 Zato je pomembno
razlikovati med državami podpisnicami in državami pogodbenicami, saj podpis države, v
primeru ko je za dokončen sprejem potrebna ratifikacija, pomeni le avtentifikacijo
usklajenega besedila pogodbe, ne pa tudi sprejetja pogodbenih obveznosti. So pa države po
podpisu in do ratifikacije pogodbe zavezane ravnati po načelu bona fide – vzdržati se morajo
ravnanj, ki bi onemogočila uresničitev namena pogodbe.52

48

World Health Organization, Water, health and human rights, Introduction. Dostopno na:
http://www.who.int/water_sanitation_health/humanrights/en/ (8.3.2015) in The right to water and sanitation,
International Timeline. Dostopno na: http://www.righttowater.info/progress-so-far/internationaltimeline/#1948 (1.2.2015).
49
2. člen Dunajske konvencije o pravu mednarodnih pogodb (DKPP), sprejete na Dunaju 23. maja 1969, veljati
je začela 27. januarja 1980. Trenutno ima 114 držav pogodbenic. Slovenski prevod konvencije je dostopen na:
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zakonodaja_in_dokumenti/knjiznica/DKPMP.pdf (15. 7. 2015).
To definicijo povzema tudi 69. člen Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1), Ur. l. RS št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15.
50
11. člen DKPP.
51
Takšna ureditev izhaja tudi iz 153. člena URS, ki določa, da morajo biti zakoni v skladu z mednarodnimi
pogodbami, ki jih je ratificiral Državni zbor, podzakonski predpisi in drugi splošni akti pa tudi v skladu z drugimi
ratificiranimi mednarodnimi pogodbami. Podrobneje ratifikacijo mednarodnih pogodb ureja 75. člen ZZZ-1.
52
Türk, op. cit., str. 195-200.
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2.1.2.1. Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP)53 je zagotovo
najpomembnejši zavezujoč mednarodnopravni dokument na področju dokazovanja
človekove pravice do vode. Podobno kot SDČP, tudi MPESKP vsebuje pravice, ki jih brez
dostopa do čiste pitne vode ni mogoče zagotavljati. Zelo pomembno pa je, da je prav v
okviru MPESKP povezava med zagotavljanjem dostopa do pitne vode in spoštovanjem
nekaterih splošno priznanih človekovih pravic najbolj podrobno opredeljena, k čemur je
pripomogel predvsem Splošni komentar št. 15 k MPESKP, o katerem bo več govora v
nadaljevanju.
Države pogodbenice MPESKP so dolžne v njem zapisane pravice varovati, spoštovati in
izpolnjevati. Zavezane so, da bodo same ter z mednarodno pomočjo, zlasti na ekonomskem
in tehničnem področju, v največji mogoči meri izkoristile vire, s katerimi razpolagajo in z
vsemi ustreznimi sredstvi, vštevši zakonodajne ukrepe, skrbele, da bi bilo postopoma
doseženo polno uresničenje pravic, ki so priznane v tem mednarodnem aktu. Države
pogodbenice morajo za izvajanje obveznosti izkoristiti vsa sredstva, vključno s sprejemanjem
ustreznih zakonodajnih ukrepov. V ta namen morajo pregledati obstoječo zakonodajo,
strategije in politiko, da se zagotovi njihova skladnost z obveznostmi, ki izhajajo iz pravice do
varne pitne vode in sanitarij. V primeru odstopanj, morajo zakonodajo razveljaviti ali jo
ustrezno spremeniti.54
Za izpeljavo pravice do varne pitne vode je pomemben predvsem 11. člen55, ki govori o
pravici do ustreznega življenjskega standarda, kar je bilo potrjeno tudi v splošnem

53

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, sprejet v Generalni skupščini ZN v New Yorku, 16.
decembra 1966 z resolucijo št. 2200 A (XXI), veljati je začel 23. marca 1976. Trenutno ima 168 držav
pogodbenic. Dostopno na: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV4&chapter=4&lang=en (15. 7. 2015).
54
The right to water and sanitation, International Timeline. Dostopno na:
http://www.righttowater.info/progress-so-far/international-timeline/#1948 (15.7.2015).
55
11. člen MPESKP
1. Države pogodbenice tega Pakta priznavajo vsakomur pravico do življenjskega standarda, ki zadostuje zanj
samega in za njegovo družino, vštevši ustrezno hrano, obleko in stanovanje in pravico do stalnega izboljševanja
njegovih življenjskih razmer. Z ustreznimi ukrepi bodo zagotovile uresničevanje te pravice in priznavajo v ta
namen bistven pomen svobodno izbranega mednarodnega sodelovanja.
2. Države pogodbenice tega Pakta, ki priznavajo vsakomur temeljno pravico do varstva pred lakoto, bodo
posamič ali v mednarodnem sodelovanju sprejele potrebne ukrepe, vštevši sem tudi konkretne programe:
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komentarju št. 15. Države pogodbenice morajo z ustreznimi ukrepi vsakomur zagotoviti
uresničevanje pravice do življenjskega standarda, ki zadostuje zanj in za njegovo družino,
vštevši ustrezno hrano, obleko in stanovanje.56 Praktično vse države, ki so ratificirale
MPESKP, v svojih političnih izjavah potrjujejo, da pravica do ustreznega življenjskega
standarda, nujno vključuje tudi pravico do vode in sanitarij.57 RS je to potrdila z uradnim
ustnim odgovorom na odboru58 kot odgovor na Poročilo posebne poročevalke za človekovo
pravico do varne pitne vode in sanitarij Catarine de Albuquerque.59
Pravico do vode lahko razberemo tudi v 12. členu, ki govori o pravici do zdravja. 60 Države
pogodbenice si morajo prizadevati vsakomur zagotoviti pravico do najvišjega dosegljivega
standarda fizičnega in mentalnega zdravja.61
V drugem odstavku 2. člena MPESKP je prepovedana kakršnakoli diskriminacija na podlagi
rase, barve, spola, jezika, vere, političnega in drugega prepričanja, narodnega ali socialnega
porekla, premoženja, rojstva ali kake druge okoliščine pri uveljavljanju pravic, ki so
zagotovljene MPESKP. Glede omenjenega člena je Odbor za ekonomske, socialne in kulturne
pravice (CESCR), ki bdi nad razlago, izvajanjem in spoštovanjem pravic iz MPESKP, poudaril,
da uresničevanje pravic, ki so zapisane v MPESKP, s tem pa tudi pravice do (dostopa) do čiste
pitne vode, ne sme biti pogojeno ali določeno s trenutnim ali prejšnjim prebivališčem
posameznika, na primer, če posamezniki živi ali je prijavljen v mestnem ali podeželskem
okolju, v pravno urejenem ali neformalnem naselju, je razseljen ali živi na nomadski način.62

a) za izboljšanje metod proizvodnje, shranjevanja in distribucije živil s popolnim izkoriščanjem tehničnih in
znanstvenih znanj, s širjenjem znanja o zdravi prehrani ter z razvijanjem ali reformo agrarnih sistemov, tako da
bi zagotovile kar najučinkovitejši razvoj in uporabo naravnih bogastev;
b) za pravično delitev svetovnih živilskih rezerv glede na potrebe, upoštevaje pri tem probleme tako držav, ki
živila uvažajo, kot tudi držav, ki jih izvažajo.
56
MPESKP.
57
The right to water and sanitation, International Timeline. Dostopno na:
http://www.righttowater.info/progress-so-far/international-timeline/#1948 (15.7.2015).
58
Special Rapparteur on the human right to safe drinking water and sanitation. Dostopno na:
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/foto/1109/Izjava_RS_Albuquerque.pdf (15.7.2015)
59
Poročilo posebne poročevalke ZN, 2010.
60
The right to water and sanitation, International Timeline. Dostopno na:
http://www.righttowater.info/progress-so-far/international-timeline/#1948 (15.7.2015).
61
MPESKP.
62
Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice, splošni komentar št. 20: Nediskriminacija pri ekonomskih,
socialnih in kulturnih pravicah, dokument ZN E/C.12/GC/20, 10. junij 2009, 34. odstavek.
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2.1.2.1.1. Splošni komentar št. 15 k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih
pravicah

Splošni komentarji niso pravno zavezujoči, temveč predstavljajo t.i. mehko pravo (soft law).
Vsekakor gre za pomembne politične dokumente, ki predstavljajo tudi pomemben vir za
razlago mednarodnih pogodb, v primeru Komentarja št. 15 vir za razlago pravic iz 11. in 12.
člena MPESKP. Vendar države, kot rečeno, na to razlago niso strogo vezane, temveč glede
tega ravnajo po načelu bona fide. Od vsake države posebej pa je odvisno, ali in na kakšen
način bo upoštevala vsebino splošnih komentarjev.
Komentar št. 15 jasno opisuje dolžnosti, ki jih imajo države v okviru zagotavljanja pravice do
varne pitne vode. Države pogodbenice so ne glede na stopnjo razvitosti zavezane zagotavljati
vsaj minimalne standarde v zvezi z dostopom prebivalcev do varne pitne vode. Pri tem je
poudarjena pomembna vloga mednarodnega sodelovanja in pomoči za dosego popolne
uresničitve pravice do vode. Komentar poziva mednarodno skupnost, naj zagotovi ustrezno
upoštevanje pravice do vode v bodočih mednarodnih sporazumih.63

2.1.2.1.1.1 Pravica do ustreznega življenjskega standarda

V Komentarju je pojasnjeno, da prvi odstavek 11. člena MPESKP opredeljuje številne pravice,
ki so nujno potrebne za uresničevanje pravice do ustreznega življenjskega standarda,
»vključno z ustrezno prehrano, oblačili in bivališčem«. CESCR pravico do vode uvršča v
kategorijo nujno potrebnih dobrin za zagotovitev ustreznega življenjskega standarda, zlasti
ker je voda nujno potrebna za preživetje.64
CESCR je prav tako poudaril, da morajo države pogodbenice MPESKP posvetiti posebno
pozornost tistim posameznikom in skupinam, ki se že tradicionalno srečujejo s težavami pri
dostopu do pravice do vode. Med njimi omenja tudi manjšinske skupnosti, kot so npr. Romi.
Države bi morale sprejeti ukrepe, s katerimi bi zagotavljale, da imajo ogrožena območja,
63

The right to water and sanitation, International Timeline. Dostopno na:
http://www.righttowater.info/progress-so-far/international-timeline/#1948 (15.7.2015).
64
CESCR, splošni komentar št. 15: Pravica do vode, objavljeno v dokumentu ZN E/C.12/2002/11, 20. januar
2003, 3. Odstavek.
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kamor spadajo tudi neformalna naselja, dostop do ustrezno vzdrževane vodovodne
infrastrukture. Nobenemu gospodinjstvu ni dovoljeno preprečiti dostopa do vode zaradi
statusa bivališča ali zemljišča.65 Države pogodbenice MPESKP so dolžne v okviru svojih
zmožnosti zagotoviti pravico do vode vsem posameznikom in skupinam, ki si je sami iz
razlogov, ki niso pod njihovim nadzorom, ne morejo zagotoviti.66
Pravica do vode mora biti zagotovljena brez diskriminacije. Države pogodbenice MPESKP se
morajo vzdržati kakršnegakoli razlikovanja, ki ima za namen ali posledico izničenje ali
poslabšanje enakopravnega uživanja in uresničevanja pravice do vode.67

2.1.2.1.1.2 Pravica do zdravja

12. člen68 se nanaša na priznavanje držav pogodbenic MPESKP vsakomur pravice do
najvišjega dosegljivega standarda fizičnega in mentalnega zdravja .

V

ta

namen

države

pogodbenice sprejmejo ustrezne ukrepe, ki morajo obsegati tudi ukrepe za zagotavljanje
zdravega razvoja otrok, izboljšanje vseh oblik higiene ter preprečevanje in nadzorovanje
širjenja različnih bolezni. CESCR poudarja, da je zdravje temeljna človekova pravica, ki je
nujno potrebna za uresničevanje drugih človekovih pravic. Vsak človek je upravičen do
uživanja najvišjega dosegljivega standarda zdravja, ki omogoča dostojno življenje, kar pa je
brez dostopa do varne pitne vode nemogoče.69

65

Prav tam, 16. odstavek.
Prav tam, 25. odstavek.
67
CESCR, splošni komentar št. 15: Pravica do vode, objavljeno v dokumentu ZN E/C.12/2002/11, 20. januar
2003, 13. Odstavek.
68
12. Člen MPESKP
1. Države pogodbenice tega Pakta priznavajo vsakomur pravico do najvišjega dosegljivega standarda fizičnega
in mentalnega zdravja.
2. Ukrepi, s katerimi si države članice tega Pakta prizadevajo za polno uresničitev te pravice, morajo obsegati
tudi tiste, ki so potrebni:
a) za zmanjšanje števila mrtvorojenih in umrljivosti otrok ter za zagotovitev zdravega razvoja otrok;
b) za izboljšanje vseh oblik higiene okolja in industrijske higiene;
c) za preprečevanje in zdravljenje epidemičnih, endemičnih, poklicnih in drugih bolezni in nadzor nad njimi;
d) za ustvarjanje razmer, v katerih bi bila vsem zagotovljena pomoč zdravstvene službe v primeru bolezni.
69
CESCR, splošni komentar št. 14: Pravica do najvišjega dosegljivega standarda zdravja, dokument ZN
E/C.12/2000/4, 11. avgust 2000, 1. Odstavek.
66
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2.1.2.2. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (MPDPP) 70 iz leta 1966 je
mednarodna pogodba, katere države pogodbenice so dolžne varovati, spoštovati in
izpolnjevati pravice, kot so recimo pravica do življenja in pravica do dostojanstva.
V svojem prvem odstavku 2. člena zavezuje države pogodbenice MPDPP, da spoštujejo in
vsem ljudem, ki so na njihovem ozemlju in pod njihovo jurisdikcijo, brez diskriminacije
zagotovijo v tem paktu priznane pravice.
Pravica do varne pitne vode in sanitarij v MPDPP ni izrecno opredeljena, vendar pravice do
življenja ni mogoče zagotoviti brez priznanja pravice do varne pitne vode in sanitarij. Poleg
osnovne potrebe po zaužitju določene količine tekočine je varna pitna voda v povezavi z
ustreznimi sanitarijami izrednega pomena tudi pri varovanju zdravja. Zdravstveno oporečna
voda in pomanjkanje ustreznih količin vode za zagotavljanje osnovne higiene sta vzrok
številnih okužb in širjenja nalezljivih bolezni, ki so največji vzrok smrtnosti na svetu.71
Za razlago in izvajanjem določb ter pojasnitev vsebine MPDPP skrbi Odbor za človekove
pravice (CCPR).

2.1.2.3. Protokol o vodi in zdravju h Konvenciji o varstvu in uporabi čezmejnih vodnih tokov
in mednarodnih jezer

Leta 1999 je bila pravica do vode izrecno potrjena v Protokolu o vodi in zdravju 72 h Konvenciji
o varstvu in uporabi čezmejnih vodnih tokov in mednarodnih jezer73 iz leta 1992. V 5. členu

70

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, sprejet v Generalni skupščini ZN v New Yorku, 16.
decembra 1966 z resolucijo št. 2200 A (XXI), veljati je začel 23. marca 1976. Trenutno ima 168 pogodbenic.
Dostopen na:
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/Mednarodnipakt_drzavljanskih_politicnih_pra
vicah.pdf (19.7.2015).
71
The right to water and sanitation, International Timeline. Dostopno na:
http://www.righttowater.info/progress-so-far/international-timeline/#1948 (15.7.2015).
72
Sprejet je bil leta 1998, podpisan 1. Junija 1999 v Londonu, podpisalo ga je 36 držav, velja od 4. Avgusta 2005,
ko ga je ratificiralo 16 držav.
73
Sprejeta je bila 17. mar 1992 v Helsinkih, ratifikacija z dokumentom 5(20)/99.
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je navedeno, da je pravičen dostop do vode, ki je primerna tako v smislu kakovosti, kot tudi
količini, treba zagotoviti vsem ljudem.74
Protokol o vodi in zdravju, ki ga je RS že podpisala, a še ne ratificirala,75 med drugim govori o
zagotavljanju varne pitne vode in zaščiti vodnih virov, njegov namenjen pa je krepiti
nacionalne ukrepe za zaščito in ekološko učinkovito upravljanje z vodnimi viri. Pripomogel
naj bi k izboljšanju zdravja s preprečevanjem, nadzorom in zmanjševanjem bolezni,
povezanih z vodo, saj infekcijske bolezni mikrobiološkega izvora, ki jih povzroča
nekakovostna voda za pitje, kot so recimo kolera, diareja, tifus in virusni hepatitis A,
najpogosteje prizadenejo otroke. V evropski regiji WHO vsako leto zaradi diareje, ki je
posledica tovrstnih bolezni, umre 13.000 otrok mlajših od 14 let.76
Gre za prvi pravno zavezujoč mednarodni dokument na področju bolezni, povezanih z vodo.
Po besedah regionalnega direktorja WHO za Evropo Marca Danzona gre za učinkovit
instrument, ki bo državam pogodbenicam pomagal lažje doseči razvojne cilje tisočletja.
Države so se z ratifikacijo zavezale, da bodo preverile ustreznost svojih sistemov za
odkrivanje izbruhov bolezni in nadzor nad njimi ter uvedle najprimernejše ukrepe za
zmanjševanje števila okužb. Med temi ukrepi imata pomembno vlogo tudi izboljšanje
kakovosti vode ter vzpostavitev in vzdrževanje celovitega nacionalnega ali lokalnega sistema
nadzora, zgodnjega opozarjanja in preprečevanja nastanka bolezni, povezanih z vodo.77

74

The right to water and sanitation, International Timeline. Dostopno na:
http://www.righttowater.info/progress-so-far/international-timeline/#1948 (15.7.2015).
75
ARSO, Varstvo okolja, Poročila, Poročila o stanju okolja v Sloveniji, Mednarodno sodelovanje, Vključevanje v
Evropsko unijo in mednarodno sodelovanje. Dostopno na:
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/poro%C4%8Dila/poro%C4%8Dila%20o%20stanju%20okolja%20v%20
Sloveniji/mednarodno_sodelovanje.pdf (15.7.2015) in
Državni zbor Republike Slovenije, Domov, Delo Državnega zbora, Zakonodaja, Izbran zakon/akt. Dostopno na:
http://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=818921CE39EB57B3C125712C00560FFD&db=
kon_akt&mandat=IV&tip=doc (15.7.2015).
76
Dnevnik, V veljavo stopa protokol o preprečevanju z vodo povezanih bolezni, 4.8.2005. Dostopno na:
http://www.dnevnik.si/svet/135445 (15.7.2015),
The right to water and sanitation, International Timeline. Dostopno na:
http://www.righttowater.info/progress-so-far/international-timeline/#1948 (15.7.2015) in
World Health Organization, Protocol on Water and Health. Dostopno na: http://www.euro.who.int/en/healthtopics/environment-and-health/water-and-sanitation/protocol-on-water-and-health (15.7.2015).
77
Prav tam.
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2.1.2.4. Druge mednarodne pogodbe

2.1.2.4.1. Varstvo dostopa do vode pri ranljivih družbenih skupinah

Že večkrat poudarjena prepoved diskriminacije pri uveljavljanju pravic je ključnega pomena
tudi pri zagotavljanju pravice do varne pitne vode. Nekaterim skupinam ali posameznikom je
namreč zaradi neenakega obravnavaja na podlagi njihovih osebnih okoliščin dostop do varne
pitne vode še posebej otežen.78 To so predvsem otroci, ženske in invalidi. Posebno pozornost
pa je potrebno nameniti tudi avtohtonim ljudstvom, osebam, ki živijo v slabih življenjskih
razmerah in Romom.
Otroci so bolj dovzetni za bolezni, saj je njihov imunski sistem še v fazi razvijanja, zato so
varna pitna voda in sanitarije ključnega pomena za otrokovo preživetje in razvoj.79 Tudi
zaradi tega Konvencija o otrokovih pravicah80 iz leta 1989 v 24. členu priznava otroku pravico
do najvišje dosegljive ravni zdravja, s čimer zavezuje državo, k zagotavljanju te pravice, zlasti
s pomočjo ukrepov za zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne hrane in vode,
ob upoštevanju vseh možnih nevarnosti in tveganj. Poleg tega je tudi Odbor o otrokovih
pravicah že večkrat pojasnil, da dostop do varne pitne vode in sanitarij ni zapisan samo v 24.
členu, temveč je vsebovan tudi v 27. členu z naslovom Pravica do ustreznega življenjskega
standarda.81
V državah v razvoju številni nimajo neposrednega dostopa do varne pitne vode. Z vodo se
oskrbujejo iz bolj ali manj oddaljenih virov, od koder vodo prinašajo ročno, v vrčih, posodah
ipd. Večinoma po vodo za rabo v gospodinjstvu hodijo ženske, za kar ponekod vsak dan
porabijo tudi po več ur.82 Brez vode so številna gospodinjska opravila veliko napornejša in
zahtevajo zelo veliko časa. Posledično imajo manj časa za morebitno vključevanje v
izobraževanje, poklicno in družbeno življenje, kar povečuje razliko med spoloma, kar
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Prav tam, str. 14.
Prav tam, str. 20-21.
80
Konvencija o otrokovih pravicah, sprejeta v New Yorku, 20. novembra 1989, veljati je začela 2. septembra
1990. Trenutno ima 194 držav pogodbenic. Dostopna na:
https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/KOP.pdf (15.7.2015).
81
The right to water and sanitation, International Timeline. Dostopno na:
http://www.righttowater.info/progress-so-far/international-timeline/#1948 (15.7.2015).
82
The Right to Water, Fact Sheet No. 35, str. 19.
79
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potrjujejo tudi podatki Razvojnega programa ZN (UNDP)83. V številnih šolah v državah v
razvoju je dosti več dečkov kot deklic.84 To so bili eni izmed razlogov za sprejetje Konvencije
o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk85 leta 1979, ki je prvi zavezujoči mednarodni
dokument, v katerem je bila pravica do varne pitne vode izrecno navedena. Konvencija je
osredotočena na pravice žensk in na zagotavljanje enakopravnega sodelovanja žensk na
političnem, ekonomskem, socialnem, kulturnem in drugih področjih.86 V drugem odstavku
14. člena določa, da morajo države pogodbenice sprejeti vse primerne ukrepe za odpravo
diskriminacije (kmečkih) žensk, da bi jim na temelju enakosti med spoloma zagotovile
sodelovanje pri razvoju, zlasti pa, da bi jim zagotovile pravico do ustreznih življenjskih
razmer, predvsem glede stanovanja, higienskih razmer, električne energije in preskrbe z
vodo, prometa in zvez. 87
V ranljivo družbeno skupino spadajo tudi invalidi. Dostop do varne pitne vode in sanitarij je
ključnega pomena za invalidne osebe in osebe s posebnimi potrebami, saj se jim na ta način
zagotavlja neodvisno in dostojno življenje.88 Leta 2006 je bila sprejeta Konvencija o pravicah
invalidov89, ki v 28. členu priznava invalidom in njihovim družinam pravico do ustrezne
življenjske ravni, kar vključuje ustrezno prehrano, oblačila in stanovanje. Države tudi
zavezuje, da jim morajo zagotoviti oskrbo s varno pitno vodo.
Težave z dostopom do čiste pitne vode imajo tudi milijoni ljudi, ki zaradi takšnih in drugačnih
razlogov zapuščajo svoje domove. Begunci in notranje razseljene osebe poiščejo zatočišče v
begunskih taboriščih, ki so prenaseljeni, umazani in jim primanjkuje čiste pitne vode.90
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Generalna skupščina je ustanovila različne specialne agencije in programe, kot je na primer Razvojni program
Združenih narodov, za zadovoljevanje posebnih potreb. Več o tem na:
(http://www.unaslovenia.org/ozn/organi).
84
Amnesty International, Človekova pravica do vode – vprašanja in odgovori. Dostopno na:
http://www.amnesty.si/clovekova-pravica-do-vode-vprasanja-in-odgovori.html (15.7.2015) in
The Right to Water, Fact Sheet No. 35, str. 19.
85
Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, sprejeta v New Yorku, 18. decembra 1979, veljati je
začela 3. septembra 1981. Trenutno ima 177 držav pogodbenic.
86
1. člen Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk.
87
14/2 (h) Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk.
88
The Right to Water, Fact Sheet No. 35, str. 21. (15.7.2015).
89
Konvencija o pravicah invalidov, sprejeta v New Yorku, 13. decembra 2006, veljati je začela 3. maja 2008.
Trenutno ima 152 držav pogodbenic. Dostopna na: https://www.uradni-list.si/1/content?id=86045 (15.7.2015).
90
The Right to Water, Fact Sheet No. 35, str. 22-23.
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Zaradi pretiranega črpanja in preusmeritve tradicionalnih vodnih virov v urbane naselbine
imajo težave z oskrbo s čisto pitno vodo tudi nekatera avtohtona ljudstva. K pomanjkanju
varne pitne vode pripomorejo tudi onemogočena uporaba rek in jezer, ki so tradicionalno
bila v njihovi uporabi in lasti, zaradi onesnaženost in razlastitve.91

2.1.2.4.2. Varstvo dostopa do vode v času oboroženih spopadov

Dostop do varne pitne vode mora biti zagotovljen tako v času miru, kot tudi v času
oboroženih spopadov, tako vojakom, vojnim ujetnikom, kot tudi civilistom. Slednje
zagotavljajo ženevske konvencije, ki se nanašajo na oborožene spopade skupaj s protokoli,
katerih določbe so prešle v običajno pravo92 in so tako zavezujoče za vse države. Glavni cilj
konvencij je, da posameznik med oboroženimi spopadi ohrani svoje dostojanstvo, kar se
zagotovi med drugim tudi z neprekinjeno dobavo osnovnih življenjskih potreb, vključno z
vodo.93
IV. Ženevska konvencija o zaščiti civilnih oseb v času vojne z dne 12. avgusta 194994 v svojem
89. členu, prav tako kot III. Ženevska konvencija o ravnanju z vojnimi ujetniki z dne 12.
avgusta 194995 v 20. in 26. členu določa, da morajo vojni ujetniki imeti zadostno količino
pitne vode. Nadalje je v 85. členu IV. Ženevske konvencije določeno, da so oborožene sile
zavezane sprejeti vse možne in potrebne ukrepe, da je v internacijskih taboriščih
zagotovljena in vzdrževana ustrezna higiena, da imajo vojni ujetniki dovolj vode in mila za
svojo vsakdanjo osebno higieno, ter da so jim zagotovljene prhe ali kopeli.96 Slednje je tudi
utrjeno s III. Ženevsko konvencijo, ki v 29. členu nalaga ukrepe za zagotavljanje ustreznih
ukrepov za preprečevanje epidemij v taboriščih.
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Prav tam, str. 23-24.
Običajno pravo je skupek pravil, ki je z uporabo skozi čas postal del zavezujočega prava.
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The right to water and sanitation, International Timeline. Dostopno na:
http://www.righttowater.info/progress-so-far/international-timeline/#1948 (15.7.2015).
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Ženevska konvencija za zaščito civilnih oseb med vojno. V Zbirka mednarodnih dokumentov II. del, Društvo za
Združene narode za Republiko Slovenijo, Ljubljana 1996.
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Ženevska konvencija o ravnanju z vojnimi ujetniki. V Zbirka mednarodnih dokumentov II. del, Društvo za
Združene narode za Republiko Slovenijo, Ljubljana 1996.
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The right to water and sanitation, International Timeline. Dostopno na:
http://www.righttowater.info/progress-so-far/international-timeline/#1948 (15.7.2015).
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Nadalje Dopolnilni protokol št. II k Ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949 o zaščiti
žrtev nemednarodnih oboroženih spopadov z dne 12. januarja 197797 v svojem 5. členu
pravi, da je treba tako ujetnikom kot tudi civilnemu prebivalstvu zagotoviti hrano in varno
pitno vodo. Prepovedano je napasti ali uničiti stvari, ki so nujno potrebne za preživetje
civilnega prebivalstva, kot so živila, krma, kmetijske površine namenjene pridelavi hrane,
posevki, zajetja varne pitne vode in sistemi za oskrbo z vodo, kar je določeno tako v 14. členu
dopolnilnega protokola št. II, kot tudi v 54. členu98 dopolnilnega protokola št. I.99

2.1.3. Drugi mednarodni dokumenti

V okviru različnih mednarodnih organizacij (OZN, WHO itd.) ali na mednarodnih konferencah
so bili sprejeti številni nezavezujoči mednarodni dokumenti, ki govorijo o vodi kot o človekovi
pravici ali ji priznavajo tak status preko razlage drugih določb.
O tej temi so razpravljali na Svetovni konferenci ZN o vodnih virih100 v Mar del Plata v
Argentini leta 1977. Takrat so tudi prvič spregovorili o vodi kot človekovi pravici, vendar so
bili to šele začetki, ki še niso privedli do tega, da bi ta pravica postala pravilo običajnega
mednarodnega prava. Konferenca v Mar del Plata je prinesla tudi prvi akcijski program 101,
katerega cilj je bil do leta 1990 vsem ljudem zagotoviti dostop do varne pitne vode in
urejenih sanitarij, ne glede na to, ali živijo v razviti državi ali v državi v razvoju. Seveda ta cilj
iz mnogih razlogov ni bil uresničljiv, zagotovo pa je prinesel izboljšanje obstoječih razmer
glede sanitarij na nekaterih urbaniziranih območjih.
Naslednji korak je bil Svetovni posvet o varni vodi in sanitarijah102 leta 1990 v New Delhiju v
Indiji. Na konferenci so razpravljali o administrativnem in ekonomskem upravljanju
97

Dopolnilni protokol k Ženevskim konvencijam z dne 12. Avgusta 1949 o zaščiti žrtev nemednarodnih
oboroženih spopadov (Protokol II). V Zbirka mednarodnih dokumentov II. Del, Društvo za Združene narode za
Republiko Slovenijo, Ljubljana 1996.
98
54. Člen dopolnilnega protokola št. I, Zaščita žrtev mednarodnih oboroženih spopadov: Prepovedano je
napadati ali uničevati stvari, ki so nujne za preživetje civilnega prebivalstva, kot so živila, kmetijske površine za
pridelavo hrane, pridelki, živina, vodna zajetja in sistemi za oskrbo z vodo.
99
The right to water and sanitation, International Timeline. Dostopno na:
http://www.righttowater.info/progress-so-far/international-timeline/#1948 (1.2.2015).
100
UN World Conference on Water Resources.
101
Mar del Plata Action Plan, sprejet 25. marca 1977 v Mar del Plata, objavljen v publikaciji Združenih narodov
št. E.77.II.A.12.
102
World Conference on Global Concultation on Safe Water and Sanitation.
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(u)porabe vode. Rezultat konference so bila načela glede trajnostne, ekološke in ekonomične
uporabe vodnih virov, prav tako pa tudi podpora različnim infrastrukturnim ukrepom in novi
tehnologiji, ki bi zagotovila pitno vodo visoke kakovosti.103
Leta 1992 je v Dublinu na Irskem potekala Konferenca o vodi in okolju104, katere rezultat je
bilo sprejetje Dublinskih načel, ki so bila podlaga Agendi 21105, ta pa so predstavljala podlago,
ki je bila sprejeta na konferenci v Riu de Janeiru v Braziliji istega leta.106

2.1.3.1. Milenijski razvojni cilji

Septembra 2000 se je na Milenijskem vrhu v New Yorku na pobudo OZN zbralo 189
predstavnikov držav, ki so 8. septembra soglasno sprejeli Milenijsko deklaracijo 107 in njenih
osem, uradno določenih, milenijskih razvojnih ciljev108, ki predstavljajo skupno vizijo razvoja,
ki naj bi jo uresničili do leta 2015.109 Razvojni cilji so izkoreniniti skrajno revščino in lahkoto,
doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo, zagotoviti enakost med spoloma in
opolnomočiti ženske, zmanjšati smrtnost otrok, izboljšati zdravje mater, boriti se proti
boleznim kot so HIV, AIDS, malarija in druge, zagotoviti okoljsko trajnost in vzpostaviti
globalno partnerstvo za razvoj. Za to študijo je pomemben predvsem 7. razvojni cilj, to je
zagotovitev okoljske trajnosti, zato se bomo v nadaljevanju posvetili le temu cilju.110
V okviru 7. razvojnega cilja je eden izmed specifičnih ciljev tudi ta, da se do leta 2015
prepolovi število ljudi brez stalnega dostopa do pitne vode in osnovnih sanitarij.111 Napredek
pri izboljšanju dostopa do pitne vode je bil velik. Razširjenost dostopa na svetovni ravni je s
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New Delhi Statement, Global Consultation on Safe Water and Sanitation, 1990. Dostopno na:
http://www.ielrc.org/content/e9005.pdf (30.7.2015).
104
Angl. Conference on Water and the Environment.
105
Tako Dublinska načela kot Agenda 21 so podrobnjeje predstavljeni v nadaljevanju.
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Angelstorf, The Provision of Water in the EU, 2014, str. 31 – 32.
107
Milenijska deklaracija, sprejeta v Generalni skupščini v New Yorku 8. septembra v New Yorku s aktom ZN
A/55/L.2. veljati je začela 8. septembra 2000.
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angl. Millennium Development Goals – MGD.
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Soršak, Milenijski razvojni cilji Združenih narodov in njihovo uresničevanje, Študija primera domorodnih
ljudstev Mehike, 2007, st. 12.
110
Milenijski razvojni cilji, Cilji, dostopno na: http://www.milenijski-cilji.si/cilji (15.7.2015).
111
Soršak, op. cit. st. 12 in
Milenijski razvojni cilji, Cilji, 7 milenijski razvojni cilj: zagotoviti okoljsko trajnost, dostopno na:
http://www.milenijski-cilji.si/cilji/okolje (15.7.2015).
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77 odstotkov leta 1990 narasla na 89 odstotkov leta 2010.112 Tako je OZN tega leta razglasila,
da je bil zastavljeni cilj na mednarodni ravni že dosežen in celo presežen za 1 odstotek. Cilj je
bil najprej dosežen na območjih Latinske Amerike in Karibskega otočja ter Vzhodne in
Jugovzhodne Azije.113 Delež ljudi z dostopom do čiste pitne vode še vedno narašča, pri tem
pa se je treba zavedati, da so velike razlike med razvitimi državami in državami v razvoju, kot
tudi med ruralnimi in urbanimi področji. Ta razlika je vidna predvsem v podsaharski Afriki,
kjer imajo ljudje v mestih dosti lažji dostop do čiste pitne vode kot pa ljudje v ruralnih
področjih. To potrjujejo tudi podatki, pridobljeni z monitoringom WHO in Sklada Združenih
narodov za otroke (angl. United Nations International Children's Emergency Fund - UNICEF).
Približno 96 odstotkom mestnega prebivalstva se je izboljšal dostop do vode, medtem ko se
je dostop do vode izboljšal 81 odstotkom ruralnega prebivalstva.114
Če je bil prvi del cilja, tj. dostop do vode, dosežen, je drugi del cilja daleč od uresničitve.
Sanitarije so še vedno zelo problematične in njihovo reševanje poteka počasi. Če se bo
reševanje nadaljevalo s takim tempom kot do sedaj, bo zastavljeni cilj za leto 2015 dosežen
šele leta 2026.115

2.1.3.2. Dublinska izjava o vodi in trajnostnem razvoju

Vladno imenovani strokovnjaki iz stotih držav in predstavniki osemdesetih mednarodnih,
medvladnih in nevladnih organizacij so se leta 1992 zbrali na Mednarodni konferenci o vodi
in okolju (angl. International Conference on Water and Environment - ICWE) v Dublinu. Na
zaključni seji so sprejeli Dublinsko izjavo o vodi in trajnostnem razvoju 116, ki je znana tudi pod
imenom Dublinska načela, v kateri so izpostavili probleme, ki vplivajo na človeštvo danes ter
zahtevajo takojšnje in učinkovito ukrepanje. Med problemi, ki zahtevajo čim hitrejši sprejem
112

Ford: Millenium development goal on safe drinking water reaches target early, The Guardian, 2012.
Dostopno
na;
http://www.theguardian.com/global-development/2012/mar/06/water-millenniumdevelopment-goals (15.7.2015).
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Prav tam
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Soršak, op.cit. str. 32 in
The Millenium Development Goals Report 2014, United Nations New York, 2014, str. 43. Dostopno na:
http://www.un.org/millenniumgoals/2014%20MDG%20report/MDG%202014%20English%20web.pdf
(15.7.2015).
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The Guardian, Home, Environment, Development, Cities, Milenium development goal on safe drinking water
reaches target early. Dostopno na: http://www.theguardian.com/global-development/2012/mar/06/watermillennium-development-goals (15.7.2015).
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Sprejeta na mednarodni konferenci v Dublinu leta 1992, objavljeno v dokumentu ZN A/CONF.151/PC/112.
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usklajenih in učinkovitih ukrepov, je tudi onesnaževanje okolja in z njim povezan trend
povečevanja suš in poplav. Dublinska izjava določa priporočila za ukrepanje na lokalni,
nacionalni in mednarodni ravni v zvezi z zmanjšanjem pomanjkanja varne pitne vode s
pomočjo štirih vodilnih načel.117
Prvo načelo določa, da je pitna voda omejen in ranljiv vir, ki je bistvenega pomena za
ohranjanje življenja, razvoja in okolja. Njeno učinkovitejše upravljanje zahteva celosten
pristop, ki povezuje tako družbeni kot tudi gospodarski razvoj pri varovanju naravnih
ekosistemov.118
Drugo načelo poudarja, da bi razvoj in upravljanje z vodo moralo temeljiti na participativnem
pristopu, ki bi vključeval uporabnike, načrtovalce in oblikovalce politik na vseh ravneh. To
pomeni, da bi se odločitve sprejemale na najnižji možni ravni v sodelovanju z javnostjo in
vključenostjo uporabnikov v načrtovanju in izvajanju projektov povezanih z vodo.119
Tretje načelo pravi, da igrajo ženske osrednjo vlogo pri zagotavljanju, upravljanju in
varovanju voda. Ta ključna vloga žensk kot uporabnikov in nekoga ki zagotavlja vodo, se
redko odraža v institucionalnih dogovorih glede razvoja in upravljanja z vodnimi viri. Sprejem
in izvajanje tega načela zahteva pozitivne ukrepe za reševanje te problematike ter krepitev
vloge žensk pri sodelovanju glede odločanja v teh institucionalnih dogovorih. Zadnje, četrto
načelo pa pravi, da ima voda ekonomsko vrednost in bi morala biti priznana kot gospodarska
dobrina. Slednjemu so močno nasprotovale nevladne organizacije in borci za človekove
pravice, ki se zavzemajo za priznanje pravice do varne pitne vode kot univerzalne človekove
pravice. Pri tem je potrebno povedati, da to načelo najprej poudarja, da je potrebno priznati
vodo kot osnovno pravico vseh ljudi, da imajo dostop do varne pitne vode in sanitarij po
dostopni ceni. Hkrati pa izhaja iz tega, da je preteklo nepriznavanje ekonomske vrednosti
vode privedlo do prekomerne in okolju škodljive uporabe voda.120
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The Dublin statement on Water and Sustainable Development. Dostopno na:
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/english/icwedece.html#agenda (15.7.2015),
Gorre-Dale: The Dublin Statement on Water and Sustainable Development, Cambridge Journals,
Environmental Conservation, let. 19 (1992), št. 2, str. 181 in
Wikipedia, Dublin Statement. Dostopno na: http://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Statement (15.7.2015).
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Na podlagi teh štirih vodilnih načel so udeleženci kongresa razvili priporočila, ki državam
omogočajo reševanje njihovih problemov z vodnimi viri na različnih frontah. Glavne koristi, ki
izhajajo iz izvajanja dublinskih priporočil so med drugim zmanjševanje revščine in bolezni,
varstvo pred naravnimi nesrečami, varovanje vodnih ekosistemov, reševanje sporov
povezanih z vodo in varovanje vode ter njena ponovna uporaba. Pri slednji koristi se na
podlagi trenutnih vzorcev kaže prekomerna uporaba vode.121 Veliko možnosti za varčevanje
z vodo obstaja predvsem v kmetijstvu, kjer se preko namakalnih sistemov izgubi približno 60
odstotkov vode, in industriji, pa tudi v domači rabi.122 Z uporabo načela »onesnaževalec
plača«123, bi industrijo spodbudilo k recikliranju vode, kar bi lahko njeno porabo zmanjšali za
polovico. Kombinirani prihranki v kmetijstvu, industriji in domači oskrbi z vodo, bi lahko
občutno zmanjšali vlaganja v gradnjo in razvoj novih vodnih virov in sistemov.124

2.1.3.3. Agenda 21

Junija 1992 se je 172 predstavnikov držav zbralo na Konferenci OZN o okolju in razvoju v Rio
de Janeiru, kjer so sprejeli Agendo 21125, ki predstavlja obširen program delovanja na vseh
področjih trajnostnega razvoja. Vsebuje predloge za delovanje na področjih boja proti
revščini ter ohranjanja in upravljanja z naravnimi viri, ki so osnova za življenje.126 Agenda 21 v
svojem 18. poglavju govori o varstvu kakovosti vode in zagotavljanju dostopa do nje. Pri tem
poudarja uporabo integriranih pristopov pri razvoju, upravljanju in rabi vodnih virov. Med
drugim obravnava naslednja programska področja:
- razvoj in integrirano upravljanje vodnih virov,
- varstvo vodnih virov, kakovost voda in vodnih ekosistemov,
- oskrba s pitno vodo in sanitarije,
121
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- voda in trajnostni razvoj in
- vplivi podnebnih sprememb na vodne vire.127

