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Uvodne misli

Naš planet je edini z obilico vode v 
našem osončju. Pomenljivo je, da 
voda na Zemlji zavzema približno enak 
delež kot voda v človeškem telesu: 
tri desetine kopnega obkroža kar 
sedem desetin vode, ki je v nenehnem 
kroženju. Za vse večje potrebe 
sodobnega človeštva in ostalih živih 
bitij po sladki vodi imamo na razpolago 
le en odstotek vseh sladkih vod, in sicer 
v jezerih, tik pod zemeljskim površjem 

in v tekočih vodah. Žal so sladkovodni viri in prebivalstvo na Zemlji razporejeni zelo 
neenakomerno. Za vse večje potrebe človeštva in drugih živih bitij imamo na razpolago 
le en odstotek vseh sladkih voda, a če bi vodo enakomerno razdelili med Zemljane, bi 
je bilo za slehernika na leto na voljo do šest tisoč kubičnih metrov. Realnost pa kaže, 
da le vsak sedmi Zemljan živi v relativnem obilju vode. Območja z najhujšim fizičnim 
pomanjkanjem vode so tista, kjer se visoka gostota prebivalstva pokriva z majhno 
razpoložljivostjo sladke vode.

Fizikalna dejstva o vodi se v zgodovini človeštva niso bistveno spreminjala, močno pa 
se je v zadnjih stoletjih spremenil življenjski slog in številčnost naše vrste. Danes si 
več kot sedem milijard ljudi deli enako količino pitne vode, kot je bila na voljo tristo 
milijonom Zemljanov v času rimskega cesarstva. Ko je bila leta 1945 ustanovljena 
Organizacija združenih narodov, je na svetu živelo približno 2,4 milijarde ljudi, leta 
2013 pa svetovno prebivalstvo dosega 7,2 milijardi. V času delovanja OZN se je torej 
prebivalstvo na planetu povečalo za trikrat. To seveda še kako vpliva na dostop do 
vode in upravljanje z vodnimi viri. Naše potrebe po vodi pa so danes tudi mnogo večje, 
kot so bile kadarkoli v zgodovini človeške vrste. Povprečen Evropejec potrebuje v 
današnjem času na dan skoraj pet tisoč litrov vode, večino za vsakodnevno prehrano. 
To je mnogo več kot pred desetletji, saj pojemo danes več hrane živalskega izvora, poleg 
tega pa potrošimo tudi več ostalih izdelkov, ki za svoj nastanek potrebujejo vodo. Ob 
tem je zaradi nepremišljenih človekovih posegov v okolje v dvajsetem stoletju izginila 
polovica svetovnih mokrišč in danes številne reke ne pridejo več do morja. Podtalnica 
je marsikje onesnažena do te mere, da ni več varen vir pitne vode.
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Zgodovina nas uči, da so se v globalnem smislu prve težave, povezane s pomanjkanjem 
pitne vode, začele okrog leta 1800, resnejše še približno sto let kasneje. Ocenjuje se, 
da je leta 1900 od takratnih 1,65 milijard ljudi le dva odstotka svetovnega prebivalstva 
živelo v kroničnem pomanjkanju vode, kar pomeni okrog 33 milijonov ljudi. Naraščajoče 
pomanjkanje vode pa je dobilo pravi zagon po letu 1960. Takrat ga je občutilo že 9 
odstotkov Zemljanov ali 280 milijonov, leta 2005 pa že več kot tretjina ali 2,3 milijarde. 
Zadnji podatki pa kažejo, da kar 2,8 milijard ljudi živi v pomanjkanju vode. Okoli 1,2 
milijardi ljudi čuti fizično pomanjkanje pitne vode, saj nimajo dostopa od 20 do 50 litrov 
na osebo na dan, okoli 1,6 milijard ljudi pa ni vključenih v organizirano vodooskrbo ali 
si plačila za vodo ne morejo privoščiti.

In kaj nam prinaša prihodnost? Do leta 2030 se bodo z resno krizo pri dostopu do 
vode soočale štiri milijarde ljudi, a ta ocena Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj niti ne upošteva podnebnih sprememb, ki bodo večino kopnega potisnile v 
sušnejše razmere. Podnebne spremembe prinašajo taljenje ledenikov v Himalaji in 
drugje po svetu, kar bo za vsaj dve milijardi ljudi v Indiji, Pakistanu in na Kitajskem 
resen problem. Reke se tam napajajo iz ledenikov, ki jim zagotavljajo dokaj konstanten 
pretok. V začetku bo zaradi topljenja morda celo nekaj več vode, nekako od leta 2050, 
ali pa še prej zaradi naraščanja prebivalstva, pa se bo stanje drastično poslabšalo. Isto 
velja celo za nekaj območij v evropskih Alpah – tam, kjer zdaj ledeniki dajo večino 
sezonske vode.

