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Spoštovani Predsednik republike,  

Spoštovana ministra, gospe in gospodje,  

 

Povabila zunanjega ministrstva, da se udeležim današnjega dogodka, sem bil seveda 
vesel. Tema je še kako aktualna. Pred nekaj dnevi, 22.marca, smo, tako kot vsako leto, 
obeležili mednarodni dan voda. Na ta dan že dvajset let po celem svetu potekajo 
različni dogodki, ki opozarjajo na pomen vode in trajnostnega upravljanja z vodnimi 
viri. Tudi sam, iz bolj osebnih razlogov, mednarodni dan voda dosledno praznujem že 
od svojega rojstva.  
 
Voda je pomembna tako kot zrak, ki ga dihamo. Je vir življenja. Voda ni pomembna le 
za naše zdravje in kvaliteto našega življenja, pomembno vpliva tudi na gospodarsko 
rast in razvoj. Brez vode si ne moremo predstavljati kmetijstva, ribištva, transporta, 
energetike, turizma in številnih drugih deajvnosti. Voda je »steber življenja«, a tudi 
steber gospodarskega in socialnega razvoja. Voda je javna dobrina. Generalna 
skupščina ZN je pravico do pitne in sanitarne vode uvrstila med temeljne človekove 
pravice. Zaščita in gospodarno ravnanje z vodo zahteva odgovorno ravnanje na vseh 
ravneh, od lokalne do globalne. Je dragoceni vir, ki ga pogosto ne znamo ceniti, niti 
primerno varovati.  
 
In prav varovanju virov in odgovornemu ravnanju z njimi bomo v prihodnosti 
morali posvetiti bistveno več pozornosti kot doslej. Tudi in predvsem v Evropi. 
Osvetlimo zato uvodoma problematiko virov v nekoliko širšem kontekstu. Vire je 
potrebno razumeti v najširšem pomenu besede. Mednje bi lahko uvrstili tako energijo, 
čeprav je ta nekoliko specifična, kot tudi in predvsem surovine, vodo, oceane, zemljo, 
biotsko raznovrstnost, različne eko-sisteme. 
 
Zakaj je prav odgovorno ravnanje z viri, še posebej pomembno za Evropo, našo 
prihodnost in je hkrati tudi pomemben del odgovora pri iskanju poti iz krize? 
 
Evropa ima v trgovanju s svetom velik presežek na področju trgovanja z blagom in 
storitvami in velik primanjkljaj pri trgovanju z energijo in surovinami. Povedano 
drugače, odvisni smo od uvoza energije in surovin. Naj navedem le nekaj zanimivih 
podatkov:  
 

• Uvozimo  približno šestkrat več surovin kot jih izvozimo, nekatere redke rudnine 
uvažamo v celoti. Uvozimo denimo 48% bakrove rude, 64% cinka in boksita, 78% 
niklja, pa tudi ves kobalt, platino, titan in vanadij. 



• Po ocenah Mednarodne agencije za energijo se bo uvozna odvisnost Evrope še 
povečevala, cena energije v Evropi pa bo tudi dolgoročno bistveno višja kot v ZDA 
in na Kitajskem.  

• Že danes je, denimo v Nemčiji, strošek surovin v industriji več kot dvakrat večji 
kot strošek dela, in Nemčija ni med državami s ceneno delovno silo. 

• Evropsko gospodarstvo temelji na intenzivni rabi virov. Letno porabimo 16 ton 
materialov na osebo. Odvžemo šest ton in polovico tega pristane na odlagališčih.  