2.1.3.3.1. Agenda 21: Varstvo vodnih virov, kakovost voda in vodnih ekosistemov

Voda je enoten vir, zato t.i. dolgoročni razvoj sladke vode sveta128 potrebuje celostno,
mednarodno upravljanje z vodnimi viri. Kakovost pitne vode v rekah in jezerih je velikokrat
ogrožena in vprašljiva. Med drugim so razlogi za to neustrezno obravnavanje gospodinjskih
odplak, neustrezna kontrola na odvajanju industrijskih odpadnih voda, nepremišljena
umestitev industrijskih obratov, krčenje gozdov, nekontrolirano gnojenje in slabe kmetijske
prakse. Mnoge od teh težav so rezultat razvojnega modela, ki je uničujoč do okolja, pa tudi
pomanjkanja ozaveščenosti javnosti in izobraževanja o potrebi in načinih zaščite vodnih
virov.
Zastavljen je bil cilj oceniti posledice na okolje, ki jih povzročajo različni uporabniki vode,
podpreti ukrepe za nadzor bolezni povezane z vodo in zaščititi ekosisteme. Države so se
zavezale ta cilj uresničevati z vsemi razpoložljivimi sredstvi, tudi s pomočjo medsebojnega
sodelovanja in sodelovanja z različnimi mednarodnimi organizacijami, tudi z OZN. V okviru
uresničevanja tega cilja naj bi se države zavzemale za ohranjanje in zaščito vodnih virov,
preprečevanje onesnaževanja ter varovanje podzemnih voda in vodnih ekosistemov. Pri tem
ima pomembno vlogo tudi razvoj nacionalnih in mednarodnih pravnih instrumentov,
potrebnih za uresničevanje omenjenih ciljev.
Po oceni sekretariata konference bi za dosego teh ciljev potrebovali približno milijardo
dolarjev. Del denarja bi namenili razvojnim projektom, velik del pa bi šel v izgradnjo
infrastrukture namenjene spremljanju in nadzoru kakovosti vode, predvsem pa zagotavljanju
vode posameznikom, saj je eden izmed ključnih problemov danes in v prihodnosti trajno
obratovanje in vzdrževanje takih objektov.129
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Chapter 18, Agenda 21 – Part I. Dostopno na:
http://www.earthsummit2002.org/ic/freshwater/reschapt18.html (15.7.2015).
128
Angl.: Long-term development of global freshwater.
129
UN Documents Cooperation Circles Gathering a Body of Global Agreements, Agenda 21, Chaper 18,
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2.1.3.3.2. Agenda 21: Oskrba s pitno vodo in sanitarije

Na konferenci so ugotovili, da eden od treh ljudi v državah v razvoju še vedno nima dostopa
do varne pitne vode, ki je osnova za zagotavljanje zdravja in osebnega dostojanstva. Poleg
tega so ugotovili tudi, da je pomanjkanje kanalizacije eden izmed glavnih vzrokov za slabo
kakovost vode v državah v razvoju. Zato so se države zavezale, da si bodo v skladu s svojimi
zmogljivostmi in razpoložljivimi sredstvi ter s pomočjo sodelovanja, vključno z ZN in drugimi
ustreznimi organizacijami, prizadevale zgraditi in razširiti, tam kjer je to mogoče, naprave za
čiščenje odplak in kanalizacijske sisteme, sanirati neustrezne sisteme in zmanjšati izgubo
čiste pitne vode, vzpostaviti zavarovana območja, kjer se nahajajo viri pitne vode, vzpostaviti
mednarodne mehanizme (so)financiranja, izvajanja in spremljanja programov, spodbujanje
lokalnega prebivalstva, zlasti žensk, mladih in avtohtonih prebivalcev v upravljanju z vodami
ter jih preko posebnih programov podučiti o racionalnem ravnanju z vodo.
Sekretariat je na konferenci ocenil, da bo povprečni skupni strošek (1993-2000) za
uresničitev teh ciljev okoli 20 milijard dolarjev.130 Denar bi se porabil v znanstvene in
tehnološke namene, pa tudi za usposabljanje tehničnega osebja, ki bi skrbel za upravljanje in
učinkovito delovanje vodovodnega sistema, pri čemer bi bila krepitev zmogljivosti tega
sistema ena od ključnih strategij za izvajanje.131
Slovenija se uvršča med 40 najbolj razvitih držav na svetu.132 Kar zadeva prizadevanja za
izboljšanje stanja in varstva okolja pa v Sloveniji ne sodimo v elitno družbo razvitih,
postindustrijskih držav. V NVO Umanotera so opazili, da se Slovenija ni približevala
zastavljenim ciljem iz Agende 21 in njenemu modelu trajnosti, temveč se je od njega vse bolj
oddaljevala.133
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2.1.3.4. Resolucija Generalne skupščine OZN o pravici do vode in sanitarij

Preboj v razvoju razumevanja vode kot človekove pravice se je zgodil leta 2010, ko je
Generalna skupščina ZN v svoji resoluciji o pravici do vode in sanitarij izrecno prepoznala
pravico do varne in čiste pitne vode in sanitarij kot človekovo pravico, ki je ključna za celovito
uživanje življenja in vseh človekovih pravic.134
Julija 2010 je Generalna skupščina ZN po dobrih 15 letih razprav in prizadevanj kot eno
izmed človekovih pravic razglasila dostop do varne pitne vode in sanitarij.135 Podprla je
resolucijo, katere pobudnica je bila Bolivija, in priznava, da sta varna pitna voda in sanitarije
bistveni za uresničevanje vseh človekovih pravic.136 Resolucijo je pozdravila tudi odločitev
Sveta ZN za človekove pravice v Ženevi, da neodvisni strokovnjak o človekovi pravici do varne
pitne vode letno o tem poroča Generalni skupščini Poročilo se osredotoča na glavne izzive, ki
jih prinaša zagotavljanje varne pitne vode in sanitarij, ter na napredek pri izpolnjevanju
razvojnih ciljev tisočletja.137
Resolucija tudi poziva države in mednarodne organizacije za zagotavljanje finančne pomoči
pri gradnji infrastrukture v drugih državah, da se tudi tam zagotovi varno, čisto in cenovno
dostopno pitno vodo in sanitarije za vse.138
Kljub temu, da je resolucija pravno nezavezujoča, je korak v pravo smer, torej k zavezujoči
mednarodni pogodbi o pravici do varne pitne vode in sanitarij. Za resolucijo je glasovalo 122
držav članic OZN, med njimi tudi Slovenija. 41 držav se je glasovanja vzdržalo, med njimi tudi
nekaj razvitih držav, kot so ZDA, Kanada, Velika Britanija in Avstralija. Njihov glavni pomislek
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Human Rights Council, Human rights and access to safe drinking water and sanitation, 6 October 2010,
A/HRC/Res/15/9, para 3.
135
Čista pitna voda – ena izmed človekovih pravic. Dostopno na: http://www.rtvslo.si/svet/cista-pitna-vodaena-izmed-clovekovih-pravic/235771 (15.7.2015).
136
The right to water and sanitation, International Timeline. Dostopno na:
http://www.righttowater.info/progress-so-far/international-timeline/#1948 (15.7.2015).
137
Čista pitna voda – ena izmed človekovih pravic. Dostopno na: http://www.rtvslo.si/svet/cista-pitna-vodaena-izmed-clovekovih-pravic/235771 (15.7.2015).
138
The right to water and sanitation, International Timeline. Dostopno na:
http://www.righttowater.info/progress-so-far/international-timeline/#1948 (15.7.2015).
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je bila skrb zaradi previsokih stroškov, ki bi jih prinesla vzpostavljena obveznost finančne
pomoči manj razvitim državam.139

2.1.3.5. Resolucija Sveta za človekove pravice o varstvu človekovih pravic in dostopu do
varne pitne vode in sanitarij

Septembra 2010 je bilo prvič, da se je Svet za človekove pravice izrekel o vprašanju pravice
do varne pitne vode in sanitarij. Resolucija o varstvu človekovih pravic in dostopu do varne
pitne vode in sanitarij, ki jo je Svet sprejel soglasno, potrjuje, da je pravica do vode in
sanitarij del obstoječega mednarodnega prava, in je vsebovana v več mednarodnih
pogodbah o človekovih pravicah, zlasti v določbah o pravici do ustreznega življenjskega
standarda. To pomeni, da države pogodbenice MPESKP ne morejo več zanikati svoje
odgovornosti za zagotavljanje varne pitne vode in sanitarij za vse posameznike.140
Nekdanja neodvisna strokovnjakinja za človekove pravice povezane z varno pitno vodo in
sanitarijami, Catarina de Albuquerque, je ob tej priložnosti dejala:141 »To za ZN pomeni, da je
pravica do varne pitne vode in sanitarij, ki je vsebovana v že obstoječih pogodbah o
človekovih pravicah, pravno zavezujoča.142 Pravica do varne pitne vode in sanitarij je
človekova pravica, ki je izenačena z drugimi človekovimi pravicami, kar pomeni, da jo je
mogoče sodno obravnavati. Od sedaj naprej imamo še večjo odgovornost, da združimo in
osredotočimo svoje moči v implementacijo in realizacijo te bistvene pravice.« (prevod
avtorjev)

139

The right to water and sanitation, International Timeline. Dostopno na:
http://www.righttowater.info/progress-so-far/international-timeline/#1948 (15.7.2015),
Eko. Dnevnik.si, Novice, Dostop do čiste vode človekova pravica: 884 milijonov ljudi na svetu do nje nima
dostopa. Dostopno na:
http://eko.dnevnik.si/sl/Novice/433/Dostop+do+%C4%8Diste+vode+%C4%8Dlovekova+pravica%3A+884+milijo
nov+ljudi+na+svetu+do+nje+nima+dostopa (15.7.2015) in
RTV SLO, Svet, Čista pitna voda – ena izmed človekovih pravic. Dostopno na: http://www.rtvslo.si/svet/cistapitna-voda-ena-izmed-clovekovih-pravic/235771 (15.7.2015).
140
UN Human Rights, Office of the High Commissioner for Human Rights. Dostopno na:
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10403&LangID=E (27.12.2014) in
The right to water and sanitation, International Timeline. Dostopno na:
http://www.righttowater.info/progress-so-far/international-timeline/#1948 (15.7.2015).
141
United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner for Human Rights, UN united to make the
right to water and sanitation legally binding. Dostopno na:
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10403&LangID=E (15.7.2015).
142
Originalno besedilo: “this means that for the UN, the right to water and sanitation, is contained in existing
human rights treaties and is therefore legally binding”.
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2.1.3.6. Svetovni vodni forum

Na področju voda je pomemben akter tudi Svetovni vodni forum143, konferenca, ki združuje
širok razpon deležnikov144, in se organizira vsaka tri leta. Organizira ga Svetovni svet za
vodo145 skupaj z vlado države gostiteljice. Pomemben del foruma je ministrska deklaracija, ki
se razglasi v imenu vlad držav, udeleženk foruma ob zaključku vsakega foruma. Prvi Svetovni
vodni forum je potekal leta 1997 v Marakešu v Maroku. Rezultat je bila Marakeška
deklaracija146, ki se je osredotočila predvsem na upravljanje z deljenimi vodnimi viri,
varovanje ekosistema in trajnostno uporabo vode. Po eni strani bi lahko rekli, da je bil prvi
Svetovni vodni forum per se korak naproti implementaciji vode kot človekove pravice, po
drugi strani pa je bil narejen korak nazaj, saj so dostop do vode utemeljevali s tem, da je
voda temeljna človekova potreba in ne pravica. To je bila na nek način tudi posledica
naraščajočega vpliva in sodelovanja zasebnega sektorja pri zagotavljanju vode. 147
Poudarek drugega Svetovnega vodnega foruma leta 2000 v Haagu na Nizozemskem je bil na
krepitvi zavedanja o omejenosti količine čiste pitne vode, problematiki njenega zagotavljanja
ter na tem, da naj se za vodne storitve (oskrba z vodo, vodna infrastruktura, sanitarije itd.)
plača polna cena. S tem je bil predstavljen ekonomski pristop k zagotavljanju vode, hkrati pa
dana spodbuda za vstop zasebnikov na vodni trg, kar bi ga naredilo bolj učinkovitega.148
Konferenca v Bonnu v Nemčiji149, ki je decembra 2001 sledila drugemu Svetovnemu
vodnemu forumu, se je zaključila z jasnim stališčem, da naj se odgovornost za vodni sektor
obdrži v rokah javnega sektorja, zasebni sektor pa lahko sodeluje preko javno-zasebnega
partnerstva.150

143

Angl. World Water Forum.
Število sodelujočih naj bi bilo okoli 20,000 (mednarodne organizacije, vlade držav, javna in zasebna podjetja,
nevladne organizacije itd.).
145
Svetovni svet za vodo je mednarodna neprofitna organizacija, ki skrbi za ozaveščanje o naraščajoči
problematiki omejenosti količin čiste pitne vode in njenega zagotavljanja. Sestavlja ga več kot 300 članov iz
približno
60
držav.
Več
o
tem:
World
Water
Council.
Dostopno
na:
http://eng.worldwaterforum7.org/introduce/council.asp (15.7.2015).
146
Sprejeta 22. marca 1997.
147
Angelstorf, op. cit., str. 33.
148
From Vision to Action, 2nd World Water Forum, The Hague, March 2000. Dostopno na:
http://www.worldwatercouncil.org/forum/the-hague-2000/ (30.7.2015).
149
Angl. The Freshwater Conference.
150
Angelstorf, op. cit., str. 33.
144

35

Tretji Svetovni vodni forum leta 2003 v Kjotu na Japonskem se je osredotočil na
prepoznavanje vode kot ključnega dejavnika za trajnostno rast in razvoj, vključujoč
ohranjanje in varovanje okolja, ter za zmanjševanje revščine, kar je nepogrešljivo za zdravje
in dobrobit ljudi. Četrti151 in peti152 Svetovni vodni forum sta se oba osredotočila na pravilno
upravljanje z vodo. Leta 2012 je Svetovni vodni forum potekal pod sloganom "Čas za rešitve"
v Marseillesu v Franciji. Tokrat so zopet razpravljali o tem, da se mora vodo obravnavati kot
pravico in o njeni implementaciji.153
Maja 2011 je WHA, odločujoče telo v WHO, s konsenzom154 sprejelo resolucijo155, ki poziva
države, naj zagotovijo, da njihove nacionalne zdravstvene strategije podpirajo "progresivno
realizacijo človekove pravice do vode in sanitarij, ki brez diskriminacije vsakomur daje
pravico do zadostne vode in sanitarij, ki so varni, sprejemljivi, fizično dostopni in cenovno
sprejemljivi za osebno in domačo uporabo".156
Aprila 2015 je v Južni Koreji potekal sedmi Svetovni vodni forum. Glavni poudarki157 foruma
so, da je voda ključna za ohranjanje življenja in zdravja ljudi ter ekosistemov, hkrati pa tudi za
trajnostni razvoj držav; problem zagotavljanja zadostnih količin ekonomsko dostopne čiste
pitne vode zaradi naraščanja prebivalstva, podnebnih sprememb in naraščajočega
onsenaževanja; pravica do varne in čiste pitne vode in sanitarij je človekova pravica, ki mora
biti zagotovljena vsakomur brez kakršnekoli diskriminacije, za to pa je potrebno zagotoviti
učinkovito in primerno tehnologijo, finančno podporo, ustrezno politiko in institucionalni
okvir; posebno pozornost pri zagotavljanju vode je treba nameniti ženam in dekletom,
starejšim ter tistim v ranljivih situacijah; kakovost vode je potrebno ohranjati oz. izboljšati,
hkrati pa preprečiti njeno nadaljnje onesnaževanje; več pozornosti je treba nameniti
naravnim katastrofam, ki so povezane z vodo; vodna infrastruktura mora biti tehnološko
primerna, okolju prijazna in finančno dostopna.
151

Mexico City, Mehika (2006).
Istanbul, Turčija (2009).
153
Angelstorf, op. cit., str. 33 – 34.
154
Kadar je odločitev dosežena s konsenzom, do glasovanja sploh ne pride, saj se vsi udeleženci strinjajo z
odločitvijo (npr. s sprejetjem nekega dokumenta).
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Resolucija Svetovne zdravstvene skupščine WHA64/2011/REC/1, sprejeta 20. maja 2011 v Ženevi. Dostopno
na: http://apps.who.int/gb/dvr-a64/PDF/A64_REC1-en.pdf (15.7.2015).
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Angelstorf, op. cit., str. 33 – 34.
157
Daegu-Gyeongbuk Recommendations to the Ministers at the 7th World Water Forum, str. 1-3. Dostopno na:
http://eng.worldwaterforum7.org/introduce/program/political.asp (15.7.2015).
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V ministrski deklaraciji158 je poudarjeno, da voda predstavlja jedro trajnostnega razvoja;
ministri in vodje delegacij potrjujejo predanost človekovi pravici do varne pitne vode in
sanitarij ter zagotavljanju vode in sanitarij vsem, ob tem pa opozarjajo na problem
podnebnih sprememb, ki otežujejo to zagotavljanje. Zavedajo se tudi pomembnosti
preventivnih ukrepov in pripravljenosti glede naravnih nesreč, povezanih z vodo, na
nacionalni, regionalni in mednarodni ravni. Hkrati tu poudarjajo mendarodno sodelovanje
med razvitimi državami in državami v razvoju. Na koncu pa izpostavljajo tudi nezanemarljivo
vlogo znanosti in tehnologije pri reševanju problemov, povezanih z vodo, ter čim večji
komunikaciji in pomoči med državami.

2.2. Institucionalno varstvo
Z vprašanji vode, so se pri svojem delu tako ali drugače srečali že vsi glavni organi OZN:
Generalna skupščina159, Varnostni svet160, Meddržavno sodišče161 ter Ekonomski in socialni
svet162.
Prav tako pa se s temi vprašanji ukvarjajo tudi pomožni organi, ki jih glavni ustanovijo za
izvajanje svojih nalog. Posebej velja omeniti Svet za človekove pravice.
158

Ministerial
Declaration,
str.
3-4.
Dostopno
na:
http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/world_water_council/documents/press_releases/Ministerial_De
claration_7th_World_Water_Forum_1304_Final.pdf (15. 7. 2015).
159
Generalna skupščina ZN je v svoji resoluciji o pravici do vode in sanitarij (The human right to water and
sanitation, A/RES/64/292) izrecno prepoznala pravico do varne in čiste pitne vode in sanitarij kot človekovo
pravico, ki je ključna za celovito uživanje življenja in vseh človekovih pravic.
160
Na seji oktobra leta 2011 je Varnostni svet obravnaval poročilo o zaščiti vodnih in drugih naravnih virov ter
problematiki zagotavljanja čiste pitne vode in sanitarij v Somaliji (Report of the Secretary-General on the
protection of Somali natural resources and waters, S/2011/661).
161
Nekateri primeri pred Meddržavnim sodiščem:
Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica), Joinder of
Proceedings, Order of 17 April 2013, I.C.J. Reports 2013, p. 184: Gradnja ceste vzdolž San Juan River, ki
naj bi povzročila okoljsko škodo reki in bližnji okolici ter sprožila erozijo rečnih bregov.
Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14: Gradnja
obratov za proizvodnjo celuloze na reki Urugvaj, s katero naj bi med drugim prišlo do onesnaževanja
vodnega okolja v reki.
Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, 1. C. J. Reports 1997, p. 7: Gradnja
zapornic Gabčikovo – Nagymaroš, ki naj bi vplivala na rečno in drugo naravno okolje.
162
Ministri in vodje delegacij so leta 2008 v okviru Ekonomskega in socialnega sveta sprejeli Ministrsko
deklaracijo (Ministerial Declaration, 2008), v kateri so poudarili nujnost vzpostavitve večje dostopnosti do varne
pitne vode in sanitarij, okrepitev sistema nadzora in poročanja o stanju upravljanja vodnih virov ter
vključevanje strategij na področju vode in sanitarij v nacionalne razvojne načrte.
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2.2.1. Svet Združenih narodov za človekove pravice

Svet je medvladno telo in je kot pomožni organ Generalne skupščine OZN odgovoren za
spodbujanje ozaveščanja in varovanja človekovih pravic povsod po svetu. Obravnava primere
kršitev človekovih pravic in glede teh izdaja priporočila. Sestavljen je iz 47 držav članic ZN, ki
jih izvoli Generalna skupščina ZN. Svet je nasledil Komisijo ZN za človekove pravice,
ustanovila pa ga je Generalna skupščina 15. marca 2006 z Resolucijo 60/251.163
Svet ZN za človekove pravice je od septembra 2010 sprejel tri resolucije164, ki potrjujejo, da
pravice do vode in sanitarij izhajajo iz pravice do sprejemljivega življenjskega standarda. Kot
pravica do sprejemljivega življenjskega standarda, vključena v MPESKP in Konvencijo o
pravicah otroka, je resolucija Sveta ZN za človekove pravice potrdila, da so pravice do vode in
sanitarij pravno zavezujoče. Resolucija je potrdila priznanje CESCR, da so pravice do vode in
sanitarij del MPESKP. CESCR je potrdil, da imajo države obveznosti glede varovanja in
izpolnjevanja pravic do zadostne, varne, dostopne in cenovno in drugače sprejemljive vode
in sanitarij za vse.165

2.2.1.1. Pritožbeni postopek

Pritožbeni postopek je bil sprejet z Resolucijo Sveta 5/1166 in je namenjen obravnavanju
grobih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin kjerkoli po svetu in v kakršnihkoli
okoliščinah.
V postopku se obravnavajo pritožbe posameznikov167, skupin ali nevladnih organizacij, ki
zatrjujejo, da so bile žrtve kršitev človekovih pravic ali iz zanesljivih virov vedo za takšno
kršitev.168
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United Nations Human Rights Council,. Dostopno na:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx (15.7. 2015).
164
Resolucija o pravici do vode in sanitarij, Resolucija o varstvu človekovih pravic in dostopu do čiste pitne vode
in sanitarij, Resolucija o pravici do najvišjega doseglijvega standarda fizičnega in mentalnega zdravja.
165
Amnesty International – Svetovni vodni forum: Države se morajo držati sprejetih zavez glede človekovih
pravic do vode in sanitarij. Dostopno na: http://www.amnesty.si/svetovni-vodni-forum-drzave-se-morajodrzati-sprejetih-zavez-glede-clovekovih-pravic-do-vode-in-sanitarij.html (15.7.2015).
166
Resolucija 5/1 Sveta ZN za človekove pravice, sprejeta 18. junija 2007. Dostopno na:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BackgroundDocuments.aspx (15.7.2015).
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Iz postopka je javnost izključena z namenom, da se zagotovi boljše sodelovanje med
zadevnimi državami.169
Na podlagi 94. člena Resolucije 5/1 predsednik delovne skupine za komunikacije170 skupaj s
sekretariatom opravi prvi pregled pritožbe glede izpolnjevanja pogojev glede dopustnosti
zadeve, ki so navedeni v členih 85 – 88 Resolucije 5/1. Pritožbe, ki ne izpolnjujejo pogojev ali
so anonimne, se zavržejo, ostale pa se posredujejo zadevni državi, da se ta lahko opredeli do
zatrjevanih kršitev oz. obtožb. V postopku zbrane informacije nato delovna skupina za
komunikacijo skupaj s svojimi priporočili posreduje delovni skupini za situacije171, ki jih nato
skupaj s poročilom o verodostojno potrjenem grobem in sistematičnem kršenju človekovih
pravic in temeljnih svoboščin predstavi Svetu ZN za človekove pravice. Ta zbrano gradivo
preuči in lahko glede tega sprejme določene ukrepe (spremljanje situacije v državi, ki mora
nato Svetu v določenem času posredovati informacije; Svet lahko v državo pošlje
neodvisnega strokovnjaka, ki bo nadzoroval stanje v državi itd.), ki pa so za državo zgolj
priporočilne narave.172

2.2.1.2. Posebni postopki

Znotraj sveta delujejo neodvisni strokovnjaki za človekove pravice s poslanstvom poročanja
in svetovanja o državah, v katerih prihaja do kršitev človekovih pravic. Sistem posebnih
postopkov je osrednji element mehanizma varstva človekovih pravic znotraj ZN in pokriva
vse človekove pravice: državljanske, kulturne, ekonomske, politične in socialne.173
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Priznavanje pravne subjektivitete posameznikom (tj. možnosti sodelovati v postopku in uveljavljati svoje
pravice) je v mednarodnem pravu posebnost, saj imajo praviloma pravno subjektiviteto le države in
mednarodne organizacije.
168
Human Rights Council Complaint Procedure. Dostopno na:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx
(27.2.2015).
169
Prav tam.
170
Angl. Working Group on Communications.
171
Angl. Working Group on Situations.
172
Human Rights Council Complaint Procedure. Dostopno na:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx
(27.2.2015).
173
Special Procedures of the Human Rights Council. Dostopno na:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx (15.7.2015).
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2.2.1.3. Univerzalni periodični pregled

Univerzalni periodični pregled174 je mehanizem Sveta ZN za človekove pravice, ki deluje od
leta 2008 in vključuje pregled stanja človekovih pravic v vseh državah članicah ZN.175
V prvem krogu, ki je trajal do konca leta 2011, je bilo tako pregledano stanje človekovih
pravic v vseh 193 državah članicah ZN.
Osrednji del pregleda poteka v obliki dialoga med državo v pregledu in članicami ZN, ki
sodelujejo v Delovni skupini za univerzalni periodični pregled v Ženevi. Univerzalni periodični
pregled je trajen proces, saj bodo vsakemu štiriletnemu krogu sledili novi krogi, v katerih se
bo preverjalo uresničevanje priporočil, ki jih je za izboljšanje stanja človekovih pravic sprejela
posamezna država.176
Vsebinsko osnovo pregleda sestavljajo trije dokumenti: nacionalno poročilo države v
pregledu, zbir informacij OZN, ki jih pripravi Urad visokega komisarja za človekove pravice177
ter

povzetek prispevkov drugih organov

–

nacionalnih

institucij

za

človekove

pravice, nevladnih organizacij, regionalnih organizacij ipd.178
Slovenija je imela prvi dialog v Delovni skupini za univerzalni periodični pregled februarja
2010, Svet ZN za človekove pravice pa je poročilo delovne skupine potrdil junija 2010.
Slovenija je nato pristopila v fazo izvajanja 97 priporočil, ki jih je dobila v okviru
interaktivnega dialoga. Za koordinacijo izvajanja je pristojno MZZ, spremljala pa ga
Medresorska delovna komisija za človekove pravice.179
Trenutno (od 2012 do konca leta 2015) poteka drugi krog Univerzalnega periodičnega
pregleda. Drugi krog Univerzalega periodičnega pregleda za Slovenijo je potekal novembra
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2014, na katerem je prejela 163 priporočil. Vlada se je zavezala k uresničevanju 142
priporočil, 21 pa jih je le sprejela v vednost. Svet ZN za človekove pravice je poročilo delovne
skupine o pregledu Slovenije potrdil marca 2015.180

2.2.2. Posebni poročevalec ZN za človekovo pravico do varne pitne vode in sanitarij

Institut Posebnega poročevalca ZN181 spada med tako imenovane posebne postopke Sveta
ZN za človekove pravice. Gre za neodvisne strokovnjake s področja človekovih pravic, ki
spremljajo stanje na področju človekovih pravic v praksi, bodisi na določenem vsebinskem
področju bodisi na območju posamezne države.182 Pri svojem delu zbirajo informacije o
domnevnih kršitvah in nepravilnostih, komunicirajo z državami in jih opozarjajo na
ugotovljene nepravilnosti, jim svetujejo kako te nepravilnosti odpraviti, na povabilo pa
posamezne države tudi obiščejo. O svojem delu letno poročajo Svetu ZN za človekove
pravice, poročajo pa tudi o rezultatih posameznih obiskov držav. Večina posebnih
poročevalcev vsako leto poroča tudi Generalni skupščini ZN, nekateri pa neformalno celo
Varnostnemu svetu.183
Mandat Posebnega poročevalca ZN za človekovo pravico do varne pitne vode in sanitarij184 je
bil prvič podeljen leta 2008, takrat še pod nazivom Neodvisni strokovnjak za področje
človekovih pravic, povezanih z dostopom do varne pitne vode in sanitarij.185 Takrat je bila na
to funkcijo imenovana portugalska strokovnjakinja Catarina de Albuquerque. Sedanje
poimenovanje je bilo uvedeno po sprejemu Resolucije o pravici do vode in sanitarij leta
2010, ko je bila voda v tej resoluciji tudi uradno priznana kot človekova pravica. Catarina de
Albuquerque je svoj 6 letni mandat zaključila leta 2014, ko jo je nasledil brazilec Léo Heller.
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2.2.3. Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice

Od zgoraj opisanih političnih organov, pa je treba razlikovati pogodbeno ustanovljena telesa,
kamor sodi tudi CESCR. Gre torej za pogodbeno telo, ki ga sestavlja 18 neodvisnih
strokovnjakov. Njegova naloga je nadzor nad izvrševanjem MPESKP s strani držav
pogodbenic.
Vse države pogodbenice so obvezane redno poročati CESCR, kako izvršujejo pravice. CESCR
poročila pregleda, se do njih opredeli in poda morebitna priporočila in pomisleke v obliki
»sklepnih poročil«. Izdaja pa tudi Splošne komentarje, v katerih razlaga pomen določb
MPESKP.186 Najpomembnejši s področja zagotavljanja pravice do varne pitne vode je Splošni
komentar št. 15.
Na podlagi Opcijskega protokola k MPESKP187 se lahko na CESCR poleg držav obrnejo tudi
posamezniki, ki zatrjujejo kršitev pravic iz MPESKP. Prav tako pa lahko CESRC pod posebnimi
pogoji sam sproži preiskavo glede resnih in sistematičnih kršitev ekonomskih, socialnih in
kulturnih pravic, ki so zagotovljene v MPESKP ter tudi obravnava pritožbe med državami.

2.2.4. Odbor za človekove pravice

CCPR sestavljajo neodvisni strokovnjaki, katerih naloga je nadzor nad izvrševanjem MPDPP.
Vse države pogodbenice so obvezane redno poročati CCPR, kako izvršujejo pravice. CCPR
poročila pregleda, se do njih opredeli in poda morebitna priporočila in pomisleke v obliki
»sklepnih poročil«.188
Na podlagi 41. člena MPDPP lahko vsaka država pogodbenica na podlagi tega člena vsak čas
izjavi, da priznava CCPR pristojnost sprejemati in obravnavati obvestila, v katerih ena država
186
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trdi, da druga država pogodbenica ne izpolnjuje svojih obveznosti iz MPDPP. Sporočila,
predložena po tem členu, sme CCPR sprejemati in obravnavati le, če izvirajo od države
pogodbenice, ki je dala izjavo, s katero je tudi sama zase priznala njegovo pristojnost. CCPR
ne sme sprejeti sporočila od države pogodbenice, ki ni dala take izjave.
CCPR sme odločati o zadevi, ki mu je predložena, le če ugotovi, da so bila po splošno
priznanih načelih mednarodnega prava uporabljena in izčrpana vsa notranja pravna sredstva,
ki so bila na razpolago. To pravilo pa ne velja v primerih, v katerih je uporaba pravnih
sredstev podvržena nerazumnemu zavlačevanju.
CCPR lahko od prizadetih držav pogodbenic zahteva katerokoli relevantno informacijo v zvezi
z vsako predloženo zadevo.
Na koncu CCPR izda poročilo, ki pa ni pravno zavezujoče, ampak ima le priporočilno naravo.
Če je dosežena rešitev med zadevnimi državami pogodbenicami, se v svojem poročilu omeji
na kratko navedbo dejstev in dosežene rešitve; če rešitev ni dosežena pa v poročilu na kratko
navede dejstva in priloži besedilo pisnih pripomb ter zapisnike o ustnih pripombah, ki so jih
dale prizadete države.
Na podlagi Fakultativnega protokola k MPDPP189 lahko vsaka država pogodbenica MPDPP, ki
kot stranka pristopi k temu Protokolu, prizna pristojnost CCPR, da sprejema in obravnava
sporočila posameznikov pod njeno jurisdikcijo, ki zatrjujejo, da so žrtve kršitev katerekoli
pravice iz MPDPP. CCPR ne sme sprejeti sporočila, če se nanaša (zadeva) na državo
pogodbenico MPDPP, ki ni tudi država pogodbenica tega Protokola.190
Upoštevaje določbe 1. člena tega protokola smejo posamezniki, ki zatrjujejo, da je bila
(pre)kršena katerakoli od pravic, naštetih v MPDPP, in ki so že uporabili vsa možna pravna
sredstva v domači državi, predložiti CCPR v obravnavo pisno sporočilo. CCPR vsako
sporočilo191, ki mu je predloženo na podlagi tega Protokola, pošlje v vednost državi
189
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pogodbenici tega Protokola, za katero se trdi, da je prekršila katerokoli določbo MPDPP. V
naslednjih šestih mesecih mora obveščena država predložiti CCPR pisna pojasnila ali izjave, ki
pojasnjujejo zadevo, in o tem, ali in kaj je v zvezi s tem ukrenila.192
CCPR prouči vsa v obravnavo po tem Protokolu sprejeta sporočila, upoštevaje vsa pisna
obvestila, ki so mu jih dali posamezniki ali prizadeta država. Svoje ugotovitve, ki so
priporočilne narave, CCPR sporoči prizadeti državi pogodbenici in posamezniku.193

2.3. Sklep
Glede na predstavljene mednarodne pravne akte lahko zaključimo, da je Slovenija dolžna
zagotavljati uresničevanje človekove pravice dostopa do pitne vode in sanitarij. Slovenija je
namreč pogodbenica MPESKP, ki izrecno priznava pravico do ustreznega življenjskega
standarda (vključno z ustrezno prehrano, oblačili in bivališčem) ter pravico do zdravja.
Ustrezen življenjski standard tako vsebuje tudi obveznost zagotavljanja pitne vode, saj brez
nje ni življenja oz. povedano drugače, če posameznik nima na voljo zadostne količine pitne
vode lahko rečemo, da mu ustrezen življenjski standard ni zagotovljen. Zagotavljanje pitne
vode je ključno tudi za varovanje zdravja prebivalcev. V okviru pravice do zdravja morajo
države med drugim zagotoviti preprečevanje različnih bolezni. Kot smo že zapisali,
pomanjkanje vode lahko zaradi neustrezne higiene privede do izbruha številnih bolezni,
epidemij in v skrajnih primerih tudi smrti, zato nezagotavljanje ustreznih količin pitne vode
lahko štejemo tudi kot neposredno kršitev pravice do zdravja.
Pravico do varne pitne vode lahko torej štejemo za pravico, izvedeno iz pravic do zdravja in
predvsem ustreznega življenjskega standarda in torej varovano v okviru MPESKP kot
zavezujoče mednarodne pogodbe. Pri tem naj poudarimo, da se narava izvedene pravice
bistveno ne razlikuje od narave pravic, ki so v zavezujočih dokumentih izrecno zapisane.
Vsekakor je pravica do varne pitne vode pravno zavezujoča pravica, ki so jo države, tudi
Slovenija, dolžne spoštovati.

ali ga oceni kot zlorabo pravic do predložitve sporočila, ali da je v nasprotju z določbami MPDPP.
192
2. In 4. člen Fakultativnega protokola k MPDPP.
193
5. člen Fakultativnega protokola k MPDPP.
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Kljub temu da gre za nezavezujoča dokumenta, ki imata le priporočilno naravo, je potrebno
izpostaviti tudi Splošni komentar št. 15 CESCR in Resolucijo GS o pravici do vode in sanitarij.
Dokumenta spadata med t.i. mehko pravo194, kar pomeni, da države ravnajo glede tega po
načelu dobre vere, bona fide195, predstavljata pa zelo dober vir za razlago določb MPESKP. Iz
tega vidika sta pomembna tudi pri razvoju pravne zavesti in mednarodne prakse držav, da je
pravica do vode človekova pravica, kar lahko pripomore k oblikovanju norme običajnega
mednarodnega prava, ki je zavezujoča za vse države, ne glede na to, ali so pogodbenice
mednarodnih pogodb.196
Pomemben pokazatelj, da se Slovenija svoje obveznosti zaveda sta tudi njeno glasovanje za
Resolucijo o pravici do vode in sanitarij in njen odziv na Poročilo Posebne poročevalke ZN za
človekovi pravici do varne pitne vode in sanitarij. V slednjem je Slovenija izrecno priznala to
človekovo pravico in se opredelila za članico “modre skupine”, ki vedno podpira iniciative na
tem področju. Glede na to, da je Svet ZN za človekove pravice pravico do vode in sanitarij
opredelil kot pravno zavezujočo, lahko sklepamo, da bi v pritožbenem postopku pred CESCR
ugotovili, da Slovenija krši svoje obveznosti, v kolikor ne bi na primeren način zagotavljala
zadostnih količin dovolj kakovostne pitne vode vsem prebivalcem. Slovenija je
mednarodnopravno zavezana k uresničevanju pravice do pitne vode in temu mora slediti
tudi nacionalna pravna ureditev in njeno uresničevanje v praksi.
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3. Evropski normativni okvir
V evropskem prostoru tako Svet Evrope, še bolj pa EU opravljata pomembno normodajno
dejavnost. Obe organizaciji imata tudi vsaka svoje sodišče, ki skrbi za uveljavljanje sprejetih
pravnih aktov.

3.1. Svet Evrope
Svet Evrope je regionalna mednarodna organizacija s 47 državami članicami.197 Pogoj za
članstvo je ratifikacija EKČP,198 zato so vse države članice tudi pogodbenice te konvencije.
Svet Evrope deluje neodvisno od EU, čeprav so vse države članice EU tudi članice Sveta
Evrope. Organizaciji sicer intenzivno sodelujeta, že več let pa se napoveduje tudi pristop EU k
EKČP in včlanitev v Svet Evrope, k čimer EU obvezuje tudi Lizbonska pogodba.199 Stališča
glede posledic tega pristopa (zlasti glede pristojnosti sodišč obeh skupnosti) sicer niso
povsem enotna.200
Parlamentarna skupščina je poleg Odbora ministrov glavno telo Sveta Evrope, ki zastopa
politične težnje njegovih držav članic, hkrati pa spodbuja širjenje evropskega sodelovanja na
vse demokratične države v Evropi.201 Samostojno si izbira program dela, v okviru katerega
obravnava aktualna vprašanja in teme, ki lahko postanejo pomembne, predvsem glede
problemov sodobne družbe ter različnih vidikov mednarodnih politik. Besedila, ki jih sprejme
Skupščina, vsebujejo pomembne smernice tako za delo Odbora ministrov kot za vlade,
parlamente, politične stranke in druge pomembne družbene dejavnike držav članic.202
Skupščina je bila tudi pobudnik mnogih meddržavnih pogodb, znanih kot evropske
konvencije, in drugih pravnih aktov. Najbolj znana med njimi je Evropska konvencija o
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človekovih pravicah, ki je bila leta 1950 dana na voljo za podpis. Pred sprejetjem se
Skupščina o vseh osnutkih konvencij posvetuje z Odborom ministrov.
Odbor ministrov je organ, v katerem se sprejemajo odločitve Sveta Evrope. Sestavljen je iz
zunanjih ministrov vseh držav članic ali njihovih stalnih diplomatskih predstavnikov v
Strasbourgu. Gre za vladno telo, v katerem se enakopravno razpravlja o stališčih posameznih
držav do problemov, s katerimi se sooča Evropa, hkrati pa tudi za skupni forum, na katerem
se oblikujejo vseevropski odgovori na te izzive.203 Skupaj s Parlamentarno skupščino je varuh
temeljnih vrednot Sveta Evrope, ki nenehno nadzoruje, da države članice ravnajo v skladu s
prevzetimi obveznostmi.204
Evropsko sodišče za človekove pravice je bilo ustanovljeno na podlagi EKČP, z dodatnim
Protokolom št. 11.205 Število sodnikov je enako številu držav članic (trenutno torej 47). Vsaka
država članica predlaga tri kandidate, nato pa Parlamentarna skupščina izmed teh izvoli
enega za dobo šestih let. Omejitve glede števila sodnikov iste narodnosti ni, poleg tega pa ni
nujno, da je predlagani sodnik tudi državljan te države. Sodniki na sodišču delujejo v svojem
imenu in torej niso odgovorni nobeni državi (niti svoji). Ne smejo opravljati nobenih
dejavnosti, ki bi bile v nasprotju z njihovo neodvisnostjo ali nepristranskostjo ali v nasprotju z
zahtevami, ki jih prinaša polni delovni čas.

3.1.1. Normativni okvir

3.1.1.1. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

EKČP206 je danes sestavljena iz treh delov in številnih protokolov. V prvem delu so navedene
pravice in svoboščine. Kot najpomembnejšo na prvo mesto postavlja pravico do življenja 207,
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iz katere lahko izpeljemo tudi pravico do vode, saj brez nje ne moremo preživeti. 208 V
drugem delu EKČP je vzpostavljeno in predpisano delovanje ESČP, ki je pristojno za razlago
Konvencije. Posebnost postopkov pred ESČP je, da kot stranke priznavajo tudi posameznike,
ki tako lahko samostojno uveljavljajo svoje pravice, zagotovljene z EKČP.

3.1.1.2. Evropska socialna listina

ESL209 v 11. členu vsebuje pravico do zdravstvenega varstva, ki vključuje tudi odpravljanje
vzrokov slabega zdravja.210 Kot ugotavlja WHO211, je primerna kakovostna in zadostna
količina vode nujna za ohranjanje zdravja. Država, ki prebivalcem ne zagotavlja dostopa do
zadostnih količin čiste pitne vode, torej krši svojo obveznost po 11. členu ESL.

3.1.1.3. Evropska Listina o vodnih virih

Odbor ministrov je leta 2001 sprejel Evropsko listino o vodnih virih212, v kateri so med drugim
jasno izražene obveznost ravnanja z vodnimi viri skladno z načeli trajnostnega razvoja,
razumna uporaba vode v javnem interesu, ter pravica vsakega posameznika do zadostnih
količin pitne vode. Resolucija je bila sprejeta v obliki priporočila in torej ni zavezujoča, vendar
nakazuje smer razvoja regionalnega prava na tem področju.