Stanje in napovedi glede zadovoljevanja potreb človeštva in drugih živih bitij po vodi 
torej niso optimistične, zato je skrajni čas, da se problema lotimo tudi po politični 
poti. OZN se na primer dobro zaveda svetovne krize nezadostne oskrbe z vodo. To 
dokazujejo ne le številne mednarodne konference OZN, temveč tudi resolucije, 
ki dostop do čiste pitne vode in sanitarij razglašajo za človekovo pravico. Izjemno 
pomembno je tudi ozaveščanje javnosti o pomenu vode za življenje in ni naključje, da 
je Generalna skupščina ZN obdobje 2005–2015 razglasila za mednarodno desetletje 
»Voda za življenje«. Države članice bi se morale v polni meri zavedati, da naraščanje 
pomanjkanja vode zahteva krepitev mednarodnega sodelovanja na področju prenosa 
tehnologij za povečanje učinkovite rabe vodnih virov, zagotavljanja finančnih sredstev 
ter trajnostne rabe naravnih virov in varovanja okolja. Namreč kljub prizadevanjem 
OZN svet še danes nima jasnega in učinkovitega mednarodnopravnega instrumenta za 
zagotovitev univerzalnega dostopa do zdrave pitne vode kot človekove pravice. 

Lučka Kajfež Bogataj
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Brez vode ni življenja. Zadovoljuje osnovne človekove 
potrebe in potrebe ostalega živega sveta ter vpliva na 
družbeno-gospodarski razvoj. Dobro gospodarjenje z 
vodo je velik izziv zaradi njenih edinstvenih lastnosti: 
neenakomerno je porazdeljena v času in prostoru, 
hidrološki cikel je zelo zapleten, spremembe pa imajo 
številne učinke. Hitra urbanizacija, onesnaževanje in 
podnebne spremembe ogrožajo vodne vire, medtem 

ko se potrebe po vodi zaradi naraščajočega števila prebivalstva povečujejo. Sedem 
milijard Zemljanov vodo koristi za pridelavo hrane, za pridobivanje energije ter za 
industrijske in gospodinjske namene. Voda je skupna dobrina in pri gospodarjenju z 
njo je potrebno upoštevati veliko nasprotujočih si interesov.

Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je decembra 2010 na pobudo Tadžikistana 
in po predlogu skupine držav članic ZN z resolucijo A/RES/65/154 leto 2013 razglasila 
za mednarodno leto sodelovanja na področju voda. S tem je poudarila, da je 
sodelovanje nujno za vzpostavitev ravnotežja med različnimi potrebami in prioritetami 
ter za pravično delitev tega dragocenega vira, torej za uporabo vode kot instrumenta 
miru. Spodbujanje sodelovanja na področju voda zajema interdisciplinaren pristop, 
ki vključuje tako kulturne, izobraževalne in znanstvene dejavnike, kot tudi verske, 
etnične, družbene, politične, pravne, institucionalne in gospodarske razsežnosti. Tudi 
mednarodni dan voda (22. marec) je v tem letu posvečen sodelovanju na področju 
voda. 

1 Mednarodno leto sodelovanja na 
področju voda 2013
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ZN (natančneje program UN–Water) so koordinacijo 
mednarodnega leta sodelovanja na področju voda zaupali 
Organizaciji ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
UNESCO) predvsem zaradi edinstvenega multidisciplinarnega 
pristopa te organizacije, ki združuje naravoslovne in družbene 
znanosti, izobraževanje, kulturo in komunikacije. Zaradi bistvene 
lastnosti vode kot transverzalnega in univerzalnega elementa bo 
mednarodno leto sodelovanja na področju voda narodov seveda 
zajemalo vse te vidike.

Cilj mednarodnega leta je dvig ozaveščenosti ne le glede 
možnosti sodelovanja, temveč tudi izzivov, s katerimi se soočamo 
pri upravljanju z vodnimi viri v luči povečanega povpraševanja po 
dostopu do vode, njene porazdelitve ter področij uporabe. 

V okviru leta bo poudarjena zgodovina uspešnih pobud 
sodelovanja na področju voda in identificirana pereča vprašanja 
glede izobraževanja o vodi, vodne diplomacije, čezmejnega 

upravljanja vode, financiranja sodelovanja na področju vodnih virov, notranjepravnih 
in mednarodnopravnih okvirov ter povezav z milenijskimi razvojnimi cilji. Po zagonu, 
ki ga je ustvarila Konferenca ZN o trajnostnem razvoju (Rio+20), bo leto ponudilo 
priložnost za nadaljevanje prizadevanj za trajnostni razvoj in podporo oblikovanju 
novih ciljev za trajnostno rabo vodnih virov.

Vir: Maja Drča
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Namen mednarodnega leta sodelovanja na področju voda in svetovnega dneva voda v 
letu 2013 je spodbujati in skrbeti za sodelovanje na področju voda, cilji mednarodnega 
leta pa so naslednji:

• ozaveščati o pomenu, koristih in izzivih sodelovanja na področju voda;
• izboljšati poznavanje in razviti zmogljivosti za sodelovanje na področju voda;
• spodbuditi konkretne in inovativne aktivnosti v smeri sodelovanja na področju 

voda; 
• spodbujati partnerstva, dialog in sodelovanje na področju voda kot prednostno 

nalogo v in po letu 2013;
• okrepiti mednarodno sodelovanje med institucijami, uporabniki, družbenim in 

gospodarskim sektorjem ter drugimi s ciljem doseganja soglasja o trajnostnih 
razvojnih ciljih za obdobje po letu 2015, ki bodo učinkovito obravnavali naše 
prihodnje potrebe po vodi.

Vir: Maja Drča
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1.1 Svetovni dan voda 

Pobuda za svetovni dan, ki bi obeležil pomen sladkih voda, je bila podana leta 1992 
na Konferenci ZN za okolje in razvoj (United Nations Conference on Environment and 
Development, UNCED). Generalna skupščina ZN se je odzvala z razglasitvijo 22. marca 
1992 kot prvega mednarodnega dne voda. 

