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MOJA REKA SI 

 
Datum:  Thu, 14 Apr 2011 09:52:40 +0200 [14.04.2011 09:52:40 CEST] 

Od:  Janez Kopač Lebar <janez.lebar@pristop.si>  

Za:  info@drustvo-vodarjev.si 

Zadeva:  Prošnja za pomoč pri projektu Moja reka si 

Prioriteta:  normal 

 

 
Spoštovani, 

  

po dogovoru z g. Tonetom Prešernom pošiljam prošnjo za pomoč pri projektu 

Moja reka si. 

  

Moja reka si je projekt, s katerim Ministrstvo za okolje in prostor RS ter podjetje 

Coca-Cola HBC Slovenija osveščata o pomenu slovenskih rek. 

  

Osrednji del projekta v letu 2011 je natečaj Fotostrip za mojo reko. Prijavljene 

ekipe morajo v svojem okolju poiskati osebe, katerih skrb je povezana z ohranjanjem 

rek. Na podlagi obiska morajo člani ekipe izdelati fotostrip, v katerem 

bodo opozarjali na pomen rek, njihovo krhkost in pomembno povezanost z vsakim 

posameznikom ter vzpodbudile zavedanje, da lahko s svojim ravnanjem pomembno 

prispevamo k ohranjanju naših rek. Več o projektu si lahko preberete tudi na 

www.mojareka.si. 

  

Vljudno vas naprošam za seznam s kontakti partnerskih organizacij, katerega bi 

posredovali zainteresiranim šolam, prijavljenim na natečaj. 

  

Za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujem! 

 

Lep dan, 

  

Janez   

  

Lep pozdrav / Kind regards,  

Janez Kopač Lebar     

Pristop d.o.o.  

Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana, p.p. 500, Slovenija, T: +386 (0)1 23 91 349, +386 (0)1 23 91 

200, F: +386 (0)1 23 91 210, E: janez.lebar@pristop.si 

 

 

 

 

Datum:  Thu, 14 Apr 2011 11:24:36 +0200 [14.04.2011 11:24:36 CEST] 

Od:  Lidija Globevnik <lidija.globevnik@izvrs.si>  

Za:  DVS Tone Prešeren <info@drustvo-vodarjev.si> 

Zadeva:  Re: Fwd: Prošnja za pomoč pri projektu Moja reka si 

Tone, ne vidim interesa, da sodelujemo s Coca colo - je multinacionalka in 

se z njimi ne bi ukvarjali. 

 

lplidija 

 

 

 

 

https://posta.amis.net/imp/compose.php?to=Janez+Kopa%C4%8D+Lebar+%3Cjanez.lebar%40pristop.si%3E
https://posta.amis.net/imp/compose.php?to=info%40drustvo-vodarjev.si
http://www.mojareka.si/
https://posta.amis.net/imp/blocked::mailto:janez.lebar@pristop.si
https://posta.amis.net/imp/blocked::mailto:janez.lebar@pristop.si
https://posta.amis.net/imp/compose.php?to=Lidija+Globevnik+%3Clidija.globevnik%40izvrs.si%3E
https://posta.amis.net/imp/compose.php?to=DVS+Tone+Pre%C5%A1eren+%3Cinfo%40drustvo-vodarjev.si%3E
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From:   "Lidija Globevnik" <lidija.globevnik@izvrs.si>  

Date:   Thu, April 14, 2011 12:56 

 

Pozdravljeni! 

 

Multinacionalke prihajajo tudi na naše reke. Coca Cola ima v Sloveniji  

projekt "Moja reka si", sofinancira pa projekt tudi MOP. Namen je  

plemenit. V Sloveniji deluje veliko nevladnih organizacij in društev, ki  

bi srčno rade opozarjale na iste stvari in dvigovale zavest ljudi, če bi  

le za to imele na razpolago finančna sredstva. Želijo si torej s strani  

slovenskih inštitucij razpisanih več sredstev, ki bi finančno podpirale  

take aktivnosti. 

 

Jaz imam pri multinacionalkah zadržke. Izkušnje v državah, ki so bile na  

to manj pozorne, kažejo, da se zadeve lahko hitro končajo s koncesijo na  

vodnem viru in spoznavanjem naših sistemov delovanja inštitucij, pravnega 

sistema  in drugih družbenih sistemov. To pa pomeni predvsem ugodno 

pozicijo tudi za proučevanje in eventualno rabo drugih naravnih virov 

države. Na koncu gredo dobički v tujino, naši delavci pa na ceste,  

nadzora nad naravnimi viri pa ni več....*Mislim, da so vode in predvsem  

naše reke stvar strateške varnosti Slovenije. 

 

Predlagam naslednje: 

- Člane upravnega odbora DVS *naprošam za mnenje ali Društvo vodarjev 
Slovenije pristopi k sodelovanju na projektu, ki ga za Coca colo izvaja 

slovensko podjetje Pristop. 

- Predstavnike državnih inštitucij* naprošam, da podprejo nacionalne 
programe, za podporo akcijam osveščanja in dvigovanja zavesti o pomenu in 

varstvu slovenskih rek in ki bi jih samostojno izvajala slovenska društva 

ali zavodi. 

- Člane Akademske okoljske mreže*  in *centra odličnosti VODE UP naprošam, 
da začnemo aktivno razpravo kako naprej glede dvigovanja zavesti in 

strategije ravnanja z vodo v Sloveniji.  

- Predlagam tudi, da vsi partnerji pri prijavi *centra odličnosti VODE UP 
premislimo in formiramo skupen fond, s katerimi bi se podpirale take 

aktivnosti in tudi razvijale ideje za skupne razvojne in raziskovalne 

naloge na področju voda. Žal v tem trenutku državne inštitucije ne 

zmorejo projektno  vzpodbujati in krepiti  močnih horizontalnih povezav 

med inštitucijami, ki delujejo v javnem interesu. Delujmo sami v tej 

smeri. 

 

Lp Lidija 

 

 

 

From:   "Boris Kompare (doma)" <boris.kompare@gmail.com>  

Date:   Thu, April 14, 2011 14:37 

 

Draga Lidija! 

 

Z vsem povedanim se popolnoma strinjam! 

