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Podan je pregled organizacijskih in koncep-
tualnih izhodišč, na katerih temeljijo sodobni 
globalni politični premisleki o vrednotenju in 
vrednosti vode. Podan je pregled aktivnosti, ki 
v povezavi s tem potekajo pod okriljem Orga-
nizacije združenih narodov in Visokega panela 
o vodi, ki ga sestavljajo voditelji enajstih držav 
članic OZN. Podrobneje so predstavljeni cilji akcij-
skega načrta panela in rezultati procesa Bellaigo, 
na katerem so člani panela podali podrobnejša 
izhodišča za politično vrednotenje vode.

An overview of organizational and conceptual 
starting points, based on contemporary global 
political considerations on the valuing of water, 
is given. An overview of the activities under the 
auspices of the United Nations and the High Pan-
el on Water, which consists of leaders of eleven 
UN member states is given. The objectives of the 
Panel's Action Plan and the results of the Bel-
laigo process in which members of the panel gave 
more detailed starting points for the political 
valuing of water are presented in more detail.

Uvod

»Voda je življenjski tok civilizacije« ali »Voda je po-
membna za vsakogar od nas,« in še bi lahko našte-
vali podobne izreke, s katerimi se pogosto pričenjajo 
takšna ali drugačna bolj ali manj propagandna be-
sedila o vodi. Nedvomno je voda snov, brez katere ni 
življenja, ne civilizacije, pravzaprav ničesar, kar obstaja 
na Zemlji. Voda je pomembna tudi za vzpostavljanje 
človekovega dostojanstva in na njej temelji človekova 
kultura. Zato je voda tako elementarna in esencialna, 
da se o njej ne sprašujemo, zavemo se je šele takrat, 
ko imamo težave z njo bodisi zaradi njene količine 
bodisi njene kvalitete, ali pa zato, ker jo je premalo. 
V razvitih družbah, med katere sodi tudi Slovenija, je 
skorajda samoumevno, da iz pipe v stanovanju priteče 
čista pitna voda, ki jo imamo na razpolago tako rekoč 

v neomejenih količinah. Toda ali je to res tako zelo 
samoumevno?

V domačih in svetovnih medijih znova in znova nale-
timo na novice in mnenjske prispevke o tem, kako bo 
voda valuta prihodnosti ali pa o tem, da se bodo bodo-
če vojne vodile le zaradi vode, pri tem pa pozabljamo, 
ker se o tem le malo govori in piše, da takšni konflikti v 
sodobnem svetu že potekajo. Nekateri od konfliktov na 
Bližnjem vzhodu so le prikrit spopad za vodne vire (npr. 
spor med Palestino in Izraelom). Svetovno prebivalstvo 
nezadržno raste, v času nastanka tega prispevka nas 
na Zemlji biva že več kot 7,5 milijard, projekcije pa 
kažejo, da bo leta 2100 več kot 11,2 milijardi prebival-
cev. Ker se zaloge sladke vode, ki jo uporabljamo kot 
vir pitne vode in kot surovino za številne dejavnosti, 
ne povečujejo, kvečjemu se zaradi neustrezne rabe, 
kamor sodijo predvsem zelo različne oblike onesna-
ževanja, zmanjšujejo, kar pomeni, da se količina vode 
na prebivalca v globalnem merilu zmanjšuje. Dodatno 
težavo predstavlja tudi dejstvo, da je leta 2016 število 
prebivalcev v mestih preseglo število prebivalcev, ki 
živijo na podeželju. V mestih je dostopnost do vodnih 
virov težja in finančno zahtevnejša kot na podeželju 
in to poleg naraščajočega prebivalstva predstavlja še 
dodaten pritisk na vodne vire ter povečuje potencialne 
konflikte pri njihovi rabi in izrabi.

Gospodarjenje, upravljanje in vladovanje1 z vodo je 
gotovo eden od največjih izzivov človeštva v priho-
dnosti. Pri vprašanjih, povezanih z vodo, se je potrebno 
zavedati dejstva, da so pri tem prisotni zelo različni 
interesi, ki se nanašajo na ekonomijo, kulturo, religijo 
in družbo. Morda se tega, zlasti tehniki in naravoslovci, 
ne zavedamo dovolj, toda vprašanje dostopa in raz-
polaganja z vodo je že danes eminentno ideološko 
in politično vprašanje. Vse to se kaže tudi v odnosu 
do vrednosti vode. Kakšna je vrednost vode, postaja 
globalno vprašanje in izziv za zelo različne stroke, tako 
kot tudi za civilno družbo v vseh njenih organiziranih 
in neorganiziranih oblikah.  Danes lahko v globalnem 
merilu zaznamo zelo izrazite politične težnje po vre-
dnotenju vode, ki jih spodbujajo Združeni narodi in 
Svetovna banka. To je zelo kompleksno vprašanje, ki 
odpira veliko dilem. 