Svetovni dan voda vsako leto poteka 22. marca in je sredstvo za izpostavljanje pomena 
sladkih voda ter zagotavljanje trajnostnega upravljanja s sladkovodnimi viri. Svetovni 
dan voda vsako leto poudari poseben vidik sladkih voda. V letu 2013 je svetovni dan 
voda posvečen sodelovanju na področju voda.

1.2 Kaj zajema sodelovanje na področju voda?

Vsaka aktivnost, ki vključuje upravljanje z 
vodami, zahteva učinkovito sodelovanje 
med različnimi udeleženci tako na lokalni, 
kot na mednarodni ravni. Gradnja vodne 
črpalke v vasi v Podsaharski Afriki zahteva 
sodelovanje lokalnih akterjev. Uporaba 
vode iz reke za namakanje kmetijskih 
zemljišč zahteva regionalno sodelovanje.

Reke prestopajo politične meje, zato 
mednarodna porečja terjajo sodelovanje 
med državami tako v zgornjem kot v 
spodnjem toku, kljub različnim in včasih 
nasprotujočim si potrebam, zahtevam 
in kulturam. Enako velja za upravljanje s 
podzemno vodo, ki obsega več držav in je 
pomemben vir pitne vode za tamkajšnje 
prebivalstvo.

Voda je skupna dobrina in pri njenem 
upravljanju je potrebno upoštevati veliko 
različnih in nasprotujočih si interesov. 
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Če deležniki upravljanja z 
vodo ne sodelujejo, je ‘veriga 
sodelovanja’ pretrgana in se 
z vodnimi viri ne upravlja na 
najbolj učinkovit način, kar ima 
negativne posledice za življenje 
ljudi in gospodarstvo.

Voda povezuje vse nas, saj smo 
vsi del te verige sodelovanja. 
Sodelovanje na področju voda 
med različnimi družbenimi 
skupinami, gospodarskimi 

sektorji, regionalnimi vladami, državami ter med sedanjimi in prihodnjimi generacijami 
je ključnega pomena ne le za zagotavljanje trajnostne in pravične rabe vode, temveč 
tudi za ustvarjanje in ohranjanje miroljubnih odnosov med ljudmi.

1.3 Zakaj je sodelovanje na področju voda 
pomembno?

Sodelovanje na področju voda je bistvenega 
pomena za pravično skupno rabo vode, s 
čimer se spodbuja mir in trajnostni razvoj.

Sodelovanje na področju voda gradi mir: 
dostop do vode je lahko vir konflikta, pa tudi 
pobudnik sodelovanja in vzpostavljanja miru. 
Sodelovanje glede tako praktične in vitalne 
teme, kot je upravljanje z vodo, lahko pomaga 
pri premagovanju kulturnih, političnih in 
družbenih napetosti in gradi zaupanje med 
različnimi skupinami, skupnostmi, regijami in 
državami.



Sodelovanje na področju voda je ključnega 
pomena za varnost, izkoreninjanje revščine, 
družbeno pravičnost in enakost spolov: dostop 
do čiste vode je temelj zadovoljevanja osnovnih 
človekovih potreb in prispeva k uresničevanju 
milenijskih razvojnih ciljev. Vključujoče in 
participativno upravljanje z vodo ter sodelovanje 
med različnimi skupinami uporabnikov lahko 
pomaga pri premagovanju neenakosti pri 
dostopu do vode, izboljšuje varnost oskrbe z 
vodo in odpravlja pomanjkanje vode ter tako 
prispeva k izkoreninjanju revščine in izboljšanju 
življenjskih pogojev in možnosti za izobraževanje, 
še posebej za ženske in otroke.

Sodelovanje na področju voda ustvarja 
ekonomske koristi: vse gospodarske dejavnosti 
so odvisne od vode. Sodelovanje lahko vodi do 
bolj učinkovitega in trajnostnega izkoriščanja 
vodnih virov, ki s skupnim načrtovanjem upravljanja ustvarja medsebojne koristi in 
boljši življenjski standard.

Sodelovanje na področju voda je ključnega pomena za ohranitev kakovosti vodnih 
virov in varstvo okolja: sodelovanje podpira izmenjavo znanja o znanstvenih vidikih 
vode vključno s podatki in izmenjavo informacij, strategij upravljanja in najboljših 
praks ter znanja o vlogi vode pri ohranjanju ekosistemov, ključnih za človekovo dobro 
počutje in trajnostni razvoj.

16
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Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
UNESCO) je bila ustanovljena leta 1945 kot specializirana 
agencija OZN. Delovanje UNESCO je usmerjeno v 
ustvarjanje pogojev za dialog med civilizacijami, kulturami 
in ljudstvi, temelječ na spoštovanju skupnih vrednot. Skozi 
ta dialog lahko svet doseže globalno vizijo trajnostnega 
razvoja, ki zajema spoštovanje človekovih pravic, vzajemno 
spoštovanje in odpravo revščine, kar predstavlja jedro 
aktivnosti UNESCO. Članstvo UNESCO danes obsega 195 
držav in 8 pridruženih članic.

Široki in konkretni cilji mednarodne skupnosti – kot so 
opredeljeni v mednarodno sprejetih razvojnih ciljih, kot 
so npr. milenijski razvojni cilji – podpirajo strategije in 
aktivnosti UNESCO. Tako edinstvene kompetence UNESCO 
v izobraževanju, znanosti, kulturi ter komuniciranju in 
informiranju prispevajo k doseganju teh ciljev.