Verjetno se bo s prošnjo g. Janeza Kopača Lebarja globoko nestrinjala  

tudi naša pooblaščenka za informacije javnega značaja ... 

 

Prav lep pozdrav v mojem osebnem imenu in upam, tudi v imenu Društva! 

 

Boris Kompare 

predsednik 

Društvo za zaščito voda Slovenije 
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From:   "Damjan Sever" <damjan.sever@vgp-nm.si>  

Date:   Thu, April 14, 2011 13:24 

 
Tudi sam nisem ljubitelj kokakole (čeprav baje pomaga pri prebavnih 

motnjah) in multinacionalk, vendar glede sodelovanja DVS pri omenjenem 

projektu nimam zadržkov, še posebej če bomo lahko iz tega nekaj iztržili. 

 

Slovenskih, domačih investitorjev pa je iz dneva v dan manj. MOP je zraven, 

zato projekt razumem kot "nacionalni interes". 

 

To pa ne pomeni, da s tem naprej vse njihove ideje in želje pozdravljamo, 

potrjujemo, upravičujemo in zagovarjamo. Še vedno moramo izhajati in 

zagovarjati stališča stroke. 

 

LP, Damjan 

 

 

 

 

 

From:   "Mitja Brilly" <mbrilly@fgg.uni-lj.si>  

Date:   Thu, April 14, 2011 18:56 

 

Lidija, vprašanje ni sodelovati ali ne, temveč ali nam program koristi ali 

pa škodi - ne glede kdo ga financira. Smo pač država v kateri se za en ali 

dva thalerja lahko marsikaj uredi. Podatki so pa že zdavnaj dostopni na 

marsikateri bazi (EU ali svetovne banke). Problem je, ko takšno sodelovanje 

postane zveličavno kot je mnenje nemških kolegov iz Drezdena o urejanju 

oskrbe z vodo na primorskem. Produkt ne vreden seminarske naloge študentov 

drugega letnika je postlo zveličavnno ekspertno mnenje. Smo pač kdaj tudi 

butalci. 

 

LP Mitja 

 

 

 

 

 

 

From:   "Pintar, Marina" <Marina.Pintar@bf.uni-lj.si>  

Date:   Thu, April 14, 2011 20:45 

 

Pozdravljena Lidija in ostali, 

  

pri tovrstnih ponudbah se mi zdi, da izjemna pazljivost ni odveč.  

Multinacionalke niso socialna ustanova in vemo, da jih žene dobiček. Kako 

pomembni postajajo naravni viri, tudi vemo. Vsekakor bi bilo zanimivo 

izvedeti, kaj je v ozadju izjave, da "projekt podpira tudi MOP" in se potem 

z odgovornimi z MOP pogovoriti, kako oni vidijo omenjeni projekt. S tvojimi 

pozivi se strinjam. 

  

Lep pozdrav, Marina. 
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From:   "Maja Simoneti" <Maja.Simoneti@luz.si>  

Date:   Thu, April 14, 2011 20:53 

 

Pozdravljena Lidija, 

 

Hvala za sporočilo. Nepovezanost, ki je globoko zakoreninjena v naši 

mentaliteti, nas dela ranljive kot posameznike in skupnost, družbeno in 

fizično. Razumem, da te je Pristopovo vabilo vznemirilo. V takih primerih 

se vedno sprašujem, ali je to, da so take akcije postale tudi naša 

realnost, znak razvoja ali razkroja. 

 

Država nima sredstev in zato je izkorisitila ponudbo multinacionalke. To ni 

nujno slabo, čeprav je seveda več kot kočljivo (voda - coca cola) in 

potrebno skrbne presoje in stalnega nadzora. Saj veste, s coca colo 

promovirati slovenske reke je podobno kot ko naftne družbe promovirajo 

varstvo narave. Zato je res slabo, da država ni poskrbela, da bi se ta 

promocija izvajala v optimalnem strokovnem kontekstu, torej v sodelovanju s 

civilno družbo, to je društvi, akademskimi ustanovami in drugimi 

institucijami, ki so nosilke znanja in torej tiste s katerimi bi bilo 

smisleno tovrstne promocijske programe razvijati. 

 

Kako ravnati, ko se reklamna agencija v takem primeru obrne na društvo? 

Prijazno svetujem, da se vzpostavi vsebinsko sodelovanje in se skuša 

preprečiti najhujše. Včasih pri tem pomaga prizanesljiva kritika akcije.  

Je izključevanje stroke načrtno, sistemsko, ali zoglj naključno? Narobe je, 

da je reklamna agencija vključena, plačana torej, društvo, ki pa ima 

znanje, adreme itn, pa ne. Res slab znak je, da pri tem sodeluje MOP. 

 

Naj se civilna družba zato poveže in začne sama vlagati v dodatno, 

dopolnilno itn. promocijo? Podpiram tvojo pobudo za sodelovanje, čeprav me 

dejstvo, da civilna družba prevzema vedno več nalog, ki so državi ušle iz 

programa, proračuna itn skrbi. 

Samo poglej, kaj se nam dogaja z odpadki - naj bi nas navduševalo, ker 

lahko vsako pomlad pobiramo smeti, ki so jih celo leto odlagali neki drugi 

posamezniki ? Kako dolgo bo politčni vrh tako hodil na fotografiranje po 

divjih odlagališčih namesto, da bi podprl razvoj sistem formalnega in tudi 

neformalnega, če hočete,  nadzora nad ravnanjem s prostorom? Zato 

predlagam, da se AOM in VODE UP skupaj v kontekstu konkretnega proejkta 

odločita za nagovor odgovornih in opozorilo o problematičnosti akcije in 

pripravljenosti civilne družbe, da se poveže z državnimi službami in 

vključi v razvoj kakovostnih promocijskih storitev, za začetek kar že pri 

tem konkretnem projektu. 

 

lp Maja 

 

 

 

 

 

From:   Borut.Roskar@vgp-drava.si  

Date:   Thu, April 14, 2011 21:03 

 

Strinjam se s pristopom k sodelovanju na tem projektu, se pa vprašam kje  

je država (MOP) takrat ko dobiva predlog s strani svojih takšnih ali 

drugačnih strokovnih institucij, ki niso v njihovi sestavi in je potrebno 

pokazati le malo dobre volje.  

