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SI LAHKO 
ZAMIŠLJATE 
SVET BREZ 
VODE? 



Trendi vodnih zalog iz Nasinih misij GRACE v letih 2002–2022.  
 

POMANJKANJE VODE –  

GLOBALNI IZZIV DANAŠNJEGA ČASA 



POBUDA ZA 

VREDNOTENJE VODE 

»Voda je splošna, dedna dobrina,  
katere vrednost mora poznati vsak.  

Naloga vseh je, da z njo upravljamo  
in jo skrbno uporabljamo.«  

Evropska listina o vodnih virih 

Cilj 6 

– čista voda in sanitarna 
ureditev – 

vsem zagotoviti dostop do 
vode in sanitarne ureditve 
ter poskrbeti za trajnostno 

gospodarjenje z vodnimi viri 

Agenda za trajnostni razvoj 
do leta 2030 

     

 

Visoki 
panel o 

vodi 



VISOKI PANEL O VODI 

Voda ima različno socialno, ekonomsko in 
okoljsko vrednost ter je ključna za človekovo 

življenje in dostojanstvo.  

Vrednotenje vode mora temeljiti na socialnih in 
ekonomskih koristi, ki izhajajo iz njene rabe.  

Vrednost vode mora biti osnova za oblikovanje 
njene cene, ki mora spodbuditi učinkovitejšo 
rabo vode in obenem zagotoviti investicije v 

vodno infrastrukturo. 



BELLAGIJSKA 
NAČELA O 
VREDNOTENJU 

VODE 

Pripoznati in upoštevati različno vrednost vode za različne 
deležnike in interese ter pri vseh odločitvah, ki vplivajo na 
vodo. 

Uskladiti vrednote, zgraditi zaupanje ter voditi vse procese, 
ki bodo omogočili pripoznavanje vrednosti vode na način, 
ki bo enakopraven, učinkovit, pregleden in vključujoč. 

Zaščititi vodne vire, vključno s porečji, rekami, vodonosniki 
in z njimi povezanimi ekosistemi, za današnje in prihodnje 
generacije. 

Izobraževati za opolnomočenje – spodbujati izobraževanja 
in ozaveščanje vseh deležnikov o vrednosti vode ter njeni 
bistveni vlogi v vseh vidikih življenja. 

Vlagati in inovirati – zagotoviti ustrezne naložbe v institucije, 
infrastrukturo, informacije in inovacije, s ciljem izkoristiti 
številne koristi vode ter zmanjšati tveganja. 



POBUDA ZA VREDNOTENJE VODE 

 Pobuda za vrednotenje vode 

predstavlja praktično uporabo 
načel vrednotenja vode v 
politikah, poslovnih praksah in 

vedenju v različnih kontekstih, 
sektorjih, organizacijah ter 

podjetjih. 

KAKŠNA JE 
PRAVA 

VREDNOST VODE 
IN ZA KOGA? 



VREDNOST VODE IN NJENA CENA  

Zaradi prenaseljenosti, degradacije 
okolja in podnebne krize se vrednost 
vode iz dneva v dan povečuje.  

Kako pa to vpliva na ceno?  

Prvi podcilj šestega cilja trajnostnega 
razvoja določa, da je treba do leta 2030 
vsem omogočiti enakopraven dostop do 
varne in cenovno dostopne pitne vode. 

»Vrednotenje vode pomeni veliko več kot preprosto  
določanje cene različnih vrst porabe vode.  
Če vemo, koliko je voda vredna za vsakega deležnika,  
lahko optimiziramo kompromise in povečamo skupno  
vrednost vode za družbo.« 
 

Mark Rutte, predsednik nizozemske vlade  
in član Visokega panela o vodi 



KAKO NAJ TOREJ 
VREDNOTIMO 
VODO? 

 

»Bistvo je, da ni nobene ‘prave’ 
vrednosti vode« poročilo ZN. 

Ljudje imamo različna mnenja in 
poglede na vodo.  

Vrednost, ki jo pripisujemo vodi, se 
razlikuje glede na življenjski standard, 
dohodek, kulturo, lokacijo in način 
uporabe vode.  



Pobuda kapitalskemu trgu za odziv 

na svetovno vodno krizo 

prizadevanje vlagateljev, da bi 
podjetja z visokim vodnim odtisom 

spodbudili k prepoznavanju vode kot 
najdragocenejšega naravnega vira in 
k bolj strateškemu upravljanju z vodo.  

Valuing Water Finance Initiative (VWFI) 





VEČDIMENZIONALNA 
VREDNOST VODE 

 Naše vrednotenje vode določa, kako z njo 
upravljamo in jo uporabljamo.  

 Vrednost vode je veliko večja od njene cene, 
saj ima voda izjemno in vsestransko vrednost 
za naše domove, kulturo, zdravje, 
izobraževanje, ekonomijo ter celovitost 
našega naravnega okolja.  

 Če spregledamo katero koli od teh vrednot, 
tvegamo, da bomo ta nenadomestljivi vir 
slabo upravljali.  

 Brez celovitega razumevanja resnične, 
večdimenzionalne vrednosti vode ne bomo 
mogli zaščititi tega ključnega vira v dobro 
vseh.  



VREDNOST VODE NE 
SME OSTATI SKRITA 

 Tveganja podcenjevanja vrednosti vode so 
prevelika, da bi jih prezrli.  

 Tisti, ki določajo, kako se voda vrednoti, 
nadzirajo tudi, kako se porablja.  

 Način, kako ravnamo z vodo, ni zgolj tehnično 
vprašanje, ampak predvsem politično.  

 V središču je vprašanje vrednot, morale in etike: 
za kaj nam je mar in kakšen svet želimo.  

 Na vprašanje, kako najbolje ravnati z vodo, ne 
moremo odgovoriti, če ne razvijemo 
kolektivnega razumevanja o njeni pravi 
vrednosti.  