Poslanstvo UNESCO je prispevati h gradnji miru, odpravljanju 
revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnemu dialogu 
skozi izobraževanje, znanost, kulturo, komunikacije in 
informacije.

2 UNESCO – organizacija, ki spodbuja duhovni 
razvoj človeštva



2.1 Delovanje UNESCO na področju upravljanja z 
vodami

Širok spekter delovanja UNESCO vključuje tudi aktivnosti delovanja na področju 
voda. Članice UNESCO so se zavezale, da bodo vode in pripadajoči ekosistemi ena 
izmed glavnih prioritet organizacije. Dejavnosti na področju voda so zato usmerjene 
k implementaciji mednarodne agende na področju voda, ki sestoji iz promocije 
integriranega upravljanja vodnih virov, doseganja milenijskih razvojnih ciljev in ciljev, 
vzpostavljenih v Agendi 21 in Izvedbenem načrtu iz Johannesburga (Johannesburg 
Plan of Implementation). 

Delo v vodnem sektorju temelji na naslednjih stebrih:

• Mednarodni hidrološki program (International Hydrological Programme; IHP);
• Inštitut UNESCO za hidravlično in okoljsko inženirstvo (Institute for Hydraulic and 

Environmental Engineering/Institute for Water Education; IHE);
• Centri na področju voda pod okriljem UNESCO (Water-related Centres under the 

auspices of UNESCO);
• UNESCO katedre na področju voda (UNESCO Water-related chairs); in
• Svetovni program za ugotavljanje stanja voda (World Water Assesment 

Programme; WWAP). 

18



Aktivnosti na področju voda usklajujejo tudi UNESCO regionalne pisarne ter drugi 
inštituti in centri. 

Delovanje v vodnem sektorju poteka na treh področjih:

• hidrologija in znanstveno raziskovanje za relevantno svetovanje;
• izobraževanje in izgradnja kapacitet kot odgovor na rastoče potrebe trajnostnega 

razvoja; ter
• ocenjevanje kakovosti vodnih virov in upravljanje za dosego okoljske trajnosti.

2.1.1. Mednarodni hidrološki program 

Mednarodni hidrološki program (IHP) je edini medvladni program 
znotraj sistema ZN, namenjen raziskavam na področju voda, upravljanju 
vodnih virov, izobraževanju in krepitvi kapacitet. Sekretariat IHP prek 
nacionalnih odborov, vladnih teles ter akademskih in raziskovalnih 
institucij pomaga pri implementaciji programov in dejavnosti.

Medvladni svet IHP je sestavljen iz 36 držav članic UNESCO, ki jih 
Generalna konferenca UNESCO voli vsaki dve leti. Sestava Medvladnega sveta je 
geografsko uravnotežena, saj vsaka izmed šestih volilnih regij izvoli svoje predstavnike, 
ki nato služijo svoj štiriletni mandat. Glavne naloge Medvladnega sveta so načrtovanje, 
določanje prioritet in izvajanje IHP.

Vir: Maja Drča



20

Generalna konferenca imenuje tudi Upravni odbor IHP, ki je sestavljen iz predsedujočega 
in pet podpredsedujočih. Odbor IHP skrbi za redna zasedanja Medvladnega sveta, 
njegovih komisij in delovnih skupin, implementacijo posameznih faz projektov, 
spremljanje aktivnosti komisij in delovnih skupin, pripravo poročil za Generalno 
konferenco UNESCO in druge naloge.

Glavne teme trenutne VII. faze hidrološkega programa z naslovom Vezanost na 
vodo: sistemi pod obremenitvijo in družbeni odzivi so prilagajanje vplivom globalnih 
podnebnih sprememb na rečne struge in vodonosnike, okrepitev vodnega upravljanja 
za trajnost, ekohidrologija za trajnost, vodni in podporni sistemi, izobraževanje na 
področju voda za trajnostni razvoj. 

Naslednja VIII. faza, ki bo potekala med letoma 2014 in 2021, bo nosila naslov Vodna 
varnost: odzivi na lokalne, regionalne in globalne izzive. Glavne teme te faze bodo 
vodne nesreče in hidrološke spremembe, podtalnica v spreminjajočem okolju, vodno 
pomanjkanje in kvaliteta, voda in naselja v prihodnosti, ekohidrologija – inženiring 
harmonije za trajnostni svet ter izobraževanje na področju voda – ključ za vodno 
varnost.

IHP pokriva tudi širok spekter programov in iniciativ na področju voda. Programi 
omogočajo zbiranje informacij, orodij in smernic za sodelovanje na področju voda. 
Glavna programa sta FRIEND in HELP, ki delujeta na področju vseh tem te faze 
hidrološkega programa, obstaja pa še kar nekaj drugih programov, kot so GRAPHIC, 
G-WADI, IFI, ISARM, ISI, JIHP, PCCP, UWMP, HWYMAP. 
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Program FRIEND je mednarodni raziskovalni program, ki omogoča vzpostavljanje 
regionalnih mrež za analizo hidroloških podatkov s prenosom podatkov, znanja in 
tehnik na regionalni ravni. Program HELP je nov pristop k integriranemu upravljanju na 
področju voda z izgradnjo okvirja za sodelovanje strokovnjakov, upravljavcev vodnih 
virov in raziskovalcev na področju politik in prava voda.

