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Spoštovane gospe in gospodje,  
 
Najprej bi se rad zahvalil gospe Nussdorfer in gospodu Bervarju za prijazno 

povabilo, da sodelujem na današnjem posvetu. Žal se ga nisem mogel udeležiti 

osebno zaradi drugih obveznosti, zato sem vesel za priložnost, da vas nagovorim 

vsaj takole, na recimo temu, okolju prijazen način.  

Kot sta zapisala v uvodu vabila, 72. člen Ustave Republike Slovenije določa, da ima 

vsakdo pravico do zdravega življenjskega okolja. O tem govorijo tudi Evropska 

konvencija o človekovih pravicah in Pogodbe, ki urejajo naše skupno življenje v 

Evropski uniji.  

Tema današnjega posveta je brez dvoma dobro izbrana in aktualna - odgovornost 

države, da vsakemu prebivalcu zagotovi življenje v kakovostnem, zdravem okolju je 

ključna.   

Slovenijo krasijo naravna bogastva, ki jih je verjetno po desetih letih življenja v 

Bruslju lažje razumeti, kot bi jih, če bi se vsak dan prebujal v razvadi jutranjega 

pogleda na Šmarno goro. Lahko smo ponosni na bistre vode, prostrane zelene 

gozdne planjave, rodovitna gričevja in mogočne gore. Tudi pozidanost je v 

primerjavi z nekaterimi drugimi državami članicami Evropske unije zmerna. Zato je 

še kako pomembno, da se tega zavedamo, in naravo ohranjamo - ne le za nas, 

ampak tudi za naše zanamce.  

V Sloveniji morda prav zaradi dejstva, da imamo lepo naravo, prevečkrat pozabimo 

na to, da obstajajo tudi območja, ki smo jih zaradi napak v preteklosti, pa tudi 

zaradi odsotnosti jasnih meril in zakonodajne zaščite, primorani reševati danes. 

Primeri Mežiške doline, Celjske kotline in Zasavja, o katerih boste govorili v 

nadaljevanju posveta, so dovolj zgovorni. 

A preteklost je preteklost. Spremeniti je ne moremo, lahko pa se iz nje učimo in 

naučimo. Lahko popravimo storjene krivice do narave in ljudi in lahko ravnamo 

bolj odgovorno in predvsem drugače. To pa je mogoče le, če obstaja trdna zaveza 

na vseh ravneh, od državne do lokalne in mestne, ter odločen in dejaven pristop. 

Izkušnje kažejo, da tovrstne aktivne politike v prid identifikaciji in sanaciji 

onesnaženih območij lahko prispevajo tudi k razvoju strokovnega znanja, izkušenj 

in tehnologij, kar ustvarja nove poslovne priložnosti in nova delovna mesta.  

S tem ko rešujemo problem dediščine onesnaženosti tal in obnavljamo degradirana 

območja, ohranjamo naravo in zmanjšujemo zdravstvena tveganja. Da bi naslovili 

nekatere probleme, kot so upadanje biotske raznovrstnosti, onesnažena voda ali 
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zrak, preveč odpadkov in neprimerno ravnanje z njimi, težave z zdravjem, moramo 

reševati tako sedanje probleme onesnaževanja, kot tudi tiste, ki izvirajo iz 

preteklosti. Viri teh težav so namreč lahko tudi degradirana območja.  

V Evropski uniji ne obstajajo predpisi za okoljsko sanacijo, ki bi veljali za celotno 

Unijo, imajo pa države članice svoje nacionalne standarde, tako da nismo v 

položaju pravne praznine. Na evropski ravni pa imamo obširno zakonodajo na 

področju zraka in voda. Tudi upravljanje izkopane zemlje je povsem pokrito z 

evropsko zakonodajo na področju odpadkov. Na voljo pa so tudi ukrepi za 

preprečevanje in zmanjševanje potrebe po sanaciji, ki izhajajo iz tekočih kmetijskih 

in industrijskih dejavnosti, temelječih na načelu »onesnaževalec plača«.  

Z reševanjem dediščine onesnaženosti zemlje ali regeneriranjem degradiranih 

območij zmanjšujemo izkoriščanje zemljišč, pozidavo tal in posege na kmetijskih in 

zelenih površinah. To je brez dvoma zmagovalna kombinacija, ki bo v prihodnosti 

postala še bolj pomembna. Sanacija degradiranih območij je tesno povezana z 

boljšim upravljanjem zemljišč, kar pomeni preprečevanje degradacije zemljišč in 

ohranjanje zemeljskih virov.  

Zakaj bo v prihodnosti vse to le še bolj pomembno? Kot verjetno veste, obstajajo 

napovedi, da bo prebivalstvo planeta najkasneje do leta 2050 doseglo 9 milijard in 

da bo veliko prebivalcev, ki še danes živijo v revščini, živelo bolje - živelo človeka 

dostojno življenje. To so tudi naše želje in k temu so usmerjene številne naše 

politike. Povpraševanje po hrani, krmilih in vlakninah se bo predvidoma v tem 

obdobju povečalo za 70 odstotkov. To pomeni, da bodo naravni viri čedalje bolj 

omejeni in obremenjeni, in zemlja, še posebej rodovitna prst, je eden od teh virov. 