V prispevku je podan pregled organizacijskih in kon-

ključne besede: vrednost vode, cilji trajnostnega 
razvoja, visoki panel o vodi, vladovanje vodi
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ceptualnih izhodišč, na podlagi katerih temeljijo so-
dobni politični premisleki o vrednotenju in vrednosti 
vode na globalni ravni. V prispevku smo podali pregled 
aktivnosti, ki s tem v zvezi potekajo pod okriljem Or-
ganizacije združenih narodov. Na koncu članka smo 
podali kratko refleksijo teh izhodišč. Njihovo razume-
vanje je pomembno tako za strokovnjake kot tudi za 
državljane, ne glede na to s čim in kako se v vsakda-
njem življenju preživljamo. Čeprav so časovni roki, ki 
so si jih za doseganje ciljev, povezanih s tem, zadale 
mednarodne organizacije, zelo kratki, pa lahko upamo, 
da sklepi, zlasti politični učinki teh ciljev, ne bodo ne-
premišljeni in ne bodo imeli neustreznih dolgoročnih 
posledic.

Cilji trajnostnega razvoja

Na »Vrhu Organizacije Združenih narodov o trajno-
stnem razvoju«, ki je potekal 25. septembra 2015, je 
bila soglasno sprejeta Agenda 2030 za trajnostni ra-
zvoj, ki poleg zavez in političnih izjav vsebuje tudi 17 
tako imenovanih »Ciljev trajnostnega razvoja«2 (angl. 
Sustainable Development Goals – SDG). Med njimi se 
»Cilj 6 – čista voda in sanitarna ureditev« nanaša v naj-
širšem pomenu neposredno na dostop do vode. Ta cilj, 
katerega naloga je širše opisana kot »vsem zagotoviti 
dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za 
trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri«, naj bi bil, 
tako kot drugi cilji, dosežen do leta 2030. To je, glede 
na poznavanje sedanjega stanja v globalnem merilu, 
zelo ambiciozen načrt. Z dostopom do vode in Ciljem 
6 je povezanih še vrsta drugih SDG.

Cilj 6 je razdeljen na osem tarč (angl. targets), ki so 
natančneje opredeljeni še s kazalci (angl. indicators). 
Tarče izhajajo neposredno iz Agende 2030, medtem 
ko so bili kazalci v okviru posebne delovne skupine 
določeni kasneje, marca 2016 pa jih je uradno potrdila 
še Komisija OZN za statistiko. Čeprav so tarče nave-
dene v številnih dokumentih, je prav, da jih navedemo 
tudi na tem mestu:

6.1 Do leta 2030 vsem omogočiti enakopraven dostop 
do čiste in poceni pitne vode.
6.2 Do leta 2030 vsem omogočiti enakopraven dostop 

do ustrezne sanitarne ureditve in higiene ter odpraviti 
opravljanje potrebe na prostem, pri čemer je treba 
ustrezno pozornost nameniti ženskam in deklicam 
ter ljudem v težkih življenjskih okoliščinah.
6.3 Do leta 2030 izboljšati kakovost vode z 
zmanjšanjem onesnaževanja, preprečevanjem 
odmetavanja odpadkov ter omejitvijo izpustov 
nevarnih kemikalij in drugih snovi, prepolovitvijo 
deleža neprečiščenih odpadnih voda ter precejšnjim 
povečanjem recikliranja in varne ponovne uporabe 
v svetu.
6.4 Do leta 2030 doseči precej bolj gospodarno rabo 
vode v vseh panogah in zagotoviti trajnostni odjem in 
oskrbo z vodo kot odgovor na pomanjkanje vode ter 
občutno zmanjšati število ljudi, ki trpijo zaradi tega.
6.5 Do leta 2030 uvesti celovito gospodarjenje z vod-
nimi viri na vseh ravneh, tudi s čezmejnim sodelovan-
jem, kadar je to primerno.
6.6 Do leta 2030 zavarovati in obnoviti ekosisteme, 
povezane z vodo, tudi gorska območja, gozdove, 
mokrišča, reke, vodonosnike in jezera.
6.a Do leta 2030 okrepiti mednarodno sodelovanje 
in podporo krepitvi zmogljivosti v državah v razvoju 
pri dejavnostih in programih v zvezi z vodo in sani-
tarno ureditvijo, vključno z zbiranjem padavinske 
vode, razsoljevanjem, gospodarno rabo, čiščenjem 
odpadne vode, recikliranjem in tehnologijami za 
ponovno uporabo.
6.b Podpirati in povečati sodelovanje lokalnih skup-
nosti pri boljšem gospodarjenju z vodo in sanitarni 
komunalni ureditvi.