 

Takrat je velikokrat slišati očitke o takšnih in drugačnih interesih teh  

institucij, ki pa so prav gotovo bolj odkriti in z zdravim namenom zaščite 

našega okolja in voda kot tuje multinacionalke. Žalostno pa je, da to daje 
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vtis o naši brezvestnosti in neorganiziranosti. Konec koncev pa se vse 

začne in konča pri denarju. 

 

Tudi slovenska pamet ima kaj povedati manjka nam le pripravljenost  

povezati se in prisluhniti tudi drugim problemom in interesom. Ko bomo to 

uspeli prestopiti bomo na konju ali pa vsaj ne več na oslu oz. pod njim. 

 

Lep pozdrav / Best regards Borut Roškar 

 

 

 

 
From:   Tomaž Oberžan <Tomaz.Oberzan@iei.si>  

Date:   Fri, April 15, 2011 10:04 

 
Lidija, hvala za informacijo. Do zdaj projekta nisem poznal, na hitro sem 

preveril, kar je pač dostopnega. V osnovi je projekt videti benigen, 

izvedba pa ob dejstvih, da očitno finance niso problem in da sodeluje tudi 

uveljavljeno oglaševalsko podjetje, ne nudi nobenih presežkov. Nikakor ne 

presega nivoja projekta, ki bi ga lahko izvedlo katero izmed društev, ki 

delujejo na tem področju. 

 

Način povabila k sodelovanju razumem kot podcenjevalen - povabljeni smo, da 

projektu damo vsebino na osnovi znanj in izkušenj naših članov. Brezplačno. 

Na takšnih izhodiščih bi se za sodelovanje zahvalil ali pa poskušal 

pridobiti vse informacije, ki bi pojasnile celoten projekt. Na boljših 

izhodiščih bi sodelovanje bilo mogoče. 

 

Tvoje opozorilo na previdnost pri tem projektu je vsekakor na mestu.  

Lp Tomaž Oberžan 

 

 

 

 

From:   Andrej Simončič <Andrej.Simoncic@kis.si>  

Date:   Fri, April 15, 2011 12:44 

 

Spoštovana Lidija in ostali, 

 

Strinjam se s kolegi, ki poudarjajo po eni strani našo nepovezanost, po 

drugi strani pa nekompetentnost in nekooperativnost naših odgovornih 

oziroma ustanoviteljev. Zato ne preseneča, da imamo že danes (vsaj pri nas) 

precej nalog javnega značaja, ki jih skušamo finančno pokrivati s strani 

različnih financerjev, od lokalnih skupnosti do industrije. Pri tem gre 

pogosto za izvajanje nalog, ki so izrazito v interesu najširše javnosti in 

bi zanje morali skrbeti v okviru resornih ministrstev. Pri vsem skupaj bode 

v oči, da po mojem mnenju pri tem v prvi vrsti ne gre za pomanjkanje 

denarja s strani države, na kar se v zadnjih dveh letih bolj ali manj 

upravičeno izgovarjajo, temveč za nezainteresiranost in nekompetentnost 

odgovornih, ki takšno stanje dopuščajo. Zato sem jaz eden tistih, ki ne bi 

kategorično zavračal sodelovanje multinacionalk oziroma kapitala, če bomo 

seveda to znali izkoristiti kot donacijo v javno dobro in ne kot plačilo 

uslug za izvajanje nalog v interesu kapitala. S tem želim pritrditi, da je 

omenjeni predlog lahko kočljiv in je zato potrebno poskrbeti, da stroka pri 

tem ne bo služila zgolj kot lepotni okras pri marketinških akcijah 

kapitala. Vsekakor bi bilo zato priporočljivo, da bi se o tovrstnih zadevah 

pogovorili z odgovornimi na državnem nivoju in opredelili vlogo posameznih 

institucij ter izhodišča, na katerih bi naj izvajali tovrstne aktivnosti 

in hkrati vzpostavili boljše medsebojno sodelovanje. 

Lep pozdrav in lep vikend vsem, Andrej Simončič 
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From:   Marjana Hönigsfeld <marjana@lutra.si>  

Date:   Sat, April 16, 2011 09:48 

 
Spoštovana Lidija, gospa Simoneti in kolegi, 

 

ker sem trenutno v bolj oddaljenem in s komunikacijskega stališča 

problematičnem delu Slovenije, sem vso pošto v zvezi z akcijo cocacole in 

voda, dobila hkrati. 

 

V celoti se strinjam z odgovorom gospe Maje Simoneti in imam tudi sama 

podobne izkušnje. Ni samo multinacionalka problematična, na žalost je v tem 

pogledu problematičen tudi MOP. Naša nevladna organizacija (LUTRA, Inštitut 

za ohranjanje naravne dediščine) se z vodami kot naravnimi vidrinimi 

habitati ukvarja že več kot desetletje, vendar zadnja leta ne več s podporo 

MOPa. Zelo dvomim, da so naši projekti, ki jih prijavljamo, vse slabši, 

prej narobe, toda podpore za projekt, kot je bil npr. Sava, moja reka 

(promocijski, komunikacijski) ne dobimo. Tudi našega delovanja, čeprav smo 

dobili status delovanja v javnem interesu (isto leto!), MOP ni podprl. 

Torej mora biti >zadaj< nekaj drugega. V najslabšem primeru MOP išče 

legitimnost za svojo podporo projektom na Savi, naši osrednji reki, ki bi 

jo v skrbi za naše reke morali najprej podpreti. Elektrarne se - glede na 

zahteve varstva narave - gradijo na najslabši možen način, brez ustreznih 

obvodov ali vsaj ribjih stez, tudi brez pravega monitoringa dogajanja med 

gradnjo, kaj šele po njej (tudi prepozno razpisani monitoringi, oddani po 

vnaprejšnjih dogovorih,  so problematični), brez pravih omilitvenih ukrepov 

itn. Za njimi tiči samo interes kapitala, kdo vse pa ima pri tem svoj 

lonček, pa se bo kmalu izkazalo. 