Ker je Zemlja, vsaj za enkrat, naš edini planet, nimamo druge možnosti, kot da te 

omejene vire izrabljamo bolj učinkovito. Tega ne zahtevajo od nas mehki 

ekonomski zakoni, ampak trdni in prepričljivi zakoni fizike. 

Načrt za učinkovito ravnanje z viri, ki smo ga v Komisiji sprejeli leta 2011, 

poudarja, da trenutno stanje izkoriščanja zemljišč ni trajnostno, in predlaga, da 

Evropske politike do leta 2020 upoštevajo svoj neposredni in posredni vpliv na 

uporabo zemljišč s ciljem, da do leta 2050 dosežemo stanje, ko se neto povečanje 

izkoriščanja zemljišč ne bo več povečevalo.  

Morda vse skupaj zveni oddaljeno in premalo ambiciozno, vendar je ta usmeritev 

izjemno pomembna in predstavlja mejnik pri razumevanju našega odnosa do 

ravnanja z zemljo in na tem temelječih politikah. V zadnjih desetletjih je bilo 

dodatno izkoriščenih zemljišč v Evropski uniji v povprečju okoli 1000 km² na leto, 

ali povedano drugače, v dvajsetih letih za ozemlje Slovenije. Zato bo doseganje 
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neto nevtralnega izkoriščanja zemljišč zelo zahtevna naloga. Kar pomislite, koliko 

različnih interesov je povezanih z zemljo - kmetijski, energetski, transportni, 

poselitveni, ohranitveni… In spomnite se, kolikokrat ste že slišali argument, da 

okoljevarstvene zahteve omejujejo razvojni potencial države, regije, mesta. In prav 

to je, in bo, ključno vprašanje - kako zagotoviti nadaljnji razvoj, ob danih omejenih 

virih, ne da bi te vire, npr. rodovitno zemljo ali gozdove, uničevali še naprej. 

Vendar ne bo šlo drugače. Odgovore na to vprašanje bo treba poiskati.  

Evropska okoljska agencija ocenjuje, da je v Evropi trenutno okoli 1.8 milijonov 

potencialno onesnaženih območij. Čeprav skupna površina teh območij ni znana - 

posamezno območje lahko variira od nekaj kvadratnih metrov, kot je velikost 

majhne bencinske črpalke, do na desetine kvadratnih kilometrov, kot je veliko 

industrijsko območje - pa je zagotovo zelo velika.  

Identifikacija in sanacija onesnaženih in drugih degradiranih območij predstavlja 

resen izziv, in tega se seveda zavedamo tudi v Komisiji. Tisti, ki bi lahko bili pravno 

odgovorni na podlagi principa »onesnaževalec plača«, so ali izginili, ali jih ne 

moremo jasno identificirati, ali pa so šli v stečaj. Zato ne gre drugače, kot da so 

stroški sanacije kriti tudi iz javnih sredstev. A k sreči nam narava vedno obilo 

povrne. 

Tudi evropska sredstva so namenjena tem potrebam. Evropski kmetijski sklad za 

razvoj podeželja in kohezijska sredstva sofinancirajo regeneracijske projekte za 

spodbujanje ponovne uporabe teh območij. V sedanjem programskem obdobju so 

ukrepi v podporo lokalnim podjetjem in izobraževalni infrastrukturi s poudarkom 

na sanacijskih investicijah na voljo v operativnem programu »Krepitev potenciala 

regionalnega razvoja«, ki ga financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. 

Na voljo bodo tudi v naslednjem programskem obdobju.  

Tu je še ena od priložnosti, tudi za Slovenijo, da bolje izkoristi možnosti za 

evropsko sofinanciranje v podporo sanacijskim projektom. Kot sem obveščen, so 

projekti v Sloveniji, ki se nanašajo na tovrstno sanacijo, dokaj redki. Takšen primer 

je denimo projekt "Industrijska obrtna cona Črna vas v občini Jesenice", ki je bil 

zgrajen na območju nekdanje stare jeklarne.  

Zelo pomembno vlogo imajo tudi politike prostorskega načrtovanja. Priporočila, ki 

jih je leta 2012 v svojem posebnem poročilu pripravilo Evropsko računsko sodišče, 

so zanimiva tudi za Slovenijo. Poročilo se namreč zavzema za to, da bi se projekte 

obnove degradiranih območij vključilo v integrirane razvojne programe na podlagi 

preudarne tržne analize prihodnje uporabe teh območij. Rezultate sanacije bi morali 

odobriti pristojni organi. Poleg tega bi morali bolje raziskati uporabo principa 
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»onesnaževalec plača« in uporabo državnih pomoči. Oblastne strukture bi morale 

tudi preučiti možnost vključitve klavzul za povračila stroškov pri odločbah o 

nepovratnih sredstvih, kar bi omogočilo povračilo javnega denarja, če bi projekti 

pridobili več dohodkov kot pričakovano.  

Naj zaključim. Marsikaj pomembnega se dogaja. Verjetno pa je še najpomembnejše 

od vsega, da se krepi zavest, da je ta vprašanja treba nasloviti resno in jih tudi 

reševati. In k temu bo zagotovo prispevalo tudi vaše današnje srečanje. 

Zahvaljujem se vam za vaša razmišljanja in pomoč - v svojem imenu in tudi v 

imenu Komisije. 

Želim vam uspešen posvet in hvala za pozornost! 