Vse od njihovega sprejetja dalje je uresničevanje SDG 
predmet številnih političnih in strokovnih razprav. 
Toda zdi se, da te razprave potekajo predvsem v vi-
sokih političnih in diplomatskih krogih, vse premalo 
pa na praktični in izvedbeni ravni, kjer je te zaveze 
potrebno spraviti tudi v življenje.

Visoki panel o vodi

Zaradi ambiciozno zastavljenih časovnih rokov pri 
uresničevanju SDG, med katere sodi tudi »Cilj 6«, so 
potrebne hitre odločitve in ukrepi. Tako zastavljeni 
cilji terjajo od družbe, vlad in zasebnega sektorja 
hitre spremembe v dosedanjem načinu upravljanja 
z vodo. Z namenom, da bi pospešila te spremembe, 
sta generalni sekretar Organizacije združenih narodov 
Ban Ki-moon in predsednik Svetovne banke Jim Yong 
Kim ustanovila »Visoki panel o vodi« (angl. High Level 
Panel on Water - HLPW). Panel, katerega mandat je 
dve leti, je bil na sedežu OZN uradno ustanovljen 
aprila 2016. Njegova ustanovitev je bila pred tem 
januarja 2016 že najavljena v Davosu na Svetovnem 
ekonomskem forumu. Panel sestavlja 11 aktivnih 

1 Vladovanje je izraz, ki se je v slovenski politološki literaturi 

uveljavil kot prevod za angleško besedo governance. Za 

podrobnosti glej Bačlija et al. (2013)
2 Besedilo in terminologijo navajamo po uradnem sloven-

skem prevodu dokumenta »Spremenimo svet: agenda za 

trajnostni razvoj do leta 2030« (OZN, 2015). Pri nekaterih 

ključnih pojmih zaradi razumevanja tuje strokovne literature 

navajamo tudi angleške izraze.



ekolist 148 članki

Slika 1: Cilj trajnostnega razvoja

predsednikov držav ali vlad (Avstralija, Bangladeš, 
Jordanija, Južna Afrika, Madžarska, Mavricij, Mehika, 
Nizozemska, Peru, Senegal in Tadžikistan) ter posebni 
svetovalec panela (nekdanji premier Južne Koreje). 

Način delovanja HLPW najbolje ponazarja njegov 
delovni Akcijski načrt (HLPW,2016). Ta načrt je odprt 
dokument, ki ga spreminjajo in prilagajajo ravni tre-
nutne razprave. Glavni namen panela je prispevati k 
uresničevanju »Cilja 6«. Ker pa je ta cilj povezan tudi 
z uresničevanjem drugih SDG, obravnavajo tudi te. 
HLPW je svoje cilje strnil v devet glavnih področij, ki 
jih je imenoval izzivi. Ta področja so:

a) Spodbujanje sprememb, ustvarjanje partnestev 
in mednarodno sodelovanje.

b) Odporne ekonomije, družbe in zmanjšanje  
tveganja zaradi naravnih nesreč.

c) Splošna dostopnost do varne pitne vode in  
sanitarne ureditve.

d) Trajnostna mesta in bivališča.
e) Voda in okolje.
f) Infrastruktura in investicije.
g) Vladovanje vodi.
h) Podatki o vodi.
i) Vrednost vode.