 
Globalni trendi, ki jih v veliki meri določata prav rast števila prebivalstva in potrošnje 
na prebivalca, vse bolj izpostavljajo pomanjkanje virov kot ključni omejitveni faktor 
razvoja. Posledica je, da pri večini virov v zadnjem desetletju opažamo hitro rast in 
večje nihanje cen, kar seveda močno vpliva na konkurenčnost gospodarstev, še 
posebej gospodarstev, ki so uvozno odvisna. Po oceni analitikov naj bi se tovrstni 
trendi nadaljevali tudi v prihodnosti. Sklep je torej jasen in relativno preprost. Če na 
nekatere danosti in trende ne moremo vplivati, se jim moramo prilagoditi in jih 
upoštevati pri oblikovanju ustreznih politik. Voditi moramo takšno industrijsko in 
razvojno politiko, da bo naša odvisnost manjša. Spodbujati moramo raziskave in 
inovativnost na področjih, ki bodo zmanjševala našo energetsko odvisnost in odvisnost 
od virov, ki jih preprosto nimamo. Ne preseneča, da so podjetja, ki razmišljajo 
dolgoročno, že v številnih primerih preusmerila svojo inovativnost od izboljševanja 
produktivnosti dela v izboljševanje produktivnosti virov. Ekonomsko smiselno je 
usmeriti inovativno moč evropskega gospodarstva v razvoj proizvodov, ki jih bo 
mogoče uporabiti ponovno, reciklirati, proizvodov, ki jih bo mogoče proizvesti z manj 
porabe energije, vode, surovin in drugih dragocenih virov.  
 
In če povedani ekonomski argumenti ne prepričajo, in žal je danes marsikoga težko 
prepričati brez njih, potem bi moralo dovolj prepričljivo zveneti sporočilo, da druge 
možnosti pravzaprav niti nimamo. Vzorca razvojnega modela, razvitega v 
privilegiranem razvitem delu sveta, v katerega seveda spadamo, ni mogoče preslikati 
na svet v katerem že živi 7 milijard ljudi, ki vsak dan troši več. In vsi imamo enako 
pravico živeti dobro. Prehodu v gospodarstvo, ki bo bolj učinkovito ravnalo z viri, 
prehodu v krožno gospodarstvo, kjer je zelo malo izgubljenega, zeleno gospodarstvo, 
če želite, se zato preprosto ne moremo izogniti. Ravnotežje planeta je že okrnjeno. 
Signali, ki jih dobivamo skozi podnebne spremembe, izginjanje biotske raznovrstnosti, 
vplivov naše dejavnosti na zdravje ljudi in okolja, so jasni in alarmantni. Dosegli smo 
raven, ko s svojo številčnostjo, dejavnostjo, proizvodnjo, potrošnjo, tehnologijo … že 
vplivamo na neravnotežja ključnih naravnih sistemov, kot so podnebje in oceani.  
 



In najboljše odgovore nam nudi prav narava. Največje in najkompleksnejše krožno 
gospodarstvo, zasnovano trajnostno na podlagi milijonov let pridobljenih izkušenj. In 
ljudje smo del narave, mar ne? 
 
A vrnimo se k vodi in razlogom zakaj jo velja ščititi in z njo ravnati odgovorno. 
Globalno se 70% vode porabi za namakanje za pridelavo hrane, v nekaterih 
razvijajočih se državah celo več kot 85%. In povpraševanje po vodi se bo v 
prihodnosti le še povečevalo. 780 milijonov ljudi na svetu še vedno nima dostopa do 
varne pitne vode in več kot 4000 otrok umre na dan v prvih petih dnevih po rojstvu 
zaradi bolezni, ki so posledica pomanjkanja čiste pitne vode. Evropejci v povprečju 
porabimo med 200 in 600 litri vode dnevno. 20 milijonov jih nima dostopa do 
kakovostne vode in varne sanitarne ureditve. Klub prevladujočemu mnenju, da ima 
Evropa na razpolago dovolj vodnih virov, mnoge evropske regije, zlasti južne, trpijo 
pomanjkanje vode. Tudi nekatere od njih za potrebe kmetijstva, porabijo do 80% vseh 
razpoložljivih vodnih virov. Voda mora biti ustrezne kakovosti, dostopna v zadostnih 
količinah, pravočasno in na pravem mestu, kar je, tudi za nas v Evropi, vse večji izziv. 
Obstajajo ocene, da če ne bomo bistveno spremenili odnosa do vode in ravnanja z njo, 
bomo globalno do leta 2030 potrebovali 40 odstotkov več vode, kot nam je je na voljo. 
Dovolj prepričljivo in zaskrbljujoče. 
 
Že uvodoma sem dejal, da zaščita in gospodarno ravnanje z vodo zahteva odgovorno 
ravnanje na vseh ravneh, od globalne do lokalne. 
 
