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Nikogar ne bomo prezrli
22. marec – svetovni dan voda
Na Agenciji Republike Slovenije za okolje bdimo nad celotnim vodnim krogom, s poudarkom
na spremljanju količinskega stanja voda in izboljšanju kakovosti voda. Prav zaradi obilja te
življenjske dobrine v Sloveniji moramo s trajnostno naravnanim odnosom do okolja poskrbeti,
da bo Slovenija ostala bogata z vodo še naprej in bodo vsi prebivalci imeli dostop do zdrave,
pitne vode.
Tema letošnjega svetovnega dneva voda je »Voda za vse« (Water for all) z vodilom:
»Nikogar ne bomo prezrli« (Leaving no one behind), kar je priredba osrednje obljube
Agende 2030 za trajnostni razvoj (2015): z napredovanjem trajnostnega razvoja morajo imeti
koristi vsi ljudje in vse skupnosti. Cilj 6 te Agende je: Vsem zagotoviti dostop do zdrave vode
in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri do leta 2030, kar
dejansko pomeni, da »Nikogar ne bomo prezrli«.

Nekaj dejstev, povezanih z nedostopnostjo vode v svetu:
1. Danes v svetu živi 2,1 milijarde ljudi brez dostopa do zdrave, pitne vode.
2. Ena od štirih osnovnih šol učencem ne more zagotoviti pitne vode, učenci uporabljajo
onesnažene vire ali so žejni.
3. Več kot 700 otrok, mlajših od pet let, umre vsak dan zaradi driske, povezane z
onesnaženo vodo in slabimi sanitarijami.
4. Gledano globalno, 80% ljudi, ki uporabljajo onesnažene vodne vire, živi na podeželju.
5. Ženske in dekleta so odgovorne za zbiranje vode v osmih od desetih gospodinjstvih,
ki nimajo vodovoda.
6. Za 68,5 milijona ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, je dostop do varne
vode zelo otežen.
7. Okoli 159 milijonov ljudi dobi pitno vodo iz površinskih voda.
8. Približno 4 milijarde ljudi - skoraj dve tretjini svetovnega prebivalstva - trpi vsaj en
mesec v letu hudo pomanjkanje vode.
9. 700 milijonov ljudi po vsem svetu bi se lahko do leta 2030 razselilo zaradi močnega
pomanjkanja vode.

Torej, kdorkoli že smo, kjerkoli že smo, voda je naša človeška pravica. Dostop do zdrave
vode je ključen za naše zdravje, kar je temelj za trajnostni razvoj ter stabilen in uspešen svet.
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Ne moremo napredovati kot globalna družba, če toliko ljudi živi brez dostopa do varne, čiste
vode.

V Sloveniji za pitno vodo načrpamo dobrih 160 milijonov kubičnih metrov, večina pitne vode
(preko 90 %) pa je iz podzemnih vodnih virov. Na ARSO količine podzemne vode
spremljamo na več načinov:
- vsakoletno na osnovi podatkov monitoringa in analiz izdelamo Poročilo o količinskem stanju
podzemne vode,
- mesečno pripravljamo pregled stanja količin v Mesečnem biltenu ARSO,
- obdobno analiziramo stanje podzemne vode z modeli (GROWA, mGROWA, ModFlow).

Na voljo je tudi ogromno podatkov o podzemnih vodah, merilnih mestih, statistikah, modelih
in tudi aktualne gladine in temperature podzemne vode na naših postajah.

2