 

Ni čudno torej, da se MOP povezuje z multinacionalkami, kjer bo dovolj 

denarja, da bodo promovirali tisto, kar sami želijo, npr. zagotovljeno 

poplavno varnost samo v primeru, če bo zgrajena HE ali kaj podobnega. 

Civilna družba - pri tem ne mislim samo na ljubiteljska društva, temveč 

tudi na strokovne NGO - pa ostaja glas vpijočega v puščavi. Karavana 

kapitala gre dalje. Država je samo še okostnjak, ki skuša preživeti ločeno 

od ostalega telesa - ljudi, ki ta država (res publica) smo. 

 

Akcija cocacole in naveze ni osamljena. Dogaja se natančno to, kar pravi 

gospa Simoneti. Vsemogoče agencije (Pristop, Imago itn.) pridobivajo 

evropski in nacionalni denar za promocijo biodiverzitete, voda in drugih, z 

varstvom narave povezanih pojmov, ker je to zdaj pač način, kako si >in<, 

pokažeš družbeno (pardon, okoljsko) odgovornost, pobereš denar, strokovne 

zadeve pa z veseljem naredijo NGO - brezplačno, za lastno promocijo! Ali jo 

res potrebujemo? In, ali potrebujemo >vmesne organe<, agencije? Kaj pa 

umazan denar? 

 

Ker država caplja sto let za kačami in ker je državni aparat skorumpiran, 

zakaj ni denarja, pa je splošno znano (saj za nekatere stvari je.), se bomo 

morali zares povezati v civilni iniciativi ljudje, ki dobro mislimo - in 

tako tudi delamo. Čim prej, da ne bo prepozno za nas in za naše reke. Če se 

bo država (MOP) odločila sodelovati, toliko bolje, če ne, bomo še naprej 

delali namesto nje. 

  

 

S spoštovanjem, Marjana Hönigsfeld Adamič 
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From:   "matjaz.mikos" <matjaz.mikos@fgg.uni-lj.si>  

Date:   Sat, April 16, 2011 14:07 

 
Spoštovani, 

 

potem, ko dnevno dobivam odgovore in mnenja na naslovno temo, predlagam, da 

vodotoke 1. reda v Republiki Sloveniji prevzame Coca Cola, da vodotoke 2. 

reda v Republiki Sloveniji prevzame Pepsi Cola in da moj naslov zbrišete z 

"mejling" liste. 

 

Prijazen vodarski/hidrotehnični pozdrav, Matjaž Mikoš 

 

PS. Sedaj mi je že zelo žal, da v Zakonu o vodah (iz leta 2002) nismo 

uspeli po nemškem vzoru razdeliti vodotoke (Gewässer) na 4 rede, saj bi 

lahko tako nekako pokrili še blagovne znamke kot so Cockta (izgovarjamo 

Kokta) in vsaj še Ora. 

 

 

 
From:   "Lukšič, Andrej" <Andrej.Luksic@fdv.uni-lj.si>  

Date:   Sat, April 16, 2011 18:50 

 

Spoštovani kolegi in kolegice! 

 

Pridružujem se tistim, ki zagovarjate idejo, da se je treba izogniti 

kleščam multinacionalk, ki si s PR-pristopom do narave, okolja in ekologije 

želijo nadeti zeleni plašč in pripraviti v glavah ljudi ustrezen teren za 

uveljavljanje njihovega strateškega interesa v bližnji prihodnosti 

(kapitaliziranje naravnih in kulturnih virov v Sloveniji). Tu je možnih več 

odgovorov, sam navajam tri: 

 

- brezpogojna zavrnitev sodelovanja (tu je mogoče dodati le še oster javni 
protest proti tistim inštitucijam v Sloveniji, ki >podpirajo< tak način 

sodelovanja in potem sproti javno ovajati >kolaborante<) 

- sprejetje ponujene roke (to pomeni brez refleksije sprejeti pravila igre 
multinacionalke in PR-pristop kot edini sedaj še-možni-način okoljskega 

ozaveščanja, stroka pa daje za te plemenite namene brezplačno na 

razpolago svoje nakopičeno znanje in spoznanja, ki jih je več let 

kopičila kot kolektivni spomin, po drugi strani pa ponuja še strokovno 

legitimnost takemu početju) 

- pogojni sprejem oz. pogojno zavrnitev (morda bi veljalo najprej javno 
opozoriti na uvajanje nove prakse okoljskega ozaveščanja, ki prodira 

sedaj tudi v naše kraje in zavzeti do tega stališče, potem pa vendarle 

premisliti pod kakšnimi pogoji  pa bi bilo mogoče sprejeti darežljivost 

multinacionalk (in ne le njih).  

 

V premislek ponujam idejo npr. naj nakažejo te vsote denarja (izbrani) 

okoljski fundaciji v Sloveniji (ta bi lahko skrbela za njihovo promocijo), 

ki bi potem avtonomno na osnovi predhodnega  razpisa (določala bi sama 

pravila igre, področje in načine porabe tega denarja ipd.) financirala 

okoljsko ozaveščanje v izvedbi okoljskih nevladnih organizacij (tem pa ne 

bi bilo treba reklamirati multinacionalke). In seveda je mogoče še cela 

vrsta ukrepov, ki bi preprečili interesno jasno opredeljen vdor PR podjetij 

na področje okoljskega ozaveščanja. Mislim, da bi morala strokovna društva, 

ki se imajo za advokate narave, okolja, prostora, ekologije na to temo 

sprožiti javno debato in se do tega jasno opredeliti. 

 

Lep pozdrav, Andrej A. Lukšič 
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From:   Darja.Stanic@gov.si  

Date:   Mon, April 18, 2011 10:30 

 
Pozdravljeni, 

 

Od prvega aprila je novi v.d. vodja Sektorja za vode g. Kojc. Ker zgleda,  

da bo diskusija malo bolj obsežna in predvideva tudi odziv MOP, vas  

prosim, da ga vključite med prejemnike.  

 

Lep pozdrav, Darja 

 

 

 

From:   "Meta Povz" <metapovz@gmail.com>  

Date:   Mon, April 18, 2011 18:15 

 
Pozdravljeni! 