Resolucija Generalne skupščine ZN, ki je na globalni ravni pravico do pitne in 
sanitarne vode uvrstila med temeljne človekove pravice, poziva države in mednarodne 
organizacije, naj zagotovijo finančne vire, pomagajo pri krepitvi usposobljenosti in 
prenosu tehnologij, s katerimi bi zlasti državam v razvoju pomagali zagotoviti varno, 
čisto in (cenovno) dostopno pitno vodo in sanitetno ureditev za vse. Evropska unija 
vsako leto nameni skoraj 400 milijonov evrov približno 35 državam partnericam za 
pomoč pri izgradnji infrastrukture za oskrbo s pitno vodo in odvajanje in čiščenje 
odpadnih vod po vsem svetu.  
 
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. Dostopnost do 
kakovostne vode v zadostnih količinah je pomembna tudi za izkoreninjanje revščine in 
odgovorno ravnanje z vodo je pomembno ne glede na raven razvitosti države. Zato 
smo se v Riu aktivno zavzemali za sprejem globalnih ciljev, ki bi zagotovili 
odgovorno ravnanje z vodo. Prepričan sem, da bo v okviru trajnostnih razvojnih ciljev, 
za katere smo se skupaj zavzeli in se zavezali, da se o njih jih dogovorimo v prihodnjih 
letih, voda našla svoje mesto. 



 
Zaključki konference v Riu so pomembni. Potrdili so že sprejeto zavezo sveta do 
temeljne človekove pravice do pitne in sanitetne ureditve za vse; opozorili na ključno 
vlogo, ki jo igrajo ekosistemi pri ohranjanju kakovosti in količine vode; in izpostavili, 
da je treba bistveno zmanjšati onesnaževanje vode, izboljšati njeno kakovost in 
ravnanje z odpadnimi vodami ter učinkovitost rabe vode in zmanjšati izgube vode. Te 
zaveze bodo, seveda ob nadaljevanju mednarodne pomoči in sodelovanja,  
predstavljale eno od prednostnih nalog Unije. 
 
V Evropski uniji je varovanje voda eden temeljev varstva okolja. 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. Z njo je 
Unija uvedla nov zakonodajni pristop k upravljanju in varovanju voda, ki ne temelji na 
nacionalnih ali političnih mejah, ampak naravnih geografskih in hidroloških 
formacijah. Glavni cilj direktive je preprečiti nadaljnje poslabševanje stanja vodnih 
virov ter zaščititi, izboljšati in obnoviti vodna telesa. Omenjena direktiva je kot mejnik 
postavila leto 2015, do katerega morajo biti vse evropske vode v dobrem stanju.  
 
Tudi sam sem si že na začetku svojega mandata postavil za eno od treh strateških 
prednostnih nalog gospodarno rabo virov. In ni dvoma, da je voda eden najbolj 
dragocenih. 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 udejanjiti 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 ostale politike, kot so kmetijska, ribiška, 
energetska, transportna in kohezijska. 

3. Zapolnitev vrzeli v sedanjem pravnem okviru, povezanih zlasti 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. 

Načrt dopolnjuje evropsko partnerstvo za inovacije na področju vode.  Združuje 
akterje iz sektorjev, kot so vodno gospodarstvo, mala in srednja podjetja, raziskovalna 
skupnost, lokalne vlade, veliki uporabniki vode in finance. Partnerstvo je bilo 



vzpostavljeno z namenom opredelitve, preizkušanja, povečanja, razširjanja in uporabe 
inovativnih rešitev za ključne izzive, povezanih z vodami.  
 
Vse povedano je seveda pomembno tudi za Slovenijo. Slovenci smo lahko srečni in 
ponosni, da živimo v državi, ki je bogata z vodnimi viri. Uvrščamo se med najbolj 
vodnate države v Evropi. To seveda ne pomeni, da so naše vode imune na grožnje, ki 
so tako lokalnega kot globalnega značaja, in ki imajo tako gospodarske, kot tudi 
socialne in varnostne posledice.  
 