2.1.2. Inštitut UNESCO za hidravlično in okoljsko inženirstvo

UNESCO na področju voda deluje predvsem prek Inštituta UNESCO 
za hidravlično in okoljsko inženirstvo (IHE). Inštitut je svoje prve 
profesionalne programe pričel ponujati že leta 1957, uradno 
pa je bil ustanovljen leta 2003 v Delftu na Nizozemskem. IHE je 
največja izobraževalna organizacija na področju voda na svetu, ki 

poleg lastnih raziskav ter izobraževanja sodeluje tudi s številnimi drugimi univerzami 
in raziskovalnimi centri. 

Vizija IHE je zagotoviti upravljanje voda in okoljskih virov na način, ki bi omogočal 
trajnostni razvoj družbe. Mandat, ki ga je inštitutu podelil UNESCO, je:

• krepitev in mobilizcija globalnega znanja ter izobraževalne dejavnosti za integrirano 
upravljanje vodnih virov; in

• pomoč državam v razvoju in tranzicijskim državam pri vzpostavljanju primernih 
zmogljivosti in objektov na področju upravljanja z vodami.

Vir: Jana Mahorčič
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Poslanstvo IHE je torej prispevati k izobraževanju in usposabljanju strokovnjakov ter 
povečanju zmogljivosti sektorskih organizacij, izobraževalnih centrov in drugih institucij 
na področju voda, okolja ter infrastrukture. 

IHE poslanstvo izvaja s:

• krepitvijo človeških in institucionalnih zmogljivosti z izobraževanjem, 
usposabljanjem in znanstvenim raziskovanjem;

• postavljanjem standardov za podiplomske študije in izobraževanje na področju 
voda;

• vzpostavljanjem in upravljanjem globalnih mrež sodelovanja izobraževalnih 
institucij in organizacij s področja voda;

• omogočanjem razprav glede politik in usmeritev članicam UNESCO in drugim 
deležnikom; ter

• zagotavljanjem svetovanja glede izobraževanja partnerskim 
organizacijam in drugim telesom ZN, ki delujejo na področju voda.
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2.1.3. UNESCO centri

UNESCO centri delujejo na določenih strokovnih področjih in geografskih prioritetah, 
njihova mreža pa se stalno povečuje. 

Trenutno poznamo:

• Mednarodni raziskovalni in vadbeni center za erozijo in sedimentacijo s sedežem v 
Pekingu na Kitajskem (International Research and Training Centre on Erosion and 
Sedimentation – IRTCES);

• Mednarodni raziskovalni in vadbeni center za urbano drenažo s sedežem v 
Beogradu v Srbiji (International Research and Training Centre on Urban Drainage 
– IRTCUD);

• Regionalni center za vlažno tropsko hidrologijo in vodne vire za Jugovzhodno 
Azijo in Pacifik s sedežem v Kuala Lumpurju v Maleziji (Regional Humid Tropics 
Hydrology and Water Resources Centre for South-East Asia and the Pacific – HTC 
Kuala Lumpur);

• Regionalni center za usposabljanje in vodne študije sušnih in pol-sušnih območij s 
sedežem v Kairu v Egiptu (Regional Centre for Training and Water Studies of Arid 
and Semi-arid Zones – RCTWS);

• Regionalni center za urbano vodno upravljanje s sedežem v Teheranu v Iranu 
(Regional Centre on Urban Water Management  – RCUWM);

Vir: Maja Drča
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• Mednarodni center za namakalne sisteme in zgodovinske hidravlične strukture s 
sedežem v Yazdu v Iranu (International Centre on Qanats and Historic Hydraulic 
Structures – ICQHS);

• Center IHP-HELP za vodno pravo, politike in znanost s sedežem v Dundeeju na 
Škotskem (IHP-HELP Centre for Water Law, Policy and Science – IHP-HELP Dundee);

• Mednarodni center za vodne nevarnosti in upravljanje tveganj s sedežem v Ibaraki-
kenu na Japonskem (International Centre for Water Hazard and Risk Management 
– ICHARM);

• Evropski regionalni center za ekohidrologijo s sedežem v Lodzu na Poljskem 
(European Regional Centre for Ecohydrology – ERCE);

• Vodni center za sušna in pol-sušna območja Latinske Amerike in Karibov s sedežem 
v La Sereni v Čilu (Water Centre for Arid and Semi-arid Zones of Latin America and 
the Caribbean – CAZALAC);

• Regionalni center za urbano vodno upravljanje za Latinsko Ameriko in Karibe s 
sedežem v Bogoti v Kolumbiji (Regional Centre on Urban Water Management for 
Latin America and the Caribbean);

• Mednarodni center za ocenjevanje podzemnih vodnih virov s sedežem v Delftu na 
Nizozemskem (International Groundwater Resources Assessment Centre – IGRAC);

• Regionalni center za upravljanje vodonosnikov vodnih virov s sedežem v Tripoliju 
v Libiji (Regional Centre for Shared Aquifer Resources Management – RCSARM);

• Mednarodni center za celostno upravljanje vodnih virov s sedežem v Alexandriji 
v ZDA (International Center for Integrated Water Resources Management – 
ICIWaRM);

• Mednarodni center za izobraževanje, izgradnjo institucij in raziskovanje na 
področju voda s sedežem v Minas Geraisu v Braziliji (International Centre for 
Education, Capacity Building and Applied Research in Water – HidroEX);

• Mednarodni center za obalno ekohidrologijo s sedežem v Faru na Portugalskem 
(International Centre for Coastal Ecohydrology – ICCE);