 

Že cel mesec zbiram podatke o ribah v Savi in pritokih, da bi napisala 

nekaj o tej naši reki, in sem zgrožena nad tem kaj vse se je na njej v tako 

kratkem času zgodilo - v negativnem smislu. Ribe izginjajo pred našimi 

očmi. 

Po telefonu me to nedeljo sprašujejo ljudje kaj narediti, ker plava po 

površini Zelencev v Podkorenu neka mastna snov, verjetno nafta ali kaj 

podobnega. Ne vem kaj naj rečem saj vem iz preteklosti, da ne bo ukrepanja.  

 

Iz Štajerske so me danes klicali kaj narediti z Avstrijci,, ki ob visokih 

vodah spuščajo v Dravo mulj, ki se kopiči pred pregradami na avstrijski 

strani. Pa se ja ne bomo kregali s sosedi, pustimo jih  pri miru. To traja 

že nekaj let z vednostjo MOP-a. Na terenskem ogledu Ptujskega jezera 

pretekli teden sem gledala  pravo pravcato  vodno puščavo - rib komaj za 

vzorec in še to le nekaj vrst od nekdanjih 60 različnih  in več, pa še te 

so tujerodne. In da je mera polna tole Lidijino obvestilo.  

 

Multinacionalka  Coca Cola - nekaj besed o tem gigantu saj vse kaže, da ji 

gre za nohte čeprav sami tega ne priznavajo. 

 

Njene delnice so v zadnjem obdobju padle z 90 USD na polovico. Morda še 

toliko niso vredne. V Kaliforniji so izglasovali zakon o prepovedi prodaje 

te in drugih gaziranih pijač po šolah, v Veliki Britaniji in na Škotskem so 

jo izgnali iz osnovnih šol, drugje se še trudijo. 

 

V Kolumbiji in Indiji se na vso moč borijo proti tej multinacionalki prav 

zaradi pretiranega izčrpavanja  vodnih virov. Prodaja Coca-Cole upada tako 

v Evropi kot na Bližnjem vzhodu. Pri nas pa Ministrstvo za okolje in 

prostor RS ter podjetje Coca-Cola HBC Slovenija osveščata o pomenu 

slovenskih rek. Morda bi bilo treba koga na MOL-u osvestiti o pomenu naših 

rek?. Saj še ni tako dolgo odkar je ta multinacionalka preselila svojo 

polnilnico iz Slovenije nekam kjer je bila cenejša delovna sila. Sedaj pa 

ima pri nas svoj projekt z blagoslovom in sofinanciranjem MOP-a  - kaj 

menite zakaj.   

 

Zdrava pamet nam kaže  ozadje te zadeve. Noben osveščen strokovnjak v 

Sloveniji ne bi smel niti pomisliti, da bi sprejel ponujeno roko neke 

Multinacionalke takega kova kot je ta. Saj sigurno ni skozi projekt MOJA 

REKA.si  v ozadju osveščanje otrok po šolah ampak iskanje virov vode za 

lastne potrebe in namene. Morda še ne zdaj ampak v bodoče. Multinacionalke 

ne načrtujejo za leto ali dve vnaprej, načrtujejo za desetletje oziroma 

bolj verjetno  za desetletja. In mi imamo dovolj kvalitetne vode in obilne 

zaloge.   
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Vsebina projekta je lahko brez tovrstnega sponzoriranja  ideja za naše 

osnovnošolske pedagoge -res ne bi smel biti kak velik  problem brez kakega 

posebnega financiranja izvesti tak program osveščanja v šolah.  

 

Si pa mislim, da bi morali šolarji te zadeve spoznavati skozi obstoječe 

učne načrte in programe in tako osveščanje ne bi smelo biti predmet nekega 

posebnega projekta. 

 

Ja  sem se morala malo  >spucati< ob svojem  vsakodnevnem soočanju s 

stanjem naših vodotokov in z izginjanjem vodnega in predvsem ribjega življa 

(s katerim se ukvarjam) iz naših voda.  

 

Lep pozdrav Meta Povž 

 

 
 

From:   "Lidija Globevnik" <lidija.globevnik@izvrs.si>  

Date:   Tue, April 19, 2011 13:02 

 

Pozdravljeni! 

 

vsem lepa hvala za odzive. Odziv so pokazali, kako je naša civilna  

družba aktivna in kako so take razprave in izmenjave mnenj potrebne.  

Kaže tudi na to, da nam ni vseeno za slovenske reke. Vsi smo voljni  

nekaj narediti za njihovo dobro stanje in za primerno rabo, urejanje in  

seveda varovanje slovenskih voda. 

 

Dr. Mitja Bricelj me je informiral, da je projekt "Moja reka si" del  

mednarodnega projekta, ki se izdeluje v okviru programa varstva reke  

Donave in ga opreativno podpira ICPDR. Sodelovanje Slovenije v tem  

projektu, katerega nosilec na mednarodni ravni je Coca cola, je del  

naših mednarodnih obveznosti. 

 

Lep pozdav še enkrat vsem! 

Lidija 

 

 

ps: Iz liste naslovnikov sem izbrisala dr. Matjaž Mikoša, ker je izrazil  

to željo. Prosim, da tudi vsi drugi, ki ne želite več prejemati teh  

sporočil, to sproočite vsem (kot "reply all"). Ostali naslovniki pa  

prosim spoštujte to željo in v korespondenci izbrišite njihova imena. 

 

 

 
From:   "Mitja Brilly" <mbrilly@fgg.uni-lj.si>  

Date:   Tue, April 19, 2011 17:14 

 
Spoštovani, menim, da je sedaj zadeva nekoliko bolj jasna. ICPDR je sicer 

organizacija držav porečja reke Donave, ki pa ni izpolnila pričakovanja ob 

njeni ustanovitvi. Žal je samo bleda slika komisije za reko Ren. Tudi 

komisija za reko Savo ima veliko več za pokazati o svojem delu, kljub 

izredno majhnim sredstvom, kot pa ICPDR. Delo ICPDR je bolj ali manj 

osredtočen na propagandne akcije in samo promocijo v katero se projekti kot 

je omenjeni projekt s sponzorstvom Coca cola lepo vključujejo. Je pa 

vprašanje koliko ima smisla v tem sodelovati in še trošiti lastna sredstva. 