3.1.1.4. Resolucija št. 1693/2009

Resolucijo št. 1693/2009213je sprejela Parlamentarna skupščina Sveta Evrope kot odgovor na
pomanjkanje vode v Sredozemlju. Dokument je sicer nezavezujoč, je pa v resoluciji izrecno
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zapisano, da mora biti dostop do vode prepoznan kot temeljna človekova pravica, saj brez
nje ni življenja.214

3.1.2. Sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice

ESČP se je do zdaj le redko srečalo z vprašanjem pravice do čiste pitne vode; če že, je bilo to
najpogosteje v povezavi s 3. členom215 EKČP, ki prepoveduje mučenje in nehumano
ravnanje.216 Skladno s prakso ESČP je odrekanje zadostnih količin pitne vode zadovoljive
kakovosti zapornikom nehumano ravnanje, ki ga 3. člen EKČP prepoveduje. To je ESČP
ugotovilo v številnih primerih, npr. v primeru Elci in ostali proti Turčiji 217 ali Ostrovar proti
Moldaviji.218
V primeru Zander proti Švedski219 pa se je ESČP ukvarjalo z vprašanjem onesnaženja
podtalnice kot zasebne lastnine, sicer v okviru kršitve pravice do pravičnega sojenja. Švedski
par se je oskrboval s pitno vodo iz lastnega zajetja, stanoval pa je v bližini nekega podjetja, ki
se je ukvarjalo z odpadki in odpadnimi vodami. Zaradi prevelike vsebnosti cianida v
podtalnici je moral par prenehati uporabljati svoje vodno zajetje in pitno vodo pridobivati iz
občinskih virov. V nekaj letih se je enako zgodilo tudi sosedom in ob postopku za podaljšanje
obratovalnega dovoljenja podjetju so zahtevali, da jim občina za dobavo vode ne sme
zaračunavati, kajti s podelitvijo dovoljenja podjetju onemogočajo njihovo lastno oskrbo z
vodo. ESČP jim je pritrdilo, da je onesnaževanje podtalnice v tem primeru lahko poseg v
lastninsko pravico. Vendar tega ne gre razumeti na način, da je podtalnica kot takšna v
zasebni lasti pritožnikov. Pritožnika sta imela kot lastnika zemljišča le pravico do oskrbe z
vodo iz lastnega zajetja, zgrajenega na tem zemljišču, s tem pa tudi pravico varstva pred
neupravičenimi posegi v takšno oskrbo. Tako gre obravnavano stališče ESČP, ki pravico do
onemogočanje lastne oskrbe s pitno vodo presoja z vidika lastninske pravice, pripisati zlasti

214

»The Assembly stresses that access to water must be recognised as a fundamental human right because it is
essential to life on earth and is a resource that must be shared by humankind.«
215
3. člen (Prepoved mučenja) : Nikogar se ne sme mučiti ali nečloveško in ponižujoče z njih ravnati ali ga
kaznovati.
216
Thielbörger, op. cit., str. 36.
217
ECHR, Elci in drugi proti Turčiji, vloga številka 23145/93 in 25091/94, sodba z dne 13. novembra 2003.
218
ECHR, Ostrovar proti Moldaviji, vloga številka 35207/03, sodba z dne 13. septembra 2005.
219
ECHR, Zander v. Sweden, Application No. 14282/88, Judgment of 25 November 1993.
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specifikam primera in ne splošnemu odnosu ESČP do vprašanja možnosti zasebnega
lastništva vode oz. vodnih virov.220

3.1.3. Sklep

Ne EKČP niti kakšen drug akt Sveta Evrope, katerega določbe bi se dalo uveljavljati pred
ESČP, izrecno ne vsebuje pravice do čiste pitne vode. To se da razbrati zgolj iz nezavezujočih
aktov, medtem ko volje za zavezujoč sklep očitno (še) ni. Glede na mednarodnopravno
prevladujočo razlago pravice do življenja in pravice do zdravja, ki ju lahko najdemo tudi v
pravu Sveta Evrope, lahko utemeljeno pričakujemo, da bi iz navedenih pravic ESČP lahko
izvedlo tudi pravico posameznika do pitne vode. Kadar ESČP pri odločanju o zadevi ugotovi,
da med državami članicami ni enotne prakse glede urejanja določenega področja se
praviloma sklicuje na polje proste presoje.221 Gre za koncept, ki ga je ESČP razvilo pri
presojanju, ali je država kršila EKČP.222 ESČP namreč dopušča možnost, da bo EKČP v različnih
državah pogodbenicah različno razlagana in implementirana, saj se te med sabo zelo
razlikujejo glede kulturnih, zgodovinskih in drugih okoliščin. Tako je tudi na področju urejanja
dostopa do vode. Kar nekaj evropskih držav ima dolgo tradicijo zasebne distribucije vode,
države, kjer je oskrba z vodo tradicionalno v javni sferi pa so se pri glasovanju o Resoluciji
1693/2009 večinoma izrekle proti takšni ureditvi. Presoja ESČP, ali je v konkretnem primeru
prišlo do kršitve pravic iz EKČP zaradi nezagotavljanja dostopa do čiste pitne vode, bi bila
zato najverjetneje zelo odvisna od okoliščin posameznega primera.

3.2. Evropska unija
Organizacija EU je v grobem podobna organizaciji državne oblasti. Zakonodajno funkcijo
opravljata Svet EU in Evropski parlament. V prvem so ministri držav članic, ki so v svoji državi
pristojni za obravnavanje vprašanj, ki so tema posameznega srečanja Sveta EU. Organ torej
nima stalnih članov, ampak se sestava spreminja glede na predmet obravnave. V Evropskem
220

Thielbörger, op. cit., str. 37.
Angl. margin of appreciation ali margin of state discretion.
222
Sodišče je koncept prvič uporabilo pri primeru Handyside proti Združenemu Kraljestvu, vloga št. 5493/72.
Dostopno na: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57499 (15.7.2015).
221
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parlamentu so neposredno izvoljeni poslanci iz vsake države članice. Izvršilno funkcijo
opravlja Evropska komisija, ki je neke vrste vlada EU.223 Sestavljajo jo komisarji, ki so pristojni
vsak za svoj resor. Zelo pomembno je, da so vsi člani Komisije povsem neodvisni in ravnajo
izključno v interesu EU, ne pa v interesu držav, iz katerih prihajajo. Komisijo imenujeta
Evropski parlament in Svet EU.224
Sodno vejo oblasti predstavlja Sodišče EU, ki sodi izključno na podlagi prava EU – ne more
presojati nacionalnih sodb, ki temeljijo na nacionalnem pravu.225 Sodišče EU sestavljajo
Sodišče, Splošno sodišče in specializirana sodišča. Organizirano je v dveh ravneh, saj o
nekaterih zadevah najprej odloča Splošno sodišče na prvi stopnji, pritožbeno sodišče pa je
Sodišče. Sodišče EU je strokovni, ne politični organ, čeprav je s svojimi odločitvami zlasti v
preteklosti pogosto nadomestilo pomanjkanje političnih odločitev.226 Pomembno vpliva na
implementacijo določb prava EU, saj ne odloča le o pritožbah zoper nacionalna sodišča,
temveč tudi o predhodnih vprašanjih227, s čimer lahko močno vpliva tudi na sodno prakso
nacionalnih sodišč držav članic.

3.2.1. Normativni okvir

EU se z vodami večinoma ukvarja v kontekstu okoljskega ali potrošniškega prava EU,228
medtem ko lastnino vodnih virov in način zagotavljanja oskrbe s pitno vodo skladno z
načelom nevtralnosti iz 345. člena229 PDEU230 prepušča vsaki državi članici posebej.231

223

Hartley, The foundations of European Union law, 2010, str. 12-45.
Prav tam.
225
Hartley, op.cit. , str.47-77.
226
Grad: Evropsko ustavno pravo, 2010, str. 171.
227
Kadar nacionalno sodišče ni prepričano, na kakšen način je potrebno razlagati oz. uporabiti določeno normo
prava EU, lahko Sodišče EU postavi predhodno vprašanje glede razlage prava EU ali veljavnosti aktov njenih
organov in institucij. Nacionalno sodišče je to dolžno storiti, če se vprašanje EU postavi pred nacionalnim
sodiščem, zoper katerega ni pravnega sredstva. Če nacionalno sodišče opusti svojo dolžnost, lahko Komisija
vloži tožbo zoper državo članico, ta pa je (med drugim) lahko odgovorna za plačilo škode, ki je nastala
posameznikom. Glej: Grad, op. cit., str. 174.
228
Thielbörger, op. cit., str. 33.
229
Člen 345 (prejšnji člen 295 PES): Pogodbi v ničemer ne posega v lastninskopravno ureditev v državah
članicah.
230
UL C 326: Pogodba o delovanju Evropske unije, prečiščena različica, 26. oktober 2012.
231
Pekolj, Ko kozarec pitne vode določi meje notranjega trga EU, Pravna praksa let. 33 (2014), št. 26, str. 1113.
224
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Evropska komisija je v odzivu232 na vloženo državljansko pobudo Pravica do čiste pitne
vode233 sicer priznala, da je pravica do čiste pitne vode mednarodnopravno vedno bolj
sprejeta, s čimer je nakazala možno pot razvoja prava EU v prihodnje. Vendar kakršnihkoli
konkretnih ukrepov v smeri izpolnitve zahtev državljanske pobude po vpisu pravice do čiste
pitne vode v ustavne rede držav članic Evropska komisija še ni predlagala.234

3.2.1.1. Pogodba o delovanju Evropske unije

Lizbonska pogodba235, je začela veljati 1. decembra 2009, potem ko so jo ratificirale vse
države članice EU. V resnici gre za dve pogodbi, in sicer PEU in PDEU236, ter vrsto protokolov
in izjav. PEU vsebuje zlasti določbe o vodenju notranje in zunanje politike, v 6. členu pa
določa tudi veljavnost Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. PDEU ureja organe EU,
njihova medsebojna razmerja in različne postopke. Ureja tudi vprašanja notranjega trga
(prost pretok oseb, storitev in kapitala), ekonomsko in monetarno politiko ter vrsto drugih
pomembnih vprašanj za delovanje EU. Branje določb obeh pogodb je nujno povezano s
Protokoli, kot je razvidno iz ureditve javnih služb v nadaljevanju.

3.2.1.2. Listina Evropske unije o temeljnih pravicah

Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU so decembra 2000 na zasedanju
Evropskega sveta v Nici razglasili Listino EU o temeljnih pravicah

237

kot politično zavezujoč

dokument. Evropski parlament vsako leto pripravi poročilo o tem, kako se pravice iz listine
spoštujejo.
S sprejetjem Lizbonske pogodbe pa je s 6. členom PEU238 Listina postala tudi pravno
zavezujoča, kar pomeni, da kršitev lahko privede do sodnega postopka in pravnih sankcij.

232

Dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32000L0060 (19.7.2015).
Uradna spletna stran pobude: http://www.right2water.eu/ (19.7.2015).
234
Pekolj, op.cit., str. 11-13.
235
UL C 306: Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske
skupnosti, podpisana v Lizboni dne 13. decembra 2007, 17. december 2007.
236
UL C 326: Pogodba o delovanju Evropske unije, prečiščena različica, 26. oktober 2012.
237
UL C 83/389: Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, 30. marec 2010.
238
Člen 6 (Prejšnji člen 6 PEU): Unija priznava pravice, svoboščine in načela iz Listine Evropske unije o temeljnih
pravicah z dne 7. decembra 2000, prilagojene 12. decembra 2007 v Strasbourgu, ki ima enako pravno
233
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Listina o temeljnih pravicah v enem besedilu združuje državljanske, politične, ekonomske in
socialne pravice državljanov in drugih posameznikov, ki prebivajo na ozemlju EU. Njen cilj je
zgolj zaščititi temeljne pravice posameznikov v zvezi z akti, ki jih sprejmejo institucije EU in
države članice na podlagi pogodb EU. Čeprav gre za eno novejših listin o človekovih pravicah,
nikjer izrecno ne omenja posameznikove pravice do vode. Vseeno jo lahko izvedemo že iz
prvega člena, ki določa obveznost spoštovanja in varovanja človekovega dostojanstva.239 V
kolikor človek nima dostopa do pitne vode, ga s tem oropamo dostojanstva. Tako iz tega
člena izhaja vsaj odgovornost države, da vsakomur zagotovi zadostno količino pitne vode.
Pravico do vode se da izpeljati tudi iz pravice do življenja,240 saj tega brez vode ne more biti.
Glede morebitnih nedopustnih ravnanj organov EU je predvideno tudi varstvo Evropskega
varuha človekovih pravic.241

3.2.1.3. Ureditev javnih služb

Za vprašanja zagotavljanja pitne vode v Sloveniji je v okviru EU pomembna tudi ureditev
javnih služb, natančneje zagotavljanje dobrin in storitev splošnega gospodarskega pomena.
Po praksi Sodišča EU je vsako ponujanje dobrin in storitev na trgu gospodarska dejavnost,
tudi če se dejavnost opravlja v okviru siceršnjih socialnih funkcij.242 Po praksi Sodišča EU
gospodarskih dejavnosti ne izvajajo le tiste organizacije, ki so utemeljene na načelu
solidarnosti, delujejo neprofitno in izvajajo izključno socialno funkcijo.243 Za gospodarsko
službo gre po pravu EU torej vedno, kadar svoje storitve in dobrine ponuja na trgu. Trg je
lahko tudi trg storitev javnih oblasti, torej trg javnih služb. Za javno službo po pravu EU pa
gre, kadar so izvajalcem javne službe z oblastnim aktom pri izvajanju dejavnosti naložene

veljavnost kot Pogodbi. Z določbami Listine se na nikakršen način ne širijo pristojnosti Unije, opredeljene v
Pogodbah. Pravice, svoboščine in načela Listine se razlagajo v skladu s splošnimi določbami naslova VII Listine o
njeni razlagi in uporabi ter ob ustreznem upoštevanju pojasnil iz Listine, ki navajajo vire teh določb.
239
Člen 1: Človekovo dostojanstvo: Človekovo dostojanstvo je nedotakljivo. Treba ga je spoštovati in varovati.
240
Člen 2: Pravica do življenja: 1. Vsakdo ima pravico do življenja.
241
Člen 43: Evropski varuh človekovih pravic: Vsak državljan Unije in vsaka fizična ali pravna oseba s
prebivališčem ali statutarnim sedežem v eni od držav članic ima pravico, da se obrne na evropskega varuha
človekovih pravic glede nepravilnosti pri dejavnostih institucij, organov, uradov ali agencij Unije, razen glede
Sodišča Evropske unije pri opravljanju njegove sodne funkcije.
242
Pirnat v Pichler et al., Komentar Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), 2010.
243
Pirnat, prav tam, str. 738.
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dodatne obveznosti, s katerimi se zasleduje javni interes.244 Hkrati pa so jim v javnem
interesu lahko podeljene tudi posebne ali izključne pravice, ki so v običajnih konkurenčnih
razmerjih sicer prepovedane (na primer monopol izvajanja na določenem območju).
Dodatne obveznosti, ki jih morajo spoštovati izvajalci javne službe, morajo biti naložene in
opredeljene z ustreznim aktom nacionalnega prava, pri čemer je država dolžna spoštovati
določena načela prava EU.245 Skladno z načelom zanesljivosti prava morajo biti obveznosti
javne službe jasno in določno opredeljene. Po načelu prepovedi diskriminacije morajo biti
obveznosti določene enako za vse izvajalce, tudi če imajo sedež v drugi državi članici EU.
Načelo transparentnosti določa, da morajo biti obveznosti objavljene in pregledno
določene.246 Organi morajo pri določanju dodatnih obveznosti za izvajalce javnih služb
upoštevati tudi načelo sorazmernosti, ki ima tri vidike: obstajati mora sorazmerje med
obveznostmi in javnim interesom, obveznosti morajo objektivno prispevati k javnemu
interesu, zaradi katerega so bile vzpostavljene, hkrati pa morajo predstavljati najblažje
breme za izvajalca, s katerim še lahko dosežemo javni interes.247
Dodatne obveznosti imajo po navadi eno od naslednjih značilnosti: urejajo univerzalnost
storitev, trajnost ali kakovost izvajanja, regulirajo ceno ali določajo posebno varstvo
uporabnikov.248 Za univerzalne storitve gre, kadar se vzpostavi obveznosti zagotavljanja
določenih dobrin oz. storitev pod splošnimi in enakimi pogoji (to vključuje tudi določeno
ceno) na vsem območju države oz. lokalne skupnosti.249 O trajnosti izvajanja govorimo, kadar
morajo biti dobrine oz. storitve javne službe uporabnikom nepretrgano na razpolago.
Kakovost izvajanja se lahko določi s predpisanimi standardi, s predpisi se lahko določi tudi
regulacijo cen, tako da mora biti javna služba bodisi izvajana po točno določeni ceni bodisi
mora biti cena storitev javne službe določena po vnaprej predpisani metodologiji. 250
Drugi odstavek 106. člena PDEU določa, da so podjetja, ki izvajajo gospodarske javne službe
podvržena pravilom konkurence, razen če bi uporaba teh pravil dejansko ali pravno ovirala
posebne naloge, ki so jim naložene. Zato je izjemoma dopustno, da države tem izvajalcem
244

Prav tam.
Prav tam, str. 738.
246
Prav tam, str. 739.
247
Prav tam.
248
Prav tam, str. 741.
249
Prav tam.
250
Prav tam.
245
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podelijo t. i. posebne ali izključne pravice. V istem členu pa je določena tudi izjema od te
izjeme: tudi če bi uporaba pravil konkurence ovirala izvajanje posebnih nalog, se sme izjema
od konkurenčnih pravil uporabiti le takrat, kadar s tem ni prizadet razvoj trgovine v obsegu,
ki bi nasprotoval interesom EU.
Pogodbeno ureditev je dopolnilo Sodišče EU, ki je v zvezi z vprašanjem dopustnosti
neposredne (nekonkurenčne) podelitve posebnih ali izključnih pravic razvilo koncept
“notranjega izvajalca”. To je oseba, ki je notranja organizacijska enota naročnika javne
službe, lahko pa gre tudi za povsem samostojno pravno osebo, če je z naročnikom ustrezno
ekonomsko povezana.251
Gospodarske javne službe so tržne dejavnosti, zato se njihovo izvajanje, če je le mogoče,
financira na trgu, kar pomeni neposredno od uporabnikov, a je mogoče določiti omejitev cen
kot posebno obveznost javne službe.252
Vse javne oblike financiranja se v osnovi obravnavajo kot državne pomoči, ki so po 107. členu
PDEU253 prepovedane, če bi pomenile izkrivljanje konkurence.254 V določenih primerih pa se
javnemu financiranju ne moremo izogniti, zlasti kadar so dobrine oz. storitve kolektivne
narave in ni mogoče identificirati neposrednega uporabnika (npr. pri javni razsvetljavi, ki jo
lahko uporabljamo vsi, hkrati pa je morebitnim neplačnikom ne bi mogli omejiti). Poleg tega
je za financiranje dodatnih obveznosti izvajanja javne službe pogosto potrebno zagotoviti
določeno nadomestilo, saj je izvajalci zaradi teh dodatnih obveznosti ne morejo zadostno
financirati na trgu (npr. pri oblastno določeni najvišji ceni, ki morda ne pokrije vseh stroškov
izvajanja javne službe).255
Ta javna financiranja se lahko izvajajo na različne načine, s stališča prava EU pa je pomembno
vprašanje, ali gre pri tem za prepovedano ali dopustno državno pomoč.256 Po 93. členu
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Sodišče EU, Teckal proti Comune di Viano in Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, sodba z
dne 18. novembra 1999, vloga C-107/98. Dostopno na:
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44852&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=6712 (23. 7. 2015).
252
Pirnat v Pichler et. al., op. cit., str. 745.
253
UL C 326: Pogodba o delovanju Evropske unije, prečiščena različica, 26. oktober 2012.
254
Pirnat v Pichler et. al., op. cit., str. 745.
255
Prav tam.
256
Prav tam.
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PDEU257 je državna pomoč dopustna, če gre za povračilo izvajanja obveznosti javne službe.258
Države članice torej lahko zagotavljajo državno pomoč izvajalcem javnih služb, vendar le za
povračilo dodatnih stroškov, ki jih predstavljajo obveznosti javne službe in jih ni mogoče
financirati na trgu.259 To stališče je sprejelo in razvilo tudi Sodišče EU v primeru Altmark.260

3.2.1.4. Okvirna direktiva o vodah

Gre primarno za okoljsko direktivo261 in v povezavi s pravico dostopa do čiste pitne vode je
pomembna preambula, ki vodo izvzema iz običajnih tržnih dobrin in jo razglaša za dediščino,
ki mora biti kot taka tudi obravnavana. V normativnem delu pa direktiva določa okvir za
varstvo kakovosti in dostopnosti vseh voda, ki se upravljajo po nadnacionalnem sistemu
povodij kot naravnih geografskih in hidroloških enotah.
Pomemben je tudi 9. člen, ki vzpostavlja načelo »plača za obremenjevanje okolja«, kar
pomeni, da voda ne sme biti zastonj, saj mora uporabnik kot »obremenjevalec« naravnega
vira plačati za posledice, ki jih s tem naredijo okolju.262 Pri tem gre lahko tako za
onesnaževanje, kot tudi za porabo količinsko omejenega naravnega vira. To načelo sicer
neposredno ne pomeni, da je pitno vodo potrebno zaračunavati. Gre pa za vzpostavitev
principa, na podlagi katerega EU gospodarnejše ravnanje z naravnimi viri (torej tudi za
namene gopodarnejše porabe pitne vode) spodbuja z denarnimi sankcijami oz. plačili. Cena
mora spodbujati učinkovito, varčno in trajnostno uporabo vodnih virov. 263 S tem členom je
EU implementirala določbe Agende 21, sklepnega dokumenta svetovne konference OZN o
okolju in razvoju, ki je bil sprejet v Riu de Janeiru leta 1992.264 Temelji na Dublinskih
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UL C 326: Pogodba o delovanju Evropske unije, prečiščena različica, 26. oktober 2012.
Pirnat v Pichler et. al., op. cit., str. 746.
259
Pirnat v Pichler et. al., op. cit., str. 747.
260
Sodišče EU, Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg proti Nahverkehrsgesellschaft
Altmark GmbH, sodba z dne 24. julija 2003, vloga C-280/00. Dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?isOldUri=true&uri=CELEX:62000CJ0280 (19.7.2015).
261
UL C 327, str. 1 – 73: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike, 22. december 2000.
262
Angelstorf, The Provision of water in the EU, str. 24.
263
UL L 194, 25/07/1975, str. 1 – 4: Priporočilo Sveta Evropske gospodarske skupnosti z dne 3. marca 1975 o
okoljskih zadevah, dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31975H0436 (30.
7. 2015).
264
Angelstorf, op. cit., str. 32.
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načelih,265 sprejetih na Mednarodni konferenci o vodi in okolju, ki so eden najbolj
zlorabljanih dokumentov s področja upravljanja z vodami.266 Zagovorniki zasebnega
lastništva vodnih virov namreč pogosto iz konteksta jemljejo del načela, po katerem ima
voda položaj ekonomske dobrine,267 čeprav nadaljevanje istega načela pove, da je to le eden
od načinov poskusa preprečevanja negospodarnega ravnanja z vodo s ciljem zagotavljanja
zadostnih količin kakovostne vode, med drugim tudi za potrebe oskrbe s pitno vodo.268

3.2.1.5. Direktiva o pitni vodi

Direktiva o pitni vodi269 je nekoliko bolj tehnična, saj določa standarde pitne vode.
Pomembno pa je, da je zagotavljanje varne pitne vode odgovornost države. Ta mora
poskrbeti za to, da je za človekovo zdravje potencialno nevarna voda prepovedana.
Standardi se nanašajo na vodo iz vodovoda in cistern, pa tudi na ustekleničeno vodo.
Pomemben poudarek v zvezi s to direktivo je dalo Sodišče EU v sodbi Evropska komisija proti
Irski, kjer je jasno zapisalo, da direktiva ne vzpostavlja le obveznosti prizadevanja doseganja
standardov, temveč dolžnost izpolnjevanja standardov. 270

3.2.1.6. Koncesijska direktiva

Koncesijska direktiva271, ki ureja vprašanje podeljevanja koncesij za izvajanje storitev, za
razliko od zagotavljanja večine ostalih storitev ne ureja storitve zagotavljanja dostopa do
čiste pitne vode oz. oskrbe s pitno vodo. Storitve zagotavljanja pitne vode so namreč iz
koncesijske direktive izrecno izločene, čeprav te izjeme ob začetku sprejemanja akta ni bilo.
Prvotno bi morala direktiva pokrivati vsa področja, na katerih imajo nacionalni organi
265

Sprejeta na mednarodni konferenci v Dublinu leta 1992, objavljeno v dokumentu ZN A/CONF.151/PC/112.
Angelstorf, op. cit., str. 32.
267
Princip vode kot ekonomske dobrine vodi tudi v interpretacijo, naj bo voda distribuirana na prostem trgu in s
strani zasebnih ponudnikov, odjemalci pa naj plačajo polno ceno za porabo. To pomeni precejšen odklon od
siceršnjega dojemanja vode kot javnega dobra. Več o tem: Mirosa, Harris,Human Right to Water:
Contemporary Challenges and Contours of a Global Debate, str. 4.
268
Angelstorf, op. cit., str. 32.
269
UL C 330, str. 32–54: Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za
prehrano ljudi, 5. december 1998.
270
Sodišče EU, Evropska komisija proti Irski, sodba z dne 14. novembra 2002, Vloga C-316/00, European Court
reports 2002, str. I-10527.
271
UL. L 94, str. 1–64: Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o
podeljevanju koncesijskih pogodb, 28. marec 2014.
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pristojnost, da s podelitvijo posebnih ali izključnih pravic do oskrbovanja, zagotavljanja ali
upravljanja omrežij za vodne, energetske, prometne ali poštne storitve bistveno vplivajo na
ravnanje gospodarskih subjektov in povzročijo zaprtje trgov. Veljavni 40. člen direktive
določa, da se izključitev nanaša na koncesije za gradnje in storitve v zvezi z zagotavljanjem ali
upravljanjem fiksnih omrežij, ki so namenjena zagotavljanju javne storitve v zvezi s
proizvodnjo, transportom ali distribucijo pitne vode, ali v zvezi z dobavo pitne vode takšnim
omrežjem.272 Ta izključitev je posledica močnega nasprotovanja civilne družbe, ki se je
zaključilo s prvo uspešno evropsko državljansko pobudo - Pravica do čiste pitne vode.273
Kot bomo pojasnili kasneje, ima lahko podeljevanje koncesij storitev, še posebej v
kombinaciji s koncesijo gradnje, podobne ekonomske učinke kot privatizacija vodnih virov.
Na račun povečevanja zasebnega dobička lahko vodi v višanje cen in slabšo kakovost oskrbe
s pitno vodo.

3.2.2. Praksa Sodišča Evropske unije

Sodišče EU se z vprašanjem pravice do vode ukvarja zlasti na področju okoljskega in
potrošniškega prava, precej primerov pa je tudi s področja javnih naročil.
V že omenjenem primeru Evropska komisija proti Irski,274 je bila Irska obtožena prekoračitve
dovoljene stopnje onesnaženosti pitne vode, s čimer naj bi kršila Direktivo o pitni vodi.275 Do
tega naj bi prišlo zaradi onesnaženja virov, premajhnih investicij v monitoring in slabega
nadzora. Čeprav je Irska poročala o izboljšavah, je Sodišče EU vsebino direktive razlagalo kot
obveznost doseganja rezultata, ne le obveznost prizadevanja.276 V sodbi so tudi definirali
zasebne vire, ki so iz pravil vodne direktive izključeni.277 Ker se je zadevna infrastruktura
nahajala na podeželju, je Irska zatrjevala, da gre v tem smislu za zasebne vire, ker so
namenjeni le majhnemu številu državljanov. Vendar je Sodišče EU »zasebne vire« razlagalo
272

Prav tam.
Angl. Right2water.
274
Sodišče EU, Evropska komisija proti Irski, sodba z dne 14. novembra 2002, Vloga C-316/00, European Court
reports 2002, str. I-10527.
275
UL C 330, str. 32–54: Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za
prehrano ljudi, 5. december 1998.
276
Sodišče EU, Evropska komisija proti Irski, sodba z dne 14. novembra 2002, Vloga C-316/00, European Court
reports 2002, str. I-10527. Točki 37 in 38.
277
Prav tam. Točki 41 in 42.
273
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ozko in zadevne infrastrukture ni štelo za del te skupine. Čeprav je infrastrukturo upravljala
majhna skupnost, je še vedno šlo za sistem oskrbe s pitno vodo, v katerem ni bilo mogoče od
posameznika pričakovati monitoringa.278 Irska je bila obsojena zaradi neizpolnjevanja
obveznosti prava EU.

3.2.3. Sklep

EU se v svojih aktih ukvarja zlasti z določanjem standardov pitne vode, medtem ko se z
vprašanjem privatizacije zaradi načela nevtralnosti ne sme ukvarjati. V splošnem je sicer
opaziti nezainteresiranost, da bi vodo v EU uredili kot človekovo pravico, saj je Temeljna
listina EU o človekovih pravicah kot ena sodobnejših tovrstnih dokumentov ne omenja. Z
vprašanjem odgovornosti države za zagotavljanje pitne vode se EU posredno sicer ukvarja pri
urejanju javnih služb. Vodi priznava poseben pomen za njene državljane, saj je potrebno
natančnejše urediti dobavo te dobrine, tako da se dobavlja drugače kot druge dobrine v
okviru javnih služb. Poseben pomen vodi pripisuje tudi izrecna Okvirna vodna direktiva,
posredno pa tudi izključitev iz Koncesijske direktive.

278

Prav tam. točka 44 in naslednje.
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4. Slovenski pravni okvir
Dolžnost države posameznikom zagotavljati dostop do čiste pitne vode lahko v grobem
razdelimo na tri vsebinske sklope in sicer varstvo vodnih virov, zagotavljanje ustrezne
infrastrukture za vodooskrbo in omogočanje uporabe te infrastrukture. To poglavje je
namenjeno kratkemu orisu bistvenih značilnosti urejanja omenjenih vprašanj v slovenskem
pravnem redu.

4.1. Ustava Republike Slovenije
Ob pregledu URS lahko ugotovimo, da ta neposredno ne omenja čiste pitne vode ali njenih
virov. A kot se je pokazalo že pri obravnavi mednarodnih in evropskih pravnih virov, je
pravica do vode pogosto sestavni del drugih človekovih pravic in je v pravnem redu varovana
posredno. Tako tudi URS vsebuje človekove pravice, katerih zagotavljanja si brez dostopa do
čiste pitne vode skoraj ni mogoče predstavljati. Vprašanje pa je, kaj to pomeni z vidika
odgovornosti države za zagotavljanje dostopa do čiste pitne vode.
O varovanju pravice do čiste pitne vode v obstoječi ustavnopravni ureditvi je moč razpravljati
predvsem v okviru pravice do življenja (17. člen URS), osebnega dostojanstva (21. člen URS)
in zdravega življenjskega okolja (72. člen URS). Relevantni pa sta tudi določbi o omejevanju in
uresničevanju pravic (15. člen URS) ter o neposredni uporabljivosti ratificiranih in objavljenih
mednarodnih pogodb (8. člen URS).
Z vidika varstva vodnih virov na ustavnopravni ravni sta relevantni predvsem določba o
pravici do zdravega življenjskega okolja ter določba o naravnih virih in naravnih bogastvih. Z
vprašanjem infrastrukture oz. specifične oblike organizacije oskrbe s pitno vodo pa se URS ne
ukvarja.
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4.1.1. Pravica do življenja

URS zagotavlja nedotakljivost človeškega življenja.279 Kljub formulaciji, ki kaže na zastarelo
pojmovaje pravice do življenja kot izključno negativne obveznosti države vzdržati se posegov
v človekovo življenje,280 je pri razlagi te pravice treba upoštevati tudi stališča CCPR ter prakso
ESČP in US RS. CCPR je v svojem Splošnem komentarju št. 6281 posebej opozoril, da pravica
do življenja ne sme biti razlagana restriktivno in da morajo države za varovanje pravice do
življenja sprejeti tudi določene pozitivne ukrepe.282 Koncept pozitivnih obveznosti države pri
spoštovanju človekovih pravic sicer izvira iz prakse ESČP, prvič pa je bil uporabljen v znanem
primeru t.i. Belgian linguistic case.283 V tej sodbi je sodišče zapisalo, da negativna formulacija
posamezne človekove pravice še ne pomeni, da država glede te pravice nima pozitivnih
obveznosti.284 Pravice namreč, kot pravi ESČP, ne obstajajo, temveč so varovane.285 Tako se
je skozi prakso jasno vzpostavila obveznost držav, da sprejmejo potrebne, primerne in
razumne ukrepe, za zagotovitev varstva pravic vseh prebivalcev.286
ESČP je določene pozitivne obveznosti države vzpostavilo tudi v okviru pravice do življenja.
Tako ima država dolžnost aktivnega preprečevanja predvidljive nevarnosti za življenje
posameznika pod njeno jurisdikcijo.287 Primarno se ta dolžnost nanaša na skrb za
posameznike, ki so neposredno pod nadzorom države, kot npr. zaporniki, zajema pa tudi
dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema kazenskega prava in organov za pregon kaznivih

279

»Človekovo življenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne kazni«, 17. člen Ustave Republike Slovenije (URS)
Ur. l. RS, št. 33-1409/1991I, RS 42-2341/1997, RS 66-3052/2000, RS 24-899/2003, RS 69-3092/2004, RS 693090/2004, RS 69-3088/2004, RS 68-2951/2006, RS 47-1779/2013, RS 47-1777/2013.
280
Skladno s takim razumevanjem pravice do življenja npr. smrt prebivalcev zaradi podhranjenosti ne bi
pomenila kršitve pravice s strani države, razen v primeru nemernega, aktivnega odrekanja hrane. Primeroma
glej Dinstein, The right to life, physical integrity and liberty, 1981, str. 114.
281
CCPR: Splošni komentar št. 6: 6. člen (pravica do življenja), sprejet dne 30. 4. 1982.
282
Tako je v prvem odstavku Splošnega komentarja št. 6 zapisano »It is a right which should not be interpreted
narrowly.«, v petem odstavku pa še »The expression “inherent right to life” cannot properly be understood in a
restrictive manner, and the protection of this right requires that States adopt positive measures.«
283
Case "relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium" v. Belgium,
sodba z dne 23. 7. 1968.
284
Prav tam, tretja točka interpretacije sodišča.
285
»As a "right" does exist, it is secured, by virtue of Article 1 (art. 1) of the Convention, to everyone within the
jurisdiction of a Contracting State.«, prav tam.
286
Več v Akandji-Kombe, Positive obligations under the European Convention on Human Rights, 2007, str. 7.
287
Sodba v primeru L.C.B. proti Združenemu Kraljestvu z dne 9. 6. 1998, točka 36.
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dejanj.288 Vendar začenja prevladovati spoznanje, da je obseg pravice do življenja in s tem
povezanih odgovornosti države še precej širši.289
Stališče, da pravica do življenja vsebuje tudi pozitivne obveznosti, je zavzelo tudi naše US,290
ki sicer pravi, da je pravica do življenja v prvi vrsti obrambna pravica posameznika, hkrati pa
poudarja, da skladno z ustaljeno ustavnosodno prakso državo v zvezi z varstvom človekovih
pravic zavezujejo tudi pozitivne obveznosti. Te US opredeli kot obveznosti, ki »...zavezujejo
državo oziroma njene posamezne veje oblasti (sodno, zakonodajno in izvršilno oblast) k
aktivnemu ravnanju pri varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, s katerim ustvarja
možnosti za njihovo čim učinkovitejše uresničevanje.«291, v nadaljevanju pa stopnjo
odgovornosti države poveže še s pomenom varovane dobrine: »Pri tem je jasno, da se
pozitivne dolžnosti države stopnjujejo skladno s pomenom prizadete ustavno varovane
vrednote. Ker so človekove pravice, ki varujejo življenje, zdravje, varnost, telesno in duševno
celovitost ter dostojanstvo posameznika, temeljne vrednote demokratične družbe, jih mora
država posebej aktivno varovati in ustvarjati možnosti za njihovo čim učinkovitejše
uresničevanje.«292 V citirani odločbi se US sicer ukvarja s popolnoma drugačnim vprašanjem,
uporabo sile pri aretaciji, vendar je zapisana argumentacija o nujnosti zagotavljanja možnosti
za uresničevanje temeljnih človekovih pravic nedvomno relevantna tudi za obravnavo
vprašanja dostopa posameznikov do čiste pitne vode.
Ustavnosodna praksa torej vzpostavlja načelno dolžnost države zagotavljati aktivno varstvo
vseh človekovih pravic, še posebej pa tistih pravic, ki varujejo temeljne družbene vrednote.
Država je dolžna ustvarjati razmere, v katerih te varovane dobrine ne bodo ogrožene.
Ustavnosodne prakse, ki bi se nanašala konkretno na kratenje ali ogrožanje pravice do
življenja zaradi pomanjkanje čiste pitne vode, pri nas zaenkrat še ni. Vendar glede na
navedena stališča US in ESČP ne bi smelo biti dvoma, da pravica do življenja vsebuje tudi
dolžnost države, da ustvarja razmere, v katerih bo vsem njenim prebivalcem zagotovljen
dostop do vsaj minimalne za življenje potrebne količine čiste pitne vode.

288

Prav tam.
Glej Winkler, The human right to water, 2012, str. 51.
290
Odločba US Up-679/12-17 z dne 16. 10. 2014.
291
Prav tam, 8. točka obrazložitve.
292
Prav tam.
289

62

4.1.2. Pravica do osebnega dostojanstva

Ustava RS med najbolj temeljne družbene vrednote, ki jih mora država še posebej aktivno
varovati, prišteva tudi pravico do osebnega dostojanstva.293 Glede na prej opisano prakso to
pomeni, da je tudi v zvezi z varstvom pravice do osebnega dostojanstva država dolžna
aktivno zagotavljati pogoje, v katerih osebno dostojanstvo kot vrednota ne bo ogroženo. Ker
pravica do osebnega dostojanstva po svojem bistvu vsebuje tudi pravico do dostojnega
življenja, mora država vsakomur zagotavljati možnosti za dostojno oz. vsaj človeka vredno
življenje.294 Praktično identično pravilo US izvaja tudi iz načela socialne države, 295 ki »...državi
nalaga obveznost upoštevati socialne interese posameznikov oziroma posameznih skupin
prebivalstva. V skladu s tem načelom je država dolžna z aktivnimi ukrepi vsakomur zagotoviti
možnosti za dostojno življenje.«296
Dostojnega življenja si brez dostopa do čiste pitne vode v količini, ki zadošča vsaj za pitje,
pripravo hrane in osnovno osebno higieno ni mogoče zamisliti. Da je dostop do čiste pitne
vode neposredno povezan s kakovostjo življenja in si je brez njega človeka vredno življenje
težko zamisliti, ter da je življenje v stanovanju brez pitne vode praktično nemogoče, je v eni
svojih odločb zapisalo tudi US.297 Vendar pa velja opozoriti, da je v tej isti odločbi, v kateri je
presojalo ustavnost odklopa vode vsem prebivalcem neke večstanovanjske stavbe zaradi
neplačevanja določenih stanovalcev, US ukrep odklopa vode presojalo le s stališča
dopustnosti posega v lastninsko pravico. Dostop do čiste pitne vode je v tem kontekstu
opredelilo kot eno izmed bistvenih značilnosti stanovanja. Z izklopom vode stanovanje ne
more več opravljati svoje vloge kot celota prostorov, ki posamezniku služi za zadovoljevanje
osnovnih življenjskih potreb in s tem predstavlja temelj njegove eksistence, kar pomeni
močan poseg v lastninsko pravico.298
V zadevnem primeru je varovanje pravice do vode v okviru lastninske pravice pripeljalo do
smiselne odločitve. Vendar pa se varstvo človekove pravice dostopa do čiste pitne vode v
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»Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti«, 34. člen URS.
Dostojno življenje v okviru pravice do osebnega dostojanstva US omenja v več odločbah, npr. Odločba US UI-295/12-18 z dne 9. 5. 2013, 19. točka obrazložitve.
295
2. člen URS.
296
Odločba U-I-11/07-45 z dne 13. 12. 2007, 17. točka obrazložitve.
297
Odločba US Up-156/98 z dne 11. 2. 1999, 11. točka obrazložitve.
298
Prav tam.
294
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okviru lastninske pravice ali posebnih pravic določenih družbenih skupin kaže kot
pomanjkljivo. Kljub omembi eksistencialnega pomena čiste pitne vode namreč US v tej
odločbi dostop do čiste pitne vode pojmuje kot funkcionalni del stanovanja, celote prostorov
s funkcijo zadovoljevanja osnovnih življenjskih potreb posameznika. S tem je dostop do vode
varovan prek lastninske pravice ali posesti na stanovanju. To na nek način odraža tendenco
slovenskega pravnega reda, ki dostop do čiste pitne vode tudi sicer ureja predvsem v okviru
priključitve objekta oz. stanovanja na vodovodno omrežje. Pri tem pa se seveda postavi
vprašanje, kako je z dostopom do čiste pitne vode pri osebah, ki (zakonitega) bivališča
nimajo. Čeprav ne gre zanikati pomembne vloge stanovanja pri zadovoljevanju osnovnih
potreb posameznika, je življenje brez (zakonitega) stanovanja vsekakor možno, življenje brez
vode pa ne. Zato je dostop do čiste pitne vode nujno treba presojati tudi s stališča
osebnostnih pravic, ki niso pogojene z lastništvom stanovanja ali česarkoli drugega.
Da zagotavljanje čiste pitne vode ne sme biti odvisno od statusa bivališča v svojem Splošnem
komentarju št. 15 k MPESKP poudarja tudi CESCR,299 ki pravico do vode razlaga kot del
pravice do ustreznega življenjskega standarda.300 Slednja je vsebinsko zelo podobna pravici
do dostojnega življenja, ki je skladno s slovensko ustavnosodno prakso del širše ustavne
pravice do osebnega dostojanstva. Upoštevajoč določbe URS o neposredni uporabi
ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb301 in določbe o tem, da je človekove pravic,
ki jih takšne mednarodne pogodbe priznavajo, prepovedano omejevati z izgovorom, da jih
URS izrecno ne priznava,302 je to še dodaten argument za varovanje pravice do vode v okviru
ustavne pravice do osebnega dostojanstva.

