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Varovanje dragocenega vira življenja  
 

Evropska komisija od držav članic ne zahteva privatizacije preskrbe z vodo  

 

Voda je vir življenja in dragoceni vir, ki ga pogosto ne znamo niti ceniti niti primerno 

varovati. Je nepogrešljiva, tako kot zrak, ki ga dihamo. Vendar, kot je zapisal kanadski 

pisatelj Marq de Villiers v svoji nagrajeni knjigi z naslovom Voda: »Težava, povezana z 

vodo, in ta nedvomno obstaja, je, da je njena količina omejena …« »Ljudje vodo uporabljajo, 

jo zlivajo stran, zastrupljajo in tratijo ter s tem spreminjajo hidrološke cikle, ne da bi se pri 

tem menili za posledice.« 

 

Število prebivalstva se povečuje in troši vse več vode, številni viri pa so že danes 

preobremenjeni. Če ne bomo bistveno spremenili odnosa do vode in ravnanja z njo, bomo do 

leta 2030 potrebovali 40 odstotkov več vode, kot nam je je na voljo. 

 

Cilji odgovornega ravnanja 

 

Že na začetku svojega mandata sem zato za eno od treh strateških prednostnih nalog postavil 

gospodarno rabo virov. In ni dvoma, da je voda eden najdragocenejših. Varovanje voda 

pomeni varovanje življenja. Varovanje zdravja in dobrega počutja. Je tudi pomemben faktor 

gospodarske rasti in blaginje. Brez vode si ni mogoče zamišljati številnih gospodarskih 

dejavnosti, kot so, denimo, kmetijstvo, ribištvo, promet, energetika, turizem.  

 

Zaščita in gospodarno ravnanje z vodo zahteva odgovorno ravnanje na vseh ravneh, od 

lokalne do globalne. Generalna skupščina ZN je pravico pitne in sanitarne vode uvrstila med 

temeljne človekove pravice. Resolucija generalne skupščine poziva države in mednarodne 

organizacije, naj zagotovijo finančne vire, pomagajo pri krepitvi usposobljenosti in prenosu 

tehnologij, s katerimi bi predvsem državam v razvoju pomagali zagotoviti varno, čisto in 

(cenovno) dostopno pitno vodo ter sanitetno ureditev za vse. Več sto milijonov ljudi še vedno 

nima dostopa do čiste pitne vode in je torej prikrajšanih za osnovno človekovo pravico. 

Evropska unija zato vsako leto nameni skoraj 400 milijonov evrov približno 35 državam 

partnericam za pomoč pri gradnji infrastrukture za preskrbo s pitno vodo ter odvajanje in 

čiščenje odpadnih vod po vsem svetu. In na lanski Konferenci Združenih narodov o 

trajnostnem razvoju (Rio + 20) je bila prav Unija tista, ki je najglasneje pozivala k 

odgovornemu ravnanju z vodo, ustrezni obravnavi vode in celoviti vključenosti v politične 

razprave. Aktivno smo se zavzemali za sprejetje globalnih ciljev, ki bi zagotovili odgovorno 

ravnanje z vodo. 

 

Voda ne pozna meja 

 

In kako je v Evropi? Evropejci povprečno porabimo od 200 do 600 litrov vode na dan. 

Dvajset milijonov jih nima dostopa do kakovostne vode in varne sanitarne ureditve. Čeprav 

prevladuje mnenje, da ima Evropa na razpolago dovolj vodnih virov, številne evropske regije, 

predvsem južne, trpijo zaradi pomanjkanja vode. Voda mora biti ustrezne kakovosti, dostopna 

v zadostnih količinah, pravočasno in na pravem mestu, kar je, tudi za nas v Evropi, vse večji 

izziv. 

 



Varovanje voda je tudi zato eden temeljev varstva okolja v Evropi. Ker voda ne pozna meja, 

je usklajen pristop na ravni Evropske unije nujen. Urejajo ga številne direktive, najbolj 

celovito pa Okvirna direktiva o vodah, ki je bila sprejeta leta 2000. Lani novembra smo v 

komisiji sprejeli Načrt EU za varovanje vodnih virov, ki dopolnjuje dosedanje odgovore na 

omenjene izzive z novimi spoznanji. Vzpostavlja tristopenjski strateški pristop, ki ga je treba 

uresničiti do leta 2050. Predlogi so rezultat temeljitih skupnih posvetovanj in priprav, v 

katerih so sodelovali številni akterji. Cilji strategije so naslednji: 

 

1. Izboljšati izvajanje sedanje vodne politike, npr. izboljšati ukrepe za zadrževanje vode, kot 

je obnova in izboljšanje stanja mokrišč in poplavnih površin, izboljšati izvajanje načela 

»onesnaževalec plača« s pomočjo meritev, določanja cen vode in boljših gospodarskih analiz. 