• Azijsko-pacifiški center za ekohidrologijo s sedežem v Džakarti v Indoneziji (Asia-
Pacific Centre for Ecohydrology – APCE); in

• Center za trajnostno upravljanje vodnih virov v karibskih otoških državah s 
sedežem v Santu Domingu v Dominikanski republiki (Centre for the Sustainable 
Management of Water Resources in the Caribbean Island States – CEHICA).
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2.1.4. UNESCO katedre na področju voda

UNESCO katedre na področju voda so del programa UNESCO, ki omogočajo izgradnjo 
kapacitet v visokem šolstvu in raziskovalnih institucijah z izmenjavo znanja. Zajemajo 
izobraževanje, raziskovanje in izmenjave akademikov ter omogočajo platformo za 
izmenjavo informacij na vseh področjih delovanja UNESCO. UNESCO katedre na 
področju voda so torej sklop vseh institucij, ki delujejo na področju voda in sodelujejo 
v programu UNESCO kateder. UNESCO katedre na področju voda so bile ustanovljene 
na številnih univerzah po celem svetu.

2.1.5. Svetovni program za ocenjevanje voda

Svetovni program za ocenjevanje voda koordinira delo članov in partnerjev 
Poročila o razvoju svetovnih voda. Poročilo, ki se izdaja vsaka tri leta, je 
ključni dokument ZN in omogoča vpogled v stanje, uporabo ter upravljanje 
svetovnih virov pitne vode. 

Program skuša vplivati na vlade, civilno 
družbo in zasebni sektor, da s svojimi 
politikami in odločitvami na področju 
voda prispevajo k promociji trajnostnega 
družbenega in gospodarskega razvoja 
na lokalni, nacionalni, regionalni in 
globalni ravni. Obenem skuša program 
upravljavcem voda ponuditi znanje, 
orodje in veščine, s katerimi bodo lahko 
sodelovali pri vzpostavljanju politik in 
odločitev ter prispevali k uresničitvi 
ciljev sodelovanja na področju voda.

Vir: Ana Podgornik
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Cilji programa so:

• nadzorovanje, ocenjevanje in poročanje o stanju svetovnih virov pitne vode, 
vodnih ekosistemov, uporabi in upravljanju vode ter prepoznavanje kritičnih 
problematik;

• pomoč državam pri razvoju njihovih lastnih kapacitet za ocenjevanje;
• ozaveščanje glede trenutnih in prihodnjih izzivov na področju vodne problematike;
• odzivanje na potrebe odločevalcev in upravljavcev vodnih virov;
• promocija enakosti spolov;
• merjenje razvoja na področju trajnostne uporabe vodnih virov; in
• podpora prihodnjega odločanja in alternativ na področju svetovnih vodnih 

sistemov. 

2.2 Voda za življenje (Water for Life)

»Voda za življenje« označuje mednarodno desetletje aktivnosti na 
področju voda, ki ga je Generalna skupščina ZN razglasila konec leta 2003. 
Desetletje se je uradno začelo na svetovni dan voda 22. marca 2005. Glavni 
cilj desetletja »Voda za življenje« je promocija prizadevanj za izpolnitev 
mednarodnih zavez na področju voda do leta 2015. Glavna prioriteta je 

spodbujanje sodelovanja na vseh ravneh za dosego ciljev, ki so zastavljeni v milenijskih 
razvojnih ciljih, Agendi 21 in Izvedbenem načrtu iz Johannesburga.
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Izziv desetletja je posvečanje   aktivnostim 
in politikam, ki so osredotočene in 
omogočajo dolgoročno trajnostno 
upravljanje vodnih virov ter vključujejo 
merila za izboljšanje komunalne 
infrastrukture. Za doseganje   ciljev  
desetletja »Voda za življenje«  bo 
potrebna trajna zaveza, sodelovanje 
in vložek vseh deležnikov ne le v tem 
desetletju, temveč tudi pozneje. 

Desetletje poudarja vlogo vseh deležnikov na področju voda, kar vključuje številne 
organizacije, institucije, izobraževalne centre, upravljavce, države ter posameznike. 
Kampanja desetletja poudarja, da je za uspeh desetletja pomemben vsak posameznik. 
V kampanjo so zato lahko vključene aktivnosti vseh posameznikov in organizacij, ki 
delujejo na področju voda ali ozaveščajo o njeni problematiki. 

Za uradne aktivnosti na področju voda in desetletja »Voda za 
življenje« so odgovorni ZN prek medgeneracijskega koordinacijskega 
mehanizma ZN-Voda (UN-Water). ZN-Voda skrbi za implementacijo 
Izvedbenega načrta iz Johannesburga. Delo mehanizma se dotika 

predvsem načrtovanja in koordinacije aktivnosti agencij ZN na področju voda in 
komunalne infrastrukture. ZN-Voda sodeluje z deležniki, ki niso del sistema ZN. 