4.1.3. Pravica do zdravega življenjskega okolja

URS vsakomur v skladu z zakonom zagotavlja pravico do zdravega življenjskega okolja. 303 Pri
tem je izrecno določeno, da za zdravo življenjsko okolje skrbi država.304 Če sta pravici do
življenja in osebnega dostojanstva po svojem nastanku klasični svoboščini in so se pozitivne
299

Točka C šestnajstega odstavka Splošnega komentarja št. 15.
Več v poglavju o mednarodnih pravnih virih.
301
8. člen URS.
302
15. člen URS.
303
72. člen URS.
304
Prav tam.
300
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obveznosti države pri njunem uresničevanju izoblikovale šele skozi sodno prakso, je pri
pravici do zdravega življenjskega okolja že v samem besedilu ustavnih določb jasno
vzpostavljena dolžnost države, da aktivno deluje v smeri zagotavljanja zdravega življenjskega
okolja.
S pojmom okolje navadno razumemo skupek žive in nežive narave, ki nas obdaja, ki
neposredno vpliva na kakovost našega življenja in na katero človek vpliva s svojim
delovanjem. Na podoben način je okolje opredeljeno tudi v ZVO-1.305 Država pa je dolžna
zagotavljati zdravo okolje, torej okolje, v katerem človek lahko živi brez nevarnosti za svoje
zdravje. ZVO-1 namen varstva okolja opredeli kot »...spodbujanje in usmerjanje takšnega
družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in
kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.«306
Vendar pravice do zdravega življenjskega okolja ne moremo razumeti kot obveznosti države,
da vsakemu posamezniku zagotovi vse, kar potrebuje za »zdravje, dobro počutje in
kakovostno življenje«. Gre predvsem za obveznost varovanja narave oziroma okolja pred
škodljivimi posegi, s čimer država sedanjim in prihodnjim generacijam zagotavlja pogoje, v
katerih bo zdravo in kakovostno življenje sploh mogoče.
US je v svojih odločbah večkrat poudarilo, da zagotavljanje zdravega življenjskega okolja s
strani države pomeni predvsem dolžnost države predpisati ustrezne parametre oz. mejne
vrednosti vplivov na okolje.307 V povezavi z vprašanjem dostopa do čiste pitne vode je
pravica do zdravega življenjskega okolja torej relevantna predvsem z vidika vprašanja kdaj je
voda čista oz. primerna za pitje in kateri so tisti posegi v okolje, ki bi lahko imeli za posledico
onesnaženje vodnih virov in bi s tem ogrožali zdravje prebivalstva. Država je dolžna
predpisati ustrezne standarde za vodo, s katero se oskrbuje prebivalstvo, ter sprejeti ukrepe
za varstvo vodnih virov pred onesnaženjem in prekomernim izkoriščanjem. Na ta način je
država dolžna poskrbeti, da bo tudi v prihodnje v okolju na voljo dovolj vodnih virov,
primernih za oskrbo prebivalstva s pitno vodo.

305

Prva točka 3. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), Ur. l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12
in 92/13.
306
Prvi odstavek 2. člena ZVO-1.
307
Glej npr. Sklep US U-I-24/96 z dne 9. 12. 1999, 13. točka obrazložitve.
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Ta študija obravnava dostop do vode in ne toliko njeno kakovost, zato vsebina pravice do
zdravega življenjskega okolja in način njenega izvrševanja na različnih področji ni podrobneje
predstavljen.

4.1.4. Javno dobro in naravna bogastva

Za varovanje vodnih virov je poleg že obravnavane pravice do zdravega življenjskega okolja
relevantna tudi določba o javnem dobru in naravnih bogastvih. URS določa, da je na javnem
dobru pod zakonskimi pogoji mogoče pridobiti posebno pravico uporabe.308 To je skladno s
splošno sprejeto opredelitvijo javnega dobra. Javno dobro je namreč po definiciji prosto
dostopna dobrina, na kateri ima vsakdo pravico splošne rabe.309 To je raba, ki ne spreminja
njene substance in za katero ni potrebna posebna oprema ali infrastruktura. 310 Za rabo, ki to
presega, t.i. posebno rabo, pa je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje. 311 Pri nas torej
pogoje za posebno rabo javnega dobra določa zakon. Z zakonom se določijo tudi pogoji
izkoriščanja naravnih bogastev, vključno s pogoji, pod katerimi lahko naravna bogastva
izkoriščajo tuje osebe.312 S tem se ureditev naravnih bogastev približuje ureditvi javnega
dobra, s to razliko, da splošna raba naravnih bogastev ni mogoča.313 Opisana ureditev je
smiselna, saj naravni viri predstavljajo temelj človekovega obstoja in družbenega napredka,
zato jih je potrebno izkoriščati premišljeno in na način, da bodo kar najbolje služili družbi kot
celoti.
Obravnavana določba uvaja t.i. zakonski pridržek, saj zahteva, da se vprašanja rabe oziroma
izkoriščanja javnega dobra oziroma naravnih bogastev uredijo na zakonski ravni. Ne odgovori
pa na vprašanje, ali imamo pri nas uveljavljen lastninski ali nelastninski koncept javnega
dobra in naravnih bogastev. Tudi sicer v slovenski zakonodaji to ni enotno urejeno. Tako

308

Prvi odstavek 70. člena URS.
Prvi odstavek 19. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ), Ur. l. RS., št. 87/02 in 91/13.
310
Tako npr. splošno rabo vodnega javnega dobra opredeljuje tudi 105. člen Zakona o vodah (ZV-1), Ur. l. RS.,
št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14.
311
Tretji odstavek 19. člena SPZ.
312
70. člen URS.
313
Raba naravnih bogastev namreč po naravi pomeni spreminjanje oz. zmanjševanje njihove substance, npr.
izkop rude.
309
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ZVO-1 določa, da so naravni viri »v lasti ali upravljanju države« 314, medtem ko so pisci ZV-1
želeli vodo »izvzeti iz lastninskega kategorialnega aparata«.315
URS v tej določbi zakonodajalca zgolj pooblašča, da v primeru zasebnega lastništva z
določitvijo pogojev uporabe, ki je sicer klasično lastninsko upravičenje, močno poseže v
lastninsko pravico. Pri tem je problematično dejstvo, da URS vsebinsko ne opredeljuje
javnega dobra ali naravnih bogastev, prav tako ne postavi nikakršnih okvirov za pogoje
uporabe, ki naj jih zakonodajalec določi. Čeprav mora zakonodajalec seveda spoštovati vsa
ustavnopravna izhodišča (npr. načelo socialne države, ekološko funkcijo lastnine,..), pa ima
zaradi pomanjkanja konkretnejših usmeritev pri urejanju teh vprašanj izredno široko polje
proste presoje.

4.2. Zakon o varstvu okolja
ZVO-1 je krovni zakon na področju varstva okolja, ki konkretizira zgoraj obravnavano pravico
do zdravega življenjskega okolja. V ta namen ZVO-1 najprej opredeljuje okolje, posege vanj,
namene ter cilje varstva okolja ipd. V nadaljevanju pa ureja tudi številna konkretna vprašanja
v povezavi s spremljanjem stanja okolja, pogoji, pod katerimi so dopustni posegi v okolje,
različnimi instrumenti varstva okolja ter javnimi službami varstva okolja. Prav določbe o
obveznih javnih službah varstva okolja so za obravnavo zagotavljanja dostopa do čiste pitne
vode najpomembnejše. Med obvezne občinske javne službe namreč ZVO-1 uvršča tudi
oskrbo s pitno vodo.316
Določb, ki bi podrobneje določale vsebino javne službe oskrbe s pitno vodo, ZVO-1 ne
vsebuje. Določa le, da je za vodooskrbo z organizacijo ustrezne javne službe primarno dolžna
poskrbeti občina. Država pa predpiše standarde izvajanja te službe, način oblikovanja cen
storitev javne službe, izvrševati pa mora tudi nadzor nad zakonitostjo delovanja občin pri
izvajanju javnih služb.317

314

163. člen ZVO-1.
Vlada RS, Predlog Zakona o vodah (ZV-1), EPA 1111 - II - prva obravnava, 28. 3. 2000, str. 11.
316
Prvi odstavek 149. člena ZVO-1.
317
Tretji odstavek 149. člena ZVO-1.
315
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V primeru neizpolnjevanja dolžnosti zagotavljanja obveznih javnih služb s strani občine pa
ZVO-1 vladi daje tudi pristojnost, da določi način izvajanja teh javnih služb na območju in na
račun občine.318 Žal je ta določba nekoliko pomanjkljiva, saj ni konkretneje opredeljen
mehanizem nadzora nad izvajanjem javne službe. Poleg tega ni jasno, ali ima država
pristojnost poseči v izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe le, če je občina ne
izvaja, ali tudi takrat, ko občina javno službo sicer izvaja, a je ne izvaja v skladu z uredbo
vlade ali lastnim odlokom. Prav takšna formulacija zakonske določbe,319 ki govori le o
neizvajanju, ne pa tudi o pomankljvem izvajanju javne službe, je verjetno razlog, da v praksi
določba še ni bila uporabljena.

4.3. Zakon o vodah
ZV-1 pokriva področje urejanja voda in je v določbah, ki se prekrivajo z ZVO-1, lex specialis
glede na ZVO-1. ZV-1 ureja upravljanje z vodami, vodno javno dobro ter javne službe v
povezavi z vodami, vodne objekte in naprave ter vodno infrastrukturo.320 Za obravnavo
dostopa do čiste pitne vode so pomembne predvsem določbe o vodnem javnem dobrem, o
pogojih rabe voda ter o omejitvah lastninske pravice na vodnih in priobalnih zemljiščih.
ZV-1 kot naravno vodno javno dobro opredeljuje celinske vode in vodna zemljišča321, lokalna
skupnost pa lahko ta status podeli tudi delu priobalnega zemljišča, če je to potrebno za
omogočanje splošne rabe voda.322 V določenih primerih lahko javno dobro postane tudi
vodno zemljišče, ki je nastalo kot posledica človekovega posega v prostor. V tem primeru gre
za grajeno javno dobro.323
Z opredelitvijo za javno dobro pa je povezan poseben pravni režim, vključno z režimom rabe
oz. uporabe, na kar nakazuje že zgoraj obravnavani 70. člen URS.

318

Peti odstavek 149. člena ZVO-1.
»Če občina ne zagotovi izvajanja obvezne gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena, jo
zagotovi država na območju občine in za njen račun. Način zagotovitve določi vlada.«, peti odstavek 149. člena
ZVO-1.
320
1. člen ZV-1.
321
Prvi odstavek 15. člena ZV-1.
322
Prvi odstavek 16. člena ZV-1.
323
Prvi odstavek 17. člena ZV-1.
319
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Rabo voda, natančneje vodnega javnega dobrega, delimo na splošno in posebno rabo.
Vsakdo ima pravico do splošne rabe, to je rabe, s katero le neznantno vpliva na količino in
kakovost vode in ne omejuje enake pravice drugih, za takšno rabo pa ni potrebna posebna
naprava ali izgradnja objektov.324 Izjema od zadnjega pogoja je le uporaba vode za gašenje
požara.325 Vsakršna druga raba pa se šteje za posebno rabo vode, za kar je potrebno pridobiti
vodno pravico326, bodisi v obliki dovoljenja bodisi koncesije.327 Vodno pravico je vedno
potrebno pridobiti tudi za rabo podzemnih voda328, ki sicer niso opredeljene kot javno dobro.
Razlog za to je, da je splošna raba kot ena bistvenih značilnosti javnega dobra pri podzemnih
vodah izključena, saj te po naravi stvari niso prosto dostopne vsakomur.
Razlika med vodnim dovoljenjem in koncesijo po ZV-1 je predvsem v postopku podeljevanja.
Vodno dovoljenje se za največ 30 let329 v upravnem postopku podeli vsakomur, ki izpolnjuje
zakonske pogoje.330 Koncesija pa se za največ 50 let331 podeli z odločbo o izboru na podlagi
javnega razpisa332, po izteku časa, za katerega je bila koncesija podeljena, pa je možno
podaljšanje brez javnega razpisa, če se pogoji za podelitev koncesije niso spremenili.333
ZV-1 taksativno določa dejavnosti, za katere je potrebno pridobiti koncesijo 334, za ostale
dejavnosti, ki presegajo splošno rabo voda pa je potrebno pridobiti vodno dovoljenje. Med
te dejavnosti spada tudi oskrba s pitno vodo v okviru gospodarske javne službe in lastna
oskrba s pitno vodo.335 Pri tem je izrecno določeno, da ima raba vode za oskrbo s pitno vodo
prednost pred drugimi oblikami rabe voda.336

324

Npr. pitje vode iz izvira, kopanje kjer je dovoljeno ipd. Za splošno rabo šteje tudi uporaba voda za gašenje
požara, ne glede na to, ali je za to uporabljena posebna oprema ali ne.
325
Prvi odstavek 105. člena ZV-1.
326
Prvi odstavek 108. člena ZV-1.
327
Prvi odstavek 119. člena ZV-1.
328
Prvi odstavek 108. člena ZV-1.
329
Tretji odstavek 127. člena ZV-1.
330
Če je vloženih več vlog za rabo istega vodnega telesa in se rabe med seboj izključujejo, ima ob upoštevanju
zmožnosti vodnega telesa in prednostne rabe vode za vodooskrbo prednost prej vložena vloga.
331
Tretji odstavek 136. člena ZV-1.
332
Prvi odstavek 139. člena ZV-1.
333
Četrti odstavek 136. člena ZV-1.
334
Prvi odstavek 136. člena ZV-1.
335
Prvi odstavek 125. člena ZV-1.
336
Drugi odstavek 108. člena ter prvi odstavek 109. člena ZV-1.
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Tudi ZV-1, podobno kot ZVO-1,

ne vsebuje podrobnejših določil o izvajanju obvezne

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Ureditev izvajanja vodooskrbe je tako znotraj
izjemno splošnega okvira, ki ga predstavlja ZGJS, v celoti prepuščena podzakonskim aktom.

4.4. Zakon o gospodarskih javnih službah
ZGJS ureja način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb, s katerimi RS ali lokalna
skupnost zaradi javnega interesa zagotavlja javne dobrine, zagotavljanja katerih ni mogoče
prepustiti trgu.337
Pri izvajanju gospodarskih javnih služb je ustvarjanje dobička podrejeno zagotavljanju javnih
dobrin.338 To pomeni, da je primarni cilj pod predpisanimi pogoji zagotoviti določeno javno
dobrino vsem prebivalcem. 339
Gospodarske javne službe se po ZGJS lahko izvajajo v obliki režijskih obratov, javnih zavodov,
javnih podjetij in s podeljevanjem koncesij.340 Način izvajanja lokalne gospodarske javne
službe predpiše občina z odlokom.341
Občina, ki za oskrbo prebivalstva s pitno vodo pridobi pravico v obliki vodnega dovoljenja,
lahko zagotovi izvajanje te javne službe na različne načine, torej v različnih pravnoorganizacijskih oblikah. Med drugim lahko izvajanje te službe s koncesijo prenese na domačo
ali tujo fizično ali pravno osebo. Podlaga za podelitev koncesije je koncesijski akt, ki določa
predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe. V primeru oskrbe s pitno vodo je
koncesijski akt odlok posamezne občine.342 Na podlagi koncesijskega akta se izvede javni
razpis, o podelitvi koncesije pa se odloči z upravno odločbo. Ko je koncesionar izbran, občina
z njim sklene koncesijsko pogodbo.
Urejanje vsebine koncesijskega razmerja, torej vsebine koncesijskega akta in koncesijske
pogodbe, je v veliki meri prepuščeno posameznim občinam. Nevarnost leži v dejstvu, da
337

1. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS), Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40.
338
Drugi odstavek 2. člena ZGJS.
339
Prvi odstavek 5. člena ZGJS.
340
Prvi odstavek 6. člena ZGJS. Pri tem opozarjamo, da pri koncesiji za izvajanje javne službe ne gre za koncesijo
kot obliko vodne pravice kot smo jo obravnavali v prejšnji točki.
341
Drugi odstavek 3. člena ZGJS.
342
32. člen ZGJS.
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kljub njegovi zakonsko določeni podrejeni vlogi, pridobivanje dobička ni prepovedano. Če
gospodarsko javno službo izvaja zasebnik s koncesijo, pa je njegov glavni motiv prav
pridobivanje dobička. Zato si bo v okviru predpisanih pogojev za izvajanje javne službe
prizadeval za čim večjo stroškovno učinkovitost, hkrati pa mu bo v interesu, da so predpisani
pogoji izvajanja javne službe čim bolj ohlapni in mu omogočajo veliko manevrskega prostora
pri nižanju stroškov in povečevanju dobička. Prav zaradi tega je izjemno pomembno, kdo
določa pogoje za izvajanje gospodarskih javnih služb in kakšni ti pogoji so. Želja izvajalca po
čim večjem dobičku namreč lahko hitro vodi v padec kakovosti in višanje cen storitev, kar
prizadane končnega uporabnika in lahko celo nasprotuje primarnemu cilju gospodarske
javne službe.343

4.5. Uredba o oskrbi s pitno vodo
Uredba o oskrbi s pitno vodo določa naloge, ki se izvajajo v okviru občinske gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo, standarde komunalne opremljenosti ter nekatere pogoje
za lastno oskrbo s pitno vodo.344
Uredba med drugim določa, da je občina na svojem ozemlju dolžna zagotavljati javno službo
za oskrbo s pitno vodo na celotnem območju občine in v ta namen tudi pridobiti vodno
pravico na ustreznih vodnih virih.345 Pri tem pa Uredba, kot edini pravni akt, ki natančneje
opredeljuje obveznost občine v zvezi z vodooskrbo, gospodarsko javno službo oskrbe s pitno
vodo razume izključno kot zagotavljanje javnega vodovoda. Dolžnost občine je torej omejena
na zagotavljanje storitev javnega vodovoda, s katerim morajo biti opremljena naselja s 50 ali
več prebivalci s stalnim prebivališčem in z gostoto poselitve večjo od 5 prebivalcev s stalnim
prebivališčem na hektar. Območja z manj prebivalci s stalnim prebivališčem ali z manjšo
gostoto poselitve pa morajo biti opremljena z javnim vodovodom le, če se na teh območjih
ne izvaja lastna oskrba s pitno vodo oz. oskrba iz zasebnih vodovodov.346

343

Več o tem v poglavju 5.3.
1. člen Uredbe o oskrbi s pitno vodo, Ur. l. RS, št. 88/12.
345
4. člen Uredbe o oskrbi s pitno vodo.
346
9. člen Uredbe o oskrbi s pitno vodo. Skladno s prvim odstavkom 31. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo
morajo občine zagotoviti izpolnjevanje opisanih standardov opremljenosti naselij do 31. 12. 2015.
344
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Uredba določa tudi obveznost priključitve na javni vodovod za gradbene in inžinirske objekte
ter prepoved samooskrbe na območjih, ki so pokrita z javnim vodovodom. 347 Določa pa tudi
prepoved priključitve za objekte z neurejenim izpustom komunalnih voda.348
Izrecno je prepovedana tudi vsakršna druga raba vode iz zajetja, ki se uporablja za oskrbo
prebivalstva s pitno vodo iz javnega vodovoda.349

4.6. Sklep
Čeprav pravica do čiste pitne vode v URS ni izrecno omenjena, gre kljub temu za ustavno
pravico, varovano v okviru pravic do življenja in osebnega dostojanstva. URS pa priznava tudi
primat mednarodnih pogodb, kamor sodi tudi MPESKP, ki pravico do čiste pitne vode vode
ureja v okviru pravice do ustreznega življenjskega standarda, nad zakoni.350
Iz povedanega izhaja, da je država v okviru varstva pravic do življenja, osebnega dostojanstva
oziroma ustreznega življenjskega standarda posameznikom dolžna zagotoviti dostop do
količine čiste pitne vode, ki zadostuje za dostojno oziroma vsaj človeka vredno življenje. Da
Slovenija priznava človekovo pravico do čiste pitne vode, izhaja tudi iz ustnega odgovora
Vlade RS na poročilo Posebne poročevalke ZN za človekovi pravici do vode in sanitarij 351 in
pisnega odgovora na pozive Varuhinje človekovih pravic za ureditev razmer v romskem
naselju Dobruška vas. V slednjem je poudarjeno, da »spoštovanje pravice dostopa do pitne
vode, ki izhaja tako iz domače kot mednarodne zakonodaje, pomeni zagotovitev javnega
dostopa oziroma dostopa na javnem priključku.«352
Nobenega dvoma torej ni, da Slovenija priznava človekovo pravico dostopa do čiste pitne
vode. Vsebino te ustavne pravice in z njo povezane obveznosti države pa bo morala
natančneje opredeliti predvsem ustavnosodna praksa, ki je na tem področju zaenkrat
praktično še ni. Zato ni mogoče predvideti, na kakšen način bo US vsebinsko napolnilo
347

Prvi odstavek 12. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo.
11. člen Uredbe o oskrbi s pitno vodo.
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Glej točko 2.1.2.1.
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18. seja CESCR, 15. 9. 2011. Zapisnik izjave slovenskega predstavnika dostopen
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/foto/1109/Izjava_RS_Albuquerque.pdf (15. 7. 2015).
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Vlada RS: Odgovor na novi poziv Varuhinje človekovih pravic glede problematike bivanjskih razmer
v romskem naselju Dobruška vas v Občini Škocjan, št. 10.1 – 9/2011 – 15 – AD z dne
5. 7. 2011.
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na

pravico do čiste pitne vode in ali bo US pri tem sledilo oz. v kolikšni meri bo sledilo Spošnemu
komentarju št. 15 k MPESKP, ki precej natančno opredeljuje vsebino te pravice.353 Zaenkrat
je US pravico do vode varovalo le prek pravice do zasebne lastnine, s čimer je lastnike
stanovanj učinkovito zavarovalo pred neupravičenim odklopom vode. Nikakor pa na ta način
ni mogoče varovati pravic oseb, ki stalnega ali začasnega bivališča sploh nimajo oz. so ta
bivališča nezakonita.
Tudi sicer se dostop do pitne vode pri nas ureja skoraj izključno v okviru priklopa objekta na
vodovodni sistem. Uredba o oskrbi s pitno vodo gospodarsko javno službo oskrbe s pitno
vodo opredeljuje kot zagotavljanje storitev javnega vodovoda. V postopku za priklop na javni
vodovod pa je potrebno izkazati zakonitost gradnje, torej predložiti veljavno gradbeno
dovoljenje.354
Tako je posameznikom brez zakonitega bivališča dejansko onemogočena priključitev na
javno vodovodno omrežje. Če občina z odlokom ne predvidi alternativnega načina izvajanja
javne službe, jim je s tem dejansko onemogočeno kakršnokoli koriščenje storitev javne
vodooskrbe. Hkrati ne morejo pridobiti niti vodnega dovoljenja za samooskrbo s pitno vodo,
saj je ta prepovedana, če objekt stoji na območju, ki je pokrito z javnim vodovodom. 355
Poleg vsebinskih pomanjkljivosti obstoječe ureditve kaže izpostaviti tudi problematiko ravni
urejanja nekaterih pomembnih vprašanj v povezavi z dostopom do čiste pitne vode. Kljub
pomenu vode za življenje in dostojanstvo URS pitne vode izrecno ne omenja, ZVO-1 pa zgolj
določi dolžnost občine zagotavljati gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, Vladi pa
prepušča ureditev bistevnih vprašanj. Za organizacijo te službe se uporabljajo splošne in
precej ohlapne določbe ZGJS ter ZJZP. ZGJS ureja organizacijo zelo različnih gospodarskih
javnih služb, ki zagotavljajo zelo raznovrstne in po pomenu medseboj popolnoma
neprimerljive dobrine. Vprašanja, kot so način izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo,
dolžnosti izvajalca, pogoji za priključitev na vodovodno omrežje, pogoji pod katerimi lahko
izvajalec prekine dobavo, dovoljenost lastne oskrbe ipd. pa so prepuščena uredbi vlade in
občinskim odlokom.
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Glej točko 2.1.2.1.1.
V postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno predložiti soglasje za priklop na obstoječo
komunalno infrastrukturo, občinski odloki o oskrbi s pitno vodo pa dejansko izvedbo priključka navadno
pogojujejo z veljavnim gradbenim dovoljenjem.
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Vsebino človekove pravice do vode in način njenega izvrševanja tako v celoti opredeljujejo
podzakonski akti. To je z vidika pomembnosti problematike ne le neprimerno, ampak tudi v
nasprotju z URS, saj način izvrševanja človekove pravice lahko določi le zakon.356
Postavlja se tudi vprašanje primernosti prelaganja tolikšnega dela odgovornosti za
zagotavljanje vodooskrbe na ramena občin, ki so pogosto kadrovsko in finančno izredno
šibke. Kot potencialen problem pri urejanju javnih služb in sklepanju koncesijskih pogodb s
strani občin se lahko pokaže predvsem strokovna usposobljenost, še posebej v primerih, ko
na drugi strani stoji finančno in kadrovsko močnejša multinacionalna gospodarska družba, ki
si želi pridobiti koncesijo za izvajanje javne službe. Glede na vse večje zanimanje zasebnega
kapitala za področje oskrbe s pitno vodo, je tak črn scenarij v prihodnosti precej verjeten in
vprašanje je, ali bodo občine nasproti močnim gospodarskim družbam in njihovi želji po čim
večjem dobičku sposobne uveljaviti javni interes.
Za zagotavljanje človekovih pravic na svojem ozemlju je vedno odgovorna država, ki se v
primeru kršitev mednarodnega prava ne more sklicevati na to, da je zagotavljanje oskrbe s
pitno vodo v pristojnosti lokalne skupnosti.
Zato država potrebuje vsaj učinkovit sistem nadzora nad izvajanjem javne službe oskrbe s
pitno vodo,357 stanjem vodovodne infrastrukture, vsebino koncesijskih aktov in sklenjenih
koncesijskih pogodb ipd. Nujen je tudi mehanizem, ki omogoča hitro in učinkovito ukrepanje
v primeru zaznanih nepravilnosti.358
Varovanje javnega interesa je tudi glavni cilj varovanja naravnih virov. V okviru URS so
naravni viri varovani prek pravice do zdravega življenjskega okolja, ki državi nalaga dolžnost
ohranjanja okolja, torej tudi naravnih virov. URS pa vsebuje tudi določbo o možnosti
pridobitve posebne pravice uporabe na javnem dobru in naravnih bogastvih pod pogoji, ki jih
356

Drugi odstavek 15. člena URS.
Nujna je vzpostavitev centralne zbirke podatkov, ki bo zajemala podatke o stanju infrastrukture, namenjene
oskrbi s pitno vodo, njenem upravljanju, opremljenosti naselij in številu priključkov, kakovosti vode v
posameznih vodovodnih sistemih ipd. Poleg zbiranja podatkov, ki jih pošiljajo občine in posamezni upravljavci
vodovodov, so nujni tudi občasni pregledi na terenu s strani državne inšpekcije, ki omogočajo nadzor nad
verodostojnostjo zbranih podatkov.
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Predvsem je potrebno jasno opredeliti v katerih primerih in na kakšen način lahko država poseže v
pristojnost lokalne samouprave glede izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo. V primeru, ko na določenem
območju prebivalcem ni zagotovljen dostop do čiste pitne vode (lahko gre le za nekaj hiš), mora imeti država
možnost začasnega prevzema izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo na tem območju, saj lahko le tako
učinkovito zagotavlja spoštovanje človekovih pravic na svojem celotnem ozemlju.
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določa zakon. Vendar gre za vsebinsko zelo ohlapno določbo, saj ne opredeljuje pojmov
naravnega vira in naravnega bogastva, zakonodajalca ne usmerja pri določanju pogojev za
njihovo uporabo, ne opredeli pa niti same vsebine pravice uporabe. Pri pripravi in
sprejemanju besedila URS so sodelujoči očitno izhajali iz prepričanja, da je samoumevno, da
je voda javno dobro, ki mora služiti javnemu interesu.359 Takšnemu pogledu sledi tudi
veljavna slovenska zakonodaja, ki ustrezno ureja varstvo vodnih virov. Vendar pa se ob vse
močnejšem uveljavljanju neoliberalne ekonomske misli in posledičnemu prepuščanju
številnih javnih dobrin prostemu trgu porajajo vprašanja o ustreznosti varovanja vodnih virov
na zakonski ravni. Postopek za spremembo zakona je, vsaj v primerjavi s tistim za
spremembo ustave, še vedno relativno preprost, sploh ob upoštevanju trenda sprejemanja
zakonov po skrajšanem namesto po rednem zakonodajnem postopku. Še dodatno skrb pa
povzroča nekoliko nejasna določba URS o možnost izkoriščanja naravnih bogastev s strani
tujih oseb, ki jo nekateri vidijo kot podlago za prehod javnih dobrin na trg.360
Glede na navedeno se upravičeno vse pogosteje pojavljajo zahteve po bolj določnem
ustavnopravnem varstvu vodnih virov.361
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Tako dr. Lojze Ude v okviru javne predstavitve mnenj o spremembi URS z osnutkom Ustavnega zakona, dne
30. 6. 2014. Dostopno na http://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VI&type=pmagdt&uid=279AF50EDE93ABE4C1257D090
035004F (15. 7. 2015).
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Prav tam.
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Državni zbor RS, Predlog za začetek postopka spremembe URS, EPA 1861 – VI, 20. 3. 2014.
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5. Zagotavljanje pravice do čiste pitne vode v praksi
Na mednarodni ravni torej vse bolj prevladuje stališče, da je dostop do čiste pitne vode
temeljna človekova pravica, ki je tesno povezana s pravico do življenja, zdravja in ustreznega
življenjskega standarda. Človekovo pravico do čiste pitne vode na načelni ravni priznava tudi
Slovenija, vendar obravnava z dostopom do čiste pitne vode povezanih vprašanj v praksi tega
ne potrjuje. Vprašanju zagotavljanja dostopa do čiste pitne vode se pri nas ne posveča veliko
pozornosti. To je verjetno v veliki meri posledica dejstva, da je Slovenija bogata z vodnimi
viri362, zaradi česar z zagotavljanjem dostopa do čiste pitne vode zaenkrat ni večjih težav.
Dostop do pitne vode je zagotovljen skoraj vsem prebivalcem, pokritost z javnim vodovodom
pa je približno 92-odstotna.363 Vendar to ne pomeni, da težav pri zagotavljanju dostopa do
čiste pitne vode ni oziroma da se ne bodo morda pojavile v prihodnosti. Na splošno lahko
težave, s katerimi se pri oskrbi s pitno vodo soočaSlovenija, razdelimo v 3 skupine. V prvo
skupino sodijo problemi v povezavi s samim dostopom do vode, ki določenim prebivalcem še
vedno ni zagotovljen, v drugo skupino sodijo različne vrste onesnaženj vodnih virov, v tretjo
pa težave, povezane z infrastrukturo za zagotavljanje oskrbe prebivalstva s pitno vodo.
V tem poglavju bomo podrobneje predstavili problematiko neurejenega dostopa do čiste
pitne vode v nekaterih romskih naseljih. Prav pripadniki romske skupnosti imajo namreč v
Sloveniji največ težav z dostopom do čiste pitne vode in ob podrobnejši analizi stanja in
relevantne pravne ureditve se na tem primeru najlepše pokažejo določene pomanjkljivosti v
pravni ureditvi oskrbe s pitno vodo.
Posvetili pa se bomo tudi vprašanju privatizacije oskrbe s pitno vodo. Analizirali bomo učinke
privatizacije vodnih virov, infrastrukture za oskrbo s pitno vodo in opravljanja storitve oskrbe
s pitno vodo s strani zasebnikov na zagotavljanje pravice do čiste pitne vode. Poskušali bomo
prikazati, da težnje po opredelitvi vode kot prostotržne dobrine predstavljajo veliko
nevarnost splošno dostopni oskrbi s čisto pitno, celo v z vodo tako bogatih državah kot je
Slovenija. Hkrati bomo poskušali odgovoriti na kakšen način oz. pod kakšnimi pogoji (če
sploh) lahko zasebniki sodelujejo pri zagotavljanju storitve oskrbe s pitno vodo.

362
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Glej http://www.arso.gov.si/vode/ (15. 7. 2015).
de Albuquerque, Poročilo posebne poročevalke ZN, 2010.
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5.1. Posamezniki brez dostopa do pitne vode

5.1.1. Uvod

Slovenija zagotavlja dostop do čiste pitne vode večini svojega prebivalstva, vseeno pa še
vedno ostajajo določene skupine posameznikov, ki tega dostopa nimajo, najštevilčnejši so
Romi. Na ta problem, ki ga mora Slovenija čimprej rešiti, je opozorila tudi posebna
poročevalka za človekovo pravico do varne pitne vode in sanitarij, Catarina de
Albuquerque.364 Natančno število romskega prebivalstva v Sloveniji ni znano; v poročilu se
ocena giblje od 3000 (uradna ocena) in vse do 10.000. Prav tako ni točnega podatka o številu
romskih naselij, po ocenah pa jih je od 90 do 105.365 Večina Romov živi v Prekmurju in na
Dolenjskem, pri čemer je treba opozoriti na velike razlike v družbeni integraciji Romov v SV in
JV delu države. Prekmurske Rome drugi prebivalci dojemajo kot del skupnosti; imajo pravice,
ki pripadajo vsem in z njimi tudi odgovornosti. Še vedno obstajajo nerešeni problemi 366,
vendar je položaj romske skupnosti v Prekmurju večinoma zgledno urejen. Na Dolenjskem se
z vprašanjem romske problematike očitno spopadajo precej težje, saj jim kljub enaki pravni
ureditvi v praksi na mnogih področjih niso zagotovljene osnovne človekove pravice, med
drugim tudi dostop do čiste pitne vode. Iz omenjenega poročila izhaja, da najmanj 21
romskih naselij v Sloveniji nima zagotovljene čiste pitne vode.367 Slovenija mora prebivalcem
teh romskih naselij nemudoma zagotoviti dostop do čiste pitne vode. V nadaljevanju je
naveden relevanten pravni okvir, iz katerega izhaja omenjena obveznost države, orisano je
dejansko stanje, ki nakazuje na obvezno čimprejšnje ukrepanje ter to stanje konkretno
prikazano na treh romskih naseljih.
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de Albuquerque, Poročilo posebne poročevalke ZN, 2010.
Prav tam, str. 9.
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Kot npr. onesaženost lastnih vodovodov in preprečevanje le-tega.
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Prav tam, str. 11.
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5.1.2. Pravna ureditev, ki zahteva omogočanje dostopa do čiste pitne vode prebivalcem
romskih skupnosti

CESCR v Splošnem komentarju št. 15368 izrecno opozarja na to, da morajo države
pogodbenice sprejeti ukrepe, ki bodo omogočili dostop do vode manjšinskim skupnostim,
tudi če živijo v neformalnih naseljih.369 V komentarju je izrecno določeno, da morajo
prebivalci imeti zagotovljen dostop do vode tudi če živijo v nezakonitih bivališčih brez
urejenih priključkov na komunalno infrastrukturo. Dostopa do vode skladno s komentarjem
ni potrebno zagotoviti v vsakem posameznem bivališču. Dovolj je javno dostopno mesto,
oddaljeno največ en kilometer oz. največ pol ure hoda od prebivališča. Poleg tega je jasno,
da pravica zagotavljati dostop do pitne vode, ne vsebuje hkrati tudi pravice do brezplačnega
dostopa.370
Evropski odbor za socialne pravice je leta 2012 opozoril Slovenijo na kršitev ESL371, saj
nezagotavljanje pitne vode določenim romskim naseljem kaže na nezadostno sprejemanje
ukrepov za izboljšanje razmer Romov.372
Slovenija je bila na neprimerne bivalne razmere Romov opozorjena že leta 2010, v okviru
prvega Univerzalnega periodičnega pregleda Sveta ZN za človekove pravice.373 Številna
romska naselja namreč nimajo urejenega dostopa do čiste pitne vode, sanitarij in elektrike,
zaradi neurejenega lastništva pa mnoge tudi prisilno izseljujejo.374 Slovenija je zagotovila, da
bo sprejela ustrezne ukrepe, s katerimi bo omogočila Romom boljšo integracijo v družbo.375
Slovenija je v okviru priprav na drugi krog Univerzalnega periodičnega pregleda 19. 6. 2014
izdala Drugo nacionalno poročilo RS za Univerzalni periodični pregled. 376 V njem navaja do
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Glej 2.1.2.1.1. Splošni komentar št. 15 k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih
pravicah.
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Strošek pa ne sme presegati 3% družinskega dohodka, glej Splošni komentar št. 15.
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Natančneje, kršitev 31.člena.
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Evropski odbor za socialne pravice: Conclusions 2011, Slovenia.
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Več o tem v poglavju 2.2.1.3. Univerzalni periodični pregled.
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Več o tem v nadaljevanju.
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Human Rights Council adopts outcome of Universal Periodic Review of Kazakhstan, Slovenia and Bolivia,
dostopno na: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10135&LangID=E
(9.4.2015).
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Dostopno na:
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/clovekove_pravice/univerzalni_periodicni_
pregled/ (7.4.2015).
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kakšnih sprememb je prišlo v času od podaje prvega poročila, hkrati pa se opredeli tudi do
priporočil, ki jih je dobila v okviru dialoga v postopku univerzalnega periodičnega pregleda.
Glede reševanja romske prostorske problematike je zapisano:
“Komisija Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti je v novembru 2011 potrdila
koncept modernizacije romskih naselij oziroma načela dobre prakse pri reševanju prostorske
problematike romskih naselij, ki obsega prenovo in razvoj romskega naselja ter zagotavljanje
infrastrukturne opremljenosti naselja, prostorsko in programsko povezanost romskega
naselja z okoliškimi naselji, participacijo in vključenost Romov pri urejanju naselja ter
ohranitev in razvoj romske kulture.
Cilj pri reševanju prostorske problematike je celovita integracija Romov v slovensko družbo,
t.j. postopno formalno, infrastrukturno in socialno vključevanje romskih naselij v
splošni naselbinski sistem ob vzporedno potekajoči sanaciji teh območij. Reševanje
prostorske problematike in urejanje bivalnih razmer Romov je proces, ki lahko uspešno
poteka le ob partnerstvu občin, Romov in državnih institucij, v katerem mora vsak od akterjev
izpolniti obveznosti iz svojih pristojnosti. Glede na trenutno pravno ureditev in veljavno
zakonodajo v Republiki Sloveniji je urejanje prostora v izključni pristojnosti občin. Občine
morajo romska naselja vključiti v naselbinski sistem, jih opredeliti v prostorskih načrtih občine
ter romskim naseljem poleg legalizacije in komunalnega opremljanja omogočiti tudi nadaljnji
razvoj.
Državni resorji sicer s svojimi finančnimi spodbudami v okviru javnih razpisov skrbijo za
urejanje osnovne infrastrukture znotraj romskih naseljih (izgradnja, sanacija ali modernizacija
vodovodnih sistemov in kanalizacijskega omrežja, elektrifikacije naselij, novogradnje ali
rekonstrukcije lokalnih cest in poti, itd.)[...] V obdobju 2014-2020 namerava ministrstvo preiti
od dosedanje prakse razdeljevanja sredstev prek javnih razpisov k programskemu pristopu.
Programe opremljanja romskih naselij z osnovno komunalno infrastrukturo bodo v prihodnje
pripravile občine, v njih pa bodo zajete vse potrebe romskih naselij, ki bodo finančno in
vsebinsko ovrednotene. Občine bodo programe uvrstile v regionalne razvojne programe, ki
bodo določali časovno in finančno ovrednotenje, sistem spremljanja, vrednotenja in
organiziranosti izvajanja ter bodo usklajeni s strategijo razvoja Slovenije.”377

377

Drugo nacionalno poročilo RS za Univerzalni periodični pregled, str. 14.
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5.1.2.1. Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije in Odbor za
odpravo rasne diskriminacije

ICERD378 zahteva, da se po vsem svetu čim prej odpravi rasna diskriminacija v vseh njenih
oblikah in pojavih ter da se ustvari pravo razumevanje in spoštovanje človekovega
dostojanstva. Dejstvo, da je večina prebivalstva Slovenije preskrbljenega s pitno vodo, ki je
nujni pogoj za dostojno življenje379, Romi pa so za to prikrajšani, kaže na nespoštovanje
stališča ICERD. Poleg tega Splošno priporočilo CERD št. 27380 priporoča vsem pogodbenicam
ICERD, da sprejmejo ustrezne ukrepe proti diskriminaciji Romov in za izboljšanje njihovega
položaja na različnih področjih (zaščita pred rasnim nasiljem, izobraževanje, socialna in
ekonomska integracija, mediji, sodelovanje Romov v javnem življenju).
CERD nadzoruje izvrševanje določb ICERD. Države pogodbenice so dolžne redno pošiljati
poročila o izvrševanju.381 Na podlagi enega izmed teh poročil je CERD v svojih sklepnih
ugotovitvah leta 2010 Slovenijo pozval k večjemu prizadevanju na področju boja proti
diskriminaciji Romov in izboljšanju njihovih bivalnih razmer.382
Ob kršitvi določb ICRED je možen pritožbeni postopek na CERD. Nanj se lahko obrnejo
posamezniki, ki menijo, da so jim bile kršene pravice iz ICERD, države, ki zatrjujejo kršitev
pravic s strani druge države, lahko pa postopek začne sam CERD, če od neke države dobi
zanesljivo informacijo o kršitvah pravic. Da pa lahko CERD obravnava neko pritožbo, mora
domnevna država kršiteljica priznati njegovo pristojnost383 za obravnavo.384 Spori med
državami se na prvi stopnji rešujejo s pogajanji, nato se lahko zadeva predloži arbitraži, če pa
do takšnega sporazuma ne pride, se lahko države obrnejo na Meddržavno sodišče v Haagu
(ICJ).
378

Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, sprejeta na Generalni skupščini Združenih
narodov 21. decembra 1965, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 6/67, Akt o notifikaciji
nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v mednarodni agenciji
za atomsko energijo objavljen v Uradnem listu RS – Mednarodne pogodbe št. 9/92
379
Več o tem v poglavju 4.1.2. Pravica do osebnega dostojanstva.
380
Report of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, str. 46.
381
Dostopno na: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIntro.aspx (15.7.2015)
382
Sklepne ugotovitve CERD, 2010.
383
Slovenija je 10. novembra 2001 priznala pristojnost CERD-a za obravnavanje pritožb posameznikov in skupin
posameznikov, s pridržkom, da se določena zadeva ne sme obravnavati, če ni zagotovljeno, da glede le-te še ni
potekal oz. ne poteka drug postopek. Dostopno na:
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en#EndDec (15.
7. 2015).
384
Na podlagi 14. člena ICERD.
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5.1.2.2. Deklaracija Združenih narodov o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih,
verskih in jezikovnih manjšin

Deklaracija Združenih narodov o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in
jezikovnih manjšin385 podpisnice (politično) zavezuje k

varovanju identitete in obstoja

manjšin ter hkrati v ta namen k sprejemu ustrezne zakonodaje in drugih primernih ukrepov.
Deklaracija določa, da morajo države, kjer je to potrebno, zagotoviti ukrepe, s katerimi bo
omogočeno, da bodo lahko pripadniki manjšin v celoti in učinkovito uresničevali vse
človekove pravice in temeljne svoboščine brez diskriminacije ter bo zagotovljena enakost
pred zakonom.

