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1.  O  VODI
Sladka voda predstavlja 3 % vse vode na Zemlji, kar 97 % vse vode pa je 
slane (v morjih, oceanih). Od vse sladke vode je le slab odstotek takšne, ki jo 
lahko uporabimo za uživanje, tj. pitne vode.

Če bi lahko vso vodo na Zemlji shranili v 100 
steklenic, bi dobili: 

• 97 steklenic slane vode,

• 2 steklenici sladke vode v obliki ledu,

• 1 steklenico sladke vode v obliki tekočine,

• in v njej le za konico prsta pitne vode.



O N E S N A Ž E V A N J E  V O D E

Intenzivnejše onesnaževanje 
je posledica industrijske 
revolucije, ki je povzročila 
hitrejšo urbanizacijo in rast 
prebivalstva. 

Stopnja onesnaženosti 
vodnih virov je pokazatelj 
gospodarskega razvoja, 
industrijske sestave in 
tehnološkega napredka 
določene regije. Velja 
pravilo, da bolj razvita 
območja več onesnažujejo. 

Med glavna onesnaževalca 
vode danes poleg 
gospodinjstev prištevamo:
• industrijo,
• kmetijstvo.



a )  I n d u s t r i j a

• Porabi četrtino vse načrpane vode.

• Predelovalna industrija vodo onesnažuje s 
strupenimi snovmi in težkimi kovinami, 
rudarstvo in gradbeništvo pa s sedimenti
in kislinami.

• Ker v energetiki za hlajenje 
termoelektrarn in jedrskih elektrarn 
uporabljajo vodo, ki segreto odvajajo 
nazaj v vir, se temperatura vode dviga. 

• Nevarna so tudi razlitja strupenih tekočin, 
ki pronicajo v notranjost prsti in 
onesnažujejo podtalnico.



b )  K m e t i j s t v o

• Je največji porabnik vode, 
saj potroši dve tretjini vse 
porabljene vode. 

• Onesnažuje jo z ostanki
umetnih gnojil (vsebujejo 
spojine dušika fosforja in 
kalija), pesticidov (zaidejo 
v podtalnico, ki predstavlja 
glavi vir pitne vode v 
Sloveniji in še marsikod) in 
naravnega gnoja.



V O D A  I N  P O D N E B J E

• Predvsem so v zadnjem času pogostejša opozorila o taljenju ledu, kar je 
posledica globalnega segrevanja. Otoplitev bi lahko povzročila dvig 
gladine svetovnega morja. 

• Vloga ledu pa je povezana 
tudi z regulacijo podnebja, 
saj povečuje odboj sončne 
svetlobe in s tem uravnava 
absorpcijo toplote.

• Posledica človekovega 
delovanja na Zemlji in 
globalnega segrevanja pa 
je tudi vse več naravnih 
nesreč, povezanih z vodo, 
tj. suš in poplav.



2.  VODA V EVROPSKI  UNIJ I

• Evropske države so v primerjavi s 
svetovnimi državami dobro
preskrbljene s pitno vodo.
 Kar 80 % Evropejcev meni, da je 

dostop do kakovostne pitne vode v 
državah, kjer živijo, dober 

 Skoraj 60 % jih meni, da je dobro 
informiranih o kakovosti svoje pitne 
vode.



Najmanjše evropske 
porabnice pitne vode so:

 Malta (povpr. 50 l vode / preb.)

 Litva (povpr. 61 l vode / preb.)

 Estonija (povpr. 70 l vode / preb.)

 Latvija (povpr. 77 l vode / preb.)

Največje evropske 
porabnice pitne vode so: 

 Italija ( povpr. 243 l vode/preb.)

 Bolgarija (povpr. 191 l vode /preb.)

 Hrvaška (povpr. 182 l vode /preb.) Slovenija s povprečno 
porabo 150 l vode na 
prebivalca dnevno zaseda 
14. mesto (čista sredina) na 
lestvici.



S K R B  E U  Z A  V O D O

• V skladu z novimi pravili 
morajo države EU izboljšati 
dostop do čiste vode za vse 
državljane v EU (npr. postaviti 
„pitnike“ na javnih površinah).