Lep pozdrav, Brilly 

 

 

 

Subject:   FW: [Fwd: projekt Moja reka si] 
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From:   Tone Prešeren <tone.preseren@siol.net> 

Date:   Tue, April 19, 2011 23:19 

Cc:   janez.lebar@pristop.si 

Priority:   Normal 

Mailer:   Microsoft Office Outlook 12.0 

Options:   
View Full Header |  View Printable Version  | Download this 

as a file  | View Message details  
 

Spoštovani! 

 

Od agencije Pristop smo prejeli dopis, v katerem nas naprošajo za pomoč pri 

izvedbi akcije Moja reka si. Projekt je del mednarodnega projekta, ki se 

izdeluje v okviru programa varstva reke Donave in ga opreativno podpira 

ICPDR. Sodelovanje Slovenije v tem projektu, katerega nosilec na mednarodni 

ravni je Coca cola, je del naših mednarodnih obveznosti. 

 

Člani društva vodarjev, ki bi želeli sodelovati na način, kot je spodaj 

predlagan, se lahko sami povežejo z g. Kopač Lebarjem. 

 

Pozdrav vsem, 

Tone Prešeren 

Tajnik DVS 

 

 

Spoštovani, 

> 

> po dogovoru z g. Tonetom Prešernom pošiljam prošnjo za pomoč pri > 

projektu Moja reka si. 

> 

> Moja reka si je projekt, s katerim Ministrstvo za okolje in prostor RS  

> ter podjetje Coca-Cola HBC Slovenija osveščata o pomenu slovenskih rek. 

> Osrednji del projekta v letu 2011 je *natečaj Fotostrip za mojo reko*.  

> Prijavljene ekipe morajo v svojem okolju *poiskati osebe, katerih skrb  

> je povezana z ohranjanjem rek*. Na podlagi obiska morajo člani ekipe  

> izdelati fotostrip, v katerem bodo opozarjali na pomen rek, njihovo  

> krhkost in pomembno povezanost z vsakim posameznikom ter vzpodbudile  

> zavedanje, da lahko s svojim ravnanjem pomembno prispevamo k  

> ohranjanju naših rek. Več o projektu si lahko preberete tudi na  

> _www.mojareka.si_ <http://www.mojareka.si/>. 

> 

> Vljudno vas naprošam za seznam s kontakti partnerskih organizacij,  

> katerega bi posredovali zainteresiranim šolam, prijavljenim na natečaj. 

> 

> Za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujem! 

> 

> Lep dan, Janez Kopač Lebar 

> 

> *Pristop d.o.o. * 

> Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana, p.p. 500, Slovenija, T: +386 (0)1 

> 23 91 349, +386 (0)1 23 91 200, F: +386 (0)1 23 91 210,  

E: _janez.lebar@pristop.si 

> 

> _Pravno obvestilo_ <http://www.pristop.si/email-popup/pravno.htm>_ 

> Legal notice_ <http://www.pristop.si/en/email-popup/legal.htm> 

 
 

 

 

 

 

 

https://mail.izvrs.si/squirrelmail/src/view_header.php?mailbox=INBOX&passed_id=7513&passed_ent_id=0&where=right_main.php
javascript:printFormat();
https://mail.izvrs.si/squirrelmail/src/download.php?absolute_dl=true&passed_id=7513&ent_id=1&mailbox=INBOX&sort=&startMessage=1&show_more=0&passed_ent_id=0
https://mail.izvrs.si/squirrelmail/src/download.php?absolute_dl=true&passed_id=7513&ent_id=1&mailbox=INBOX&sort=&startMessage=1&show_more=0&passed_ent_id=0
javascript:MessageSource();
http://www.mojareka.si/
mailto:_janez.lebar@pristop.si
http://www.pristop.si/email-popup/pravno.htm
http://www.pristop.si/en/email-popup/legal.htm
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Datum:  Wednesday, April 20, 2011 ob 06:40  

Od:  .. <vsnm@mac.com>  

 

Bljak  

in kaj hudiča ima onesneževalka voda Coca Cola in okolja tu za delat?  

Ta akcija je podobno kot, če bi bila tobačna tovarna sponzor akcije o 

čistem  

zraku  

  

lp jože  

 

 
From:   Uros.Nucic@gov.si  

Date:   Wed, April 20, 2011 14:00 

 

 
Spoštovana Lidija in kolegi, 

 

tvoji predlogi različnim strukturam in inštitucijam, ki delujejo  na  

področju voda in v skrbi za vodo, so relevantni. Predvsem v trenutku, ko  

je v javni obravnavi Načrt za upravljanje z vodami (NUV), ki ga je mogoče  

najti preko spletne strani MOP: 

 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/dokumenti/nuv_donave

_jadransko_morje_osnutek.doc 

. 

 

http://www.mop.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/12161/7999/a0d3342bec/ 

. 

 

Pozivam vse zainteresirane, da dajo svoj kritični prispevek v procesu  

javne obravnave, predvsem s celostnega vidika. 

 

V luči izmenjave, nadgrajevanja in povezovanja stokovnega znanja ter  

izkušenj so prvi poizkusi s strani MOP na  tem področju že bili: lansko  

leto marca v Ljubljani  in letos v marcu v Novi Gorici s 1. in 2. sejmom  

projektov.   Nadaljevati in nadgraditi je potrebno začeto prakso, predvsem  

pa osredotočiti se na ključna problemska področja. 

 

Posebej bi vas rad opozoril, da NUV predstavlja enega od temeljnih  

dokumentov,  kot mehanizem za vodenje politike na področju voda.   Zato  

kot tak analizira stanje in predlaga ukrepe. Sedaj je trenutek, ko lahko  

kot strokovnjaki s področja podate na ta dokument svoj komentar, pripombe  

in predloge dopolnil.  

 

V skrbi za vodo, kot substanco, kot naravni pojav in kot  naravni vir  z  

ekološkim in ekonomskim potencialom  nam vsem skupaj ne sme biti vseeno,  

kdo in na kakšen način skrbi za javni interes in regulira privatnega. To  

je in mora ostati v domeni države (nenezadnje imamo celo zakon), ki mora  

znati povezati vse vire, človeške, materialne in finančne,  vire znanja in  

izkušenj.  