5.1.2.3. Okvirna konvencija Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin in svetovalni odbor

Z Okvirno konvencijo Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin386 se države pogodbenice
obvezujejo zagotoviti pripadnikom narodnih manjšin pravico do enakosti pred zakonom in
enakega pravnega varstva. V tem pogledu je prepovedana vsaka diskriminacija, ki temelji na
pripadnosti narodni manjšini. Prav tako pa se pogodbenice obvezujejo sprejeti, če je to
potrebno, na vseh področjih gospodarskega, družbenega, političnega in kulturnega življenja
ustrezne ukrepe za pospeševanje polne in učinkovite enakosti med pripadniki narodne
manjšine in pripadniki večinskega naroda. V tem pogledu morajo dovolj upoštevati posebne
razmere pripadnikov narodnih manjšin.387
Svetovalni odbor o okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin je posebej obravnaval tudi
stanje Romov v Sloveniji in opozoril na uveljavljeno diskriminacijo ter poudaril, da določena
naselja (zlasti na Dolenjskem) še vedno nimajo dostopa do pitne vode.388

385

Deklaracija Združenih narodov o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovnih manjšin
(Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and
Linguistic Minorities), sprejeta v Generalni skupščini ZN, 18. decembra 1992 z resolucijo 47/135.
386
Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin, sprejeta v Strasbourgu, 1. februarja 1995, veljati je začela
1. februarja 1998, objavljena v Uradnem listu RS – Mendarodne pogodbe št. 4/98.
387
Prav tam, 4. člen.
388
Svetovalni odbor o okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin: Tretje mnenje o Sloveniji, 2011.
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5.1.2.4. Direktiva Sveta EU št. 2000/43/ES o uresničevanju načela enakega obravnavanja
oseb ne glede na rasno ali etnično poreklo

Na EU ravni je za obravnavanje reševanja romske problematike relavantna Direktiva Sveta
EU št. 2000/43/ES o uresničevanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na rasno ali
etnično poreklo389, ki poudarja pomembnost boja proti diskriminaciji, tako neposredni kot
posredni. Države članice morajo z ustreznimi ukrepi zagotavljati uresničevanje načela
enakega obravnavanja, prav tako pa zagotoviti učinkovita pravna sredstva, ki bodo osebam
omogočala uveljaviti njihove pravice. Države naj bi vzpostavile dialog z različnimi nevladnimi
organizacijami, aktivnimi na tem področju.390 Obvezna je prilagoditev oz. odprava obstoječe
zakonodaje in drugih predpisov, ki so v nasprotju z načelom enakega obravnavanja.391
Zagotovljena mora biti tudi učinkovita uporaba omenjenih predpisov in določene sankcije, za
njihove kršitve.392

5.1.2.5. Nacionalna raven - Ustava Republike Slovenije, Zakon o romski skupnosti v
Republiki Sloveniji in Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2010 – 2015

URS določa, da RS na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine 393 in v
skladu s tem jasno prepoveduje diskriminacijo.394 Na podlagi te določbe so vsakomur, ne
glede na različne osebne okoliščine, zagotovljene enake človekove pravice in temeljne
svoboščine. Romi so izrecno omenjeni v poglavju o človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah, kjer je določeno, da položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v
Sloveniji, ureja zakon.395
V ta namen je zakonodajalec sprejel ZRomS-1396, ki romski skupnosti v RS namenja poseben
položaj, zato njenim pripadnikom in pripadnicam poleg pravic in obveznosti, ki pripadajo
vsem državljanom in državljankam, pripadajo še posebne pravice, ki naj bi prispevale k

389

Direktiva Sveta EU št. 2000/43/ES o uresničevanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na rasno ali
etnično poreklo, UL L 180 URL, 19. julij 2000, str. 22-26.
390
Prav tam, 12. člen.
391
Prav tam, 14. člen.
392
Prav tam, 15. člen.
393
URS, 5. člen.
394
Prav tam, 14. člen.
395
Prav tam, 65. člen.
396
ZromS-1.
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uspešnemu vključevanju v slovensko družbo.397 Pomembna je tudi določba ZRomS-1, ki
pooblašča Vlado, da posreduje pri urejanju razmer, ko pravna in komunalna neurejenost
romskih naselij v samoupravni lokalni skupnosti privede do hujšega ogrožanja zdravja.398
Pomankljivost zakona pa je v nedefiniranju vsebine dodeljenih posebnih pravic, kar v praksi
povzroča težave. Zakonodajalec ima torej pravico in dolžnost zagotoviti še dodatno oz.
pozitivno varstvo, ki je v teoriji bolj znano kot ''pozitivna diskriminacija''399, vendar pa je to
zaradi pomanjkanja vsebine posebnih pravic težje izvedljivo.
Pogoje za urejanje prostorske problematike romskih naselij in izboljšanje bivalnih razmer
pripadnikov romske skupnosti zagotavljajo državni organi in organi samoupravnih lokalnih
skupnosti.400 V ta namen je leta 2010 Vlada RS sprejela NPUR401, ki poudarja, da gre pri
romski skupnosti za ustavno priznano manjšinsko skupnost, ki pa se razlikuje od položaja
klasične narodne manjšine, saj nima lastne države, ki bi lahko skrbela zanjo. ''Prepoznana je
kot manjšina z lastnimi etničnimi in kulturnimi značilnostmi (lasten jezik, lastna kultura in
zgodovina), ki jih skladno z ustavnimi določbami lahko ohranja. Pri tem se upoštevajo njihove
izražene potrebe.''402
Za obravnavano področje je najpomembnejši del NPUR, ki določa cilj izboljšanja bivalnih
razmer pripadnikov romske skupnosti in ureditev romskih naselij.403 Sprejem NPUR je
pomemben korak k izboljševanju položaja Romov, vseeno pa dejansko stanje še vedno kaže
na visoko stopnjo neintergriranosti in diskriminacije Romov v Sloveniji, na kar opozarja tudi
Varuh za človekove pravice.404

397

2. člen ZRomS-1.
5. člen ZRomS-1.
399
Glej sklep US U-I-283/94 z dne 12. 2. 1998 in odločbo US U-I-298/96 z dne 11. 1. 1999.
400
5. člen ZRomR-1.
401
NPUR VLADE RS ZA OBDOBJE 2010–2015, 2010. Št. 09501-2/2010/8.
402
Prav tam, str. 4.
403
Prav tam, str 6.
404
Posebno poročilo Varuha, 2012, str. 8.
398
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5.1.3. Dejansko stanje

Pregled različnih poročil405 kaže, da je položaj romskih skupnosti v Prekmurju dobro urejen,
saj je njihova integracija v okolje uspela. Večina Romov ima v lasti zemljo na kateri živijo, pod
enakimi pogoji kot ostali prebivalci. Izenačeni so v pravicah in obveznostih, zato so tudi bolje
sprejeti in vključeni v družbo. Nediskriminiranje Romov nasproti ostalim prebivalcem je
očitno tudi pri zagotovitvi dostopa do vode in elektrike. Iz elaborata je razvidno, da je večina
romskih naselij oskrbovana z vodo, pa čeprav velik del preko lastnih vodovodov.406 Glede na
poročilo Posebne poročevalke 3 naselja od 38-ih dostopa do vode še nimajo urejenega.407
Povsem drugačno je stanje v JV delu Slovenije, kjer večina romskega prebivalstva še vedno
živi na obrobjih mest oz. vasi, izoliranih od ostalega dela prebivalstva. Njihov življenjski
standard je v večini primerov pod minimalnim, saj jih le manjši delež živi v stanovanjih, večji
del pa v barakah oz. barakam podobnih prebivališčih.408 Mnogo naselij stoji na poplavnih ali
drugih območjih neprimernih za gradnjo, zato jim grozi prisilna izselitev. Posebna
poročevalka pri tem opozarja, da je pri izselitvah nujno dosledno spoštovanje pravil
postopka, ki je predpisan za takšne primere, saj bi v nasprotnem primeru prišlo do kršitev
človekovih pravic.409
Še večji problem je lastniška neurejenost zemljišč, na katerih so postavljena romska naselja,
kar ima več negativnih posledic. Romi živijo v negotovosti, ker ne vedo, kako dolgo bodo
lahko še uporabljali svoja bivališča, zgrajena na tujem zemljišču. Poleg tega se odgovorne
osebe večkrat sklicujejo na to okoliščino kot utemeljitev za nezagotavljanje pitne vode, saj
romska naselja zaradi nepravilne gradnje ne morejo pridobiti potrebnih soglasij za
priključitev na javno komunalno infrastrukturo.410
Nekateri Romi si želijo vključitve v skupnost in kupiti ali najeti stanovanje izven romskih
naselij, vendar naj bi bilo to zaradi razširjene diskriminacije in njihove nezaželjenosti
praktično nemogoče. Obstajalo naj bi več primerov, ko so pripadniki večinskega prebivalstva
405

Glej de Albuquerque, Poročilo posebne poročevalke ZN, 2010; Amnesty International, Vzporedna življenja,
2011; Posebno poročilo Varuha, 2012 in Zupančič, elaborati, 2010.
406
Zupančič, Prostorski problemi romskih naselij v Sloveniji, 2010.
407
de Albuquerque, Poročilo posebne poročevalke ZN, 2010, str. 3.
408
Prav tam, str. 11.
409
Prav tam, str.10.
410
Glej poglavje 4. Slovenski pravni okvir.
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preprečili poskuse, da bi se romske družine naselile v njihovi bližini ali da bi se določeno
zemljišče prodalo Romom.411
Neurejene bivalne razmere in neomogočenost dostopa do zadostnih količin čiste pitne vode
in sanitarij povzroča Romom mnoge težave, ki ogrožajo njihova življenja in zdravje. V
nekaterih naseljih prebivalci hodijo po vodo na več kilometrov oddaljene bencinske črpalke,
drugi se oskrbujejo z vodo iz bližnjega potoka, ki ne ustreza standardom čiste pitne vode.
Poleg zdravstvenih težav, ki jih prinaša pomanjkanje vode, pa se Romi soočajo še z oteženim
vključevanjem v družbo, saj ne morejo poskrbeti za osebno higieno. Otroci nočejo hoditi v
šolo, ker jih drugi zaničujejo in zbadajo, nič drugače ni z odraslimi, ki jim neurejenost močno
otežuje uspešno iskanje zaposlitve.412

5.1.3.1. Najbolj problematična romska naselja

AI413 in aktivist AI, ki se ukvarja s pravicami Romov v Sloveniji, Blaž Kovač414, kot najbolj
problematične izpostavljajo predvsem naselje v Ponovi vasi (občina Grosuplje), v Goriči vasi
(občina Ribnica) in Dobruški vasi (občina Škocjan). Po njihovih informacijah je v naštetih
naseljih stanje glede oskrbe z vodo in sanitarijami najslabše in nujno zahteva posredovanje
državnih organov.
O problematiki dostopa do čiste pitne vode v Goriči vasi v občini Ribnica odloča tudi ESČP v
primeru Hudorovič in drugi proti Sloveniji. Leta 2008 je ribniški župan tamkajšnji romski
skupnosti obljubil priključitev na javni vodovod, česar ni izpeljal, kot razlog pa podal
nasprotovanje lastnikov sosednjih zemljišč, preko katerih bi potekal vodovod. Leta 2009 je
občinski svet pozval nacionalne organe na prevzem reševanja problematike, vendar država ni
sprejela nobenih nadaljnjih ukrepov. Tako ostaja stanje v Goriči vasi še naprej

411

Amnesty International, Vzporedna življenja, 2011, str. 4.
Na to opozarjajo tako Posebna poročevalka ZN v svojem poročilu iz leta 2010 kot tudi AI v poročilu
Vzporedna življenja iz leta 2011.
413
Amnesty International, Vzporedna življenja, 2011.
414
Kontakt preko e-maila.
412
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nespremenjeno, vendar si Varuh človekovih pravic415 in AI aktivno prizadevata za rešitev
problema.416
V svoji tožbi pred ESČP tožeče stranke navajajo kršitev 3.417 in 8.418 člena EKČP, ker
neformalno naselje, v katerem živijo, zaradi nezakonitostii nima možnosti za priključitev na
javni vodovod, kljub temu, da občina nezakonitost gradenj tolerira že desetletja. Poleg tega
stranke navajajo tudi kršitev 14.419 člena v povezavi s 3. in 8. členom EKČP, saj niso domači
organi sprejeli nobenih ustreznih ukrepov za rešitev te problematike in odpravo neenakih
življenjskih pogojev v primerjavi z ostalim prebivalstvom.420
8. aprila 2015 je ESČP glede zatrjevanja kršitev RS postavilo vprašanja ali gre res za kršitev 3.
in 8. člena EKČP na račun življenjskih pogojev v neformalnih naseljih, ki jih občina že vrsto let
tolerira ter, če je država sprejela normativni okvir preko katerega njeni prebivalci, predvsem
ranljive skupine ljudi kot so Romi, dostopajo do čiste pitne vode in sanitarij? V povezavi s
kršitvami 14. člena v povezavi s 3. In 8. členom EKČP pa je vprašalo ali so pristojni domači
organi sprejeli kakšne ukrepe, ki bi zmanjšali neenakost v življenjskih pogojih v primerjavi z
ostalim prebivalstvom.421
Podatkov ali komentarja o obstoječem stanju v Ponovi vasi zaradi neodzivnosti Občine
Grosuplje nismo uspeli pridobiti.422 Glede na informacije, najdene na strani Romskega
415

Glej uradno stran Varuha za človekove pravice http://www.varuh-rs.si/o-instituciji/podrocja-delavaruha/diskriminacija/novice/detajl/ureditev-bivalnih-razmer-prebivalcev-romskega-naselja-goricavas/?cHash=0be04a77d3c2ee1595bd87839642747f ter stran AI http://www.amnesty.si/peticija-voda

(15. 7.

2015)
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ESČP, Branko Hudorovič in Aleks Hudorovič proti Sloveniji ter Ljubo Novak in ostali proti Sloveniji, vlogi
št. 24816/14 in 25140/14.
417
3. člen EKČP
Prepoved mučenja: Nikogar se ne sme mučiti ali nečloveško in ponižujoče z njih ravnati ali ga kaznovati.
418
8. člen EKČP
Pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja: Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega
zasebnega in družinskega življenja, svojega doma in dopisovanja.
Javna oblast se ne sme vmešavati v izvrševanje te pravice, razen če je to določeno z zakonom in nujno v
demokratični družbi zaradi državne varnosti, javne varnosti ali ekonomske blaginje države, zato, da se prepreči
nered ali zločin, da se zavaruje zdravje ali morala ali da se zavarujejo pravice in svoboščine drugih ljudi.
419
14. člen EKČP
Prepoved diskriminacije: Uživanje pravic in svoboščin, določenih s to Konvencijo je zagotovljeno vsem ljudem
brez razlikovanja glede na spol, raso, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodnosti ali
socialni izvor, pripadnost narodni manjšini, lastnino, rojstvo ali kakšne druge okoliščine.
420
ESČP, Branko Hudorovič in Aleks Hudorovič proti Sloveniji ter Ljubo Novak in ostali proti Sloveniji, vlogi
št. 24816/14 in 25140/14.
421
Prav tam.
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Na neodzivnost Občine Grosuplje opozarja že Varuhinja v svojem Posebnem poročilu, 2012.
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društva Romi gredo naprej423, gre za manjše romsko naselje, ki šteje okoli 23 prebivalcev.
Vodovodne napeljave ni, imajo pa cisterne z vodo, ki jim jih pripeljejo gasilci. Podatkov o
tem, na kakšen način, kako pogosto to storijo in kakšna je kakovost vode, nimamo.
Pridobljene informacije o stanju v naselju v Dobruški vasi, ki šteje približno 250 prebivalcev,
si popolnoma nasprotujejo. Glede na poročilo Posebne poročevalke424 in na poročilo AI425 naj
bi bila nekatera gospodinjstva priključena na javno vodovodno omrežje, drugi prebivalci
dobijo vodo pri sosedih, nekateri pa sploh nimajo dostopa do čiste pitne vode v bližini
prebivališča. Trditve smo preverili na občini Škocjan426, kjer so nam zagotovili, da je v naselju
dostop do vode urejen. Izpostavili so, da problema z oskrbo z vodo ni, v potrditev pa
povedali, da naj bi nekateri imeli celo pralne stroje. Poudarili so tudi, da so naselju zagotovili
sanitarije, vendar zgolj njihova postavitev ni dovolj, saj je težava na strani Romov. Težko naj
bi jih bilo pripraviti k dejanski uporabi sanitarij, saj kljub temu preferirajo ustaljeno uporabo
narave.
Občina je prebivalcem romskega naselja zagotovila dostop do vode v obliki javno dostopne
pipe šele po večkratnem posredovanju Varuhinje za človekove pravice. Postopek reševanja
problematike dostopa do vode se je pri Varuhinji pričel leta 2011 s pobudo podpredsednice
Sveta romske skupnosti. Ob ogledu naselja je Varuhinja ugotovila, da nekateri Romi živijo
brez dostopa do vode in sanitarij ter elektrike. Ugotovila je tudi, da take razmere, predvsem
pomanjkanje vode, resno ogrožajo zdravje romskih prebivalcev. Varuhinja je županu občine
predlagala začasen ukrep zagotovitve pitne vode s cisterno. Župan predloga ni izpolnil, saj
naj ne bi bilo ustrezne zakonske podlage za ukrepanje. Varuhinja se je s sklicevanjem na
ZRomS-1427 obrnila na Vlado RS in predlagala njeno posredovanje oz. ukrepanje. Kot župan je
tudi Vlada pobudo za ukrepanje zavrnila, saj po njihovem mnjenju ZRomS-1 obveznosti
posredovanja Vlade ne ureja dovolj natančno, poleg tega pa bi s tem posegla v izključno
pristojnost občin. Varuhinja je odgovor Vlade zavrnila in poudarila, da Romi še vedno nimajo
zagotovljenega dostopa do vode. V tem primeru gre za diskriminacijo in neuresničevanje
423

Romsko društvo Romi gredo naprej, Bivanjske razmere v naseljih, dostopno na: http://www.srce-mepovezuje.si/romigredonaprej/index.php?lng=sl&t=o-nas&id=5339 (15. 7. 2015).
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de Albuquerque, Poročilo posebne poročevalke ZN, 2010.
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Amnesty International, Vzporedna življenja, 2011.
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Telefonski pogovor s svetovalko za kmetijstvo, upravne zadeve in romsko tematiko na občini Škocjan (dne
13.12.2014).
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5. Člen ZRomS-1.
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človekove pravice do vode. Za preprečevanje diskriminacije in in zagotavljanje človekovih
pravic je odgovorna Vlada, ki se ne more sklicevati na pristojnost občin. 428 Vlada je na
ugotovitve Varuhinje odgovorila, da ''Spoštovanje pravice dostopa do pitne vode, ki izhaja
tako iz domače kot mednarodne zakonodaje, pomeni zagotovitev javnega dostopa oziroma
dostopa na javnem priključku (glede tega so se strinjali predstavniki Ministrstva za zunanje
zadeve, Ministrstva za okolje in prostor, Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije in
Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti na delovnem sestanku, ki je potekal dne 13.
7. 2011 v Uradu Vlade Republike Slovenije za narodnosti).''429 Na podlagi te ugotovitve se je
Vlada dogovorila z županom o postavitvi javnega vodovodnega priključka in se hkrati
zavezala, da bo v primeru nedelovanja občine ukrepala sama.430

5.2. Komunalna infrastruktura
Stara in dotrajana komunalna infrastruktura je eden od pomembnih vzrokov za različne vrste
onesnaženja voda. V tem smislu sta problematična tako kanalizacijski sistem kot tudi
vodovodno omrežje. Problem dotrajane infrastrukture pa ni povezan le s kakovostjo vode,
temveč tudi z njeno količino, natančneje z izgubami vode zaradi dotrajanega vodovodnega
sistema. Po podatkih iz NUV I se v vodovodnem sistemu v povprečju izgubi kar 25 odstotkov
vse načrpane vode.431 Nekatere ocene izgub so celo še višje.
Dr. Jože Panjan z oddelka za okoljsko inženirstvo na ljubljanski Fakulteti za gradbeništvo in
geodezijo pravi, da imam v Sloveniji v svetovnem merilu sicer kakovostno komunalno
infrastrukturo, ki pa je predvsem pri oskrbi s pitno vodo precej dotrajana in bo potrebna
obnove. Pri tem opozarja, da gre za zelo zahtevne gradnje, ki so zaradi zahtevnosti tudi zelo
drage.432
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Po mnenju nekaterih strokovnjakov pa bi morali stanje gospodarske javne infrastrukture
opredeliti kot nacionalni problem. Dr. Albin Rakar s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo je
prepričan, da je stanje katere od gospodarskih javnih struktur tako slabo, da je treba
premajhno vlaganje vanjo opredeliti kot razvojni problem na ravni države. Z njim se strinjajo
tudi strokovnjaki na ministrstvu za okolje in prostor, za katero je leta 2011 opravil raziskavo o
prispevku k trajnostnemu razvoju. Osredotočil se je na področje komunalne infrastrukture in
ugotovil, da ima vodovodni sistem zaradi starosti in neustreznega vzdrževanja »enormno
visoke izgube«. V slovenskih mestih se zgodijo povprečno trije lomi vodovodnih cevi na dan
in v treh četrtinah primerov je krivo dotrajano omrežje. Po njegovih ocenah se v omrežju
izgubi več kot tretjina načrpane vode. »Leta 2010 kar 47 milijonov kubičnih metrov načrpane
pitne vode ni prišlo do uporabnika, kar bi ob dnevni potrošnji sto petdeset litrov na osebo
zadoščalo za preskrbo dodatnih osemsto petdeset tisoč prebivalcev«. Po njegovi oceni bi
morali v državi samo za obnovo dotrajanih vodovodnih omrežij v naslednjih petih letih
investirati 143 milijonov evrov, v naslednjih desetih pa še dodatno milijardo evrov. To so
zgolj sredstva, potreba za vzdrževanje trenutnega stanja oziroma preprečitve nadaljnjega
slabšanja situacije.433

5.3 Prednosti in pasti privatizacije
Glede na pomanjkljivo pravno ureditev in slabo stanje infrastrukture434 se bomo z
vprašanjem privatizacije vode in vodnih storitev v prihodnosti najverjetneje srečali tudi v
Sloveniji. Na tem mestu bi zato želeli opozoriti na nekatere možne praktične posledice
prepustitve določenih dobrin osebam, katerih primarni cilj ni javni interes, temveč
maksimizacija dobička.
Zasebni sektor je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja postopoma začel privatizirati javni
sektor (tako v smislu materialne, kot formalne privatizacije435). Nov pristop so pod
neoliberalistično idejo zagovarjali tako politiki kot mnogi ekonomisti, saj naj bi bil trg
najboljši regulator za katerokoli dobrino. To je vodilo v prepričanje, da javna oskrba
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predstavlja povsem nepotrebno breme.436 Kljub temu se v okoljih, kjer je oskrba s pitno vodo
že privatizirana ali želja po tem še naprej ostaja, v zadnjih letih pojavljajo prizadevanja 437, da
se spet vzpostavi javna oskrba.438
Negativne izkušnje s privatizacijo, kot so slabo gospodarjenje, nezadostne investicije v
infrastrukturo, občutno povišanje cen, netransparentost itd.439, so jih prepričale, da je država
oz. lokalna skupnost (naj)bolj primeren regulator na tem področju. Prehod ni vedno
enostaven in lahko povzroči visoke stroške - Buenos Aires mora npr. plačati nadomestilo za
predčasno odpoved pogodbe z zasebnim podjetjem440, v Berlinu so investirali ogromne vsote
davkoplačevalskega denarja v odkup dveh zasebnih podjetij441 ipd..
V Italiji so se javne službe, ki so zagotavljale dostop do pitne vode, spremenile v delniške
družbe, katerih del se je preoblikoval v zasebne. Voda se ni več dojemala kot javna dobrina,
cene so se močno povišale, investicije v infrastrukturo so se znižale. Pritiski po privatizaciji
vode so se stopnjevali vse do leta 2011, ko so se Italijani na referendumu s 96 odstotki glasov
izrekli proti privatizaciji vode. Z referendumom se sicer ni dosegla prepoved vključevanja
zasebnega sektorja, vendar izjemno enotno glasovanje, jasno kaže, da prebivalstvo
nasprotuje privatizaciji vode.442
V Boliviji443 so bili zaradi zadolženosti države primorani privatizirati javni sistem vodovoda,
saj je tako zahtevalo trenutno v Evropi še kako aktualno načelo vsesplošnega varčevanja.
Privatizacija je prinesla občuten dvig cen, obračunana je bila celo deževnica. Prebivalci so se
temu odločno uprli in dosegli vrnitev vodovoda pod lokalno oblast.444
Zgled so vzpostavili v Parizu, kjer so dokazali, da je javno lastništvo učinkovitejše, val pa se je
uspešno razširil po celotni Franciji. Župan Pariza, Bertrand Delanoë je leta 2008 prekinil
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pogodbo z dvema zasebnima podjetjema445, Suez in Veolia446, ki sta prebivalce oskrbovala z
vodo vse od leta 1985.447 Leta 2010 je področje prevzelo podjetje v javni lasti448, Eau de Paris
oz. kasneje preimenovano v Établissement Public à caractère Industriel et Commercial
(EPIC), ki vse od takrat predstavlja vzor za preostala mesta449, saj ponuja enako kakovostno
vodo za nižjo ceno. Pariz je že v prvem letu s tem prihranil 35 milijonov evrov in znižal vodno
tarifo za 8 odstotkov.450 Študija iz leta 2013 je to dejstvo potrdila in dokazala, da je voda
cenejša v tistih mestih, kjer je njeno upravljanje pod javno in ne zasebno oskrbo. 451 Privatna
podjetja so namreč svoj dobiček usmerila tudi na druga področja, javno podjetje pa dobiček
reinvestira (le) v sistem oskrbe z vodo.452 Podjetje Eau de Paris je z občino sklenilo sporazum
o visokih standardih manegementa in večjem nadzoru občine nad poslovanjem podjetja
(popolna finančna transparentost). Tudi distribucija vode je tako postala učinkovitejša, saj le
eno podjetje ustvarja enotnost in povezavo med sektorji, v preteklosti pa je zaradi večjega
števila podjetij na istem področju prihajalo do kolizij med interesi. Reforma je v prid tudi
finančno ogroženim, predvsem brezdomcem, saj podjetje uvaja sistem socialnih subvencij.
Dejstvo, da je v določenih primerih, predvsem pa na področju javnih dobrin primernejša
javna oskrba in ne zasebna, so spoznali tudi v Berlinu. Delna privatizacija oskrbe z vodo se je
v Berlinu pojavila leta 1999, ko je bil skoraj 50-odstotni delež Berlinwasser Holding AG
(BWH), lastnika Berliner Wasserbetriebe Anstalt öffentlichen Rechts (BWB), prodan dvema
zasebnima podjetjema RWE in Veolia.453 S tajnim dogovorom se je (kljub manj kot
polovičnem deležu) vzpostavil nadzor nad BWBjevim upravljanjem, preko tajnih pogodb pa
so se zagotovili veliki dobički.454 Postopek je bil v javnosti kritiziran zaradi nedemokratičnosti
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in tajnosti.455 Pogodba je bila izjemno sporna, saj ni prinesla potrebnih investicij, le občutno
povečanje cen storitev.456 To je leta 2011, na pobudo skupine ''Berliner Wassertisch''
povzročilo referendum, ki je zahteval objavo pogojev pogodbe in vrnitev vode v javno
upravljanje. Po uspešnem referendumu, je bila berlinska vlada prisiljena spremeniti
obstoječo situacijo.457 Leta 2012 in 2013 se je Berlin odločil za odkup deležev v lasti RWE in
Veolie, ter prekinil pogodbo in s tem dosegel vrnitev oskrbe z vodo berlinski javnosti. Kljub
spremembi lastniškega deleža pa je na dejanski ravni organizacija ostala enaka in še naprej
ostaja izjemno zapletena.458 Sredstva za odkup so bila namreč pridobljena s 30 letnim
posojilom, ki ga bodo z določenimi tarifami za uporabo vode odplačevali sami uporabniki, kar
predstavlja veliko breme in finančne probleme za prihodnost.459 Privatizacija vode se je
končala, vendar pa se njeno upravljanje dejansko ni spremenilo. Tako se za večjo
demokratičnost in dejansko vrnitev k javni oskrbi, javnost z raznimi kampanjami bori še
naprej.460
Privatizacija torej pomeni prehajanje dobrin in javnih služb iz javnega v zasebni sektor.461 V
tem smislu lahko govorimo o formalni in materialni privatizaciji: za formalno gre pri
privatizaciji izvajanja javnih služb, pri materialni pa za privatizacijo dobrin.462 Za nadaljnje
izvajanje moramo najprej razločevati med privatizacijo, liberalizacijo in deregulacijo. Pri
liberalizaciji gre za uvajanje tržnih zakonitosti v določene javne službe. Praviloma vodi v več
regulacije, ker moramo za tržno zagotavljanje javnega interesa določiti več pravil, saj trg sam
po sebi javnega interesa ne more zagotavljati. Deregulacija torej pomeni zmanjšanje pravil za
izvajanje javne službe, s tem pa to javno službo približamo splošni gospodarski dejavnosti. Do
tega pride, ko je trg sam sposoben izpolnjevati potrebe državljanov.
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Pod pavšalno oznako privatizacija vode lahko govorimo o privatizaciji treh dobrin. Lahko gre
za privatizacijo vodnega vira, torej vodnega telesa. Kot smo že zapisali, voda v slovenskem
pravnem redu velja za javno dobro, kar pomeni, da mora biti pod enakimi pogoji dostopna
vsem. Na samem vodnem telesu zasebna lastnina po Zakonu o vodah sploh ni mogoča,
medtem ko se pravila o javnem dobrem nanašajo na vodna in privodna zemljišča ne glede na
lastnika (zasebni ali javni). V praksi je to uporabno npr. pri dostopanju do potokov in jezer,
medtem ko voda iz vodovoda ne šteje kot javno dobro v tem smislu, saj gre ta t.i. posebno
rabo vode, za katero je treba dobiti vodno dovoljenje. Poleg samega vodnega vira pa lahko
govorimo tudi o privatizaciji infrastrukture ali o privatizaciji zgolj izvajanja javne službe.
Velja opozoriti, da obstajajo različni pogledi, recimo OECD463 in pripravljalci464 evropske
Koncesijske direktive465 za privatizacijo štejejo le materialno privatizacijo, medtem ko
prenosa (npr. s koncesijo) izvajanja javnih služb na zasebni sektor ne štejejo za privatizacijo,
ker nič ne preide iz državnega lastništva v zasebno.
S pravnega vidika lastninska pravica preide le pri materialni privatizaciji, torej ko javni lastnik
proda vodni vir ali vodno infrastrukturo zasebniku v samostojno, od javne oblasti neodvisno
upravljanje. Politično je ta oblika privatizacije zelo občutljivo vprašanje, zato se oblast
ponavadi odloča za podeljevanje koncesij, pri katerih vodni vir infrastruktura ostaneta v javni
lasti, upravljanje infrastrukture in izvajanje javne službe pa javna oblast (koncedent) s
pogodbo za določen čas prenese na osebo zasebnega prava (koncesionar). 466 Te vrste
pogodb se sklepajo za daljši čas, zato z ekonomskega vidika467 tudi tu javna lastnina preide v
zasebno sfero, čeprav le za določen čas. V tem obdobju ima namreč zasebnik izključno
pravico do uporabe infrastrukture. S tem se strinja tudi nekdanji predsednik Ustavnega
sodišča, dr. Janez Čebulj, ki koncesijo opisuje kot obliko privatizacije javnih služb: “Koncesija
ima formalni vidik (akt kot podlaga za podelitev koncesije) in materialni vidik (dejavnost, ki jo
na podlagi koncesije izvaja koncesionar). Pri koncesiji gre za prenos izvajanja dejavnosti, ki je
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v izključni pristojnosti države, v zasebno sfero. Gre torej za eno od oblik privatizacije javnih
služb.”468
Koncesija naj bi bila kompromis, ki združuje najboljše javenga in zasebnega izvajanja javne
službe - omogoča konkurenco pri pridobivanju in hkrati vzpostavljajo dodatni nadzorni
mehanizem, tj. koncesijsko pogodbo.469 V praksi pa se je pokazalo, da je resnična konkurenca
med kandidati omejena na nekaj velikih družb, ki se specializirajo za sklepanje koncesij.470
Tudi koncesijska pogodba ni idealna oblika regulacije, kajti težko si je predstavljati lokalno
pravno službo, kako uspešno nastopa proti pravnim oddelkom zasebnih gospodarskih družb,
ki se specializirajo za sklepanje koncesij.471 Brez specializiranega znanja občina kot koncedent
pogosto težko predvidi daljnosežne posledice pogodbenih določb, medtem ko je zelo
verjetno, da jih bo koncesionar z več izkušnjami lažje izkoristil.
Določene slabosti se sicer da odpraviti, zlasti s sklepanjem koncesij za krajši čas, vendar je to
možno le pri koncesijah za izvajanje storitve ali dejavnosti.472 Ta oblika koncesij, ki se
uporablja tudi za gospodarske javne službe (tudi oskrbo z vodo), je pri nas najpogostejša in
se običajno sklepa za krajši čas.473 Problem nastane, kadar se želi država vsaj delno
razbremeniti stroškov velikih investicij v gradnjo ali obnovo infrastrukture in v ta namen z
zasebnikom sklene t.i. build-operate-transfer (BOT) koncesijo.474 Pri teh koncesijah zasebnik
vloži del sredstev, potrebnih za izgradnjo, v zameno pa mu država prepusti v upravljanje
infrastrukturo, s katero si koncesionar povrne del vložka. Ker gre pri tovrstnih investicijah za
visoke zneske, mora zasebnik za povrnitev stroškov infrastrukturo dobiti v upravljanje dlje
časa (običajno za 30 let), kar pa se z vidika uporabnika že močno približa “klasični”
privatizaciji.475
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Čeprav se dobava določenih dobrin lahko zadovoljivo izvaja na trgu, oskrba s pitno vodo ni in
morda nikoli ne bo primerna za to obliko izvajanja.476 Ena najpomembnejših razlik med
dobavo vode in drugih dobrin je namreč ta, da je voda (skupaj z zrakom) vir življenja, ki izhaja
neposredno iz narave. Kot taka ima nekaj “napak”, ki onemogočajo učinkovito delovanje
trga. Trg namreč sam po sebi tudi v teoriji ne more rešiti vseh problemov državnega
lastništva, ampak morajo biti za to izpolnjeni nekateri pogoji: tako na strani ponudnikov kot
povpraševalcev moramo imeti čisto konkurenco brez monopolov, pomemben je obstoj
popolnih substitutov dobrine in možnost prehajanja ponudnikov in povpraševalcev med
različnimi (geografskimi) trgi.477
Problem je, ker so izviri pitne vode oblika naravnega monopola.478 Voda je vezana na različne
naravne hidromorfološke pogoje, brez katerih naravnega izvira ni možno ustvariti. Lahko
imamo le nekaj izvirov za celotno državo.479 Obstaja možnost transporta vode med
nekaterimi kraji, vendar je voda neprimerna za daljši transport zaradi visokih stroškov in
pokvarljivosti, zlasti na dolgi rok.480 Poleg tega pa za razliko od npr. optičnih kablov za
podatkovni prenos pri ceveh ni možno poljubno menjavati dobaviteljev. Vodna
infrastruktura je vezana na eno zajetje oz. izvir in iz zgoraj omenjenih razlogov ni verjetno, da
bi nekdo z drugega konca države prevažal zadostne količine vode za preskrbo celega (dela)
mesta, saj to stroškovno enostavno ni učinkovito oziroma je učinkovito le na zelo majhnih
geografskih območjih.
Na strani ponudnika imamo tako absoluten monopol, neodvisno od lastništva dobavitelja.
Vendar za razliko od javnega lastnika, zasebnika vodi želja po dobičku. 481 V kolikor nima
konkurence, se tudi z nikomer ne bori za stranke in njegova želja po učinkovitem upravljanju,
vzdrževanju infrastrukture in skrbi za kakovostno vodo upade, saj to enostavno ni potrebno celo več, uvajanje inovacij na trgu brez konkurentov ekonomsko pomeni le zajedanje v
dobiček.482 Če želi povpraševalec zamenjati dobavitelja, se mora preseliti v drugo geografsko
enoto, kar je za človeško bitje naporno, pogosto celo povsem nemogoče dejanje, saj ima v
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kraju bivanja stanovanje, službo in socialne stike. Drugih možnosti “kaznovanja” ponudnika
za nezadostno ponudbo pa povpraševalec nima, saj pitna voda za človeka nima substituta vsak človek potrebuje določeno količino za golo preživetje. Monopolni ponudnik je torej
soočen z neomejenim povpraševanjem.
Pri pitni vodi imamo vedno monopol na področju zagotavljanja temeljnih človekovih potreb.
Vendar je monopol javnega lastnika vseeno nekoliko varnejša rešitev, saj deluje v javnem
interesu in je upravljan (ne le nadzorovan) s strani javnih oblasti. Privatni lastnik in ponudnik
pa deluje zlasti v interesu maksimizacije dobička in zato izkoristi svoj monopol za lastno
korist. Cene storitev se zvišajo - zaradi neelastičnosti povpraševanja se stranke temu ne
morejo izogniti.483 To najbolj udari revnejše.484 Pri običajnih dobrinah lahko predpostavimo,
da bodo revnejši pač zmanjšali svojo porabo dobrine na količino, ki si jo lahko privoščijo.
Vendar porabe vode ne moremo zmanjšati pod nujno količino, ki jo kot človeška bitja
potrebujemo za preživetje.485 Negativne vplive privatizacije na revne ugotavlja tudi Svetovna
banka v številnih poročilih.486 Poleg tega pa vprašanje vode ni le vprašanje preživetja
posameznika - je tudi vprašanje zagotavljanje javnega zdravja, saj se ob pomanjkanju pitne
vode neprimerno hitreje začenjo širiti epidemije in bolezni.487
Neposredno z javnim zdravjem je povezano tudi vprašanje upravljanja z vodo kot naravnim
virom. Voda je namreč povezana v hidrološke sisteme, znotraj katerih so različni tokovi
povezani in vplivajo en na drugega - onesnaženje vira na neki točki lahko hitro pomeni
onesnaženost večjega dela celotnega sistema.488 Če imamo dobavo vode znotraj nekega
sistema razdeljeno med več zasebnikov (npr. v nekem območju v vsakem naselju dobavlja
vodo drug zasebni dobavitelj), posameznemu dobavitelju ohranjanje pitne vode iz
ekonomskega vidika ni tako pomembno.
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Vprašanje se postavi tudi pri vzdrževanju infrastrukture.489 Monopolist mora zaradi svojega
položaja poskrbeti le za minimum vzdrževanja, ki še zagotavlja dobavo vode. Splošno
sprejeto je, da so (neregulirani) zasebni monopoli glede standardov storitve in investicij
bistveno manj ugodni za stranke.490 Bolj zanimiv primer so npr. koncesijske pogodbe, ki se
sklenejo za določen čas. Koncesionarju se na začetku morda celo splača investirati v
izboljšave infrastrukture, če meni, da bo lahko zato zvišal cene in nadomestil investicijo ter
povečal dobiček. Bližje kot smo izteku pogodbe, manj je verjetno, da bo koncesionar uspel
povrniti vložek in zato je glede na ekonomske razloge manj verjetno, da bo dejansko vlagal,
saj bi s tem žrtvoval dobičke in premoženje.491 Ker so infrastrukturni projekti eni največjih, z
zelo dolgim obdobjem povračanja vložka, se ta “točka preloma” lahko zgodi že zelo zgodaj v
času trajanja pogodbe. 492
Tudi brez koncesijskih pogodb je posebnost investicij v (novo) infrastrukturo v tem, da so
zelo tvegane.493 Lahko se zgodi, da ocenjena vrednost projekta naraste in zahteva višji
vložek, če se pojavijo nepričakovane ovire pri gradnji. Skozi dolgo obdobje se lahko uresničijo
valutna tveganja ali se spremenijo obresti. Problem je vprašanje možnosti povračil vloženih
sredstev - investicija je dolgoročna, zato vedno obstaja možnost, da se bo povpraševanje v
tem času bistveno spremenilo494, da bo na trg vstopil nov konkurent in podobno. Poleg tega
investicije v (vodno) infrastrukturo niso prenosljive; če so poslovni rezultati slabši od
pričakovanih, investitor ne more izkopati cevi in jih prestaviti nekam, kjer bi bili donosi
višji.495
Če je včasih veljalo, da javno infrastrukturo zaradi finančne zahtevnosti in počasnega
povračanja investicije lahko gradi le javna oblast, se danes zasebne investitorje razume kot
rešitelje že tako preobremenjenih in prezadolženih javnih proračunov.496 Vendar tveganje in
počasno povračanje sredstev ostajata, hkrati pa zasebni investitor nima prednosti državnega
proračuna (ta je obsežen, hkrati pa tudi povečini zelo zanesljiv dolžnik, ki le v izjemnih
489
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primerih propade). Zato bo investicija zasebnika pogojena z bistveno višjo zahtevano
donosnostjo svojega vložka. V kolikor država te donosnosti ne more zagotoviti in so tveganja
po oceni zasebnikov prevelika, infrastrukture pač ne bodo gradili in bo to ostalo breme
države. Ker pa je gradnja infrastrukture tudi pomembno politično vprašanje, obstaja velika
možnost, da bo država pristala na trenutno ugodnejšo rešitev - gradnjo infrastrukture s
pomočjo zasebnika, čeprav jo bo zaradi izpolnjevanja pogojev, postavljenih s strani
zasebnika, dolgoročno to stalo več.497
Regulacijski režim bi moral zajemati štiri ravni.498 Osnovne koncepte in razmerja med državo,
ki ima odgovornost zagotavljati vodo, lastnikom vodnih virov, izvajalcem javne službe in
porabnikom naj bi določali zakoni, določena temeljna razmerja tudi Ustava.499 To vključuje
ureditev (ne)lastninskega koncepta vode, delovnopravno in davčno zakonodajo, delitev
obveznosti med državo, lokalno skupnostjo in izvajalcem ... Poleg splošne ureditve je
potrebno kakovostno določiti tudi pravila okoljskega in vodnega prava, zlasti v smislu
upravljanja z naravnimi viri in določitve kakovosti vodnih virov.500 Vzpostaviti je potrebno
tudi učinkovit nadzor, ki skrbi za dosledno izvajanje predpisov. Zadnji vir pa so konkretne
koncesijske pogodbe.501
Splošna regulacija je vselej rezultat bolj ali manj intenzivnega lobiranja različnih, pogosto
zasebnih interesov.502 Ponavadi predstavlja minimalni standard omejevanja, na katerega
zainteresirani (seveda posredno preko zastopnikov v zakonodajnem telesu) pristanejo. Gre
za ravnovesno točko med javnim in zasebnim interesom, ki se zaradi ekonomske premoči
skoraj vedno nagiba v korist slednjih.503
Problematična pa je tudi konkretna, pogodbena regulacija, kjer se občine pogajajo s
specializiranimi pravnimi oddelki zasebnih gospodarskih družb, ki želijo iz trgovanja z javnim
partnerjem potegniti čim več koristi. Brez specializiranega znanja javna oblast pogosto težko
predvidi daljnosežne posledice pogodbenih določb, medtem ko je bolj verjetno, da jih bo za
to področje specializirana zasebna družba toliko lažje izkoristila.
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V Sloveniji je regulacija na tem področju glede določenih vidikov neobstoječa oziroma zelo
pomanjkljivo urejena, posledično pa tudi ni vzpostavljenega učinkovitega nadzora. Velik del
pristojnosti je na lokalnih skupnostih in čeprav gre za vprašanje zagotavljanja temeljnih
pogojev človekovega življenja, so obsežna področja urejena povsem neenotno, npr. kako se
zagotavlja voda naselitvenim območjem z manj kot 50 prebivalci. To je z vidika odgovornosti
države, da zagotavlja dostop do pitne vode in uresničuje človekove pravice, povsem
nedopustno, saj nima nobenega pregleda nad oskrbo lastnih prebivalcev z vodo. Če se
dotaknemo še vprašanja konkretnega urejanja, za katerega je pri nas povsem samostojna
lokalna skupnost - Slovenija z dvema milijonoma prebivalcev ima več kot 200 občin.504 Nekaj
je spodobno velikih in s primerno usposobljenim kadrom, bistveno več pa je “mikro”
občin505, ki imajo morda zaposlenega enega pravnika, ali pa je za področje javnih naročil in
javno zasebnih partnerstev zadolžen celo kdo brez primerne izobrazbe. V kolikor bi prišlo do
sklenitve koncesijske pogodbe z zasebno družbo, si je težko predstavljati, kako taka oseba
konkurira pravnim strokovnjakom, ki se specializirajo za doseganje čim večje koristi svoje
stranke. Seveda je to večplasten problem, tudi rezultat ureditve lokalne samouprave, vendar
so posledice lahko katastrofalne za več sto ali celo tisoč prebivalcev, ki jih zaradi pomanjkljive
koncesijske pogodbe doletijo. Največji problem je v tem, da država nezadostno in nustrezno
regulira obveznosti izvajalca javne službe. Privatizacija dobave vode ali celo formalna
privatizacija infrastrukture je lahko ob primerni regulaciji (ne nujno samo v koncesijski
pogodbi) povsem primeren način izvajanja javne službe, vendar te primerne regulacije
nimamo. V Sloveniji je potrebna celostna ureditev obveznosti dobavitelja vode ter ureditev
obveznih sestavin koncesijske pogodbe, ki bi bila v pomoč občinam.
Izsledki raziskav kažejo, da privatizacija v najboljšem primeru poveča učinkovitost le na
mikroekonomski ravni, torej na ravni podjetja.506 To pomeni zlasti večjo učinkovitost dela in
posledična odpuščanja. Za dosego ciljev, ki jih kot vzgibe navajajo zagovorniki privatizacije, je
od oblike lastništva neprimerno bolj pomemben kriterij obstoj konkurence, ki spodbudno
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deluje na lastnike in dobavitelje dobrin.507 Ker gre pri vodi za naravni monopol, privatizacija
za dosego željenih ciljev tako sploh ni pravo sredstvo.
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6. Predlogi ukrepov za izboljšanje stanja v Sloveniji

