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 Letošnje geslo Svetovnega dneva voda 

"Shared Water - Shared Opportunities" 

bi lahko prevedli nekako takole: 

»Souporaba voda – naša skupna 

priložnost.  

  



• V zadnjih 100 letih se je poraba povečala za 
šestkrat.  

• Pomanjkanje varne pitne vode že danes 
občuti 2.6 milijarde svetovnega prebivalstva. 

• 1.1 milijarde ljudi živi brez pitne vode.  

• Vsak dan umre 3900 otrok v svetu samo 
zaradi bolezni, ki izhajajo iz neustrezne vode.   

• Otrok rojen v razvitem svetu porabi 30 do 50 
krat več vode od otroka rojenega v 
nerazvitem svetu.  



• Sedanja svetovna populacija je ocenjena na 
6.6 milijard, h kateri lahko prištejemo 
približno 80 milijonov ljudi na leto – to pa 
pomeni potrebo po še dodatnih 64 milijard m3 
sladke vode letno.  

• Do leta 2025 bosta dve tretjini svetovnega 
prebivalstva soočeni z resnim pomanjkanjem 
vode.  

• Naraščanje števila prebivalstva, klimatske 
spremembe in današnji način ravnanja z 
vodo, lahko pripelje do velike svetovne krize. 



• Generalno ima velik delež slovenskega 
prebivalstva dostop do kvalitetne pitne vode.  

• Slabša kakovost pitne vode glede 
mikrobioloških parametrov se kaže predvsem 
pri manjših vodovodih.  

• Glede kemijskih parametrov (pesticidi, 
nitrati..) pa je najbolj občutljiv severo-vzhodni 
del Slovenije.  

• Do leta 2015 morajo glede na evropsko 
vodno direktivo vse države preprečiti 
slabšanje voda in sprejeti ustrezne sanacijske 
ukrepe. 



• Potrošnja embaliranih vod je tudi v Sloveniji iz 
leta v leto v porastu.  

• Tako embalirana, kot tudi vodovodna voda 
morata biti neoporečni glede mikrobioloških 
in kemijskih parametrov.  

• Podatki o preskusih pitne vode iz vodovoda 
so dostopni pri upravljavcu vodovoda.  

• Bodite obveščeni in se pozanimajte kaj pijete!  



 Na našem »modrem« planetu je vode 

veliko, a le tri odstotke sladke, pa še te 

je precej »zaklenjene« v ledenem 

oklepu severnega in južnega tečaja ter 

v gorskih ledenikih. Ljudje, živali in 

rastline imamo tako na voljo manj kot 

odstotek zemeljske vode.  

 



• Čezmejne vode 

• Slovenija je ena vodno najbogatejših 

držav v Evropi 

• Le še v dveh odstotkih odsekov 

slovenskih rek lahko najdemo vodo, ki 

sodi v prvi kakovostni razred  oz. ima 

čisto pitno vodo  



 Prevzeti moramo odgovornost za 

upravljanje čezmejnih voda za sedanje 

in tudi prihodnje generacije  



Kako lahko del odgovornosti 

za vode prevzame vsak izmed 

nas? 

• Zobe si umivajte pri zaprti pipi - tako lahko prihranite 
tudi do 19 litrov vode letno.  

• Z vodo, ki je ostala pri pranju zelenjave lahko zalijete 
rože ali z njo izplaknete stranišče - s ponovno 
uporabo vode lahko v štiričlanski družini zmanjšate 
porabo vode kar za tretjino.  

• Zapirajte pipe, iz katerih kaplja - iz pipe vsako minuto 
steče od 11 do 20 litrov vode.  

• Za zalivanje vrta uporabljajte deževnico in ne vode iz 
pipe. 

• Uporabljajte čistilna sredstva brez fosfatov..  

 



KAJ LAHKO NAREDITE V 

VRTCIH? 
• Seznanite se, kdo je vaš dobavitelj pitne 

vode, se z njim povežete in pridobite podatke 
o kakovosti pitne vode.  

• Predlagamo, da zadolžite in izobrazite osebo s 
strokovnim znanjem, ki bo znala pristopiti k 
reševanju problemov v zvezi s pitno vodo. 

•  Zadnje rezultate o kakovosti pitne vode 
lahko izobesite na zato določenem 
informacijskem mestu v vrtcu. (Samo en 
odvzet vzorec je rezultat trenutka). 



• Kjer se vzorči pitna voda v vrtcu (v okviru 
monitoringa, notranjega nadzora), se lahko 
otroci tudi seznanijo s potekom vzorčenja in 
terenskimi meritvami. 

• Poslužujte se pitne vode iz pipe, pijte iz svojih 
kozarčkov ali postavite funtane (pitnik, 
vodoskok). Lahko si uredite vodni kotiček 
(kotiček za pitje). 

 



 Naj bodo ti preprosti ukrepi  prvi 

korak … 

 