Operativno HLPW deluje preko tako imenovanih 
šerp. To so bodisi ministri, pod katerih pristojnost 
spada voda ali posebni v ta namen opolnomočeni 
veleposlaniki. Sestanki HLPW potekajo v obliki red-
nih srečanj skupine šerp ali v okviru pomembnih 
svetovnih mnenjskih dogodkov. Za vsak izziv je od-
govorna posamezna država in njihov šerpa, ki v času 
med sestanki pripravlja dokumente in izhodišča, ta 
pa se nato sprejemajo in potrjujejo na skupnih ses-
tankih. Tako so naši sosedje Madžari odgovorni za 
področje »Infrastruktura in investicije«, Nizozemci 
pa za področje »Vrednost vode«. Dokumenti, ki so 
na voljo do sedaj, so kratke skrbno premišljene diplo-

matske izjave, ki dopuščajo zelo široko, pogosto tudi 
dvoumno interpretacijo in predvsem nakazujejo, v 
katero smer se bodo razmišljanja in globalne politike 
do vode razvijale.

Pojasnjevanje vsake od zgornjih točk presega namene 
in obseg našega članka, zato si oglejmo le izhodišča 
HLPW o vrednotenju vode (HLPW, 2016). Po mnenju 
panela s procesom vrednotenja vode uresničujemo 
celoten Cilj 6. Poglavje o vrednotenju HLPW prične z 
ugotovitvijo »Voda je skupno dobro in skupen vir, ki je 
ranljiv zaradi tveganj, ki izhajajo iz onesnaževanja in 
prekomerne rabe.« V nadaljevanju HLPW ugotavlja, 
da ima voda različno socialno, ekonomsko in okoljsko 
vrednost in je ključna za človekovo življenje in dosto-
janstvo. Potrebujemo jo za predelavo hrane, energije, 
proizvodnjo in druge ekonomske aktivnosti, potrebu-
je pa jo tudi okolje. Vsakokrat, ko nekdo uporabi vodo 
ali pa se odloči, da je ne bo uporabil, jo tudi implicitno 
ovrednoti. Če vodo ovrednotimo eksplicitno, nam 
to omogoči sprejemanje odločitev in njeno izmen-
javo, s tem pa ti procesi postanejo transparentnejši 
in pretok informacij jasnejši, uveljavljanje različnih 
interesov postane preglednejše, kar omogoča uvel-
javljanje enakosti in trajnosti. Vse to se bo uresničilo 
z upoštevanjem različnih potreb moških, žensk in 
marginaliziranih skupin v družbi. Pri vrednotenju 
vode je prisotnih veliko nejasnosti in pogosto tudi 
protislovnih odnosov in pogledov. Zato je za vred-
notenje vode nujno vzpostaviti splošno veljavne 
principe in konceptualno jasnost. Pri razumevanju 
vrednosti vode so ključne naslednje točke:
a) Umeščanje vode je nujno za upravljanje razmerij 

med rabami, uporabniki in viri vode, še zlasti 
takrat, ko je prisotno njeno pomanjkanje. Če 
želimo vodo umestiti učinkovito in enakopravno, 
moramo poznati njeno vrednost. Umeščanje vode 
lahko poteka administrativno ali skozi tržne me-
hanizme, najpogosteje gre za kombinacijo obeh 
procesov.

1  ODPRAVA REVŠČINE
2  ODPRAVA LAKOTE
3  ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE
4  KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE
5  ENAKOST SPOLOV
6  ČISTA VODA IN SANITARNA UREDITEV
7  CENOVNO DOSTOPNA IN ČISTA ENERGIJA
8  DOSTOJNO DELO IN GOSPODARSKA RAST
9  INDUSTRIJA, INOVACIJE IN INFRASTRUKTURA
10  ZMANJŠANJE NEENAKOSTI
11  TRAJNOSTNA MESTA IN SKUPNOSTI
12  ODGOVORNA PROIZVODNJA IN PORABA
13  PODNEBNI UKREPI
14  ŽIVLJENJE V VODI
15  ŽIVLJENJE NA KOPNEM
16  MIR, PRAVIČNOST IN MOČNE INSTITUCIJE
17  PARTNERSTVA ZA DOSEGANJE CILJEV
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b) Vrednotenje vode mora temeljiti na socialnih in 
ekonomskih koristih, ki izhajajo iz njene rabe. 
Vrednotenje vode mora biti osnova za vzpostavitev 
njene cene.

c) Določanje cene vode omogoča nastanek pobud 
za učinkovitejšo in pametnejšo uporabo vode, na 
ta način se povrnejo obratovalni in vzdrževalni 
stroški za obstoječo infrastrukturo in na podlagi 
ugodnega razmerja med stroški in dobrobitjo 
se omogoči nadaljnje investicije v vodno infra-
strukturo in usluge. Opredelitev cene onesnaženja 
spodbudi zmanjševanje onesnaževanja ali celo 
njegovo opustitev.

d) Trgovanje z umeščeno vodo ali z vodnimi pravi-
cami je metoda, ki temelji na svobodni trgovini, 
s pomočjo katere omogočimo, da voda teče tja, 
kjer ima najvišjo ekonomsko vrednost. Količina 
vode, ki je na voljo za svobodno trgovino, mora 
biti omejena. Količine, potrebne za zadovoljevanje 
socialnih in okoljskih potreb, pa v to ne smejo biti 
vključene.