6.1. Ukrepi in predlogi v okviru obstoječe ureditve

6.1.1. Razširitev dobrih praks reševanja romske problematike

Priporočila, mnenja in poročila mednarodnih organov in teles, kot tudi sprejem NPUR jasno
kažejo na to, da so RS oz. njeni organi seznanjeni s stanjem romskega prebivalstva in
problematiko dostopa do vode. Odgovornost za pravno in komunalno ureditev romskih
naselij508 je v prvi vrsti na občini, vendar dejansko stanje nakazuje na to, da občine ne
izpolnjujejo svojih obveznosti. Razlogi za to so različni, med drugim nenaklonjenost
večinskega prebivalstva oz. občanov in posledično tudi manj politične volje. Do trenj prihaja
tudi v romskih naseljih, med samimi romskimi prebivalci, zaradi česar je vzpostavitev dialoga
in iskanje skupne rešitve, oteženo. Marsikatera občina nima na voljo kadrov, ki bi bili
ustrezno strokovno podkovani, prav tako jim primanjkuje denarja, saj so državna sredstva
zelo okrnjena.

509

Ne glede na to mora Vlada, kadar so očitno kršene človekove pravice in

temeljne svoboščine, obvezno posredovati, saj to obveznost narekujejo vse relavantne
mednarodne pogodbe, ki zavezujejo Slovenijo, kot tudi nacionalna ureditev. URS510 jasno
določa, da je za zagotavljanje človekovih pravic odgovorna država. Določene obveznosti, npr.
zagotavljanje pitne vode, sicer država podeli lokalni samoupravi, vendar se s tem ne
razbremeni svoje odgovornosti, ki izhaja iz URS. Poleg tega ZRomS-1 določa situacijo, ki
zahteva posredovanje Vlade.511 Nezagotavljanje čiste pitne vode zagotovo ogroža zdravje
romskih prebivalcev. 512
Posredovanje Vlade bi sicer poseglo v dosedanja prizadevanja in poskuse občin za sistemsko
rešitev, vendar pa razmere kažejo na prepočasno reševanje problemov, zato bi morala Vlada
sama nujno ukrepati in poskrbeti za učinkovitejše zagotavljanje človekovih pravic.
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Temu stališču je Vlada pravzaprav že pritrdila v primeru reševanja problematike Dobruške
vasi.513 Iz utemeljene predlagane (in dosežene) rešitve je razvidna (politična) obveza Vlade k
zagotavljanju dostopa do čiste pitne vode oz. k posredovanju ob nezagotavljanju dostopa do
čiste pitne vode s strani občin.
Postavitev javne pipe oz. zagotovitev cisterne, ki bo lahko v zadostnih količinah z vodo
oskrbovala vse prebivalce romskega naselja in končala kršitve človekovih pravic je nujen
ukrep, ki ga je potrebno izvršiti nemudoma in na vseh območjih (ne le v posameznih naseljih,
kot npr. Dobruška vas), kjer posamezniki še vedno nimajo dostopa do vode. Pri tem je treba
opozoriti, da omogočen dostop do vode doseže svoj namen le, če je ta voda ustrezne
kakovosti in zagotovljena v zadostnih količinah.
Tak pristop (postavitev javne pipe ali cisterne) pa je le začasne narave, kar tudi Vlada sama
poudari v odgovoru Varuhinji.514 Neučinkovitost občin kaže na potrebo posredovanja Vlade
tudi na ravni sistemskih in ne le začasnih rešitev. Z aktiviranjem Strokovne skupine za
reševanje prostorske problematike romskih naselij v okviru MOP in izdelanimi elaborati je bil
storjen pomemben korak v pravo smer, vendar je treba v sodelovanju z občinami hitreje najti
sprejemljive in učinkovite rešitve, saj gre v teh primerih za kršitev človekovih pravic.
Ena izmed možnosti posredovanja v okviru sistemskih rešitev je prej opisano aktiviranje
Vlade v primeru neaktivnosti lokalnih skupnosti in pomembneje (!) določitev sankcij občinam
ob neupoštevanju programov, ki bi jih oblikovali sami ali pa s pomočjo smernic, ki bi jih
posredovala država. Občine mnogokrat opozarjajo na primanjkovanje denarja, zato bi bilo
treba urediti ustrezno prerazporeditev sredstev in uvesti ustrezen nadzor nad porabo
namenjenega denarja.
Najpomembnejša ovira (poleg pomanjkanja finančnih sredstev), s katero smo se soočili
tekom raziskovanja, je odsotnost (uradnih) evidenc o stanju romskih naselij. Ob iskanju
točnih podatkov o številu naselij, o njihovih velikostih, o pravni in komunalni urejenosti ipd.
smo naleteli na različne odgovore515, na ocenjene vrednosti, nikakor pa ne na točne, ažurne
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in preverjene podatke. Nujno je treba začeti z zbiranjem in preverjanjem vseh podatkov in
uvesti evidence, kajti le na ta način se lahko dosledno in pravilno ugotovi, kakšne so
najprimernejše rešitve.
Pri iskanju rešitev je izjemno pomembna vzpostavitev dialoga in sodelovanje z romskimi
skupnostmi ter kampanje proti diskriminaciji Romov, predvsem v JV delu Slovenije. Dejstvo
je, da se Romi lahko ustrezno vključijo v družbo, kot je to vidno v Prekmurju. Potrebno je
ugotoviti, kako in zakaj je prišlo do takih razlik med Romi v različnih delih Slovenije ter na
podlagi tega poskusiti uspešne pristope uporabiti na vseh območjih.
Eden izmed možnih pristopov, za katerega si prizadeva vlada, je legalizacija in ureditev
lastništva obstoječih naselij. S tem bi lahko zakonito uredili javne komunalne priključke, Romi
pa bi bili zavezani k spoštovanju in ravnanju z njimi kot ostalo prebivalstvo.
V Trebnjem so bili storjeni pomembni koraki k reševanju problematike preko sodelovanja s
skupnostjo in legalizacije zemljišč in objektov, v katerih živijo Romi. Večina prebivalcev
Trebnjega ima dostop do pitne vode. Tisti, ki nimajo urejenih svojih komunalnih priključkov
za dostop do vode, lahko uporabljajo priključke sosedov. Poleg urejenega dostopa do vode
pa bo v prihodnosti treba urediti še sanitarije, saj naj bi bila polovica romskega prebivalstva v
Trebnjem še vedno brez njih.516
Primer, kjer se problematike ne rešuje zadovoljivo in celovito, je občina Grosuplje. Na
njenem območju imajo po podatkih elaborata517 romska naselja (z izjemo enega - Ponova
vas) zagotovljeno vodo preko javnega vodovoda.518 Kljub temu njihov način življenja ostaja
še naprej skoraj nespremenjen. Infrastruktura je sicer urejena, barake so zamenjale hiše,
vendar Romi ostajajo na obrobju Grosuplja, vključenost otrok v osnovno šolo je na izjemno
nizki stopnji, okoliško prebivalstvo jih še vedno ne sprejema itd.
Proces legalizacije in/ali spreminjanja lastništva pa ni primerna rešitev za vsako romsko
naselje. V občini Novo mesto so npr. Romi ob pridobitvi lastništva nad zemljiščem ''izkoristili''
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situacijo za zastavo, ali kredit ipd., namesto, da bi na novo pridobljenem zemljišču gradili.519
Tako se državno ali občinsko lastništvo nepremičnin, na katerih stojijo romska naselja,
pogosto izkaže za bolj primerno rešitev. Ena izmed rešitev bi bila vzpostavitev stavbne
pravice, vendar pa zaradi plačilne nezmožnosti Romov tega ne morejo storiti. Po izvedenih
ukrepih, ki niso dosegli želenega učinka, so se v občini lotili vprašanja na drugačen in
celosten način. Župan je leta 2011 imenoval Komisijo za izdelavo Strategije za reševanje
romske tematike v Mestni občini Novo mesto. 520 V strategiji so člani komisije (predstavniki
vladnih in nevladnih organizacij) obravnavali in analizirali stanje na vseh področjih (npr.
zdravstva, šolstva, sociale..). Po natančni analizi o stanju Romov in njihovih naseljih
(lastniška, komunalna urejenost...) so v Strategiji predlagane konkretne možne rešitve in cilji,
ki jih bo občina v nadaljevanju sprejela oz. zasledovala.521

6.1.2. Možnost pravnih sredstev

6.1.2.1. Upravni spor

Eno od pravnih sredstev, ki se ga lahko uporabi za zagotovitev pravice dostopa do čiste pitne
vode, je upravni spor522.
Upravno sodišče lahko na podlagi URS523 in ZUS-1, če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo,
odloča v upravnem sporu tudi o zakonitosti posamičnih dejanj in aktov, s katerimi organi
posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznika.524 Takšen je tudi primer
nezagotavljanja dostopa do čiste pitne vode romskim naseljem s strani občin. Zaradi
pomanjkljive pravne ureditve tega področja na ravni zakona ali podzakonskih aktov ni jasno
vzpostavljena dolžnost občine, da posameznikom zagotovi dostop do pitne vode. Določeni so
le pogoji za izgradnjo vodovoda in priklop nanj, slednjih pa Romi ne izpolnjujejo. Zato z
519

Informacija je bila pridobljena ustno na Občini Novo mesto, na oddelku za prostorsko urejanje, dne 25.
Februarja 2015.
520
Jerič, Strategija reševanja romske tematike v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2013-2020, 2013.
521
Prav tam.
522
Upravni spor je posebni sodni postopek, v katerem sodišče preverja pravilnost in zakonitost delovanja
upravnih organov. Več v Androjna, Kerševan: Upravno procesno pravo, 2006, str. 635 in nasl.
523
Drugi odstavek 157. člena URS.
524
Prvi odstavek 4. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1), Ur. l. RS, št. 105/06, 26/07 – skl. US, 119/08 – odl.
US, 107/09 – odl. US, 62/10, 98/11 – odl. US in 109/12. Več o sodnem varstvu človekovih pravic, kršenih z
materialnimi dejanji organa v Androjna, Kerševan, op. cit., str. 800 in nasl.
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zahtevo po zagotovitvi oskrbe ne morejo uspeti v rednem upravnem postopku. Prav tako pa
nimajo možnosti ustavne pritožbe zaradi kršitve človekove pravice do vode, saj je ustavna
pritožba mogoča le zoper posamične pravne akte,525 ne pa tudi zoper materialne akte, torej
dejanja ali opustitve, s katerimi organi kršijo človekove pravice.
Tako bi Romi po 4. členu ZUS-1 na Upravno sodišče lahko vložili tožbo zaradi kršitve
človekovih pravic in temeljnih svoboščin z materialnim dejanjem oz. opustitvijo, saj jim niti
občina niti država nista zagotovili dostopa do pitne vode, s tem pa sta opustili dolžno
ravnanje – obveznosti zagotavljanja dostopa do čiste pitne vode.
V tožbi bi zatrjevali, da ima občina dolžnost zagotavljati pitno vodo, subsidiarno pa je zato
odgovorna država. S sklicevanjem na zgoraj omenjene mednarodne, regionalne in
nacionalne dokumente bi dokazovali obstoj človekove pravice dostopa do čiste pitne vode,
pri tem pa bi morali tudi podrobno opredeliti vsebino omenjene pravice in na kakšen način
bi se morala v konkretnem primeru zagotavljati. Posebej pomembno bi bilo dokazati, da sta
občina in država dolžni zagotavljati dostop do čiste pitne vode ne glede na naravo
posameznikovega bivališča. Pri tem bi se pritožniki lahko oprli na Splošni komentar št. 15, ki
podrobneje obravnava vsebino pravice do pitne vode526 in na (tujo) sodno prakso527, ki je že
priznala, da gre pri pravici do vode za človekovo pravico in opredelila na kakšen način mora
država zagotavljati pravico do vode.
V primeru ugoditve tožbi ima sodišče pooblastilo »ugotoviti nezakonitost akta ali dejanja,
prepovedati nadaljevanje posamičnega dejanja, odločiti o tožnikovem zahtevku za povrnitev
škode in določiti, kar je treba, da se odpravi poseg v človekove pravice in temeljne
svoboščine ter vzpostavi zakonito stanje.«528

525

Prvi odstavek 50. člena Zakona o ustavnem sodišču (ZustS), Ur. l. RS., št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 109/12.
526
Glej točko 2.1.2.1.1. Splošni komentar št. 15 k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih
pravicah.
527
Ibrahim Sangor Osman v Minister of State for Provincial Administration & Internal Security eKLR, 16.
november 2011; Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 18. 7.
2007.
528
Prvi odstavek 66. člena ZUS-1.

105

6.1.2.2. Postopek pred varuhom človekovih pravic

Institut Varuha človekovih pravic je namenjen varovanju človekovih pravic in temeljnih
svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih
pooblastil. Ne gre sicer za pravno sredstvo v pravem pomenu besede – postopek pri Varuhu
se ne konča z izdajo zavezujočega akta, s katerim bi bil oblastno ugotovljen obstoj kršitve
človekovih pravic in ki bi državo zavezal k odpravi teh kršitev. Varuhova pristojnost je
predvsem v opozarjanju na kršitve in podajanju priporočil v zvezi z možnimi načini odprave
teh kršitev. Kljub temu pa ne gre podcenjevati učinka Varuhovih poročil o kršitvah človekovih
pravic. Postopki pred Varuhom so namreč pogosto zelo odmevni in deležni precejšnje
medijske pozornosti. To lahko ustvari velik javni, pa tudi politični pritisk na organe, ki so
pristojni za odpravo kršitve, in jih na ta način sili k (hitrejšemu) ukrepanju. Tako je postopek
pred Varuhom lahko učinkovitejši in za posameznika, ki so mu bile kršene pravice, prijaznejši
način reševanja kot sodno varstvo. Kot rečeno pa poročila Varuha po učinku ne moremo
primerjati s sodno odločbo. Ugotovitev kršitve človekovih pravic s strani Varuha žal ne
pomeni, da bo kršitev zagotovo tudi odpravljena.529
Postopek pred Varuhom človekovih pravic se začne bodisi na lastno pobudo Varuha bodisi na
pobudo posameznika, ki meni, da so mu bile kršene človekove pravice. Vsakdo, ki meni, da
so mu s posamičnim pravnim aktom ali materialnim dejanjem organa kršene
človekove pravice ali temeljne svoboščine, lahko da pobudo za začetek postopka pri varuhu.
530

Postopek pri varuhu je neformalen in za stranke brezplačen.531

Vse pobude, naslovljene na Varuha, morajo biti podpisane in označene z osebnimi podatki
pobudnika ter vsebovati okoliščine, dejstva in dokaze, na katerih temelji pobuda za začetek
postopka. Pobudnik mora tudi navesti, ali je v zadevi že uporabil pravna sredstva in če,
katera.532

529

To se deloma kaže tudi v primeru oskrbe romskih naselij s pitno vodo, saj je na to problematiko Varuhinja
človekovih pravic že večkrat opozorila.
530
Prvi odstavek 9. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP), Ur. l. RS, št. 71/93, 15/94 – popr., 56/02
– ZJU in 109/12.
531
Tretji odstavek 9. člena ZVarCP.
532
Prvi odstavek 27. člena ZVarCP.
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Pobuda za začetek postopka se praviloma vloži pisno. Za vložitev pobude ni potrebna
posebna oblika ali pomoč odvetnika.533
Ko Varuh prejme pobudo za začetek postopka, opravi potrebne poizvedbe in na tej podlagi
lahko začne preiskavo.534 Po opravljeni preiskavi izdela osnutek poročila o svojih ugotovitvah
in ga posreduje prizadetim strankam, ki lahko v roku, ki ga določi Varuh, pošljejo svoje
pripombe ali predloge za dopolnitev ugotovitev v poročilu.535
Varuh v končnem poročilu navede svojo oceno dejstev in okoliščin posameznega primera ter
ugotovi, ali je šlo v obravnavanem primeru za kršitev človekovih pravic ali temeljnih
svoboščin ter na kakšen način so bile kršene oz. ali je šlo za drugo nepravilnost.536 Varuh
hkrati predlaga način, s katerim naj se ugotovljena nepravilnost odpravi. Pri tem lahko
predlaga, da organ ponovno izvede določen postopek v skladu z zakonom, predlaga
povrnitev škode ali predlaga drug način odprave nepravilnosti, ki je bila povzročena
posamezniku.537 Varuh lahko predlaga tudi uvedbo disciplinskega postopka zoper uslužbence
organov, ki so zakrivili ugotovljeno nepravilnost.538
Na podlagi določb ZVarCP bi lahko Romi na Varuha naslovili pobudo za začetek postopka.539
V njej bi navajali, da jim občina (posledično pa tudi država, ker ne ukrepa v primerih, ko
občina določene storitve ne zagotavlja) krši njihove človekove pravice in temeljne
svoboščine, saj jim ne zagotavlja dostopa do pitne vode in sanitarij, s tem pa krši tudi njihovo
pravico do osebnega dostojanstva.540
Že URS541 določa, da država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne
svoboščine, ZRomS-1 pa še posebej določa, da Romi uživajo posebne pravice, ki jim jih
morajo zagotavljati državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti.542

533

Drugi odstavek 27. člena ZVarCP.
Druga točka prvega odstavka 28. člena ZVarCP.
535
Prvi odstavek 38. člena ZVarCP.
536
Prvi odstavek 39. člena ZVarCP.
537
Drugi odstavek 39. člena ZVarCP
538
Tretji odstavek 39. člena ZVarCP
539
Podoben postopek je bil pred Varuhinjo že sprožen. Več o tem v poglavju 5.1.3.1.
540
Podrobneje o pravici do osebnega dostojanstva v poglavju 4.1.2.
541
5. člen URS.
542
Več o tem v poglavju 5.1.2.5.
534
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6.1.2.3. Postopek pred Odborom za ekonomske, socialne in kulturne pravice

Na podlagi Opcijskega protokola k MPESKP543 lahko na CESCR posamezniki ali skupine
posameznikov, ki so pod sodno pristojnostjo države pogodbenice tega protokola544 ter
menijo, da so jim bile kršene ekonomske, socialne in kulturne pravice iz MPESKP, ki jih je
zagrešila država pogodbenica, pošljejo obvestilo CESCR.545
CESCR obravnava obvestilo samo, če se prepriča, da so bila izčrpana vsa razpoložljiva domača
pravna sredstva.546 To pravilo ne velja, kadar bi uporaba pravnih sredstev nerazumno
podaljševala postopek uveljavitve pravice.547
CESCR po preučitvi obvestila sporoči zadevnim strankam svoja stališča glede obvestila,
skupaj z morebitnimi priporočili. Država pogodbenica mora ta stališča in morebitna
priporočila primerno obravnavati ter nato v šestih mesecih CESCR poslati pisni odgovor
skupaj z informacijami o sprejetih ukrepih glede na stališča in priporočila CESCR. 548
Po izčrpanju domačih pravnih sredstev549 imajo Romi torej možnost, da se z obvestilom
obrnejo na CESCR in v njem obrazložijo, zakaj menijo, da so jim bile kršene pravice, ki jim jih
zagotavlja MPESKP (natančneje: pravica do ustreznega življenjskega standarda, pravica do
najvišjega dosegljivega standarda fizičnega in mentalnega zdravja, iz obeh pa izhaja tudi
pravica do vode in sanitarij).
Pri njihovi argumentaciji jim je zopet lahko v veliko pomoč Splošni komentar št. 15, ki jasno
določa, da morajo države pogodbenice MPESKP pri zagotavljanju pravice do ustreznega
življenjskega standarda posvetiti posebno pozornost tistim posameznikom in skupinam, ki se
že tradicionalno srečujejo s težavami pri dostopu do pravice do vode in med njimi omenja
tudi manjšinske skupnosti.
543

Sprejet v Generalni skupšičini z resolucijo A/RES/63/117 dne 10. decembra 2008, veljati je začel 5. maja
2013. Dostopno na: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CESCR/OProtocol_en.pdf (29.3.2015).
544
Drugi odstavek 1. člena Protokola: »Odbor ne sprejme nobenega obvestila, če zadeva državo pogodbenico
MPESKP, ki ni podpisnica tega protokola.«.
545
2. člen Protokola.
546
Obvestilo mora biti na CESCR poslano v roku enega leta od izčrpanja domačih pravnih sredstev, razen ko
lahko avtor dokaže, da obvestila ni bilo mogoče poslati v navedenem roku.
547
Prvi odstavek 3. člena Protokola.
548
9. člen Protokola.
549
V tem primeru kot domače pravno sredstvo pride v poštev upravni spor, ne pa postopek pred Varuhom
človekovih pravic.
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Hkrati CESCR spodbuja države pogodbenice, da sprejmejo ukrepe, ki bi zagotavljali, da imajo
ogrožena območja, kamor spadajo tudi neformalna naselja, dostop do ustrezno vzdrževane
vodovodne infrastrukture. Nobenemu gospodinjstvu ni dovoljeno preprečiti dostopa do
vode zaradi statusa bivališča ali zemljišča. Države pogodbenice MPESKP so dolžne v okviru
svojih zmožnosti zagotoviti pravico do vode vsem posameznikom in skupinam, ki si je sami iz
razlogov, ki niso pod njihovim nadzorom, ne morejo zagotoviti.
Prav tako mora biti pravica do vode zagotovljena brez diskriminacije.
Ker je na podlagi MPESKP vsak človek upravičen do uživanja najvišjega dosegljivega
standarda zdravja, je tudi za uresničevanje tega potrebno zagotavljati pravico do vode oz.
dostop do nje.

6.1.3. Vodenje evidenc o stanju infrastrukture in romskih skupnostih

Kot smo prikazali, je infrastruktura, potrebna za izvajanje javne službe dobave pitne vode
nenadomestljiva za izpolnjevanje državne obveznosti zagotavljanja pravice do pitne vode.
Čeprav gre pri dobavi pitne vode za lokalno javno službo, je zagotavljanje vode odgovornost
države. To je zapisano tudi v poročilu Posebne poročevalke Catarine de Albuquerque. 550 Zato
je zelo pomembno, da država skrbi za primerno stanje infrastrukture. Zgolj pomoč občinam
pri prijavljanju na evropske razpise za pridobitev sredstev za vzdrževanje po našem mnenju
ne zadošča za izpolnitev državnih obveznosti po mednarodnem pravu.
Najprej bi bilo treba vzpostaviti enotno evidenco vse javne infrastrukture na področju
dobave pitne vode. Občine oz. upravljalci omrežij že zdaj razpolagajo s temi podatki, zato bi
jih morali le posredovati državi. Ta bi tako imela pregled na stanjem infrastrukture in bi lahko
pravočasno ukrepala, če bi kakšen del spoznala za kritično nevzdrževan ali celo nevaren za
porabnike pitne vode. S tem bi delovala preventivno in tako preprečila nenadne stroške za
večja popravila. Po podatkih NUVI samo zaradi lomov cevi letno izgubimo kar 25 odstotkov

550

»The central Government should have an overview of whether local authorities or service providers are
effectively monitoring the areas that fall under their responsibility, since the extent to which monitoring is
carried out could have an impact on the enjoyment of the rights to water and to sanitation.« Poročilo, op. cit.,
točka 54.
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načrpane vode.551 Res je, da to vodo zaradi ugodnih hidromorfoloških značilnosti področja
pogosto pač ponovno načrpamo, vendar gre tudi v tem primeru za tratenje energije.
Saniranje poškodb infrastrukture, ki so posledica nevzdrževanja, lahko pomeni preveliko
obremenitev za občino in takrat bo morala vskočiti država. Neprimerno bolj smiselna rešitev
se zdi preventivno ravnanje, kjer bi država občine sproti opozarjala na pomanjkljivosti in tako
odgovorno skrbela za nemoteno zagotavljanje pitne vode državljanom. Poleg skrbi za
državljane bi država s skrbnim upravljanjem vodovodnega omrežja pokazala tudi odgovoren
odnos do enega najdragocenejših naravnih bogastev.
V povezavi z infrastrukturo pa je nujna obdelava podatkov o romskih naseljih. Kot smo
ugotovili iz telefonskega pogovora s številnimi občinami, te redno pošiljajo podatke o
romskih naseljih Uradu za narodnosti. Ob preverjanju na Uradu za narodnosti pa smo
presenečeno ugotovili, da občine te podatke sicer res pošiljajo, vendar na Uradu z njimi ne
počnejo prav ničesar. Predlagamo, da se nemudoma začne z obdelavo zbranih podatkov z
namenom pridobitve pregleda stanja v romskih naseljih v Sloveniji, ki predstavljajo precejšen
madež na podobi Slovenije v mednarodni skupnosti. Z obdelavo zbranih podatkov bi država
dobila natančen pregled nad stanjem romskih naselij in tako lažje ukrepala. Podobno kot pri
zagotavljanju pravice do vode tudi tu velja, da izgovarjanje na neustrezno notranjepravno
ureditev ni razlog za opustitev mednarodnopravnih obveznosti države. Država ima obveznost
poskrbeti za primeren življenjski standard, dostojanstvo in dostop do pitne vode tudi za
Rome. Brez natančnega pregleda, kje ta dostop še ni urejen, država seveda ne more resno
pristopiti k reševanju tega problema.
Kot je razvidno iz odgovora RS552 na poročilo Posebne poročevalke za človekovo pravico do
varne pitne vode, Slovenija podatkov o romskih naseljih ne sme zbirati, ker bi bilo to v
nasprotju z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Sami v področnem zakonu ZVOP-1553
nismo našli določb, ki bi to omejevale. Pravne osebe javnega prava lahko zbirajo podatke, če
imajo za to podlago v zakonu ali če je zbiranje podatkov nujno za izvrševanje zakonitih

551

Ministrstvo za okolje in prostor: Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 20092015 (NUV I). Str. 45.
552
18. seja CESCR, 15. 9. 2011. Zapisnik izjave slovenskega predstavnika dostopen na
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/foto/1109/Izjava_RS_Albuquerque.pdf (15. 7. 2015).
553
ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004.
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pristojnosti.554 Poleg tega občine že zdaj zbirajo podatke, že samo zbiranje pa velja za
obdelavo podatkov po ZVOP-1.

6.1.4. Zagotovitev sredstev za sprotno obnovo vodovodne infrastrukture

Poleg evidenc o stanju vodovodnega omrežja, je za zagotavljanje dostopa do pitne vode
potrebno zagotoviti tudi financiranje obnove infrastrukture. Kot je na javni predstavitvi
mnenj o predlogu za začetek postopka za spremembo URS navedla Lara Flis, je v Sloveniji v
zadnjih desetletjih nastala vrzel na področju investiranja v infrastrukturo za oskrbo s pitno
vodo.555
Dobava pitne vode je obvezna občinska javna služba, objekti in naprave za njeno izvajanje pa
so skladno z ZVO-1556 infrastruktura lokalnega pomena. Po ZPNačrt557 gradnjo komunalne
opreme zagotavlja občina, financira pa jo iz komunalnega prispevka, proračuna občine,
države in drugih virov. Skladno z ZLS558 bi morale lokalne skupnosti s komunalno
infrastrukturo ravnati skladno s standardom dobrega gospodarja, vendar do tega iz različnih
razlogov ne prihaja. Izgube vode so v porastu in presegajo evropsko povprečje, pogosti so
lomi cevi.
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja določa, da občina izvajalcem javne službe obračunava najemnino za
uporabo potrebne javne infrastrukture. Kot opozarja Računsko sodišče RS, namenskost teh
sredstev ni ustrezno določena. Poleg tega pa je zbrana vsota v večini občin močno prenizka
za zagotovitev optimalnega stanja infrastrukture.559

554

9. člen ZVOP-1.
Državni zbor RS: Prispevek Lare Flis k javni razpravi o predlogu spremembe URS, 2014. Dostopno na:
http://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C12565E2005ED694C1257D07003BE879&db=
kon_akt&mandat=VI&tip=doc# (15. 7. 2015).
556
ZVO-1, Ur. l. št. 39/06.
557
ZPNačrt, Ur. l. št. 33/07.
558
ZLS, Ur. l. št. 94/07.
559
Mnenje Računskega sodišča RS glede namenske porabe sredstev najemnine za gospodarsko javno
infrastrukturo pri gospodarski javni službi odlaganja komunalnih odpadkov z dne 23. 1. 2013. Dostopno na:
http://www.rsrs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KE2A33B620C2E1580C1257B4B0040119E?Open&appSource=EEA44699A8807A8FC12579E6
002A0FE5.
555
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Evropski kohezijski skladi, na katerih so občine s pomočjo države uspešno pridobivale
sredstva, financirajo predvsem gradnjo novih omrežij, medtem ko za obnovo primanjkuje
sredstev. Ko bodo izgube prevelike in prekinitve dobave pitne vode predolge, bo potrebno
nenadoma hitro poiskati sredstva za velike investicije. Glede na trend izpraznjenosti javnih
blagajn, bo edina možnost zasebni investitor, katerega primarni cilj pridobivanja dobička
pomeni veliko nevarnost za izvajanje javne službe kot jo poznamo. V nekaterih občinah se
pojavljajo celo ideje o prodaji infrastrukture za zapolnitev lukenj v občinskih proračunih.
Zato vidimo, da je nujno potreben prevzem financiranja oz. vsaj nadzora nad financiranjem s
strani države, podobno kot ima država pristojnosti nad drugo infrastrukturo, npr. državnimi
cestami.

6.2. Vpis pravice do čiste pitne vode v ustavo

6.2.1. Smisel vpisa pravice do čiste pitne vode v ustavo

Dostop do čiste pitne vode je človekova pravica, izvedena primarno iz pravice do življenja,
sekundarno pa tudi iz pravic do dostojanstva, zdravja in ustreznega življenjskega standarda.
Kot takšna je varovana s številnimi zavezujočim mednarodnimi dokumenti, kljub temu, da ti
vode neposredno ne omenjajo. Sledeč tej razlagi, pravico do čiste pitne vode v okviru pravic
do življenja in dostojanstva že varuje tudi URS. Zato se postavlja vprašanje, ali je izrecen vpis
pravice do čiste pitne vode v ustavo potreben, oz. kaj s takšno spremembo ustave
pridobimo.
Vpis pravice do čiste pitne vode v URS torej ne bi imel konstitutivnega učinka v smislu
ustanovitve nove pravice. Šlo bi le za zapis že obstoječe pravice, kar pa bi imelo po našem
mnenju izredno pomemben deklaratorni učinek. Za učinkovito varstvo in izvrševanje pravice
je namreč nujna širša zavest o obstoju in pomenu te pravice. Obstoja pravice se morajo
zavedati tako državni organi, ki so pravico dolžni spoštovati, kot tudi posamezniki, ki so
naslovniki pravice, saj le tako lahko v praksi svojo pravico tudi uveljavljajo. Prav ta zavest pa
je pri nas še premalo prisotna, tako pri državnih organih kot pri posameznikih. To se odraža
na številnih področjih; v neskladnosti normativnih aktov, ki urejajo upravljanje z vodami in
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oskrbo s pitno vodo z vsebino človekove pravice do vode, v vsakdanjih materialnih dejanjih
tako organov kot posameznikov, v dejstvu, da posamezniki brez dostopa do čiste pitne vode
ne zahtevajo pravnega varstva svoje pravice ipd.
Sam zapis pravice do čiste pitne vode v URS seveda ne bo rešil vseh problemov, saj gre po
naravi stvari za pravico, katere način izvrševanja mora podrobneje opredeliti zakon. Prav od
ustreznosti tega zakona in izvedbenih podzakonskih predpisov je odvisno, kako se bo pravica
do čiste pitne vode izvajala v praksi. Zapis v URS bi stanje deloma izboljšal že s tem, da bi
nedvoumno potrdil obstoj te človekove pravice, kar bi pomenilo, da bi morali tudi obstoječe
zakonske in podzakonske določbe, kolikor je to mogoče, razlagati v skladu z omenjeno
pravico.
Hkrati pa bi po našem mnenju vpis v URS lahko pomenil temelj oz. potrebno spodbudo za
nujne spremembe normativnega okvirja izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Ustavna
določba o pravici do čiste pitne vode bi namreč zakonodajalcu dala jasno vedeti, da pri
urejanju vprašanja upravljanja z vodami stopa tudi na področje človekovih pravic in mora
skladno s tem ravnati še posebej previdno in premišljeno. Predvsem bi takšna določba
vzpostavila jasno zahtevo po zakonski ureditvi sistema vodooskrbe, ki bi dostop do čiste
pitne vode zagotavljal vsem prebivalcem ne glede na naravo njihovega prebivališča. Hkrati bi
se vzpostavila tudi jasna omejitev delovanja izvršne veje oblasti na tem področju. Ker način
izvrševanja človekove pravice lahko ureja le zakon, je materija, ki jo v zvezi s tem lahko
urejajo podzakonski predpisi, izredno omejena. Z vpisom v URS se tako še bolj jasno in
nedvoumno vzpostavi dolžnost zakonodajalca, da sprejme zakon s katerim bo uredil
temeljne vidike sistema oskrbe s pitno vodo v RS.
Kot rečeno pa bi imela v URS zapisana pravica do čiste pitne vode tudi velik simbolni pomen.
Poudarjala bi namreč pomen vode kot naravnega vira, ki je za nas tako življenjskega kot tudi
strateškega pomena.560 Tega se pri nas še premalo zavedamo, verjetno tudi zato, ker
pomanjkanja vode zaenkrat še ne občutimo. Opredelitev vode kot izrecno ustavno varovane
dobrine bi zagotovo pritegnila pozornost javnosti in s tem okrepila zavest ljudi o pomenu
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Cerar: Voda – slovenska življenjska in strateška dobrina, 2014.
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vode. To ima lahko tudi pozitivne učinke pri pospeševanju investicij v vodno infrastrukturo in
vzpodbujanju bolj gospodarnega ravnanja z vodnimi viri.561

6.2.2. Pravica do vode v ustavah drugih držav

Človekova pravica do čiste pitne vode (in ponekod tudi sanitarij) je zagotovljena že v
marsikateri ustavi. Nekatere države zagotovijo pravico izrecno (npr. Urugvaj, JAR), druge jo
dojemajo kot nujen del druge pravice; npr. pravice do zdravja, do življenja (najbolj znan
primer je Indija).