Glavni iniciativi mehanizma za podporo desetletju »Voda za življenje« sta:

• Program desetletja ZN-Voda za izgradnjo zmogljivosti (The UN-Water Decade 
Programme on Capacity Development, UNW-DPC), ki ga gosti Univerza v Bonnu 
v Nemčiji; program je namenjen okrepitvi koherentnosti in efektivnosti aktivnosti 
na področju izgradnje zmogljivosti v sklopu desetletja; ter

• pobuda Pisarne ZN za podporo mednarodnega desetletja aktivnosti »Voda za 
življenje« 2005–15 (The United Nations Office to Support the International Decade 
for Action ‘WaterforLife’ 2005–2015, UNO-IDfA) in Programa ZN-Voda za podporo 
in komunikacijo (UN Water Decade Programme on Advocacy and Communication, 
UNW-DPAC); sedež pobude je v Zaragozi v Španiji, in je namenjena izboljšanju 
dostopnosti informacij, implementaciji komunikacijskih aktivnosti in ozaveščanju 
na področju desetletja »Voda za življenje«.
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3.1 Voda in podnebne spremembe 

Podnebne spremembe spreminjajo 
naše vedenje o vodnih virih, saj sta 
posledici sprememb ogrevanje ozračja in 
spreminjanje hidrološkega kroga. Tako bomo 
v prihodnosti še naprej priča spremembam 
količine, časovnega okvira, oblike in 
intenzivnosti padavin ter nestanovitnosti 
rečnih režimov pa tudi spremembam 
kakovosti vodnih virov. Te spremembe bodo 
vplivale na programe za zaščito kakovosti 
vodnih virov in varovanja javnega zdravja 

(Ameriška agencija za varovanje okolja 2013).

Poročilo strokovnjakov o podnebnih spremembah in njihovi razsežnosti na področju 
voda v Evropi opozarja, da se je povprečna globalna temperatura na kopnem v 
obdobju med letoma 1861 in 2000 dvignila za 0,6 ± 0,2 °C. Ugotovljena je bila večja 
pogostost bolj intenzivnih padavin in glede na projekcije v modelu se bodo padavine 
na višjih zemljepisnih širinah povečale tako poleti, kot tudi pozimi. Povprečje padavin 
na subtropskem območju visokega zračnega pritiska se bo znižalo, medtem ko se bodo 
padavine v večini tropskih območij okrepile. Predviden dvig morske gladine za obdobje 
med letoma 1990 in 2100 se giblje v razponu od 0,09 do 0,88 metrov, vendar utegne 
pospešeno taljenje ledene skorje sprožiti še večje dvige morske gladine (Eisenreich 
2005). 

V revnih državah, ki so se vedno soočale 
s spremembami v vodnem krogu, bodo 
podnebne spremembe povzročile še težjo 
in dražjo varno preskrbo z vodo. Hkrati 
lahko podnebne spremembe ponovno 
povzročijo izzive na področju varne 
preskrbe z vodo v državah, ki že sto let 
uživajo zanesljivo oskrbo z vodo. Veliko 
držav v razvoju se bo moralo spopasti s 
sušo in večjim tveganjem poplav. 

3 Zagotavljanje dostopa do pitne vode kot 
izziv 21. stoletja

Vir: Maja Drča
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Trenutno 1,6 milijard ljudi živi v državah in regijah z absolutnim pomanjkanjem vode 
in število naj bi se povečalo na 2,8 milijard ljudi do leta 2025 (Svetovna banka 2013).

Pri tem so nekatere agencije že pripravile strategije za zagotovitev varne preskrbe z 
vodo. Ameriška agencija za varstvo okolja (United States Environmental Protection 
Agency, EPA) izpostavlja pomen sodelovanja s staroselci, ki imajo svojevrstno kulturno 
in duhovno povezavo z vodo in naravo. Več kot 560 zvezno priznanih staroselskih 
plemen je odgovornih za zaščito in obnavljanje na tisoče kvadratnih kilometrov rek, 
potokov in jezer ter podtalnih voda na več kot 110.000 kvadratnih kilometrih Združenih 
držav Amerike (Ameriška agencija za varovanje okolja 2013).

Tudi Evropa iz teh procesov ne bo izvzeta, saj bodo podnebne spremembe bistveno 
spremenile dostop do vodnih virov na stari celini. To pa bo prineslo drugačen odnos 
Evropejcev do upravljanja in varovanja vodnih virov. Analize kažejo, da se je opazovano 
letno povprečje temperatur po vsej evropski celini povečalo za 0,8 °C. Temperature so 
se v zimskem obdobju na splošno zvišale bolj kot v poletnem. 

Vir: Maja Drča
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Poletje 2003 je bilo vse od začetka sistematičnega merjenja temperature zraka 
najtoplejše do sedaj in kaže, da je bilo v zadnjih petih stoletjih podnebje najtoplejše 
prav v obdobju preteklih 30 let. Letna količina padavin v Severni Evropi se je v zadnjem 
stoletju povečala za 10 do 40 odstotkov, medtem ko območje Sredozemlja doživlja do 
20-odstotno manjšo količino padavin. Pričakuje se, da bodo vročinski valovi in nalivi 
postajali pogostejši pojav po vsej Evropi, v Srednji in Južni Evropi pa se bo verjetno 
okrepila nevarnost pojavov suše (Eisenreich 2005).

Spremenjeni vzorci padavin bi lahko vplivali na stanje razpoložljivih virov površinskih 
voda, kar bi povzročilo večjo rabo podtalnice. Prekomerna raba, ki ne zagotavlja 
več trajnosti, pa lahko škodljivo vpliva na mokrišča in obalne ekosisteme. Globalno 
segrevanje ozračja je vzrok letnega dviga morske gladine za 1–2 milimetra, kar povzroča 
okrepljeno obalno erozijo, poplavljanje in salinizacijo rečnih ustij in vodonosnikov na 
celini. Odziv obalnih sistemov na podnebno bilanco je v vsaki regiji drugačen in tesno 
povezan s človekovo dejavnostjo na kopnem (Eisenreich 2005). 