Proces Bellagio

HLPW je v procesu vrednotenja vode od začetka svo-
jega delovanja naredil že korak naprej. V maju 2017 
se je pod okriljem Rockefellerjeve ustanove panel se-
stal v letovišču Bellagio v Italiji in razpravljal o tem 
vprašanju. Na sestanku so sprejeli Bellagijska načela 
o vrednotenju vode.3

Globlje ozadje načel podaja preambula k dokumentu, 
ki je namenjena predvsem zagovoru, skorajda neka-
kšni apologiji, teženj po vrednotenju vode. V nadalje-
vanju povzemamo preambulo. Po mnenju HLPW je 
pobuda za vrednotenje vode proces, ki je namenjen 
vzpostavljanju lastništva na vseh nivojih, s takšnim 
pristopom bodo zmagovalci vsi. Le tako bo možno 
uresničiti vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja. Voda je 
dragocena, krhka in nevarna, lahko preživlja ali uniču-
je. V povezavi s prostorom, zrakom in energijo je voda 
temelj življenju, družbam in gospodarskim sistemom. 
Voda je več kot le snov, s seboj nosi veliko vrednosti 
in pomenov, ki so izraženi z duhovnimi, kulturnimi in 
gospodarskimi pojmi, ki jih najdemo v jezikih, normah 
in dediščini. To odraža globoko dojemanje vode, zaradi 
česar so potrebna povezovanja in sodelovanje vseh čla-
nov družbe. Zato da bo voda dostopna za številne rabe 
in uporabnike, je potrebno razviti orodja in ustanove, 

ki jo bodo transformirale iz naravnega vira v snov, ki 
bo, potem ko bo zagotovila osnovne storitve, obnovlje-
na in varno vrnjena v naravo. Voda in njeni viri morajo 
biti spoštovani, ker imajo, v kolikor jih zanemarimo, 
moč, da povzročijo škodo ter razdelijo ali celo uničijo 
družbo. Če vse vrednosti vode eksplicitno izpostavimo, 
potem lahko razpoznamo vse njene dimenzije, ki jih 
pogosto spregledamo, zato je vrednotenje vode več 
kot le analiza razmerja stroškov in dobrobiti. Vse to 
je nujno potrebno za doseganje skupnih odločitev in 
kompromisov. 

Vrednotenje vode pomeni prepoznavanje in upošteva-
nje vseh dobrobiti in dimenzij; ekonomskih, socialnih 
in ekoloških, ki jih zagotavlja voda. To zavzema števil-
ne oblike, ki so vezane na lokalne pogoje in kulture. 
Prav tako omogoča vrednotenje uravnoteženje vseh 
raznolikih uporab in storitev, ki jih zagotavlja voda, 
omogoča z informacijami podprte odločitve, njeno 
umeščanje med različnimi uporabniki in storitvami 
z namenom povečevanja ekonomskega blagostanja. 
Umeščanje vode poteka v različnih oblikah, na primer 
z zakonodajnimi in ekonomskimi inštrumenti, ki pra-
vočasno opozarjajo na njeno pomanjkanje, spodbujajo 
varovanje in preprečujejo trošenje. Vrednotenje vode 
lahko povzroči stroške za onesnaževanje in spodbu-
di vzpostavitev večje učinkovitosti in boljših praks. 
Za kakršnokoli rabo vode je potrebna infrastruktura. 
Določanje cene vode ni enako kot izvajanje vrednote-
nja, toda kljub temu je način, ki omogoča pokrivanje 
stroškov, ki odražajo del teh vrednosti pri njeni upo-
rabi in omogoča ustrezne vire in finančna sredstva za 
zagotavljanje infrastrukturnih uslug.