6.2.2.1. Republika Južna Afrika

Ustava Južne Afrike562 iz leta 1996 (in nazadnje spremenjena leta 2003) zagotavlja pravico
do dostopa do zadostnih količin hrane in vode.563 Država mora zagotavljati to pravico z
razumnimi ukrepi in glede na razpoložljiva sredstva. Izrecno priznavanje pravice do vode je
vplivalo na državno politiko in predpise, saj obravnavajo vodo oz. pravico do vode kot ločeno
pravico z zagotovljenim varstvom. Vlada mora zagotoviti nacionalni okvir za uresničevanje
pravice, lokalna raven pa mora na podlagi tega omogočiti vsem (fizični in ekonomski564)
dostop do vode.565 Ravno dostop do vode in z njo povezani problemi, so največkrat predmet
presoje sodišč.566 Tako se je razvila precej obsežna sodna praksa, ki vsebinsko napolnjuje
pravico, zagotovljeno na ustavni ravni. Poleg zagotovljenega dostopa in načelne prepovedi
odklopa (razen če obstajajo ustavno utemeljeni razlogi), je sodišče odločalo tudi o minimalni
količini vode, ki mora biti zagotovljena vsakemu posamezniku.567
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McCaffrey in Neville. Small capacity and big responsibilities, Georgetown International Environmental Law
Review (2009), 21(4): stran 679-704
562
Ustava v angleškem jeziku dostopna na: http://www.thehda.co.za/uploads/images/unpan005172.pdf
563
27. člen ustave Republike Južne Afrike.
564
Residents of Bon Vista Mansions v Southern Metropolitan Local Council.
565
Kothari, The Right to Water: A Constitutional Perspective, 2006.
566
Winkler, ‘Judicial Enforcement of the Human Right to Water – Case Law from South Africa,
Argentina and India’, 2008 (1) Law, Social Justice & Global Development Journal (LGD), str. 5
567
Primer Mazibuko, CCT 39/09 , odstavek 179 – 181
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Ureditev Južne Afrike je vodilna na tem področju in predstavlja zgled vsem državam, ki se
nagibajo k izrecnemu vpisu pravice v ustavo. Do danes so to storile že Kenija,568
Demokratična Republika Kongo569 ter Niger.570 Nekatere države so ubrale drugačno pot in se
odločile za posreden vpis v ustavo. To pomeni, da je (čista) pitna voda izrecno omenjena, kot
(tudi) obveznost držav za njeno zagotavljanje, ni pa izrecno določeno, da gre za pravico. Za
tako formulacijo so se npr. odločili v Etiopiji,571 Gambiji,572 Ugandi,573 Zambiji, idr.574
Na tem mestu je smiselno poudariti izjemen pomen doslednega izoblikovanja besedila, ki se
zapiše v ustavo. Vsebina zapisa je odvisna od tega, kakšen cilj želi država doseči. Južna Afrika
npr. izrecno priznava pravico do dostopa do čiste pitne vode, vendar s tem nikakor ne
prepoveduje privatizacije vode, kar je razvidno tudi iz prakse marsikaterega mesta v Južni
Afriki.575

6.2.2.2. Urugvaj

V latinskoameriški državi Urugvaj je leta 2004 prišlo do referenduma, na katerem se je več
kot 60 odstotkov prebivalstva odločilo za pravico do vode, saj so bili nezadovoljni z
nekakovostnimi in predragimi storitvami576 ter ostalimi negativnimi posledicami privatizacije
vode.577 Z referendumom je bila dosežena sprememba ustave578, s katero se je določilo, da
je dostop do pitne vode in sanitarij temeljna človekova pravica.579 Z istim členom je nadalje
določeno, da mora državna politika zagotavljanje pitne vode obravnavati absolutno
prednostno in da morajo socialni razlogi prevladati nad ekonomskimi. Določeno je tudi, da
mora oskrba z vodo in sanitarijami ostati pravica in dolžnosti države.
568

Pravico je zapisala v 43. Členu ustave.
48.člen ustave.
570
12. člen ustave.
571
90. člen ustave.
572
216. člen ustave.
573
Zapisano v preambuli.
574
112. člen ustave.
575
Wikipedia, Water privatisation in South Africa.
576
Moshman, "The Constitutional Right to Water in Uruguay." Sustainable Development Law & Policy, 2005,
stran 65.
577
Santos, Villareal, URUGUAY: DIRECT DEMOCRACY IN DEFENCE OF THE RIGHT TO WATER (2006)
578
Ustava v angleškem jeziku dostopna na: http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=category&category=LEGAL&publisher=&type=&coi=URY&docid=3ae6b5600&skip=
0
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47. člen Ustave Urugvaja.
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Po zgledu Urugvaja so pravico v svojo ustavo zapisale tudi druge države, med njimi
Bolivija,580 Ekvador ter Nikaragva.581 Zanimivo je dejstvo, da je Ekvador poleg priznavanja
pravice tudi izrecno določil prepoved privatizacije vodnih virov.582

6.2.2.3. Indija

Indija je primer posrednega priznavanja pravice do vode v ustavi. 21. člen Ustave zagotavlja
pravico do življenja. Ustavno sodišče je skozi leta razširjalo pomen pravice, ki danes vsebuje
tudi pravico do zdravja, pravico do hrane, ..., pravico do čistega okolja, katere del je tudi
pravica do čiste pitne vode.583 V začetku je bila pravica zaščitena le kot negativna - torej,
pravica do tega, da vodni vir ni onesnažen.584 Kasneje je sodišče vzpostavilo tudi pozitivno
obveznost države pri uresničevanju te pravice in sicer obveznost zagotavljanja dostopa do
pitne vode.585 Z nadaljnimi odločitvami je sodišče sprejelo stališče, da je pravica do čiste
pitne vode bistvena za življenje in da je država odgovorna za njeno zagotavljanje 586 in skrb v
javnem interesu.587 Poleg tega je potrdilo588, da so vsa naravna bogastva v državni lasti in ne
morejo biti predmet privatizacije.
Vendar pa zagotovitev dostopa do čiste pitne vode odpira določene probleme; Indija na
velikem območju (še) ni zagotovila vodne infrastrukture in na nekaterih mestih to niti ni
mogoče, spet na drugih (zlasti v revnih predelih) to zahteva ogromne spremembe in velike
investicije.589 Kljub temu obveznost o(b)staja in država mora na ustrezne načine poskrbeti za
dostop do vode tudi nezakonito zgrajenim naseljem naseljem.590
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Glej 16., 20. in 373. člen ustave; posredno tudi v 374. členu.
105. člen ustave.
582
318. člen Ustave Ekvadorja.
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Prva primera, ki omenita pravico do vode: Charan Lal Sahu v. Union of India in Subhash Kumar v. State of
Bihar and Others.
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Kothari, op. cit., koncept je bil prvič vzpostavljen s sodbo Bandhua Mukti Morcha proti Indiji.
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Winkler, Judicial Enforcement of the Human Right to Water: S. K. Garg v. State of Uttar Pradesh and Other.
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Kothari, op. cit. Sodba A.P. Pollution Control Board II proti Prof. M.V. Nayudu.
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Kothari, op. cit. ter Sodba Vellore Citizens' Welfare Forum proti Indiji.
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Kothari, op. cit. ter Sodba M.C. Mehta proti Kamal Nath.
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Kothari, op.cit.
590
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Podobno kot Indija tudi druge države oz. njena sodišča vključujejo pravico do vode v okvir
drugih, že zagotovljenih pravic, npr. Argentina, Pakistan, Indonezija...591

6.2.2.4. Belgija

Evropske države pravice do čistne pitne vode v svojih ustavah ne urejajo. Belgija se je s
predlogom spremembe ustave, vpisu pravice v ustavo še najbolj približala. Na nacionalni
ravni ni zakona, ki bi zagotavljal pravico do vode592, vendar pa so za to dobro poskrbele
posamezne regije. Odgovornost upravljanja z vodo je namreč razdeljena med državo in regije
ter občine. Vsaka regija zase skrbi za uvedbo in izvajanje okoljske politike, medtem ko občine
skrbijo za zagotavljanje pitne vode na posameznih področjih. Večina regionalnih predpisov
na področju vode daje poudarek socialnemu vidiku – določitev količine vode, ki mora biti
zagotovljena vsakomur, ne glede na ekonomski status, prepoved odklopa vode in
progresivno plačevanje stroškov oskrbe z vodo.593 S tem je pravica do vode efektivno
zagotovljena na celotnem področju države in vsakemu posamezniku.594
V regiji Walloon je z zakonom izrecno priznana pravica do pitne vode v zadostnih
količinah.595 Regija Flanders je s sodbo dosegla, da imajo vsi prebivalci pravico do minimalne
količine pitne vode (15m³) brez stroškov. Eno izmed podjetij, ki zagotavlja pitno vodo je temu
nasprotovalo, saj naj bi to posegalo v njihove pristojnosti. Spor je bil naslovljen na belgijsko
Ustavno sodišče, ki je odločilo v prid Flandersu, ker naj bi taka ureditev zagotovila vsakemu
posamezniku pravico do dostopa do pitne vode, spodbujala racionalno porabo vode in s tem
zmanjšala količino odpadne vode. Z drugo sodbo, kjer je sodišče odločalo o odklopu vode, pa
je priznalo, da je pravica do pitne vode in sanitarij ena izmed temeljnih pravic. 596 Sodišča so
tako jasno vzpostavila koncept priznavanja pravice do vode v okviru že zagotovljenih pravic v
ustavi.597
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Boyd , THE RIGHT TO WATER: A BRIEFING NOTE (2011).
Thielbörger, op. cit., str. 23.
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Prav tam, stran 24.
594
STUDY ON HUMAN RIGHTS AND THE ACCESS TO WATER: CONTRIBUTION OF THE GOVERNMENT OF
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Leta 2005 je belgijska vlada želela povzdigniti pravico na nacionalno raven in je izdala
''Resolucijo o vodi''598, v kateri priznava pravico do dostopa do čiste pitne vode kot človekovo
pravico, ki bi morala biti zapisana v ustavi. Na podlagi resolucije je bila predlagana
sprememba ustave, ki bi zagotovila kakovostno vodo v zadostnih količinah. Pravici do
življenja599 bi se dodala pravica do vode. Razprava o vključitvi pravice se še vedno ni
zaključila, saj ima tako zagovornike kot mnogo nasprotnikov, ki trdijo, da Belgija ustavnega
varstva vode ne potrebuje, saj njena zakonska ureditev zagotavlja dovolj trden okvir. Mnogi
zagovarjajo tudi možnost razlage že obstoječih pravic (npr. ravno 23. člena) z vključitvijo
pravice do vode, brez konkretne spremembe ustave.600

6.2.2.5. Francija

Francija pravice do čiste pitne vode ne ureja na ustavni ravni, vendar pa jo je leta 2006 jasno
uvedla v svoj sistem s sprejemom novega zakona601, ki sicer temelji na evropski okvirni vodni
direktivi.602 Z njim je vsakomur zagotovila pravico do uporabe pitne vode in do njenega
dostopa pod sprejemljivimi ekonomskimi in drugimi pogoji.603 Poleg tega je določeno, da
mora biti

minimalni dostop omogočen vsakomur. Kakovost vode je zagotovljena prek

predpisov o varovanju javnega zdravja.604 Odklop vode zaradi konstantega neplačevanja ni
izrecno prepovedan. Kljub temu se nekatera večja mesta s svojimi predpisi gibljejo v to smer
in omogočajo subvencioniranje storitev.605 To vprašanje se je prav tako pojavilo pred
različnimi sodišči, ki so zavzela stališča, da je voda temeljnega pomena za življenje.606 Tako
Francija z močnim zakonodajnim okvirom na področju vode in s prakso sodišč zagotavlja
pravico do vode na podobni ravni kot Belgija, s to razliko, da je pravica zagotovljena na
nacionalni in ne na regionalni ravni. Kljub temu se v sistemu kažejo določene pomankljivosti:
598

Prav tam.
23.člen Belgijske ustave, dostopna na:
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CNHRLIsstyk4kU6p3ZCyUB-Dn_dFKg&sig2=7aM2IXhswovDx-Hg22v_Zg&bvm=bv.85464276,d.ZWU
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Thielbörger, op.cit., str. 24 in Armeni, THE RIGHT TO WATER IN BELGIUM (2008).
601
Loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA).
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Thielbörger, op. cit., str. 26.
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Prav tam, stran 27.
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le nekatera mesta izrecno prepovedujejo odklop vode, druga to pod utemeljenimi
okoliščinami dovoljujejo. Prav tako nosijo občine odgovornost zagotavljajanja vode vsem
prebivalcem, ki pa jo pogosto ne izpolnijo v celoti (problemi so predvsem pri zagotavljanju
vode oddaljenim območjem). Izboljšanje je potrebno tudi na področju ekonomske
dostopnosti.607

6.2.3. Pretekle pobude

V Sloveniji je do poudarjanja pravice do čiste pitne vode prišlo predvsem zaradi pojava
predloga Koncesijske direktive, saj bi na njeni podlagi tudi multinacionalke lahko pridobile
koncesijo za upravljanje z (našimi) vodnimi viri. To je spodbudilo tudi takratnega poslanca
Braneta Golubovića, ki je pričel z aktivnostmi za spremembo ustave. Organizirana je bila
javna predstavitev mnenj608 in različni neformalni posveti z nevladnimi organizacijami ter s
pravniki. Skupina poslancev in poslank (s prvopodpisanim Branetom Golubovićem) je na
podlagi 168. člena URS podala formalni predlog za začetek postopka spremembe ustave,
natančneje dopolnitve 70. člena URS.609 Za usodo tega predloga je bila ključna okoliščina, da
je prišel v postopek šele v času razpisanih volitev za novo Vlado. V DZ se je sicer (ponovno)
opravila javna predstavitev mnenj610, na kateri so poskušali odgovoriti na različna vprašanja,
med drugim ustreznost ureditve sedanjega 70. člena URS, možnost privatizacije vodnih virov
v Sloveniji itd. Po predstavitvi so se zaradi novoizvoljenega predsednika Vlade, zaključili vsi
postopki prejšnje Vlade. Dne 16. 4. 2015 je skupina poslancev in poslank s prvopodpisano
Alenko Bratušek ponovno predlagala zapis pravice do vode v ustavo. Besedilo predloga
spremembe ustave ostaja enako.611

6.2.3.1. Besedilo predloga

70. členu URS sta dodana četrti In peti odstavek:
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Prav tam, stran 29.
V Gornji Radgoni.
609
Državni zbor RS, Predlog za začetek postopka spremembe URS, EPA 1861 – VI, 20. 3. 2014.
610
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VII, 16. 4. 2015.
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119

4.

»Vsakdo ima pravico do pitne vode. «

5.

»Vodni viri, ki služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo

gospodinjstev, se izkoriščajo v obliki neprofitne javne službe.«
S to dopolnitvijo so želeli predlagatelji doseči, da se na ustavni ravni voda in dostop do vode
določi kot splošna in temeljna ustavna pravica, da se prepreči privatizacija vodnih virov in
obravnavanje vode kot vsako drugo blago ter da se oskrba s pitno vodo izvaja le v obliki
neprofitne javne službe.612

6.2.4 Alternativni predlog spremembe ustave

V tem dokumentu je bilo že nekajkrat poudarjeno, da zgolj vpis pravice do pitne vode v URS
ne more rešiti vseh problemov na področju zagotavljanja pitne vode prebivalcem.
Predstavlja pa ustavno priznana pravice do pitne vode oz. dolžnost države zagotavljati pitno
vodo pomemben temelj nadaljnjega urejanja področja vodooskrbe. Zato je izjemno
pomembna tudi sama formulacija ustavne določbe.
Trenutni predlog spremembe ustave, ki je vsebinsko enak predlogu iz prejšnjega mandata,
vsebuje zelo splošno določbo, da ima vsakdo pravico do pitne vode. Že tekom obravnave
prejšnjega predloga spremembe ustave so se v povezavi s to formulacijo pojavila številna
vprašanja in pomisleki glede pomena takšne določbe. Med drugim je bilo izpostavljeno, da ni
jasno za kakšno pravico pravzaprav gre, saj določeni mednarodni viri o pravici do vode
govorijo kot o človekovi pravici, ni pa mogoče najti virov, ki bi nam pomagali napolniti
vsebino te pravice. Tako npr. ni jasno, ali mora biti voda zagotovljena brezplačno oz. kakšna
je ustrezna cena vodooskrbe, kako zagotavljati vodo prebivalcem na območjih brez
vodovodne infrastrukture ipd. Ti pomisleki so do neke mere utemeljeni. Ker gre za pravico, o
kateri se več govori šele v zadnjih dveh desetletjih in ki kljub vsemu še ni univerzalno
sprejeta, imamo seveda na voljo temu primerno manj mednarodnih dokumentov, sodne
prakse, nacionalnih ureditev primerljivih držav in drugih virov, od koder bi lahko črpali
vsebino za slovensko ureditev pravice do vode. Ne drži pa, da je vsebina te pravice
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popolnoma nedorečena. V pričujočem dokumentu smo predstavili nekatere mednarodne in
nacionalne pravne vire, ki podrobneje opredeljujejo vsebino te pravice. Daleč najbolj
podrobno je zaenkrat normativna vsebina pravice do vode opredeljena v Splošnem
komentarju št. 15 k MPESKP,613 po katerem bi se morala po našem mnenju zgledovati tudi
slovenska ureditev.
Zaradi narave ustave kot najvišjega pravnega akta je seveda nemogoče že v ustavni določbi
natančno opredeliti vsebino pravice do vode in način njenega zagotavljanja. Podrobnejše
opredeljevanje načina izvrševanja pravice do vode bo, kot pri številnih drugih pravicah,
naloga zakonodajalca in kasneje tudi ustavnega sodišča. Vsekakor pa je pomembno, da je že
ustavna določba kolikor je mogoče natančna, tako da je mogoče z razlago besedila določbe
razbrati njen namen in okvirno vsebino. S tem je postavljen nekakšen okvir, znotraj katerega
se zakonodajalec lahko giblje pri nadaljnjem razčlenjevanju in podrobnejšem opredeljevanju
pravice. Pri tem ima pomembno vlogo tudi dobro pripravljen predlog spremembe ustave, pri
čemer mislimo ne le predlog konkretnega člena, temveč celotno gradivo, ki je predloženo v
obravnavo državnemu zboru. V tem gradivu je vsebina pravice lahko opredeljena bolj
natančno kot v sami določbi in lahko kasneje predstavlja pomemben vir za razlago in način
uporabe te določbe v praksi. Trenutno v predlogu spremembe ustave podrobnejše
opredelitve vsebine pravice ni moč najti, prav tako ni jasno ali predlagatelji nameravajo ob
morebitnem sprejemu spremembe ustave v zakonodajni postopek vložiti tudi predlog
zakona, ki bo podrobneje urejal področje vodooskrbe oz. ali se sploh zavedajo nujnosti
sprejema takega zakona. Če tak zakon ne bo sprejet in vsebina pravice do pitne vode nikjer
ne bo podrobneje določena, se kaj lahko zgodi, da v praksi ta določba ne bo imela
nikakršnega učinka.
Še več nejasnosti se pojavlja okoli drugega odstavka predlagane ustavne določbe, ki govori o
izkoriščanju vodnih virov, ki služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo, v obliki neprofitne javne
službe. Uporaba besedne zveze ''neprofitna javna služba'' je namreč neustrezna, saj pravo
take oblike javne službe ne ureja oz. je ne pozna. Obstajajo le gospodarske in druge oz.
negospodarske javne službe, oboje pa načeloma omogočajo pridobivanje dobička, vendar
mora biti cilj pridobivanja dobička podrejen cilju zagotavljanja javne dobrine vsem
613

Tako tudi Thielbörger, op. cit, str. 121. O samem Komentarju je bilo več povedanega že v poglavju o
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prebivalcem pod enakimi pogoji. Zato ni jasno, kako naj bi se ta določba izvajala v praksi.
Predlagatelji so z njo želeli preprečiti podeljevanje koncesij za izvajanje dejavnosti oskrbe s
pitno vodo zasebnikom, vendar je glede na trenutno ureditev zelo verjetno, da bo v praksi ta
določba razlagana skladno s trenutno ureditvijo javnih služb, torej da je pridobivanje dobička
sicer možno, a vedno podrejeno kakovostnemu izvajanju javne službe. Če torej želimo
popolnoma onemogočiti pridobivanje profita in s tem sodelovanje zasebnikov pri izvajanju
dejavnosti vodooskrbe, je to potrebno bolj določno zapisati.
Postavlja pa se vprašanje, ali je popolna izključitev zasebnikov v tem trenutku smiselna. Cilj
javne službe je predvsem v zagotavljanju javne dobrine vsem prebivalcem pod enakimi
pogoji, torej v varstvu javnega interesa, ki ga predstavlja zagotavljanje te dobrine. V primeru
vodooskrbe to pomeni zagotavljanje storitve oskrbe s čisto pitno vodo, ki bo tako fizično kot
ekonomsko dostopna vsem prebivalcem. Ker gre za varovanje javnega interesa, za izvajanje
javne službe seveda skrbijo država in občine. Strinjamo se, da bi bilo dolgoročno najbolje, če
bi občine same tudi neposredno ali prek javnih podjetij izvajale javno službo zagotavljanja
oskrbe s pitno vodo. Vendar pa je vprašanje, če so tega trenutno sploh sposobne, saj gre za
veliko kadrovsko, organizacijsko in predvsem finančno breme. Še posebej zato, ker bodo v
Sloveniji v naslednjih letih potrebna velika vlaganja v vodovodno infrastrukturo. Če želimo
ohraniti visoko kakovost vodooskrbe, bodo ta vlaganja nujna, glede na trenutno stanje javnih
financ pa bodo država in občine same zelo težko zagotovile potrebna sredstva. Če teh
sredstev ne bo, pa bodo posledice precej podobne že opisanim negativnim posledicam
privatizacije – višje cene in slabša kakovost oskrbe. Zato bi bilo ob vzpostavitvi ustreznih
varovalk v obliki podrobne regulacije morda vendarle smiselno še naprej dopuščati
podeljevanje koncesij za izvajanje vodooskrbe. Pri tem je seveda na ravni zakona v
bistvenem potrebno urediti vprašanja kakovosti, univerzalne dostopnosti, načina določanja
cene storitve, način upravljanja z infrastrukturo, skupaj z njenim vzdrževanjem ipd. Na ta
način se prepreči, da bi interes zasebnega kapitala po povečevanju dobička z izkoriščanjem
naravnega monopola prevladal nad javnim interesom, po drugi strani pa se omogoči
sodelovanje zasebnikov in s tem olajša pridobivanje potrebnih sredstev za obnovo in
vzdrževanje infrastrukture.
V povezavi z varstvom vodnih virov je potrebno opozoriti tudi na dejstvo, da se predlagana
ustavna določba nanaša zgolj na tiste vodne vire, ki se v določenem trenutku uporabljajo za
122

oskrbo prebivalcev s pitno vodo. Po našem mnenju pa je nujno zavarovati vse vodne vire. Ob
vse večji porabi vode in podnebnih spremembah bodo morda za oskrbo prebivalstva s pitno
vodo v prihodnosti ključni prav viri, ki jih danes v ta namen še ne izkoriščamo. Naša
zakonodaja sicer zgledno ureja varstvo vodnih virov in ne omogoča zasebnega lastništva
vode. A upoštevajoč vse večje povpraševanje po vodi, pritiske zasebnega kapitala in relativno
enostaven postopek spreminjanja zakona v primerjavi s postopkom za spremembo ustave, bi
bilo po našem mnenju smiselno določbo o državni lastnini vodnih virov povzdigniti na
ustavno raven.
Glede na predstavljene argumente udeleženci okoljske pravne klinike predlagamo
oblikovanje novega 70.a člena URS z naslednjo formulacijo:
Vodni viri so v lasti in upravljanju države.
Vsakomur je zagotovljen dostop do čiste pitne vode. Oskrba s pitno vodo se zagotavlja v
obliki javne službe.
Način zagotavljanja oskrbe, določanja cene storitve, upravljanja z infrastrukturo in druge
temeljne vidike oskrbe s pitno vodo podrobneje uredi zakon.
Prvi odstavek predlaganega člena na ustavno raven prenaša določbo o državnem lastnišvu in
upravljanju z vodnimi viri, s čimer želimo vodne vire dolgoročno zavarovati pred morebitnimi
spremembami zakonodaje, ki bi bile bolj naklonjene zasebnemu lastništvu vodnih virov. Kot
je bilo v tem dokumentu že večkrat poudarjeno, je voda naša strateška dobrina, zato je
bistveno, da lastništvo nad njenimi viri ohrani država. S takšno določbo bi razrešili tudi
dilemo o lastninskem oz. nelastninskem konceptu vodnih virov pri nas. Del teorije namreč
zastopa stališče, da za razliko od ostalih naravnih dobrin, ki so »v lasti ali upravljanju države
ali občin ali pod posebnim varstvom skladno z zakonom«614, za vodne vire pri nas velja
nelastninski koncept. To bi pomenilo, da na vodnem viru sploh ni mogoče pridobiti lastninske
pravice. Tudi takšna ureditev lahko zagotavlja ustrezno varstvo vodnih virov, vendar pri nas
iz veljavne zakonodaje ni mogoče jasno razbrati, ali pridobitev lastninske pravice na vodnih
virih dejansko ni mogoča. To v pravni sistem vnaša nekaj nejasnosti, ki bi, ob že večkrat
omenjenih ekonomskih težnjah po privatizaciji vodnih virov, lahko postala tudi predmet
614
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zlorab. Zato se ob težnjah po (večjem) ustavnopravnem varstvu vodnih virov zdi smiselno že
v URS jasno zapisati, da so vodni viri v lasti države. Pri tem formulacije »v lasti in upravljanju«
seveda ne gre razumeti na način, da bi morala država vodne vire upravljati neposredno.
Neposredno upravljanje lahko poveri tudi organom lokalne samouprave ali različnim
pravnim ali fizičnim osebam. Ti morajo pri tem delovati znotraj postavljenega pravnega
okvira, država pa mora zagotavljati spoštovanje relevantnih predpisov. Na tak način država
posredno upravlja z vodnimi viri.
V drugem odstavku je opredeljena pravica do čiste pitne vode. Predlagana formulacija v
primerjavi s tisto, ki jo vsebuje trenutno aktualni predlog spremembe URS, poudarja dostop
do vode, namesto »pitna voda« pa je uporabljena besedna zveza »čista pitna voda«. Ta
besedna zveza se je, kot je bilo omenjeno že v uvodu, v zadnjem času ustalila v literaturi in
mednarodnih dokumentih na temo pravice do vode. Na ta način je posebej poudarjena
zahteva po zdravstveni neoporečnosti vode in sprejemljivosti barve, vonja in okusa vode.615
Dostop do vode pa se nam zdi smiselno poudariti predvsem zato, ker jasneje odkazuje na
razlago, po kateri posameznik ni brezpogojno upravičen do vodovodne napeljave do svojega
prebivališča. Na voljo pa mu mora biti vsaj javno dostopno mesto, kjer se lahko oskrbi z
zadostno količino čiste pitne vode in ki od njegovega prebivališča ni preveč oddaljeno.616
Hkrati pa dostopnost opozarja na še en zelo pomemben vidik pravice do čiste pitne vode. Ne
gre namreč le za fizično dostopnost, temveč tudi za cenovno dostopnost čiste pitne vode. To
ne pomeni, da mora biti voda zastonj. Pomeni pa, da strošek čiste pitne vode, potrebne za
dostojno

življenje,

za

posameznika

ne

sme

predstavljati

prevelike

ekonomske

obremenitve.617 Seveda bo moral standarde kot so »prevelika oddaljenost«, »zadostna
količina« in »preveliko ekonomsko breme« natančneje opredeliti zakon in/ali pa jih bo
morala napolniti sodna praksa.
Poudariti velja, da namen takšne ustavne določbe ni popolnoma odpraviti oz. onemogočiti
samooskrbo s pitno vodo. Namen javne službe je seveda zagotavljanje pitne vode vsem
prebivalcem, zato si je potrebno prizadevati za vključitev čim večjega števila prebivalcev v
sistem javne oskrbe. Tudi z vidika stroškovne vzdržnosti sistema javne oskrbe s pitno vodo je
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nujno, da se z zakonom vzpostavi dolžnost priključitve na javni sistem oskrbe. Vendar pa
lahko zakon določi tudi izjeme od te obveznosti, podobno kot jih sedaj določa Uredba o
oskrbi s pitno vodo. Predlagana formulacija ustavne določbe tega po našem mnenju ne
preprečuje.
V drugem delu pa se drugi odstavek nanaša na oskrbo prebivalcev s pitno vodo, ki se izvaja v
obliki javne službe. Gre zgolj za prenos že veljavne ureditve na ustavno raven, s čimer se
prepreči morebitne spremembe zakonodaje, ki bi omogočale nezaželene učinke privatizacije
oskrbe s pitno vodo. Ob tem velja še enkrat poudariti, da se strinjamo z idejo o izvajanju
dejavnosti oskrbe s pitno vodo izključno v režijskih obratih občin in javnih podjetjih, nismo pa
prepričani o njeni izvedljivosti. V kolikor so država in občine finančno in kadrovsko tega
sposobne, pa je seveda z ustavo mogoče v celoti preprečiti podeljevanje koncesij, vendar v
tem primeru predlagamo naslednjo formulacijo ustavne določbe: »Javno službo oskrbe s
pitno vodo lahko izvajajo le osebe javnega prava in osebe pod njihovim neposrednim
nadzorom.« Takšna določba jasno pove, kdo je lahko izvajalec javne službe oskrbe s pitno
vodo in onemogoča sodelovanje zasebnega kapitala pri opravljanju te službe. Hkrati je
takšna določba tudi skladna z evropskim pravnim redom na področju javnega naročanja, saj
gre za strnjeno in nekoliko poenostavljeno obliko t.i. »in-house« pravila, ki javnim
naročnikom dovoljuje, da storitve kot je npr. oskrba s pitno vodo opravljajo sami v okviru
lastne režije ali pa prek družb, ki so sicer pravo samostojne, a so dejansko podrejene
javnemu naročniku.618
Tretji odstavek izrecno pooblasti zakonodajalca za sprejem zakona, ki bo celostno urejal
področje oskrbe s pitno vodo. Gre namreč za način izvrševanja človekove pravice, ki ne more
biti prepuščen urejanju v podzakonskih aktih. Vendar pa pooblastilo pomeni več kot zgolj
prepoved originarnega podzakonskega urejanja – pomeni dolžnost zakonodajalca, da uredi
ta vprašanja. Kljub temu, da je vodooskrba primarno v pristojnosti občin, je potrebno
določene temeljne vidike urediti že na ravni zakona, znotraj tega splošnega okvira pa je lahko
konkretna izvedba prepuščena posameznim občinam. Pri tem pa je bistveno, da zakon
vzpostavlja tudi ustrezne nadzorne mehanizme nad občinskim izvajanjem javne službe.
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Gre za t.i. doktrino Teckal, ki je bila pozneje vključena tudi v direktive EU o javnem naročanju. Več o tem v
delu študije o normativni ureditvi EU (poglavje 3.2.1.).

125

Med pomembnimi vprašanji, ki jih mora urediti zakon, so primeroma našteta način
zagotavljanja oskrbe, določanje cene ter upravljanje z infrastrukturo. Pri načinu oskrbe je
nujno urediti tudi alternativne oblike zagotavljanja čiste pitne vode za primere, ko izgradnja
vodovodnega sistema bodisi ni primerna bodisi ni možna. V okviru tega je potrebno na
zakonski ravni določiti tudi pogoje za samooskrbo s pitno vodo, saj je zaenkrat to področje
precej neurejeno. Z izrecno omembo cene v ustavni določbi želimo dodatno opozoriti, da je
izredno pomembna tudi ekonomska dostopnost vode in da je določanje primerne cene vode
izredno pomembno vprašanje, ki mora biti vsaj v temeljih urejeno z zakonom in ne le z
uredbo vlade. Izpostavljena je tudi potreba po bolj sistematičnem urejanju upravljanja z
infrastrukturo. Nujen je večji nadzor države nad stanjem vodovodne infrastrukture in bolj
sistematičen pristop k zagotavljanju sredstev za sprotno obnovo in vzdrževanje.

6.3. Predlogi sprememb zakonodaje in podzakonskih aktov

6.3.1. Neprimernost urejanja (izvedene) človekove pravice v podzakonskih aktih

Glede na pomen človekovih pravic in temeljnih svoboščin je originarno vsebinsko urejanje in
izvrševanje le teh v pravnih aktih nižjih od zakonov neprimerno. To je določeno že v drugem
odstavku 15. člena URS, ki pravi, da je mogoče (le) z zakonom predpisati način uresničevanja
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi
same narave posamezne pravice ali svoboščine.
Dostop do čiste pitne vode je človekova pravica, ki jo URS po našem mnenju že sedaj varuje v
okviru pravic do življenja in človekovega dostojanstva. Zato omenjeno pravilo, da je način
izvrševanja človekovih pravic mogoče določiti le z zakonom, velja tudi za pravico do pitne
vode. Pri nas je trenutno oskrba s pitno vodo urejena le v podzakonskih aktih, konkretno v
Uredbi o oskrbi s pitno vodo, v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen619 in v odlokih
posameznih občin. Tako so v podzakonskih aktih urejeni bistveni vidiki izvrševanja človekove
pravice do pitne vode, kot

npr. enačenje javne službe oskrbe s pitno vodo z javnim

vodovodom, standardi opremljenosti naselij z vodovodom, pogoji za priklop na vodovodno
619

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja, Ur. l. RS. št. 87/12 in 109/12.
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omrežje, pogoji za samooskrbo s pitno vodo itd. To je je v nasprotju s 15. členom URS. Zato
je, ne glede na končno odločitev o vpisu pravice do pitne vode v ustavo, nujno potreben
sprejem posebnega zakona, ki bo urejal področje oskrbe s pitno vodo. To ne pomeni, da bi
država občinam odvzela pristojnost zagotavljanja javne službe oskrbe s pitno vodo, prav tako
ne gre za prekomeren poseg v to pristojnost. Zakon, ki bi urejal področje oskrbe s pitno
vodo bi imel podobno vlogo kot jo ima trenutno Uredba o oskrbi s pitno vodo. Urejal bi torej
temeljne vidike sistema oskrbe s pitno vodo v Sloveniji, konkretizacija in sama izvedba pa bi
bila še vedno v pristojnosti posameznih občin. Pri tem bi seveda za zagotovitev spoštovanja
človekove pravice do vode zakon moral določena vprašanja urediti drugače in bolj podrobno,
kot so urejena trenutno.
Še bolje pa bi bilo sprejeti sistemski zakon o lokalnih gospodarskih javnih službah varstva
okolja,620 saj je ureditev le teh pri nas zelo nepregledna in pogosto tudi zastarela.
Razdrobljena je namreč po različnih ravneh od zakonov, podzakonskih aktov in aktov
samoupravnih lokalnih skupnosti do aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil.

6.3.2. Vodovod kot edini način zagotavljanja oskrbe z vodo?

Oskrba s pitno vodo je po ZVO-1 obvezna občinska javna služba.621 Slovenska pravna
ureditev, specifično Uredba o oskrbi s pitno vodo, ki natančneje določa naloge glede oskrbe s
pitno vodo, pa ureja oskrbo s pitno vodo le preko javnega vodovoda. Javna služba se
namreč po Uredbi zagotavlja le preko javnega vodovoda, ta pa je obvezen v naseljih s 50 ali
več prebivalci (s stalnim prebivališčem) ali z gostoto poselitve večjo od 5 prebivalcev na
hektar. Ostala območja morajo imeti javni vodovod le v primeru, da se na teh območjih ne
izvaja lastna oskrba s pitno vodo oz. oskrba iz zasebnih vodovodov ali v primeru, da ta vrsta
oskrbe ne izpolnjuje določenih pogojev, kot npr. da se iz zasebnega vodovoda oskrbuje več
kot 50 prebivalcev.622
Tako je dolžnost občine omejena le na zagotavljanje oskrbe s pitno vodo preko javnega
vodovoda, glede ostalih oblik oskrbe pa državna normativna ureditev molči. Državni predpisi
620
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Prav tam.
622
9. člen Uredbe o oskrbi s pitno vodo.
621

127

ne določajo alternativnih načinov oskrbe s pitno vodo v okviru javne službe. Urejanje
morebitnih drugih načinov oskrbe je v celoti prepuščeno posameznim občinam. Takšna
ureditev je neustrezna, saj smo že večkrat poudarili, da je pravico do čiste pitne vode
potrebno zagotoviti vsem prebivalcem, ne glede na to, ali je na določenem območju zgrajen
sistem javnega vodovoda in ali je posameznik lastnik ali posestnik objekta, ki izpolnjuje
pogoje za priključitev na javni vodovod.
Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo prek sistema javnega vodovoda je najboljša rešitev,
predvsem z vidika kakovosti oskrbe. Zdravstvena stroka namreč opozarja, da se pri drugih
načinih oskrbe, kot so npr. cisterne ali zbiralniki, pogosto pojavljajo težave z zagotavljanjem
zdravstvene neoporečnosti vode. Zato poudarjamo, da gre pri alternativnih načinih oskrbe za
začasne rešitve oz. rešitve, ki so primerne za uporabo v določenih izjemnih primerih, ko
priključka na vodovod ni mogoče zagotoviti. Seveda je tudi takšne oblike oskrbe potrebno
ustrezno pravno urediti in določiti potrebne ukrepe za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti
pitne vode.
Podobno kot pri alternativnih oblikah javne oskrbe je ureditev pomanjkljiva tudi glede
lastnih, zasebnih oblik oskrbe s pitno vodo, kot so mali vodovodi, cisterne, lastni izviri ipd.
Samooskrba s pitno vodo je lahko ustrezna rešitev za nekatere primere, ko izgradnja javnega
vodovoda bodisi ni mogoča bodisi ni smotrna, vendar zgolj ob predpostavki ustrezne pravne
ureditve tega področja in ob učinkovitem nadzoru nad upravljanjem s takšnimi zasebnimi
sistemi oskrbe. Dejstvo, da se določeni prebivalci oskrbujejo iz zasebnega vodovoda države
namreč ne odvezuje odgovornosti za zagotavljanje dostopa do čiste pitne vode vsem
prebivalcem. Tako je tudi v primeru samooskrbe država z ustrezno regulacijo in z učinkovitim
nadzorom dolžna skrbeti, da takšni zasebni sistemi za oskrbo s pitno vodo izpolnjujejo
predpisane standarde, predvsem glede zdravstvene ustreznosti vode. Trenutno Uredba o
oskrbi s pitno vodo le opredeljuje primere, ko je samooskrba dovoljena in določa, da morajo
imeti zasebni vodovodi623 upravljavca,624 pri čemer njegove naloge in obveznosti niso jasno
opredeljene, saj uredba v nadaljevanju govori le o upravljavcu javnega vodovoda. Ureditev je
pomanjkljiva tudi glede nadzora nad upravljanjem z zasebnimi vodovodi. Kot rečeno, gre za
vprašanja, ki bi jih bilo potrebno urediti na zakonski ravni.
623
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Cistern, zbiralnikov in drugih oblik Uredba ne omenja.
8.člen Uredbe o oskrbi s pitno vodo.
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Ob sprejemanju novega zakona bo potrebno najti tudi sistemsko rešitev za vključevanje
sedaj zasebnih vodovov v sistem javne oskrbe s pitno vodo oz. za prevzem upravljanja teh
vodovodov s strani izvajalca javne službe. Na območjih pokritih z javnim vodovodom je
lastna oskrba namreč že po trenutni ureditvi prepovedana.625 V praksi ta določba povzroča
določene težave in odpor. Nekatera območja oz. njeni prebivalci so se v preteklosti s
samoprispevki in prostovoljnim delom trudili, da vzpostavijo lastno oskrbo s pitno vodo, za
katero skrbijo in plačujejo sami. Občine so sledile predpisom (o obveznih javnih službah, o
nadzoru, kakovosti vode...) in zahtevale priključitev vodovodov na javne, saj bi le na ta način
lahko ustrezno zagotovili njihovo doslednejše izvajanje. Mali vodovodi se v mnogih primerih
še niso prilagodili zahtevam predpisov.626 Večina teh vodovodov enostavno črpa podtalnico,
brez ustrezno prilagojene tehnologije. Ob večjih padavinah, povečanemu onesnaževanju ipd.
načrpana voda ne ustreza standardom za pitno vodo.627 V veliki večini primerov lastnina teh
vodovodov posledično preide na občino, poleg tega se poviša še cena oskrbe. Temu
prebivalci ostro nasprotujejo.628 Za rešitev problema bo potrebno najti nek kompromis.
Nadzor nad kakovostjo oskrbe z vodo in same kakovosti vode se lažje izvršuje, če je vodovod
del javnega omrežja. Priključitev zasebnih vodovodov na javne je s tega vidika smiselna,
vendar pa ta priključitev ne sme pomeniti prevelikega dodatnega ekonomskega bremena za
prebivalce.

6.3.3. Gradbeno dovoljenje kot pogoj za priklop na vodovodno omrežje

Poleg že omenjenih težav, ki jih veljavna pravna ureditev povzroča, je potrebno opozoriti še
na problematiko v povezavi z gradbenim dovoljenjem. Priključitev na javni vodovod je, glede
na prakso občin, namreč možna le, če razpolagamo z veljavnim gradbenim dovoljenjem, saj
je ob priklopu nujno potrebno izkazati zakonitost gradnje.629 Takšno splošno sprejeto pravilo
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12/I člen Uredbe o oskrbi s pitno vodo.
Od 35 do 50 odstotkov malih vodovov je neskladnih s predpisi. Glej Drev, javna predstavitev mnenj ob
predlogu spremembe ustave, 2014. str. 6.
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Drev, javna predstavitev mnenj ob predlogu spremembe ustave, 2014. str. 3 in 4.
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Bakal, Lastninjenje vodovoda je razdelilo Grabonoš, Slovenske novice, 2014. Dostopno na:
http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/lastninjenje-vodovoda-je-razdelilo-grabonos.
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''V postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno predložiti soglasje za priklop na obstoječo
komunalno infrastrukturo, občinski odloki o oskrbi s pitno vodo pa dejansko izvedbo priključka navadno
pogojujejo z veljavnim gradbenim dovoljenjem.''
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oz. obveznost iz zakonodaje ni izrecno razvidna, je pa razumljiva. Smiselna je ureditev, ki
povezuje zakonitost gradnje in možnost priključitve, saj imajo zakonite gradnje ustrezno
urejen vodovod in kanalizacijo, kamor se steka odpadna voda. Kljub temu pa je nujno
potrebno zagotoviti še drugo pot oskrbe z vodo, ki ne bo pogojena z zakonitim
prebivališčem. Občine s svojimi odloki v veliki večini primerov alternativnega načina oskrbe s
pitno vodo ne predvidijo. Tako je dejansko prebivalcem, ki zakonitosti gradnje ne morejo
izkazati, priključitev na javno vodovodno omrežje, onemogočeno. Lastna oskrba z vodo pa je
na območjih, ki so pokrita z javnim vodovodom, prepovedana.630
V praksi je problem povezave gradbenega dovoljenja in priključitve na vodovod razvidna
predvsem iz zagotavljanja vode romskim naseljem. V večini primerov Romi nimajo v lasti
zemljišča, na katerem prebivajo. Njihove zahteve po zagotovitvi čiste pitne vode, so ravno
na podlagi dojemanja pravice do vode preko lastninskega koncepta, mnogokrat
neuslišane.631 Tako stanje je nesprejemljivo, saj mora država zagotoviti čisto pitno vodo
vsem, ne glede na to, kje in kako živijo. Država mora vsem zagotoviti ne le možnosti za
preživetje, ampak tudi omogočiti razmere za dostojno življenje, ki brez dostopa do čiste
pitne vode, ni mogoče.