• Države članice se prostovoljno 
odločijo, ali bodo na javnih 
površinah in ustanovah nudile 
vodo iz pipe brezplačno ali
zgolj za majhno plačilo.

• EU posodablja standarde kakovosti in določa minimalne higienske 
zahteve za materiale, ki so v stiku s pitno vodo (cevi, pipe), da bi 
preprečili njeno onesnaženje.



3.  O  SVETOVNEM DNEVU VODA

• Svetovni dan voda 
obeležujemo vsako leto 22.
marca. Zamisel zanj so 
predlagali in sprejeli na 
Konferenci Združenih narodov 
o okolju leta 1992 v Riu de 
Janeiru. 

• Predvsem ga danes poznamo 
kot dan, namenjen opozarjanju 
širše svetovne javnosti na 
omejenost in ogroženost 
naravnih vodnih virov.



Ob vsakem svetovnem dnevu 
voda organizacije Združenih 
narodov določijo temo, ki 
povzema najbolj aktualno 
problematiko v povezavi z vodo. 
Letos je to »voda in podnebne 
spremembe«. 

S tem spodbujajo vladne in 
nevladne organizacije držav članic 
OZN, da ob tem dnevu pripravijo 
različne aktivnosti in z njimi 
povečujejo ozaveščenost ljudi o 
pomembnosti in ranljivosti vodnih 
virov.



Tema svetovnega dne voda 2020: 
VODA IN  PODNEBNE SPREMEMBE

Povezava med vodo in podnebnimi spremembami 

je jasna. Podnebne spremembe povečujejo 

spremenljivost vodnega kroga na globalni ravni, 

kar vodi v:

 porast izrednih vremenskih pojavov,

 zmanjšanje predvidljivosti in razpoložljivosti 

vodnih virov,

 nihanje kakovosti voda,

 ogrožanje trajnostnega razvoja,

 ogrožanje biotske raznovrstnosti.



Vir: https://skepticalscience.com/print.php?r=462 (19. 3. 2020)

Iz grafa je razviden porast
števila naravnih nesreč od 
leta 1980 do 2014.

Povečalo se je zlasti število 
tistih nesreč, ki jih s svojim 
okolju neprijaznim načinom 
življenja in gospodarjenja 
povzročamo ljudje, tj. neurja, 
suše, poplave, ekstremne 
temperature, gozdni požari 
ipd.



R E Š EV ANJ E  P O D NEBNE I N  „ V O D NE“  K R IZE

Rešitve obstajajo, tudi znane so že kar nekaj časa, a so tako obsežne, 
da njihovo uresničevanje zahteva vrsto prilagoditev na individualni in 
družbeni ravni. 

Poleg manjših korakov varčevanja z vodo (dosledno zapiranje pip, 
zalivanje z deževnico, krajši čas prhanja ipd.), ki so v največji meri 
zgolj odločitev vsakega posameznika, pa je treba ukrepe sprejeti tudi 
na (med)državnem nivoju. 

Nacionalna in lokalna podnebna politika ter načrtovanje morajo biti 
zasnovani tako, da zagotavljajo celostno obravnavo podnebnih 
sprememb in upravljanja voda.



»Povečan vodni stres in izpolnjevanje zahtev v prihodnosti bosta zahtevala 
sprejemanje vse težjih odločitev o tem, kako uspešno upravljati z vodnimi viri z 

vidika več porabnikov (tudi za blaženje posledic podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje). Če želimo ustvariti trajnostno prihodnost, ne moremo več 

poslovati kot doslej, upravljanje voda pa bo treba vzeti pod drobnogled z vidika 
odpornosti proti podnebnim spremembam,« je zapisano na spletnem portalu 

RS gov.si.



Še eno dejstvo, ki kaže vsestransko 
vzajemno povezanost vode s podnebjem, 
je, da voda pomaga v boju proti 
podnebnim spremembam. Kako?

• Mokrišča vsrkavajo ogljikov dioksid iz 
zraka.

