
22. marec – Svetovni dan voda 
Svetovni dan voda, ki ga vsako leto praznujemo 22. marca je bil določen z namenom 

osveščati o pomembnosti pitne vode in spodbujati k bolj trajnostnemu upravljanju z viri 

pitne vode. Predlog je bil prvič predstavljen na Konferenci združenih narodov za okolje in 

razvoj (UNCED) leta 1992. Posledično je Generalna skupščina Združenih narodov 

naslednje leto razglasila 22. marec za svetovni dan voda. 

Voda je nujna za življenje na Zemlji, saj je kakovost življenja  neposredno odvisna od 

kakovosti vode - vzdržuje zdrave ekosisteme in posledično vodi k večji blaginji človeka. 

Tako tudi slaba kakovost vode slabo vpliva na okolje in na človekovo življenje. Človekova 

dejavnost v preteklih 50 letih je vzrok onesnaženja vodnih virov, kakršnega v zgodovini 

še ni bilo. Po sedanjih ocenah več kakor 2,5 milijarde ljudi po svetu živi brez ustreznih 

zdravstvenih in higienskih pogojev. Dnevno 2 milijona ton odplak in drugih odtokov steče 

v vode po svetu. Težave so večje v državah v razvoju, kjer 90 % surovih odplak in 70 % 

neprečiščenih industrijskih vod steče v površinske vode. 

Slovenija je z vodami bogata dežela, kar je tudi ena izmed lastnosti, ki k nam privablja 

turiste. Varstvo voda spada med teme trajnostnega razvoja, na katerih gradi slovenski 

turizem. 



V Sloveniji je več kot 26 tisoč kilometrov rek in hudournikov. Na vsakem kvadratnem 

kilometru slovenskega ozemlja je v povprečju 1,3 kilometra površinskih vodnih tokov. 

Imamo približno 1300 naravnih in umetnih jezer, imamo številne izvire, slapove, obširna 

območja talne vode in morje. Voda tako predstavlja eno največjih bogastev pri nas, 

vendar pa moramo z njo kljub temu preudarno in skrbno ravnati. 

 

 

Bodimo pozorni na: 

 Nezatesnjene vodne pipe 

 Voda v kuhinji in kopalnici naj ne teče po nepotrebnem 

 Ko si umivamo zobe, vodo zaprimo 

 Pri prhanju se porabi občutno manj vode kot pri kopanju 

 Vrt lahko zalijemo z deževnico            

                                                                