Izhodišča iz preambule so strnjena v pet 
načel:

Načelo 1. Upoštevati vrednosti vode, pomembne za 
različne deležnike in za vse odločitve, ki vplivajo nanjo. 
Ker obstaja globoka povezava med človeškimi potre-
bami, gospodarsko blaginjo, duhovnostjo in sposob-
nostjo vodnih ekosistemov za preživetje, je potrebno 
razpoznati številne vrednosti vode.
Načelo 2. Voditi vse procese, ki bodo omogočili razpo-
znavanje vrednosti vode na način, ki bo enakopraven, 
učinkovit in pregleden ter bo vključeval številne vre-
dnote. Kompromisi so neizogibni, zlasti takrat, kadar 
je prisotno pomanjkanje vode. Odsotnost ukrepov 
prav tako povzroča stroške in še težje sklepanje kom-
promisov. Glede na lokalne in globalne izzive morajo 
biti ti procesi prilagodljivi.
Načelo 3. Ovrednotiti in zaščititi vse vodne vire, vključ-
no s porečji, rekami, vodonosniki in z njimi povezane 
ekosisteme za današnje in bodoče generacije. Pomanj-
kanje vode narašča. Zaščita virov in nadzor onesnaže-

3 Dostopno na povezavi https://sustainabledevelopment.

un.org/content/documents/15591Bellagio_principles_on_

valuing_water_final_version_in_word.pdf (zadnji dostop 

15. 09. 2017). V tem podpoglavju se v celoti sklicujemo na ta 

dokument. 
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val ter drugih pritiskov so za trajnostni razvoj nujni.
Načelo 4. Spodbujati izobraževanje in zavedanje jav-
nosti o esencialni in elementarni vlogi vode. To bo 
omogočilo informacijsko podprto odločanje in vzpo-
stavitev trajnostno naravnanih vzorcev porabe vode.
Načelo 5. Povečati investicije v ustanove, infrastruk-
turo, informacije in inovacije z namenom izboljšati 
celoten potencial in vrednosti vode. Kompleksnost 
izzivov, povezanih z vodo mora sprožiti usklajeno ukre-
panje, inovacije, krepitev ustanov in njihovo prestruk-
turiranje. To mora spodbuditi nove ideje, nastanek 
novih orodij in rešitev, pri tem pa je potrebno izhajati 
iz obstoječih in tradicionalnih znanj ter praks.

Srečanje v Bellagioju ni bilo edino mednarodno sre-
čanje, v okviru katerega se je razpravljajo o vrednosti 
vode. V marcu 2017 je bilo srečanje o vrednosti vode 
organizirano v Vatikanu pod neposrednim pokrovitelj-
stvom papeža in okriljem Rimskega kluba ter Modrega 
kroga. Konec avgusta 2017 je intenzivna razprava o 
vrednosti vode potekala tudi na večjem številu sekcij 
in neformalnih srečanj Svetovnega vodnega tedna v 
Stockholmu na Švedskem. 

Refleksija

Vrednotenje vode odpira številna vprašanja in dileme 
na različnih ravneh. Čeprav je to prvenstveno filozof-
sko, ekonomsko, pravno in sociološko vprašanje (npr. 
Orlove & Caton, 2010; Bakker, 2014), reševanje teh 
problemov ne sme neopaženo mimo naravoslovnih 
in tehničnih ved (npr. Sivapalan et al., 2012). Procesi, 
ki jih je na globalni ravni sprožila politika in se pre-
našajo na nižje, regionalne in lokalne ravni, terjajo 
resno in poglobljeno analizo, ki presega namen in 
obseg tega članka, zato se na kratko dotaknimo le 
nekaterih refleksij, ki se nanašajo na težnje, povezane 
z vrednotenjem vode.

S sprejemom SDG sta se politika in tudi kapital do-
končno pričela zanimati za vodo na globalni ravni. 
Dosedanji interesi so bili izraženi predvsem na lokalni 
in regionalni ravni, sedaj pa je to zanimanje preraslo 
meje držav in posameznih regionalnih iniciativ (npr. 
Evropske skupnosti). Mednarodne politične organi-
zacije ter globalne nevladne organizacije (npr. World 
Wildlife Found, World Resources Institute itd.) tokrat 
prvič sodelujejo s predstavniki kapitala, ki ga bolj ali 
manj neposredno predstavljajo velike multinacionalke. 
Zaradi esencialnosti in elementarnosti vode (Brenčič, 
2017) se nam nemudoma zastavi vprašanje, ali je to 
zanimanje naravnano pozitivno ali nosi konotacijo 
težnje po privatizaciji ter izključnem enostranskem 
upravljanju ter prisvajanju tega dragocenega narav-
nega vira. Politično in ekonomsko obarvana težnja po 
vrednotenju vode je tista, ki terja veliko previdnost in 

skrbno spremljanje teh procesov s strani različnih strok 
in demokratičnih institucij civilne družbe.