 

2. Večja vključitev ciljev vodne politike v druge politike, kot so kmetijska, ribiška, 

energetska, transportna in kohezijska. 

 

3. Zapolnitev vrzeli v sedanjem pravnem okviru, povezanih predvsem s potrebo po 

izboljšanju učinkovitosti rabe vode. Načrt predvideva, da bodo morale države članice 

vzpostaviti vodne račune in določiti cilje za učinkovito rabo in razviti skupne standarde za 

ponovno rabo vode. 

 

Proti privatizaciji 

 

Povsem na kratko še o dveh aktualnih temah. Najprej o ceni vode. Že omenjena okvirna 

direktiva zavezuje države članice, da upoštevajo načela povračila stroškov storitev za rabo 

vode, vključno z okoljskimi stroški in stroški virov, in zagotavljajo ustrezne spodbude za 

uporabnike za učinkovitejšo rabo vodnih virov. Čeprav pravica do pitne in sanitarne vode 

spada med temeljne človekove pravice, to še ne pomeni, da mora biti voda zastonj in dostopna 

vsem v neomejenih količinah. Vprašanje je kompleksno in odgovori, kako po dostopni ceni 

zagotoviti spoštovanje omenjene pravice, niso enopomenski. Vsekakor pa velja, da je 

določitev cene vode eden najučinkovitejših načinov za odgovornejšo rabo. Bi bilo mar 

upravičeno dopustiti, da se, denimo, voda, katere cena ne vključuje vseh stroškov, uporablja 

za polnjenje zasebnih bazenov v mestih, kjer so hkrati nujne redukcije pitne in sanitarne 

vode? Je morda smotrno, da država, ki se redno spopada s pomanjkanjem vode, porabi celo 

do 80 odstotkov vse razpoložljive vode po subvencionirani ceni za namakanje z vodo ne 

ravno varčnih kmetijskih pridelkov? In takšna mesta in države obstajajo. Tudi pri nas v 

Evropi. 

 

In še o privatizaciji preskrbe z vodo. Voda je javna dobrina, ki je ključnega pomena za vse 

državljane. Upravljanje vodnih virov je stvar posameznih držav članic in evropska komisija 

od držav članic ne zahteva privatizacije preskrbe z vodo. Zahtevati privatizacijo teh storitev 

od javnih oblasti bi bilo v nasprotju z zakonodajo EU, ker 345. člen lizbonske pogodbe 

določa, da »pogodba v ničemer ne posega v lastninsko-pravno ureditev v državah članicah«. 

Komisija torej nima pravice posegati v lastninsko-pravne odnose v državah članicah in je zato 

v odnosu do lastništva, javnega ali zasebnega, nevtralna. Odločitev o tem, ali in koliko je 

mogoče privatizirati državno premoženje, ostaja v izključni pristojnosti držav članic. In 

kakršnokoli urejanje pravil delovanja na notranjem trgu, ki pa je v naši pristojnosti, ne more 

spremeniti tega dejstva. Poleg tega 192. člen pogodbe določa, da lahko svet, ki ga sestavljajo 

vse države članice, soglasno sprejme ukrepe, ki vplivajo na upravljanje količin vodnih virov 

ali ki vplivajo, neposredno ali posredno, na razpoložljivost teh virov. Slovenija bi torej imela 

možnost preprečiti sprejetje tovrstnih ukrepov, če se z njimi ne bi strinjala.  



 

Državljansko pobudo na področju vode podpiram in tudi dejstvo, da so ljudje povzdignili glas 

v bran enega najdragocenejših virov, ki ga imamo. Tudi pri nas, v Sloveniji. Vse prepogosto 

so pozivi po drugačnem ravnanju z viri, kot so zemlja, oceani, ekosistemi in biotska 

raznovrstnost pa tudi voda in energija, ki je sicer nekoliko specifična, preslišani. A 

pogovarjati se je treba tudi o drugih, za odgovorno ravnanje z vodo ključnih vprašanjih. 

Prevečkrat smo vsi glasni, ko gre za besede in odločne pozive, in neodločni, ko gre za dejanja. 

Pravo vprašanje je, ali smo resnično pripravljeni spremeniti svoj odnos do vode in do 

omejenih naravnih virov nasploh? Smo resnično pripravljeni prilagoditi proizvodne vzorce 

omejenim virom in spremeniti svoje ustaljene potrošne navade in razvade? Iskreno upam, da 

je odgovor pritrdilen in tudi v tem primeru tako odločen kot glas državljanske pobude. 

 

Janez Potočnik, evropski komisar za okolje 