Države članice Evropske unije, med njimi tudi naša država, so morale v skladu z 
Direktivo o vodah po letu 2000 začeti celovito upravljati s svojimi vodnimi viri. S tem 
namenom so pripravile nacionalne Načrte upravljanja voda, ki zagotavljajo varstvo in 
trajnostno rabo voda, ki se posodabljajo vsakih šest let. Slovenski načrt za upravljanje 
voda za obdobje 2009–2015 je stopil v veljavo avgusta 2011 ob uveljavitvi Uredbe o 
Načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja.  
 
Pri površinskih vodah je bilo stanje pri veliki večini vodnih teles ocenjeno kot dobro. 
Manj spodbudne so informacije glede ekološkega stanja. Med najpogostejšimi vzroki 
za probleme so omenjeni prekomerna obremenjenost z organsko maso, 
hidromorfološke spremembe, posebna onesnaževala in povečana vsebnost hranil. Kar 
se tiče stanja podzemnih voda, je bilo to z vidika količinskega stanja ocenjeno kot 
dobro. Drugačno podobo kaže kemično stanje slovenskih podtalnic. V slabem 
kemičnem stanju je tudi obalno morje. Najbolj ogrožena so vodna telesa v tistih 
predelih Slovenije, kjer ljudje z intenzivno dejavnostjo vplivajo na visoke vsebnosti 
nitratov, pesticidov in njihovih razgradnih produktov. 
 
Po ocenah Evropske komisije bo moralo gospodarjenje z vodo v Sloveniji v 
prihodnosti temeljiti na boljšemu razumevanju glavnih tveganj in obremenitev 
povodja. Posegi bodo morali biti stroškovno učinkoviti in zagotoviti dolgotrajno 
trajnostno oskrbo z vodo ljudi, gospodarstva in narave. Vzpostaviti bo treba povezavo 
z obstoječimi mednarodnimi načrti upravljanja povodij in mrežami, ki bodo 
spremljanje omogočile. Slovenija mora okrepiti tudi sodelovanje s sosednjimi 
državami, predvsem za povodja na vodnem območju Jadrana.  
 
Predvidevam, da se bomo vprašanj cene vode in lastništva dotaknili v razpravi. Zato 
za zaključek uvodnih razmišljanj le nekaj izhodiščnih misli. Že omenjena Okvirna 
direktiva o vodah 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 bolj učinkovito rabo vodnih virov. Vprašanje je 
kompleksno in odgovori, kako po dostopni ceni zagotoviti spoštovanje pravice do 



vode in hkrati varčno ravnanje z njo, niso enoznačni. Vsekakor pa velja, da je 
določitev cene vode eden najučinkovitejših načinov za odgovornejšo rabo.  
 
V zvezi z lastništvom pa  zgolj dejstvo, da Komisija v skladu  s sprejeto zakonodajo 
Unije nima pravice posegati v lastninsko pravne odnose v državah članicah in je zato v 
odnosu do lastništva, javnega ali privatnega, nevtralna. Odločitev o tem, ali in v 
kolikšni meri je možno privatizirati državno premoženje, ostaja zato v izključni 
pristojnosti držav članic. Državljansko pobudo na področju vode pozdravljam, pa tudi 
dejstvo, da so ljudje povzdignili glas v bran enega od najbolj dragocenih virov, ki ga 
imamo. Vse prevečkrat so pozivi po drugačnem ravnanju z viri preslišani.  
 
Letošnje leto je mednarodno leto sodelovanja na področju voda. Če želimo 
zagotoviti dostopnost in trajnost čistih vodnih virov v prihodnosti, je mednarodno 
sodelovanje nujno. Zato je za simbolični poziv k sodelovanju izbran pravi trenutek, ki 
je hkrati tudi skrajni čas, za začetek izvajanja resnih ukrepov na globalni ravni za 
izboljšanje stanja na področju upravljanja z vodnimi viri. In izkoristimo dolgoletne 
izkušnje, ki jih imamo v Uniji na področju skupnega odgovarjanja na regionalne in 
svetovne izzive tudi za izboljšanje upravljanja naših lastnih vodnih virov. Kar 
šestdeset odstotkov vsega ozemlja Unije je namreč vključenih v čezmejna porečja. 
 
Čas je torej, da združimo sile. Gre namreč za vodo, to čudežno in skrivnostno snov 
našega planeta in seveda, gre za življenje samo. Hvala za pozornost! 