S podobnim političnim procesom, kot je ta, ki spremlja 
uresničevanje Cilja 6, se v Evropi ne srečujemo prvič, 
saj je podoben potekal že ob sprejemanju Evropske 
okvirne direktive o vodi – WFD. V procesu sprejemanja 
WFD je bilo veliko lobiranja, taktiziranja in tudi politič-
nega izsiljevanja (Kaika & Page, 2003). Pri uveljavljanju 
WFD so bili interesi držav članic in mnenjskih ter po-
litičnih skupin zelo raznoliki. V okviru tega procesa je 
bila sprejeta tudi odločitev o ekonomizaciji vode, česar 
se premalo zavedamo. Kljub temu je WFD usmerjena 
predvsem v prostorske vidike vode in prostorske inte-
rakcije z njo, medtem ko SDG posegajo v vodo mnogo 
širše, navezujejo se tudi na človekove pravice. 

V Republiki Sloveniji smo bili z dejstvom WFD pre-
prosto soočeni in na njeno sprejemanje kot država 
kandidatka nismo imeli vpliva. Ne glede na to je imel 
sprejem načel WFD in implementacija njenih zahtev 
in priporočil v nacionalno zakonodajo veliko zelo po-
zitivnih učinkov, ki jih še vedno ne poznamo v celoti. 
Med drugim tudi povečanje števila delovnih mest. 
Prav skozi WFD se kaže vpliv zakonodajnih spodbud 
na razvoj, saj se je pod njenim vplivom razvila vrsta 
strokovnih področij in vzpostavila drugačna vodna 
infrastruktura. Podobno vprašanje o vplivih se zasta-
vlja tudi v povezavi z uresničevanjem SDG in nena-
zadnje tudi v povezavi s pobudami za vrednotenje 
vode. Politični proces in zakonodaja lahko inducirata 
pozitivne spremembe, lahko pa te spremembe tudi 
zavreta ali preusmerita v napačno smer. Vsekakor je 
implementacija teh ciljev velik izziv, ki ga je potrebno 
obravnavati resno in odgovorno. To je priložnost za 
razvoj na področju sektorja voda.

Številne diskusije in študije kažejo, da je sektor voda 
finančno podhranjen. Po oceni Svetovne banke naj bi 
znašala sredstva, potrebna samo za uresničitev zahtev 
na področju vode in sanitarnih ureditev, 1700 milijard 
dolarjev (Kolker et al., 2016). V javnem sektorju teh 
sredstev ni na voljo, zato naj bi bilo za uresničitev teh 
ciljev potrebno pritegniti tudi investicije zasebnega 
kapitala, ki naj bi imel na voljo dovolj sredstev, vendar 
v tem procesu noče sodelovati, ker so dobički prenizki, 
preveč negotovi in vezani na predolga časovna obdo-
bja. Vodni in sanitarni sektor sta podhranjena tudi 
na področju inovacij, saj v primerjavi z ostalimi sek-
torji hitrost razvoja tehnologij močno zaostaja. Kljub 
vsemu so že na voljo številne tehnologije, ki bi lahko 
olajšale razvoj na tem področju, vendar je njihova tre-
nutna cena previsoka, da bi jih lahko uporabili. Ker se 
zaradi visoke cene ne uporabljajo dovolj, se razvijajo 
prepočasi, posledično se ne cenijo dovolj hitro, da bi 
bila možna njihova širša uporaba. Da javni sektor teh 