 

Sedaj, ko nam ne gre ravno najbolje in je miza že prazna, zapitki celo še  

vsi niso poravnani, je skrajni čas spoznanja, da je vire nujno združevati  

na vseh področjih, čim prej, tem bolje. Trajnost konsenza na vodnem  

področju mora biti daljša od katerihkoli mandatov. Na organizacijskem  

področju ima država pred sabo še naloge. Tega se že zaveda. S trajnostjo  

voda je tako kot s čebelami. 

 

 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/dokumenti/nuv_donave_jadransko_morje_osnutek.doc
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/dokumenti/nuv_donave_jadransko_morje_osnutek.doc
http://www.mop.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/12161/7999/a0d3342bec/
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Lep pozdrav, 

 

Uroš Nučič 

 

P.S: Kot izhodišče za lažje branje dokumenta NUV pa stara otroška  

odštevanka na prste:  Palec:"Bomo jedli!" Kazalec:"Bomo pili!" Sredinec: 

"Kje bomo pa dobili??" Prstanec:"V mamini (državni?)skrinji!" Mezinec:"Jaz  

bom pa vse mami povedal!" 

Povejte še vi. 

 

 
From:   "Lidija Globevnik" <lidija.globevnik@izvrs.si>  

Date:   Wed, April 20, 2011 15:48 

 
Pozdravljeni vsi! 

Urošu pa hvala za pobudo! 

 

NUV je v javni obravnavi. Dajmo predloge in sugestije za katere mislimo  

da jih je prav vključiti ali za katere mislimo, da so nerodno  

postavljene. prosi, pošljite linke do NUVa še drugim kolegom in kolegicam. 

 

Lep pozdrav, Lidija 

 

 
From:   "DVS" <info@drustvo-vodarjev.si>  

Date:   Tue, April 19, 2011 18:46 

 

Spoštovani! 

 

Od agencije Pristop smo prejeli dopis, v katerem nas naprošajo za pomoč pri 

izvedbi akcije Moja reka si. Projekt je del mednarodnega projekta, ki se 

izdeluje v okviru programa varstva reke Donave in ga opreativno podpira 

ICPDR. Sodelovanje Slovenije v tem projektu, katerega nosilec na mednarodni 

ravni je Coca cola, je del naših mednarodnih obveznosti. 

 

Člani društva vodarjev, ki bi želeli sodelovati na način, kot je spodaj 

predlagan, se lahko sami povežejo z g. Kopač Lebarjem. 

 

Pozdrav vsem, 

Tone Prešeren 

Tajnik DVS 
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From:   Robert.Kojc@gov.si  

Date:   Fri, April 22, 2011 10:19  

To:   "Mitja Brilly" <mbrilly@fgg.uni-lj.si>  

Cc:   Aleš Bizjak <ales.bizjak@izvrs.si> 

Ana Vovk Korže <ana.vovk@uni-mb.si> 

Lukšič Andrej <Andrej.Luksic@fdv.uni-lj.si> 

andrej.simoncic@kis.si 

"Andrej Sovinc" <andrej.sovinc@guest.arnes.si> 

boris.kolar@zzv-mb.si 

"Boris Kompare" <boris.kompare@gmail.com> 

BORUT ROŠKAR <borut.roskar@vgp-drava.si> 

Borut Vrščaj <Borut.Vrscaj@kis.si> 

"Branka Bensa" <branka.bensa@gmail.com> 

branka.trcek@uni-mb.si 

breda.pecan@dz-rs.si 

Branka Železnik <bzeleznik@vo-ka.si> 

"Damjan Sever" <damjan.sever@vgp-nm.si> 

darija.dolenc@gov.si 

Darja.Stanic@gov.si 

"darko drev" <darko.drev@izvrs.si> 

dusan.zupancic@nivo.si 

Plut Dušan <dusan_plut@t-2.net> 

"EMILIJA OBAL" <Emilija.Obal@gov.si> 

Franci Avšič naslov 2010 <franc.avsic@triera.net> 

"Franci Steinman FGG" <franci.steinman@fgg.uni-lj.si> 

"Goran Vizintin" <goran.vizintin@ntf.uni-lj.si> 

Božič Gregor-GOZDIS <gregor.bozic@gozdis.si> 

Janez.Kastelic@gov.si 

"SAVA Katarina Ropret" <Katarina.Ropret@sava.si> 

"Lidija Globevnik" <lidija.globevnik@guest.arnes.si> 

"Lidija Globevnik" <lidija.globevnik@izvrs.si> 

"Maja Simoneti" <maja.simoneti@luz.si> 

"Pintar, Marina" <Marina.Pintar@bf.uni-lj.si> 

Marjana Hönigsfeld <marjana@lutra.si> 

"Marko Komac" <Marko.Komac@GEO-ZS.SI> 

"Marta Vahtar" <marta.vahtar@guest.arnes.si> 

martin.plut@hidrotehnik.si 

"meta povz" <meta.povz@guest.arnes.si> 

Mihael Brenčič <Mihael.Brencic@GEO-ZS.SI> 

Milena.Janezic@gov.si 

"Mitja Bricelj" <mitja.bricelj@gov.si> 

mojca.bole@erico.si 

"Mojca Durjava" <mojca.durjava@zzv-mb.si> 

Mojca.Naglic@gov.si 

"Monika Peterlin" <monika.peterlin@guest.arnes.si> 

"Pavel Gantar" <pavel.gantar@guest.arnes.si> 

"Primoz Simoncic" <primoz.simoncic@gozdis.si> 

SILVANA BATIČ <silvana.batic@hidrotehnik.si> 

"Silvo Zlebir" <Silvo.Zlebir@gov.si> 

"Stanka Koren" <stanka.koren@gov.si> 

Tomaž Oberžan <Tomaz.Oberzan@iei.si> 

"Tone Preseren" <tone.preseren@izvrs.si> 

uros.nucic@gov.si 

Zlatko.Mikulic@gov.si 

 

 

Spoštovani ! 