6.3.4. Državna regulacija izvajanja občinske javne službe (oskrbe s pitno vodo)

Vzpostavljena bi morala biti močnejša regulacija in nadzor izvajanja občinskih javnih služb s
strani države. Še posebej to velja za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, saj je zagotavljanje
čiste pitne vode odgovornost države.
Zaradi neustreznega normativnega urejanja je nadzor države nad občinskim izvajanjem
javnih služb pomanjkljiv. Takšno stanje zagotovo ni ustrezno, saj to pomeni, da država nima
nikakršnega pregleda nad tem, ali določena občina res ustrezno izvaja obvezno javno službo,
še posebno tako pomembno, kot je oskrba s pitno vodo. Trenutno torej ni vzpostavljenega
nadzora nad tem, ali občina neke javne službe ne izvaja v celoti oz. na predpisan način ali pa
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12. člen Uredbe o oskrbi s pitno vodo.
Več o tem v poglavjih, ki se ukvarjajo izključno z romsko problematiko.
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jo izvaja nedosledno, tako da so določeni posamezniki izključeni iz koriščenja storitev javne
službe.
Treba bi bilo torej sprejeti oz. dopolniti obstoječo ureditev tako, da bi urejala postopek
nadzora države nad občinami in njihovim izvajanjem javnih služb, hkrati pa bi omogočala, da
bi država z morebitnimi zagroženimi sankcijami lahko prisilila občine, da dosledno izvajajo
javne službe, za katere so pristojne. Problem je namreč tudi v tem, da imajo na tem področju
občine precej avtonomije, ki pa je vseeno ne smejo uveljavljati na način, s katerim posegajo v
pravice posameznikov. Zato je še kako pomembno, da država vzpostavi učinkovit pregled
nad izvajanjem občinskih javnih služb, saj mora navsezadnje ona varovati človekove pravice.

6.3.5. Podrobnejša ureditev, kdaj lahko država prevzame izvajanje javne služb

ZVO-1 vsebuje določbo632, da v primeru, če občina ne zagotovi izvajanja obvezne
gospodarske javne službe, le-to zagotovi država na območju občine in za njen račun. Način
zagotovitve pa določi vlada.
Glede te določbe bi bila nujno potrebna jasnejša zakonska in podzakonska ureditev, saj je
brez tega določba praktično neizvedljiva. Določiti bi bilo potrebno, s kakšnimi pravnimi akti
država prevzame izvajanje javne službe; kateri državni organ je pristojen; na kakšen način se
postopek začne (po uradni dolžnosti, na predlog prizadete osebe itd.); morebitno možnost,
da država občino opozori na neizvajanje obvezne javne službe in jo hkrati pozove, da na le-to
začne izvajati; v kakšnem položaju je s tem prizadeta občina in kakšna je razporeditev
stroškov izvajanja te javne službe.633 Urediti bi bilo potrebno tudi pogoje, pod katerimi lahko
država prevzame izvajanje javne službe. Potrebno je, da se v okviru teh pogojev vključi tudi
primere, ko občina javno službo sicer izvaja, a nedosledno, tako da so iz storitev javne službe
izključeni nekateri prebivalci občine. Urediti bi bilo potrebno tudi morebitne sankcije za
občino, ki obvezne javne službe, za katero je pristojna, ne zagotavlja na predpisan način. Če
imamo namreč jasno opredeljen pristojni organ, postopek njegovega odločanja in dopustne
ukrepe (prevzem izvajanja javne službe), imamo odgovornega, če do prevzema izvajanja
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Peti odstavek 149. člena ZVO-1.
Pirnat v Pichler et. al., op. cit., str. 755.
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javne službe ne pride. Tako se država ne more izgovarjati, da je za izvajanje pristojna le
občina.

6.3.6 Sprejem novega posebnega zakona

Pravico do vode bi lahko vsebinsko napolnili in uredili s sprejemom posebnega zakona, ki bi
celovito in uredil področje oskrbe s pitno vodo in na enem mestu rešil zgoraj omenjene
težave.634 Pri tem bi morebitna sprememba ustave, v katero bi se omenjena pravica zapisala,
nujno zahtevala sprejem izvedbenega zakona.
Ob pregledu veljavne pravne ureditve smo ugotovili, da je področje vode urejeno parcialno
in na nekaterih mestih precej pomankljivo.635 Sprejem posebnega zakona o zagotavljanju
pravice dostopa do čiste pitne vode ali vsaj posebnega zakona o lokalnih GJS, je tako več kot
smiseln tudi zaradi določnejše in ustreznejše opredelitve same (ustavne) pravice do vode.
Vodilo in temelj pri zakonski opredelitvi pravice je zagotovo Splošni komentar št. 15.
Najpomembnejša vprašanja glede pravice dostopa do čiste pitne vode so določitev in
ureditev njene kakovosti, sprejemljivosti, razpoložljivosti in dostopnosti.636 Zakon bi moral
določiti oz. vsaj podati okvire in smernice za kakovost pitne vode tako, da bo ta čista in
varna, ter poleg tega določiti najmanjšo možno količino, ki še vedno omogoča dostojno
življenje. Taka voda mora biti dostopna vsakomur, če je le mogoče prek vodovodnega
priključka, najmanj pa na javno dostopnem mestu v bližini njegovega prebivališča. Zakon bi
moral vsaj okvirno opredeliti, kaj točno pomeni javno dostopno mesto in kdaj je to mesto
dovolj blizu posameznikovega bivališča. Poleg fizične, mora biti zagotovljena tudi ekonomska
dostopnost pitne vode. Z zakonom je potrebno urediti vprašanja financiranja javne službe
oskrbe s pitno vodo, pri čemer je nujno zagotoviti, da cena oskrbe s količino vode, potrebne
za normalno življenje, za porabnike ne bo predstavljala prevelike ekonomske obremenitve.
Drugo pomembno področje, ki ga je potrebno urediti, je zagotavljanje alternativnih načinov
oskrbe s pitno vodo. Še enkrat je potrebno poudariti, da se mora, v primeru ko priključitev na
javni vodovod ni mogoča, vodo zagotoviti na drug način. Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo
634
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prek javnega vodovoda mora biti pravilo, od katerega pa so mogoča tudi odstopanja –
priključitev na javni vodovod ne more biti brezpogojno zagotovljena vsakomur. Zato je
potrebno za primere, ko priključitev na javni vodovod ni mogoča že na državni ravni
predvideti tudi druge načine zagotavljanja javne oskrbe s pitno vodo ter vzpostaviti ustrezen
normativni okvir za njihovo izvajanje. Pozabiti pa ne gre niti na možnost lastne ali zasebne
oskrbe s pitno vodo. Oskrba s pitno vodo naj se praviloma izvaja kot javna služba, zakon pa
mora opredeliti primere, ko je dopustna lastna oskrba s pitno vodo. Tudi takšen način oskrbe
seveda potrebuje ustrezno regulacijo, vzpostavljen pa mora biti tudi učinkovit nadzor nad
izvajanjem.
Tretji pomemben sklop vprašanj, ki jih mora zakon urediti, pa se nanaša na način izvajanja
javne službe oskrbe s pitno vodo, upoštevajoč, da gre za ''monopolno dejavnost strateškega
pomena, ki mora imeti ustrezna varovala in upoštevati javni interes''.637 Zato morajo, kot to
določa že veljavna ureditev, vodni viri ter objekti in naprave, potrebni za oskrbo s pitno vodo
ostati v lasti države oz. osebe zasebnega prava na njih ne morejo pridobiti lastninske pravice.
Pomembno pa je tudi, kdo lahko izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo in pod kakšnimi
pogoji. Če izvajanje s podeljevanjem koncesij prenesemo na osebe zasebnega prava je
potrebno z ustrezno regulacijo že na ravni zakona zagotoviti, da zasebni interes ne bo
prevladal nad javnim.638 Poleg ustrezne regulacije pa je seveda potrebno poskrbeti tudi za
učinkovit nadzor in določiti sankcije za morebitno neustrezno izvajanje javne službe. Poleg
tega bi moral zakon jasneje opredeliti pogoje, pod katerimi lahko država prevzame izvajanje
javne službe, ki je sicer v izvirni pristojnosti občine.639
Zakon bi moral začrtati tudi način zbiranja sredstev za izgradnjo in obnovo vodovodnega
sistema, ter za zagotovitev dostopa do čiste vode na drug način. Smiselna bi bila uvedba
posebnega sklada, na občinski ali državni ravni, v katerem bi bil zbrani denar namenjen
izključno oskrbi vode. Seveda je potrebno premišljeno in učinkovito zastaviti način zbiranja
sredstev in zagotoviti transparentnost in nadzor. Na ta način bi lahko preprečili situacijo, ko
bi ob nujnosti obnove vodovodne infrastrukture in obenem pomanjkanju sredstev, vodovod
dejansko prevzel zasebni investitor, ki mu kapitala ne primanjkuje. To bi lahko preprečili tudi
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Glej poglavje 4. Slovenski pravni okvir in 5.3. Privatizacija.
639
Glej poglavje 6.3.4. Državna regulacija izvajanja občinskih javnih služb.
638

133

z zakonsko obveznostjo obnove infrastrukture.
zagotovi le na podlagi

Ustreznost zbiranja sredstev se lahko

evidenc, iz katerih so razvidni podatki o vodovodih in ostalih

vprašanjih, povezanih z oskrbo z vodo. Zakon bi tako moral urediti tudi ustrezno zbiranje
podatkov in vzpostavitev potrebnih evidenc.640

640

Glej 6.1.3. Vodenje evidenc.
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7. Zaključek
Razprava o človekovi pravici do čiste oz. varne pitne vode postaja vse bolj aktualna tako v
svetu kot pri nas. Rast svetovnega prebivalstva hitro povečuje potrebe po pitni vodi. V
povezavi z neenakomerno geografsko razporeditvijo vodnih virov, učinki podnebnih
sprememb ter negospodarnim ravnanjem in onesnaževanjem vodnih virov je to privedlo do
situacije, ko kar okoli miljarda ljudi po vsem svetu nima dostopa do zadostne količine čiste
pitne vode. K temu dodatno pripomore dejstvo, da ob skokovitem porastu povpraševanja
voda postaja tudi vse bolj cenjena ekonomska in strateška dobrina. Podjetja si želijo
zagotoviti nadzor nad vodnimi viri, ki jih potrebujejo za proizvodnjo, trgovanje z vodo med z
vodo bogatimi in sušnimi območji pa je postalo dobičkonosen posel. Vse večji je tudi interes
zasebnega kapitala po vključevanju v izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo. To pomeni
tudi rast cene vode, kar določenim delom prebivalstva še dodatno otežuje dostop do čiste
pitne vode. Ob vsem tem se jasno kaže potreba po učinkovitem pravnem varstvu dostopa do
čiste pitne vode.
Voda je človeku nujno potrebna za preživetje in ne more biti dvoma, da je dostop do pitne
vode človekova pravica. Ne glede na to, da je najpomembnejši mednarodni dokumenti na
področju človekovih pravic izrecno ne omenjajo, redko pa se pojavlja tudi v nacionalnih
ustavah, brez vode preprosto ni mogoče zagotavljati nekaterih najpomembnejših, splošno
priznanih človekovih pravic, kot so pravica do življenja, dostojanstva in človeka vrednega
življenja, ustreznega življenjskega standarda, zdravja ipd. To potrjuje tudi dejstvo, da je voda
pogosto izrecno omenjena v mednarodnih pogodbah, namenjenih varstvu določenih
ranljivejših družbenih skupin, ki imajo tradicionalno več težav z dostopom do čiste pitne
vode. Tako je bila pravica do varne pitne vode že leta 1979 omenjena v Konvenciji o odpravi
vseh oblik diskriminacije žensk, kasneje pa tudi v Konvenciji o otrokovih pravicah,
Mednarodni konvenciji o pravicah invalidov in še nekaterih drugih.
V zadnjih dvajsetih letih pa je bil v okviru OZN dosežen pomemben napredek pri priznavanju
pravice do varne pitne vode kot splošne oz. univerzalne človekove pravice, torej pravice, ki
pripada vsakemu posamezniku. Najpomembnejši dokument na tem področju je zagotovo
Splošni komentar št. 15 k MPESKP, ki ga je leta 2002 sprejel CESCR. Gre za dokument z doslej
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najpodrobnejšo opredelitvijo normativne vsebine pravice do vode. Pravica do varne pitne
vode je izpeljana iz pravic do ustreznega življenjskega standarda in najvišje dosegljive ravni
zdravja, ki se jih brez dostopa do varne pitne vode ne da zagotavljati. Pri tem je poudarjeno,
da je vodo potrebno obravnavati primarno kot socialno in kulturno, ne kot ekonomsko
dobrino. V Splošnem komentarju je določeno, da mora imeti vsak posameznik zagotovljen
dostop do količine vode, ki zadostuje za pitje, osebno higijeno in rabo v gospodinjstvu. Voda
mora biti zdravstveno ustrezna, poleg tega pa mora biti za uporabnika tudi sprejemljiva po
videzu, vonju in okusu. Biti mora dostopna, tako fizično kot ekonomsko. Država ni obvezana
zagotoviti vodovodne napeljave do vsakega bivališča, poskrbeti pa mora, da vodni vir od
posameznikovega bivališča ni preveč oddaljen. Ekonomske dostopnosti pa ne smemo enačiti
z brezplačno oskrbo, vendar celoten strošek oskrbe s pitno vodo za posameznika ne sme
predstavljati prevelike ekonomske obremenitve. Pri dostopu je posebej poudarjena tudi
prepoved diskriminacije – pitna voda mora biti dostopna vsakomur, ne glede na osebne
okoliščine. Izrecno je zapisano, da morajo države dostop do pitne vode zagotavljati tudi
posameznikom, ki prebivajo v neformalnih naseljih.
Splošni komentar št. 15 sicer ni mednarodna pogodba in zato z vidika mednarodnega prava
ni zavezujoč. Vsekakor pa ima takšen dokument precej avtoritete, ko gre za razlago vsebine
MPESKP in predstavlja pomemben korak v procesu priznanja pravice do pitne vode kot
človekove pravice na mednarodni ravni. Sprejem splošnega komentarja št. 15 je močno
spodbudil razvoj na področju pravice do pitne vode. Sledili so mu še številni drugi
dokumenti, vzpostavljati pa se začelo tudi institucionalno varstvo pravice do pitne vode.
Tako je bila leta 2008 ustanovljena institucija Neodvisnega strokovnjaka za področje
človekovih pravic, povezanih z dostopom do varne pitne vode in sanitarij, ki se je kasneje
preimenovala v Posebnega poročevalca za človekovo pravico do varne pitne vode in sanitarij
in ima mandat za spremljanje delovanja držav na področju spoštovanje pravic do vode in
sanitarij. Obstoj politične volje in širokega strinjanja držav, ko gre za priznanje pravice do
pitne vode pa je leta 2010 potrdila Resolucija GS OZN o človekovi pravici do vode in sanitarij,
ki ji je istega leta sledila še Resolucija Sveta za človekove pravice o človekovih pravicah in
dostopu do varne pitne vode in sanitarij.
Omenjeno Resolucijo GS OZN je podprlo 122 držav članic OZN, med njimi tudi Slovenija.
Vlada RS je v svojih izjavah kasneje tudi večkrat poudarila, da Slovenija spada v t.i. »modro
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skupino«, da podpira, priznava in spoštuje človekovo pravico do pitne vode. Vendar pa
pogled na slovensko pravno ureditev in na njeno izvajanje v praksi razkrije, da dostopa do
pitne vode dejansko ne obravnavamo kot človekovo pravico. Na to kaže že dejstvo, da je
izvajanje oskrbe s pitno vodo pri nas skoraj v celoti urejeno v različnih podzakonskih aktih.
ZVO-1 določa le, da gre za obvezno občinsko gospodarsko javno službo, ZV-1 predpisuje
obveznost pridobitve vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo, ZGJS pa zagotavlja
nekakšen zelo splošen okvir za izvajanje gospodarskih javnih služb. Vprašanja kot so način
zagotavljanja oskrbe s pitno vodo, določanje cene oskrbe, pogoji za priklop in morebiten
odklop itd. pa so prepuščena podzakonskim aktom. Ta vprašanja nedvomno pomenijo
določitev načina izvrševanja človekove pravice do pitne vode, zato bi morala biti skladno s
15. členom URS urejena v zakonu.
Vendar ne gre zgolj za formalno neskladnost, ob pregledu relevantne normativne ureditve se
namreč pokažejo tudi določene vsebinske pomanjkljivosti. Najbolj očitna je zagotovo ta, da
je kot edini način zagotavljanja javne oskrbe s pitno vodo predviden javni vodovod,
morebitna vzpostavitev drugih načinov zagotavljanja pa je v celoti prepuščena posameznim
občinam. Ker je priklop na vodovodno omrežje mogoč le z zakonito zgrajenim objektom, ki
ima ustrezno urejen izpust odpadnih voda, je takšna ureditev v jasnem nasprotju z 11. in 12.
členom MPESKP kot ju razlaga Splošni komentar št. 15, saj posamezniki, ki prebivajo v
nezakonito zgrajenih objektih, ne morejo korsititi storitev javne oskrbe s pitno vodo. Prav ta
neustrezna ureditev je tudi glavni razlog za težave, s katerimi se pri oskrbi s pitno vodo
srečujejo prebivalci nekaterih romskih naselij. Na problematiko dostopa prebivalcev teh
naselij do pitne vode so bili pristojni državni organi že večkrat opozorjeni, tako s strani
domačih kot tudi mednarodnih institucij. Vlada RS je poudarila, da se problema zaveda,
vendar se stanje na tem področju kljub temu ni bistveno izboljšalo. Oskrba s pitno vodo je
namreč v pristojnosti posameznih občin, država pa nima vzpostavljenih ustreznih
mehanizmov nadzora nad izvajanjem in sankcij oz. možnosti prevzema pristojnosti v
primerih neustreznega izvajanja. Tako je reševanje težav oskrbe romskih naselij s pitno vodo
bolj ali manj odvisno od politične klime v posameznih občinah. To je druga resna
pomanjkljivost trenutne ureditve, saj je za spoštovanje človekovih pravic vedno odgovorna
država, ki se svojim obveznostim ne more izogniti s sklicevanjem na neustrezno
notranjepravno ureditev.
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Ne glede na povedano vseeno velja poudariti, da je splošno stanje na področju oskrbe s
pitno vodo v Sloveniji dokaj dobro. Pokritost z javnim vodovodom je več kot 90-odstotna,
voda iz vodovoda pa v večjem delu države velja za kakovostno. Vendar pa so z vidika
spoštovanja človekovih pravic tudi posamezni primeri nezagotavljanja dostopa do pitne vode
nesprejemljivi, še posebej za razvito in z vodo bogato državo kot je Slovenija. Ob tem pa je
treba opozoriti, da trenutno solidno stanje na področju oskrbe s pitno vodo ni zagotovilo, da
bo stanje takšno tudi čez nekaj desetletij. Zato je nujno, da se država zaveda dolgoročnega,
strateškega pomena vodnih virov in eksistencialnega pomena oskrbe s pitno vodo ter stori
vse, kar je potrebno, da bo zagotavljanje pravice dostopa do čiste pitne vode mogoče tudi v
prihodnje. Pravni režimi vodnih virov, infrastrukture za oskrbo s pitno vodo in samega
izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo morajo biti takšni, da preprečujejo prevlado
zasebnega interesa nad javnim in kovanje dobičkov na račun višjih cen in padca kakovosti
oskrbe.
Nevarnosti, ki jo prinašajo vse večji pritiski po liberalizaciji in deregulaciji izvajanja javne
službe oskrbe s pitno vodo, pa tudi drugih dejavnosti, povezanih z izkoriščanjem vodnih
virov, se vse bolj zavedamo tudi pri nas. Vodni viri so v RS sicer ustrezno zavarovani na ravni
zakona, saj osebe zasebnega prava na njih ne morejo pridobiti lastninske pravice. Podobno
velja tudi za infrastrukturo, namenjeno oskrbi s pitno vodo. Vendar se ob vse bolj
prevladujoči neoliberalni ekonomski logiki in že omenjenih pritiskih zasebnega kapitala
upravičeno pojavljajo zahteve po prenosu tega varstva na ustavnopravno raven.
Bolj pomanjkljiva je v RS ureditev izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo. ZGJS predstavlja
le (pre)splošen in v določenih delih že zastarel okvir za izvajanje gospodarskih javnih služb,
pri čemer v to kategorijo spadajo gospodarske javne službo, ki zagotavljajo zelo različne in po
pomenu neprimerljive dobrine. Konkretizacija izvajanja pa je prepuščena posameznim
občinam. To se lahko pokaže kot problematično, saj bodo predvsem manjše občine nasproti
velikim, kadrovsko in finančno močnejšim korporacijam težko uveljavile javni interes, država
pa nima vzpostavljenega sistemskega nadzora nad vsebino koncesijskih aktov in koncesijskih
pogodb.
Da se vseh omenjenih pomanjkljivosti in potencialnih nevarnosti pri nas vse bolj zavedamo,
kaže tudi nedavno vloženi predlog za spremembo URS, ki so ga v DZ vložile parlamentarne
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stranke ZAAB, ZL, SD in DeSUS. Predlagatelji želijo v URS izrecno zapisati pravico do pitne
vode ter dodatno zavarovati vire pitne vode. Predlog je in bo zagotovo tudi v prihodnjih
mesecih v obravnavano temo usmeril precej medijske pozornosti in začel širšo javno
razpravo o pomenu pitne vode. Vložen predlog je idejno dobrodošel, a je treba opozoriti na
njegove številne vsebinske pomanjkljivosti. Ta le splošno določa, da ima vsakdo pravico do
pitne vode, pri čemer vsebina te pravice ne v predlagani formulaciji ustavne določbe ne v
predlogu ni konkretneje opredeljena. Po našem mnenju je nujno v predlogu, torej v gradivu,
ki ga bo obravnaval DZ, podrobneje razdelati normativno vsebino pravice do vode. S tem bi
zakonodajalcu ter vladi dali jasne smernice za sprejemanje izvedbene zakonodaje na tem
področju, omenjeno gradivo pa ima ob pomanjkanju relevantnih formalnih pravnih virov
lahko tudi pomembno vlogo pri razlagi pravice do pitne s strani US.
Drugi odstavek predlagane dopolnitve URS določa, da se lahko viri, ki služijo za oskrbo s
pitno vodo, izkoriščajo le v obliki neprofitne javne službe. Iz besedila predloga izhaja, da so
predlagatelji s to določbo želeli onemogočiti podeljevanje koncesij za izvajanje javne službe
oskrbe s pitno vodo. Vendar pravo ne pozna organizacijske oblike neprofitna javna služba,
težave pa se pojavijo že s samo definicijo pojma neprofitnosti, zato ni jasno, kakšen učinek
(če sploh kakšnega) bi takšna določba imela v praksi. Skoraj zagotovo pa ne bi pomenila
odprave podeljevanja koncesij in ob izjavah nekaterih predstavnikov predlagateljev se poraja
dvom, ali je odprava koncesij v resnici sploh željeni cilj. Po našem mnenju odprava koncesij
brez izvedbe temeljitih predhodnih analiz tudi ne bi bila smiselna, saj državno oziroma
občinsko izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo samo po sebi še ne zagotavlja
kakovostne oskrbe. Po drugi strani pa ob ustrezni regulaciji in nadzoru tudi osebe zasebnega
prava lahko zadovoljivo izvajajo javno službo. Idealno bi bilo, če bi občine lahko same v
režijskih obratih ali prek javnih podjetij izvajale javno službo oskrbe s pitno vodo, vendar
dvomimo, da so trenutno tega kadrovsko, logistično in predvsem finančno sposobe. Že sam
po sebi lahko prevzem izvajanja pomeni precejšen strošek, poleg tega pa bodo v naslednjih
letih potrebna velika vlaganja v obnovo dotrajane vodovodne infrastrukture, ki jih bodo
občine in država težko zmogle brez sodelovanja zasebnega kapitala. Zato je potreben
temeljit premislek o smiselnosti odprave koncesij, ne glede na odločitev pa je treba poiskati
formulacijo ustavne določbe, ki bo jasno odražala namen ustavodajalca.
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Ne glede na končno vsebino ustavne določbe, pravzaprav ne glede na to, ali bo sprememba
ustave sploh sprejeta, pa je nujno, da zakonodajalec sprejme zakon, s katerim bo celostno
uredil področje oskrbe s pitno vodo. To je nujno tako zaradi spoštovanja 15. člena URS kot
tudi zaradi vsebinskih pomanjkljivosti trenutne ureditve. Ustavna določba je namreč lahko le
temelj za nadaljnje urejanje tega področja, nikakor pa sama po sebi ne more odpraviti vseh
problemov, na katere smo opozorili v tej študiji. Brez ustreznega izvedbenega zakona se
namreč kaj lahko zgodi, da bo ustavna določba o pravici do pitne vode in o neprofitnosti
oskrbe s pitno vodo ostala le mrtva črka na papirju oz. programska norma, ki v praksi ne bo
imela nikakršnega učinka. V najboljšem primeru pa se bodo učinki takšne določbe pokazali
šele čez daljši čas in ob številnih intervencijah US.
Žal zaenkrat ne kaže, da predlagatelji spremembe URS načrtujejo pripravo takega zakona oz.
da se zavedajo nujnosti njegovega sprejema. Upamo, da se bo tekom razprave o predlogu
spremembe URS tako med poslanci DZ kot tudi v širši javnosti razširilo zavedanje o pomenu
pitne vode in o nujnosti celostnega pristopa k pravnemu urejanju tega področja. Upamo, da
bodo tudi izsledki te študije vsaj deloma pripomogli k širjenju tega zavedanja, k sprejemu čim
bolj jasne in nedvoumne ustavne določbe ter na njeni podlagi dobre, progresivne izvedbene
zakonodaje, s katero bo Slovenija začela v celoti izpolnjevati svoje mednarodne obveznosti,
hkrati pa bo drugim državam postala zgled za kakovostno javno oskrbo s pitno vodo.
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2015).
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Prevention, 2007. Dostopno na:
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http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/tn9_how_much_water_en
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Resources, 2010. Dostopno na:
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SUSTAINABILITYOFWATERRESOURCES (15. 7. 2015).

8.3. Mednarodne pogodbe
Dopolnilni protokol k Ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949 o zaščiti žrtev
nemednarodnih oboroženih spopadov (Protokol II). V Zbirka mednarodnih dokumentov II.
Del, Društvo za Združene narode za Republiko Slovenijo, Ljubljana 1996.
Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb, sprejeta na Dunaju 23. maja 1969, veljati
je začela 27. januarja 1980, objavljena v Ur. l. RS, št. 87/2011. Slovenski prevod konvencije je
dostopen tudi na:
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http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zakonodaja_in_dokumenti/knjiznica/DKPMP
.pdf (15. 7. 2015).
Fakultativni protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah, sprejet v
Generalni skupščini ZN v New Yorku, 16. decembra 1966 z resolucijo št.2200 A (XXI), veljati je
začel 23. marca 1976, objavljen v Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/93.
Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, sprejeta v New Yorku, 18. decembra
1979, veljati je začela 3. septembra 1981, objavljena v Ur. l. SFRJ – Mednarodne pogodbe, št.
11/81, Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in
konvencij, sprejetih v mednarodni agenciji za atomsko energijo objavljen v Uradnem listu RS
– Mednarodne pogodbe, št. 9/92.
Konvencija o otrokovih pravicah, Sprejeta na Generalni skupščini Združenih narodov 20.
novembra 1989 z resolucijo št. 44/25, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne
pogodbe št. 15/90, Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih
narodov in konvencij, sprejetih v mednarodni agenciji za atomsko energijo objavljen v
Uradnem listu RS – Mednarodne pogodbe št. 9/92.
Mednarodna konvencija o pravicah invalidov, sprejeta v New Yorku, 13. decembra 2006,
veljati je začela 3. maja 2008, objavljena v Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/08.
Konvencija o varstvu in uporabi čezmejnih vodnih tokov in mednarodnih jezer, sprejeta 17.
mar 1992 v Helsinkih, objavljena v Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 20/99.
Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, sprejeta na Generalni
skupščini Združenih narodov 21. decembra 1965, objavljena v Uradnem listu SFRJ –
Mednarodne pogodbe št. 6/67, Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije
združenih narodov in konvencij, sprejetih v mednarodni agenciji za atomsko energijo
objavljen v Ur. l. RS, št. 9/92. Dostopno tudi na:
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/CP/Zbornik/I._CERD__Mednarodna_konvencija_o_odopravi_vseh_oblik_rasne_diskriminacije.pdf (15. 7. 2015).
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (MPDPP), Sprejet na Generalni
skupščini Združenih narodov 16. decembra 1966 z resolucijo št. 2200 A (XXI), objavljen v
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Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 7/71, Akt o notifikaciji nasledstva glede
konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v mednarodni agenciji za
atomsko energijo objavljen v Uradnem listu RS – Mednarodne pogodbe št. 9/92.
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP), Sprejet na
Generalni skupščini Združenih narodov 16. decembra 1966 z resolucijo št. 2200 A (XXI),
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glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v mednarodni agenciji
za atomsko energijo objavljen v Uradnem listu RS – Mednarodne pogodbe št. 9/92.
Izbirni protokol k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah,
sprejet v Generalni skupščini ZN v New Yorku, 10. decembra 2008 z resolucijo A/RES/63/117,
veljati je začel 5. maja 2013, objavljen v Doc.A/63/435; C.N.869.2009.TREATIES-34 z dne 11.
12. 2009.
Protokol o vodi in zdravju h Konvenciji o varstvu in uporabi čezmejnih vodnih tokov in
mednarodnih jezer, sprejet leta 1998, podpisan 1. Junija 1999 v Londonu, objavljen v Ur. l. RS
– Mednarodne pogodbe, št. 20/99.
Ženevska konvencija za zaščito civilnih oseb med vojno. V Zbirka mednarodnih dokumentov
II. del, Društvo za Združene narode za Republiko Slovenijo, Ljubljana 1996.
Ženevska konvencija o ravnanju z vojnimi ujetniki. V Zbirka mednarodnih dokumentov II. del,
Društvo za Združene narode za Republiko Slovenijo, Ljubljana 1996.

8.4. Dokumenti ZN
About the UNECE Water Convention. Dostopno na:
http://www.unece.org/env/water/text/text.html (15. 7. 2015).
Agenda 21, poročilo konference ZN o okolju in razvoju v Riu de Janeiro, ki je potekala med 3.
in 14. junijem 1992 in je objavljeno v dokumentu ZN A/CONF.151/26/Rev.1. Dostopno na:

149

http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/836/55/PDF/N9283655.pdf?OpenElement (15. 7. 2015).
Catarina de Albuquerque: Poročilo posebne poročevalke ZN za človekovo pravico do varne
pitne vode in sanitarij z misije v Sloveniji, A/HRC/18/33/Add.2, 2010. Dostopno na:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/18session/A-HRC-18-33-Add2_en.pdf (15. 7.
2014).

Catarina de Albuquerque: Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Political,
Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development, Report of the
independent expert on the issue of human rights obligations related to access to safe
drinking water and sanitation, A/HRC/12/24, 2009. Dostopno na: http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/144/37/PDF/G0914437.pdf?OpenElement (15. 7. 2015).
CCPR: Splošni komentar št. 6: 6. člen (pravica do življenja), sprejet dne 30. 4. 1982. Dostopno
na http://www.refworld.org/docid/45388400a.html (15. 7. 2015).
CESCR: Splošni komentar št. 15, sprejet na 29 seji CESCR, dne 20. Januarja 2003. Objavljeno v
dokumentu E/C.12/2002/11. Dostopno na:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/a5458d1d1bbd713fc1256cc400389e94/$FILE/G03402
29.pdf (15. 7. 2015).
Deklaracija Združenih narodov o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in
jezikovnih manjšin (Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic,
Religious and Linguistic Minorities), sprejeta v Generalni skupščini ZN, 18. decembra 1992 z
resolucijo 47/135, Dostopno na:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf (15. 7.
2015).
Dublinska izjava o vodi in trajnostnem razvoju, Sprejeta na mednarodni konferenci v Dublinu
leta 1992, objavljeno v dokumentu ZN A/CONF.151/PC/112.
Mar del Plata Action Plan, sprejet 25. marca 1977 v Mar del Plata, objavljen v publikaciji
Združenih narodov št. E.77.II.A.12. Dostopno na:
http://www.internationalwaterlaw.org/bibliography/UN/Mar_del_Plata_Report.pdf (15. 7.
2015).
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Milenijska deklaracija, sprejeta v Generalni skupščini v New Yorku 8. septembra v New Yorku
s aktom ZN A/55/L.2. veljati je začela 8. septembra 2000.
Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice, splošni komentar št. 20: Nediskriminacija
pri ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, dokument ZN E/C.12/GC/20, 10. junij 2009,
34. odstavek.
Report of the Secretary-General on the protection of Somali natural resources and waters,
S/2011/661. Dostopno na:
http://unpos.unmissions.org/Portals/UNPOS/Repository%20UNPOS/S-2011661%20(25Oct).pdf (15. 7. 2015)
Resolucija 5/1 Sveta ZN za človekove pravice: Institution-building of the United Nations
Human Rights Council, sprejeta 18. junija 2007. Dostopno na:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BackgroundDocuments.aspx (15. 7. 2015).
Resolucija 64/292 Generalne skupščine ZN: The human right to water and sanitation,
sprejeta dne 28. 7. 2010, A/RES/64/292. Dostopno na:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/292&lang=E (15. 7. 2015).
Splošna deklaracija o človekovih pravicah, sprejeta v Generalni skupščini ZN Parizu 10.
Septembra 1948 z resolucijo št. 217 A (III), velja od 16. decembra 1949.
Združeni narodi: The Millenium Development Goals Report 2014, New York 2014. Dostopno
na:
http://www.un.org/millenniumgoals/2014%20MDG%20report/MDG%202014%20English%2
0web.pdf (15. 7. 2015).
Združeni narodi: Seventeen frequently asked questions about the United Nations special
rapporteurs, Human Rights Fact Sheets št. 27, Geneva, 2001.
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8.5. Dokumeti EU
Commission Communication - Services of general interest in Europe, UL. C 281 of
26.09.1996. Dostopno na: http://europa.eu/legislation_summaries/other/l26087_en.htm
(15. 7. 2015).
Direktiva Sveta EU št. 2000/43/ES o uresničevanju načela enakega obravnavanja oseb ne
glede na rasno ali etnično poreklo, UL L 180 URL, 19. julij 2000. Dostopno na: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0043 (15. 7. 2015).
Evropska Komisija: Delovni dokument služb Komisije, Navodila za uporabo pravil Evropske
unije o državni pomoči, javnih naročilih in notranjem trgu za storitve splošnega
gospodarskega pomena, zlasti storitve splošnega pomena na področju socialne varnosti,
Bruselj, 2013. Dostopno na:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_sl
.pdf (15. 7. 2015).
Evropska Komisija: Communication from the commission to the European Parliament, The
Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A
Quality Framework for Services of General Interest in Europe, Bruselj, 2011. Dostopno na:
http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/president/news/speechesstatements/pdf/20111220_1_en.pdf (15. 7. 2015).
Evropska Komisija: Commission Staff Working Paper concerning the application of EU public
procurement law to relations between contracting authorities ('public-public cooperation'),
Bruselj 2011. Dostopno na:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/public_public_cooperation/s
ec2011_1169_en.pdf (15. 7. 2015).
Evropska Komisija, Navodila za uporabo pravil Evropske unije o državni pomoči, javnih
naročilih in notranjem trgu za storitve splošnega gospodarskega pomena, 2013, str. 23.
Dostopno na:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_sl
.pdf (15. 7. 2015).
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Priporočilo Sveta Evropske gospodarske skupnosti z dne 3. marca 1975 o okoljskih zadevah,
UL L 194, 25/07/1975, dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:31975H0436 (30. 7. 2015).

8.6. Dokumenti Sveta Evrope
Evropska socialna listina (spremenjena): Ur. L. št. 24/1999: Zakon o ratifikaciji Evropske
socialne listine (spremenjene) (MESL), 10. 4. 1999.
Evropski odbor za socialne pravice: Conclusions 2011, Slovenia. Dostopno na:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/State/Slovenia2011_en.pd
f (15. 7. 2015).
Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin: Ur. L.št. 33/1994: Zakon o
ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjene s
protokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjene s protokolom št. 2, ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9,
10 in 11, 13. 6. 1993.
Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin, sprejeta v Strasbourgu, 1. februarja 1995,
veljati je začela 1. februarja 1998, objavljena v Uradnem listu RS – Mendarodne pogodbe št.
4/98. Dostopno na: http://www.svetevrope.si/sl/dokumenti_in_publikacije/konvencije/157/
(15. 7. 2015).
Priporočilo Odbora Ministrov državam članicam o Evropski listini o vodnih virih, sprejel
Odbor ministrov 17. oktobra 2001, na 769. srečanju. Dostopno na:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=231615 (15. 7. 2015).
Resolucija št. 1693/2009, sprejeta s strani Parlamentarne skupščine Sveta Evrope. Dostopno
na: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta09/ERES1693.htm
(15. 7. 2015).
Svetovalni odbor o okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin: Tretje mnenje o Sloveniji,
sprejeto dne 31. Marca 2011. Dostopno na:
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http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_3rd_OP_Slovenia_sl.pdf
(15. 7. 2015).

8.7. Predpisi RS
Ustava Republike Slovenije (URS), Ur.l.RS, št. 33/91-I, 42/97 , 66/00, 24/03, 47, 68, 69/04,
69/04, 69/04, 68/06, 47/13.

8.7.1. Zakoni

Stvarnopravni zakonik (SPZ), Ur. l. RS., št. 87/02 in 91/13.
Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS), Ur. l. RS. št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40.
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO.
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in
14/15.
Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS – 1), Ur.l.RS, št. 33/07.
Zakon o upravnem sporu (ZUS-1), Ur. l. RS, št. 105/06, 26/07 – skl. US, 119/08 – odl. US,
107/09 – odl. US, 62/10, 98/11 – odl. US in 109/12.
Zakon o ustavnem sodišču (ZustS), Ur. l. RS., št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in
109/12.
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Ur. l. RS. št. 39/06, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13.
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Ur. l. RS, št. 86/2004.
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Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP), Ur. l. RS, št. 71/93, 15/94 – popr., 56/02 – ZJU in
109/12.
Zakon o vodah (ZV-1), Ur. l. RS. št. 67/02, 2/04 - ZZdrI-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13
in 40/14.
Zakon o zunanjih zadevah (ZZZ-1), Ur. l. RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 –
ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15.

8.7.2. Podzakonski akti

Uredba o oskrbi s pitno vodo, Ur. l. RS. št. 88/12.
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja, Ur. l. RS. št. 87/2012.
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v
Občini Laško, Ul. l. 33/2009.

8.8. Predpisi drugih držav
Ustava Belgije. Dostopna na:
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ve
d=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.legislationline.org%2Fdocuments%2Fid%2F9045&
ei=i9PZVMrfBcbyUJmygJgB&usg=AFQjCNHRLIsstyk4kU6p3ZCyUBDn_dFKg&sig2=7aM2IXhswovDx-Hg22v_Zg&bvm=bv.85464276,d.ZWU (15. 7. 2015).
Ustava Republike Južne Afrike. Dostopna na:
http://www.thehda.co.za/uploads/images/unpan005172.pdf (15. 7. 2015).
Ustava Urugvaja. Dostopna na: http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=category&category=LEGAL&publisher=&type=&coi=URY&docid=
3ae6b5600&skip=0 (15. 7. 2015).
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Zakon Loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA), n° 2006-1772 du 30 décembre 2006.
Dostopen na: http://www.eaufrance.fr/ressources/documents/la-loi-sur-l-eau-et-lesmilieux-777 (15. 7. 2015).

8.9. Sodna praksa

8.9.1. Sodna praksa Meddržavnega sodišča

Sodba Meddržavnega sodišča v primeru »Construction of a Road in Costa Rica along the San
Juan River (Nicaragua v. Costa Rica)« z dne 17. 4. 2013, I.C.J. Reports 2013, p. 184.
Sodba Meddržavnega sodišča v primeru »Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v.
Uruguay)« z dne 20. 4. 2010, I.C.J. Reports 2010, p. 14.
Sodba Meddržavnega sodišča v primeru »Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/
Slovakia)« z dne 25. 9. 1997, 1. C. J. Reports 1997, p. 7.

8.9.2. Sodna praksa ESČP

ESČP, Branko Hudorovič in Aleks Hudorovič proti Sloveniji ter Ljubo Novak in ostali proti
Sloveniji, vlogi št. 24816/14 in 25140/14. Dostopno na:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154290 (15. 7. 2015).
ESČP: Case "relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in
Belgium" proti Belgiji, vloge št. 1474/6,; 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 in 2126/64,
sodba izdana dne 23. 7. 1968. Dostopno na: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57525 (15.
7. 2015).
ESČP, Elci in ostali proti Turčiji, vloga št. 23145/93 in 25091/94, sodba izdana 13. novembra
2003. Dostopno na: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61442
(15. 7. 2015).
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ESČP: L.C.B. proti Združenemu Kraljestvu, vloga št. 23413/94, sodba izdana dne 9. 6. 1998.
Dostopno na: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58176 (15. 7.
2015).
ESČP, Ostrovar proti Moldaviji, vloga št. 35207/03, sodba izdana 13. septembra 2005.
Dostopno na: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-70138 (15. 7.
2015).
ESČP, Zander proti Švedski, vloga št. 14282/88, sodba izdana 25. novembra 1993. Dostopno
na: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57862 (15. 7. 2015).
ESČP, Handyside proti Združenemu Kraljestvu, vloga št. 5493/72. Dostopno na:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57499 (15. 7. 2015).

8.9.3. Sodna praksa Sodišča EU

Sodišče EU, Evropska komisija proti Irski, sodba z dne 14. novembra 2002, vloga C-316/00,
European Court reports 2002, str. I-10527. Dostopno na:
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-316/00 (15. 7. 2015).
Sodišče EU, Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg proti
Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, sodba z dne 24. Julija 2003, vloga C-280/00.
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