MATJAŽ HANŽEK (PS ZL): Hvala lepa. Spoštovana gospa ministrica.
Monitoring voda v Sloveniji izvajamo že od leta 1986 na zelo visokem in kakovostnem nivoju.
Monitoring stanja voda v Sloveniji služi za oceno kemijskega in ekološkega stanja površinskih voda,
količinskega in kemijskega stanja podzemnih voda ter stanja voda na območjih s posebnimi
zahtevami. V Sloveniji področje monitoringa stanja voda urejata pravilnik o monitoringu površinskih
voda in pravilnik o monitoringu podzemnih voda, merila in načine ocenjevanja stanja voda pa določa
uredba o stanju površinskih voda in uredba o stanju podzemnih voda. Spremljanje kakovosti voda na
območjih s posebnimi zahtevami je določeno še z nekaterimi dodatnimi predpisi. Osnovni principi
monitoringa in ocenjevanja stanja voda so določeni v direktivi 2000/60/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 23. 10. 2000, ki določa okvir za delovanje skupnosti na področju vodne politike, vodna
direktiva in nekaterih drugih direktivah s področja voda. Vodna direktiva je za vse države članice
Evropske unije postavlja enotne principe za sprejemanje ocenjevanja stanja voda. Članice Evropske
unije so tako dolžne poročati Evropski komisiji o stanju voda. Pred letošnjim rebalansom proračuna je
bilo monitoringu namenjenih 862 tisoč 890 evrov, po letošnjem rebalansu pa le še 287 tisoč in še
nekaj evrov. Zaradi zgoraj navedenega vas sprašujem ali bo v letošnjem letu s predvidenimi sredstvi
sploh izvedljiv monitoring vseh površinskih in podzemnih voda kot to zahtevajo zakonska določila.
Morda so kje drugje ta sredstva. Kako boste Evropski komisiji opravičili dejstvo, da Slovenija ne bo
izvedla monitoringa v celoti, če seveda ta sredstva ne bodo zadostovala? Kako boste
davkoplačevalcem in davkoplačevalkam upravičili strošek kazni Evropske komisije, če bo le ta
ugotovila, da direktive nismo izpolnjevali? In še to ali morda razmišljate kdaj se boste odločili za
uvedbo varuha okolja. Hvala lepa.
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Odgovarja ministrica za okolje in prostor gospa Irena Majcen.
IRENA MAJCEN: Hvala spoštovani predsednik. Spoštovani poslanec, Matjaž Hanžek za postavljeno
vprašanje.
Podala bi naslednji odgovor. S trenutno zagotovljenimi finančnimi sredstvi kot ste že sami navedli
koliko jih je bomo na ARSO izvedli monitoring kemijskih parametrov / nerazumljivo/ na mejnih profilih s
sosednjimi državami, monitoring bioloških elementov kakovosti na tistih vodnih telesih katerih ocena je
med dobrim in zmernim stanjem, monitoring kakovosti kopalnih voda, kemijske analize ter analize
fitoplanktona na Blejskem in Bohinjskem jezeru. Trenutno imamo iz programa izključen del
monitoringa ekološkega in kemijskega stanja rek in zadrževalnikov. Prav tako je izključeno kemijsko in
ekološko stanje morja, kemijsko stanje podzemnih voda ter analize nevarnih snovi v živih organizmih
in sentimentu in si skupaj s predstavniki ARSO pa tudi nami prizadevamo poiskati sredstva, ki nam bo
v prihodnje omogočalo izvedbo preostalih monitoringov katere smo dolžni izvajati. Rada bi povedala,
da je poročanje o izvedbi monitoringov letno za kopalne vode, za nitratno direktivo in pa vodno
direktivo pa so ta obdobja daljša. Za nitratno direktivo je potrebno oddajati poročila vsaka tri leta, za
vodno direktivo pa vsake šest let. Mi smo tudi intenzivirali pripravo načrta upravljanja z vodami,
imenujemo ga dva, ker prvi načrt je bil že potrjen in prav v tem delu sama vidim veliko pozornosti, ki jih
je treba namenjati temu delu, predvsem zaradi tega, ker nas pri pripravi načrta upravljanja z vodami
pa že Evropska unija sledi s pilotom. Tako si zagotavljam reči, da bomo izvedli monitoring v celoti,
moramo pa zagotoviti oziroma prenesti ta sredstva iz drugih postavk tako, da bo v letošnjem letu
monitoring izveden v predvideni količini in davkoplačevalcem ne bo potrebno upravičevati strošek
kazni, ki sledi iz monitoringa.