• Rastlinstvo ščiti proti poplavam in eroziji.

• Deževnica se lahko zbira za sušna 
obdobja.

• Odpadna voda se lahko ponovno 
uporabi.

„Voda pomaga v boju proti 
podnebnim spremembam,“ je eno 
letošnjih ključnih sporočil kampanje 

svetovnega dneva vode 2020.



KAJ LAHKO STORIMO, DA HKRATI VARČUJEMO Z VODO IN NE ŠKODUJEMO PODNEBJU?

• Čas prhanja zmanjšajmo na največ 5 minut. 

• Dosledno zapirajmo pipe in preprečimo kapljanje 
vode.

• Kopanje nadomestimo s prhanjem.

• Namesto ročnega pranja posode uporabimo pralni 
stroj.

• Za zalivanje vrtov uporabljamo deževnico ...

Pomanjkanje vode prizadene že štiri od desetih 
ljudi. Poleg tega 80 % odpadne vode ni nikoli 
očiščene.

1.

Povprečno na osebo s 
kapljanjem odteče 4.000 
litrov vode na leto.



Ne mečimo hrane stran. 

• Izgubljene in zavržene je 
približno ena tretjina vse 
hrane, ki se proizvede na 
globalni ravni. 

• Z zmanjšanjem zavržene 
hrane bi dosegli manjše 
povpraševanje po kmetijski 
pridelavi, prav kmetijstvo 
pa je eden največjih 
porabnikov vode in 
onesnaževalcev okolja.

2.



Pogosteje se prehranjujmo z rastlinskimi 
živili in manj posegajmo po mesu. 

Prehranske spremembe bi lahko zmanjšale emisije 
toplogrednih plinov tudi za 8 gigaton ogljikovega 

dioksida na leto.

3.



Za proizvodnjo običajnega 
para kavbojk se porabi 
10.000 litrov vode, kar je 
enako količini vode, ki jo 
oseba spije v desetih letih. 
Kupovanje blaga iz 
odgovornih virov ima zelo 
velik vpliv na porabo vode 
in drugih virov.

Nakupujmo trajnostno. 4.



VIRI IN POVEZAVE:

Viri slik (vse slike so bile kopirane dne 21. 3. 2020):

• https://www.unwater.org/what-we-do/inspire-action/

• https://en.wikipedia.org/wiki/Drought#/media/File:Drought.jpg

• https://homeimprovement.lovetoknow.com/how-fix-leaky-kitchen-faucet

• https://sustainabilityactive.com/2017/12/sustainable-shopping-eco-
friendly-guide-online-christmas-shopping/

• https://www.sciencenews.org/article/climate-change-economic-cost-
united-states

• https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20181011STO1
5887/pitna-voda-v-eu-boljsa-kakovost-in-vecja-dostopnost

• https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/index_en.html

• http://www.pollutionissues.com/Ho-Li/Industry.html

• https://socratic.org/questions/what-amount-of-water-on-earth-is-drinkable

• https://www.unwater.org/world-water-day-2020-water-and-climate-
change/

Viri spletnih strani:

• https://www.safewater.org/fact-sheets-
1/2017/1/23/pesticides

• https://www.gov.si/novice/2020-03-20-letosnji-svetovni-

dan-voda-22-marec-je-v-znamenju-podnebnih-

sprememb-ob-trenutni-situaciji-je-pomembno-tudi-

sporocilo-da-je-voda-iz-pipe-varna-za-uzivanje/

• https://www.unwater.org/publications/un-water-policy-

brief-on-climate-change-and-water/

• https://www.worldwaterday.org/2020-home/learn/

• https://www.nijz.si/sl/svetovni-dan-voda-2017-zakaj-

odpadna-voda

• https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_dan_voda

• http://eko-park.si/2015/03/19/ste-vedeli-da-je-le-1-vse-

vode-na-zemlji-primerne-za-uzivanje-varujmo-zivljenje-

varcujmo-z-vodo/

• https://www.grini.si/grinipedia/kaksno-je-razmerje-

sladke-slane-vode-na-zemlji
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