Z zanimanjem sem se seznanil z vašim razmišljanjem v zvezi z delovanjem  

Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR) ter s tem povezanim  

delovanjem predstavnikov RS na ravni komisije kot tudi njenih delovnih  

teles. 
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Poudariti želim, da spoštujem vsakršno osebno mnenje.  

 

Kljub temo pa si dovolim opozoriti, da je Republika Slovenija pogodbenica  

Konvencije o varstvu reke Donave, za izvajanje katere je pristojno  

Ministrstvo za okolje in prostor.  

 

V letu 2010 je Republika Slovenija predsedovala Mednarodni komisiji za  

varstvo reke Donave in prav v tem času sta bila sprejeta dva ključna  

dokumenta in sicer:  DRBM Plan in EU razvojna Donavska strategija, kjer je  

ICPDR zagotavljal okoljski steber Akcijskega načrta. Prav zaradi  

slovenskega predsedovanja ICPDR so bili v Donavsko strategijo vključeni  

ključni pilotni projekti, ki predstavljajo okoljske in zunanje politične  

prioritete Republike Slovenije na regionalni in podregionalni ravni, kot  

tudi na bilateralni ravni z Republiko Hrvaško.  

 

Ob tem bi želel opozoriti, da Evropska komisija ocenjuje, da je ICPDR  

najučinkovitejše mednarodno telo glede izvajanja Vodne direktive. Nadalje  

je ICPDR leta 2007 prejel prestižno avstralsko priznanje International  

Theiss River Prize za največje dosežke pri upravljanju z mednarodnim  

porečjem. 

 

Glede na zapisane besede, ki lahko imajo tudi mednarodne razsežnosti,  

predlagam po praznikih sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor  

(Sektor za vode), da podrobneje osvetlimo to vsebino in njen pomen za  

Republiko Slovenijo.  

 

Glede sodelovanja Ministrstva za okolje in prostor s posameznimi  

deležniki, ki podpirajo prizadevanja države pri aktivnostih za varstvo  

voda se že pripravlja pisni odgovor, ki bo podrobneje pojasnil  

pristojnosti, naloge in medsebojna razmerja med vključenimi subjekti.    . 

 

S spoštovanjem, Robert Kojc 

 

 

From:   "Lidija Globevnik" <lidija.globevnik@izvrs.si>  

Date:   Fri, April 22, 2011 10:44  

To:   Robert.Kojc@gov.si  

Cc:   "Mitja Brilly" <mbrilly@fgg.uni-lj.si> (more) 

 
Spoštovani g. Robert Kojc! 

 

Hvala za pojasnila. Mislim, da so več kot dobrodošla, saj se ravno  

zaradi slabe inforrmiranosti stvari dostikrat ne razumejo v celoti.  

Hvala za predlog sestanka, na katerem bi posameznikom, ki preko društev  

in civilnih iniciativ aktivno spremljamo dogajanja na državnem in  

mednarodnem nivoju, podali več informacij. 

 

Prosim, da  predlagate datum sestanka, na katerega bi prišli vsi, ki jih  

zadeva tako ali drugače zanima.   Mogoče bi bilo dobro, da Vam pred  

sestankom sporočimo kdo bi vse prišel. 

 

 

Lep pozdrav, Lidija Globevnik 

 

 

 

mailto:Robert.Kojc@gov.si
https://mail.izvrs.si/squirrelmail/src/read_body.php?account=0&mailbox=INBOX&passed_id=7522&startMessage=1&show_more_cc=1
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From:   Janez.Kastelic@gov.si  

Date:   Fri, April 22, 2011 12:54  

To:   Robert.Kojc@gov.si  

Cc:   Aleš Bizjak <ales.bizjak@izvrs.si> (more) 

 

Zdravo! 

 

Nisem se želel vključevati v debato, kjer sem kot član DVS lahko spremljal  

kakor si že ugotovil zanimivo izmenjavo mnenj in stališč. Vsekakor   

podpiram tvoje stališče da se organizira sestanek z vsemi deležniki in  

tudi osebami, ki so sodelovali pri tej debati in izmenjavi mnenj. 

 

Bi pa predlagal, da se na tem sestanku pogovorimo tudi o tem oziroma se  

nam predstavi, kako  se očitno  odlično delovanje Republike Slovenije in  

njenih predstavnikov v telesih mednarodnih konvencij oziroma konkretno  

Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR) odraža na politiko  

upravljanja z vodami v Sloveniji tako na konceptualnem kot operativnem  

nivoju. Prav tako menim, da je mogoče ta sestanek izkoristiti tudi za  

informiranje udeležencev sestank,  kako se oblikujejo stališča Republike  

Slovenije, ki ji zagovarjamo oziroma predstavljamo na konvencijah,  

predvsem z vidika kako so ta stališča usklajena oziroma predhodno  

predstavljena vsem deležnikom in inštitucijam, ki bi lahko prispevali k že  

tako odličnem delovanju in vključevanju v procese in vsebine  Mednarodne  

komisije za varstvo reke Donave (ICPDR) in ostalih konvencij povezanih z  

upravljanjem z vodami. 

 

LP 

 

Janez  

 

 

 

From: Zlatko Gabriječič [mailto:zlatko.gabrijelcic@kate.si]  

Sent: Sunday, April 24, 2011 12:00 PM 

Subject: projekt Moja reka si 

 

 

Pozdravljeni ! 

  

Z veseljem se prijavljam k akciji, pripravljen sodelovati v somentorstvu za 

potrebe posameznih šol 

na območju reke Soče s pritoki. 

  

Kot vodar z več kot 35 letnim stažem v vodnem gospodarstvu ob državni meji 

z Italijo bi želel iz operativnega zornega kota še kaj doprinesti k 

trajnostnem in vzdržnem razvoju, ki smo ga v preteklih desetletjih v veliki 

želji po hitro uresničljivih rešitvah po krivici dajali v drugi plan in s 

tem podrejeni položaj.  

  

Lep dan ! 

  

Zlatko GABRIJELČIČ, univ.dipl.inž.gradb. 

Cankarjeva 22 

5000 NOVA GORICA 

GSM: 041 766 398 

E pošta: gabriel.ele@siol.net 

         zlatko.gabrijelcic@kate.si 
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