Prav tako sem prepričana, da bodo strokovne službe, smo zdaj prenovili pripravljalno skupino za načrt
upravljanja z vodami, to svoje delo zaključili do konca letošnjega leta. Za uvedbo, morebitno uvedbo
varuha okolja pa povem, da so zavarovanje pravice do zdravega življenjskega okolja, v skladu z 2.
odstavkom 14. člena Zakona o varstvu okolja poleg Ministrstva za okolje in prostor pristojni tudi Varuh
človekovih pravic in prepričana sem, da bodo v primeru potrebe prav na tem organu poskrbeli za to,
da bo ta varuh okolja ustanovljen, ko bodo pač ocenili, da je to potrebno. Hvala.
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Matjaž Han. Pardon, Matjaž Hanžek ima besedo.
MATJAŽ HANŽEK (PS ZL): Hvala lepa, gospa ministrica.
Vseeno me niste čisto prepričali. Verjamem vam, da boste poskušali najti sredstva v drugih postavkah.
Ni to samo seveda vaša krivda, da je premalo. Vem, da iz finančnega ministrstva na vsa ministrstva
pritiskajo za zmanjševanje sredstev. Prepričan pa sem, da so vode v svetu in še posebej v Sloveniji
izjemno pomembna stvar. Voda namreč, čista voda, zdrava voda je nafta prihodnosti. Malo v nekaterih
državah to že vejo in se že skoraj vojne pripravljajo za vodo, ker voda je tisto, kar nas bo v prihodnosti
reševalo.
Zato se mi vseeno zdi, da je treba temu posvetiti veliko, veliko več pozornosti tudi zaradi nas samih,
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ne samo zaradi evropskih direktiv, ker če bomo samo tisto gledali, kar nam evropske direktive in
predpisi od nas zahtevajo, se seveda obnašamo zelo neodgovorno do lastnih voda. Jaz vam zaenkrat
sicer verjamem vašim željam, da se trudite ampak to ni samo v vaši pristojnosti. Želim pa vam, da bi v
Vladi in v nasprotju z drugimi, ki želijo zmanjševanje sredstev, uspeli. Zato me bolj konkretno zanima
ali veste vsaj približno od kod bi lahko pobrali teh manjkajočih, na okroglo pol milijona evrov. Hvala
lepa.
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Odgovarja ministrica za okolje in prostor, gospa Irena Majcen.
IRENA MAJCEN: Hvala.
Z vami se popolnoma strinjam v tistem delu, ko govorimo, da je voda naša dobrina, naše največje
bogastvo. V smislu vodnatosti je Slovenija seveda država, ki prekaša mnoge države po tem bogastvu.
Torej pitna voda, potem imamo mnoge vodotoke, mnoga jezera, podtalnica, morje, v tem obsegu, torej
na tako majhnem prostoru, kot je v Sloveniji toliko vod, se to bogastvo odraža tudi pri stroških, ki so
potrebni za monitoring in priznam, da je naša naloga v nadaljevanju seveda zagotoviti ta potrebna
sredstva, če bi se dalo to, bi rekla tako enostavno, bi pravzaprav midva danes ne rabila o tem
razpravljati. Tako, da dajem zagotovilo, da se bomo potrudili in speljali stvari kot se od nas pričakujejo.
Hvala.
40. TRAK (TT) – 15.15
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Matjaž Hanžek ima besedo za postopkovni predlog, da se glede
vprašanja opravi razprava o odgovoru.
MATJAŽ HANŽEK (PS ZL): Hvala lepa.
Delno sem zadovoljen z odgovorom, gospe ministrice ampak vseeno jaz mislim, da je to in seveda
tudi v Poslanski skupini Združene levice, da je to tako pomembna stvar, da bi bila potrebna dodatna
debata v Državnem zboru. Voda Slovenija je, ima drobižek nafte, ki jo uporabi ampak ima ogromno
vode, ki kot sem že prej rekel in se oba z ministrico strinjava, da je to nafta prihodnosti. In tako
moramo razmišljati tudi naprej, ne samo o tem, da ta trenutek konkretno govorimo o monitoringu
ampak sploh moramo razmišljati o vodi, o zaščiti voda v Sloveniji tako zdravstveni kot tudi vse ostalo.
Zato bi predlagal, da o tem skladu s poslovnikom opravimo dodatno pogovor. Hvala lepa.
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