ekolist 14 11članki

problemov ne rešuje ustrezno, privatni pa se jim iz-
ogiba, so nedvoumna dejstva. Kakor kažejo nekatere 
izkušnje, pa velja tudi obratno. Ali se možne rešitve 
skrivajo v javno zasebnem partnerstvu? Glede na 
naravnanost sodobnega gospodarstva so ob pomoči 
zasebnega sektorja rešitve možne le v primeru, da se 
vodi določi vrednost in preko tega tudi njeno ceno. V 
kolikor to ni družbeno sprejemljivo, je potrebno poi-
skati druge rešitve.
Če so pobude, ki izhajajo iz SDG sprejemljive, pa zno-
traj teh aktivnosti pobuda o vrednotenju vode pre-
seneča. Pobuda o vrednotenju vode ne more voditi 
drugam kot k poenotenju njene vrednosti na globalni 
ravni. Vrednost vode je tesno povezana s kulturo, te pa 
se v globalnem merilu, tudi v razvitih družbah, med 
seboj zelo razlikujejo. Globalna pobuda hote ali ne-
hote teži k prilagajanju in poenotenju teh vrednot. V 
političnem procesu, kakor je zastavljen, je zmagovalec 
že v naprej znan. Zaradi narave usklajevalnih procesov 
bo prišlo do prevlade »močnejših« vrednot nad »šib-
kejšimi«. Na takšne sklepe nas napeljuje tudi dejstvo, 
da ima v tem procesu Svetovna banka zelo izrazite in 
jasno opredeljene interese. Proces, kakor je zastavljen, 
vodi k vzpostavljanju lastništva nad vodo in k mnogo 
ožjemu opredeljevanju vodnih pravic, kakor jih je do 
sedaj poznala večina družb in držav.

Dokumenti HLPW se berejo kot kakšne politične oblju-
be pred lokalnimi ali državnimi volitvami, ko kandidati 
na volilnih zborih in soočenjih v primeru svoje izvolitve 
obljubljajo skorajda nebesa. Seveda je realnost po vo-
litvah vedno žalostno drugačna. Pri tem se vprašamo, 
ali so takšne politične floskule potrebne zaradi maksi-
malističnega pristopa v smislu tistega reka: »Bodimo 
realni, zahtevajmo nemogoče«, ker se tako ali tako re-
alizira le del deklariranih zahtev, ali pa je to preprosto 
zaradi tega, ker je narava politike takšna, da se izraža 
v neuresničljivih terminih in z izrekanjem neizvedlji-
vega, ker je, hočeš nočeš, v njenih načrtih vedno tudi 
nekaj utopije. Zaradi tega procesa vrednotenja vode 
ne smemo prepustiti le politiki, ampak je o vredno-
sti vode potrebno razpravljati široko. Razprava mora 
pripeljati od globalnih političnih razprav do rešitev na 
regionalni in lokalni ravni.

Sklep

Proces vrednotenja vode nam lahko zbuja številne 
pomisleke, hkrati pa se moramo zavedati, da ta proces 
že teče. Slovenska družba ima do vode zelo poseben 
odnos. Voda in vodni viri so za nas deklarirano javno 
in skupno dobro, hkrati pa se do njih obnašamo ma-
čehovsko in neodgovorno. Na eni strani smo pravico 
do čiste pitne vode vpisali v ustavo, na drugi pa smo 
s prostorskim razvojem močno, skorajda prekomer-
no, povečali pritiske na vodne vire. Pri tem smo se, 

vede ali nevede, opredeljevali do vrednosti vode. S 
stališča vrednosti imamo do nje bipolarni odnos; z 
vpisom pravice do pitne vode v ustavo smo ji priznali 
neprecenljivo vrednost, z realnim odnosom pa jo po-
gosto povsem razvrednotimo, najbolj takrat, ko zaradi 
kakšnega posega v prostor že v naprej vemo, da je 
verjetnost onesnaženja vodnega telesa na vplivnem 
območju velika.

Politično opredeljevanje do vrednosti vode je intenzi-
ven proces, ki je očem javnosti pogosto zakrit. V pri-
meru odsotnosti široke javne razprave in sodelovanja 
vseh segmentov civilne družbe je izid tega procesa 
predvidljiv. Slovenska nacionalna zakonodaja ima 
proti negativnim rezultatom tega procesa vgrajene 
številne varovalke, a ker Slovenija ne predstavlja po-
membnega dejavnika na mednarodnem parketu, se 
mednarodnim normam in konsenzom vedno, prej ali 
slej, tudi podredi. Na področju prilagajanja politike 
do vod, pa čeprav pretežno pozitiven, je tak primer 
sprejemanja mednarodnih načel na principu out – out 
implementacija evropske Okvirne direktive o vodah. 
Skrajni čas je, da pričnemo tudi v Sloveniji z razpravo 
o vrednosti vode, tako znotraj države, na čim širšem 
področju, od politike do stroke in znanosti, kot na 
mednarodnem področju s premikom na področju 
delovanja diplomacije.
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