Problem bo moč opaziti tudi na območju 
Alp, kjer alpske reke oskrbujejo z vodo 170 
milijonov ljudi. Zaradi podnebnih sprememb 
se bo razpoložljivost vode v Alpah in izven 
njih občutno zmanjšala. Manj padavin, vedno 
pogostejša sušna obdobja poleti in občutno 
manj snežnih padavin pozimi so le nekatere od 
napovedanih posledic (CIPRA 2013), ki bodo 
povzročile spremembo uporabe in upravljanja 
vodnih virov v Alpah. To bo še zlasti pomembno 
za južni del Evrope. Vplivi podnebnih sprememb 
bodo specifični glede na sektor (hidroenergija, 
kmetijstvo) in jih ni mogoče posploševati na 
vsa področja. Potrebno bo najti takojšnje in 
cenovno dostopne odgovore za spopadanje s 
pomanjkanjem vode, kot so mobilizacija vode iz 
bližnjih območij ter koncentracija upravljanja s 

sistemi in tehničnimi omrežji. Tehnične rešitve so predvsem na področju kmetijstva 
in gospodinjske uporabe že na voljo, vendar je njihov dostop za lokalnega uporabnika 
cenovno omejen. Strategije za zagotovitev povpraševanja in hkrati doseganja ekoloških 
zahtev glede na naravne danosti vključujejo mešanico ukrepov tako na tehnološkem, 
kot tudi institucionalnem področju (CIPRA 2011).
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3.1.1. Problem ekstremnih pojavov

Glavni povzročitelj poplav in suš so ekstremne padavine, povezane z regionalno 
vlažnostjo tal in ozračja. Obseg in pogostost poplav se bosta v večini evropskih regij 
verjetno povečala (66-90-odstotna verjetnost). Evropska poletja bodo v prihodnosti 
zaznamovala večja pogostost vročinskih valov in sušnih obdobij. Zaradi vse bolj 
verjetnih ekstremnih vremenskih pogojev in posledično poplav ter suš bo potrebno 
določiti območja, ki so izpostavljena tveganju. 

Spremembe ekstremnih podnebnih pojavov utegnejo imeti večji vpliv na družbo kot 
pa povprečne spremembe podnebja, saj bodo vplivale na spremembe v hidrološkem 
krogu in povzročile selitve prebivalstva ter visoke stroške v kmetijstvu in urbanih 
območjih (Eisenreich 2005).

Suše so naravna in ponavljajoča se značilnost evropskega podnebja, do katerih prihaja 
tako na območjih z visoko količino padavin, kot tudi na območjih z nižjo količino 
padavin, in sicer v vseh letnih časih. Vplivi so odvisni od jakosti, trajanja in prostorske 
razširjenosti deževja, pa tudi od okoljske in družbeno-ekonomske ranljivosti prizadete 
regije. V Evropi se izpostavljenost suši povečuje zaradi vedno večjega povpraševanja po 
vodi v nekaterih sektorjih in regijah ter zaradi vplivov podnebnih sprememb. Celotna 
gospodarska škoda zaradi suše (predvsem v kmetijstvu) je leta 2003 znašala približno 
13 milijard ameriških dolarjev in je na splošno presegla škodo zaradi poplav. Bolj 
preudarno izkoriščanje virov površinskih in podzemnih voda bo v prihodnosti bistveno 
povečalo zmožnost za spopadanje s pojavom suše med letom (Eisenreich 2005). 
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3.1.2. Glavni porabnik vode – kmetijstvo

Kmetijstvo kot eden glavnih porabnikov voda v Evropi porabi okoli 38 odstotkov 
načrpane vode z velikimi razlikami v posameznih regijah – od 50 do 80 odstotkov v 
Južni Evropi in manj kot 5 odstotkov v Severni Evropi. Podnebne spremembe bodo 
vplivale na kmetijski pridelek neposredno prek sprememb vsebnosti ogljikovega 
dioksida (CO2) v zraku, temperature in padavin ter posredno prek procesov v zemlji, 
plevela, mrčesa in bolezni s pozitivnimi in negativnimi učinki, ki jih je težko predvideti. 
Segrevanje ozračja bo povzročilo splošno širjenje na sever ne le pridelkov, ampak 
tudi praks obdelovanja in upravljanja. Kmetijstvo je torej v neugodnih podnebnih 
pogojih najbolj ranljiva človekova dejavnost. V Evropi to še posebej velja za severne 
regije zaradi temperaturnih omejitev in južne regije zaradi omejene vlage. Potratna 
raba vode za namakanje v južnoevropskih državah je zelo zaskrbljujoča, že obstoječe 
pomanjkanje vode pa bo ob vse večjem tekmovanju z drugimi sektorji postalo še bolj 
pereč problem. Strategije za ublažitev vplivov podnebnih sprememb na porabo vode 
v Evropi zato predvidevajo kratkoročne (gojenje drugačnih kultur, izboljšanje tehnik 
namakanja, zmanjšanje izgub) in dolgoročne ukrepe, v okviru katerih naj bi prišlo do 
večjih strukturnih sprememb kmetijskih sistemov in tipov rabe zemljišč (Eisenreich 
2005).

Evropska komisija napoveduje, da bosta zaradi podnebnih sprememb potrebna nov 
strateški energetski tehnološki načrt in nova kmetijska politika. Velik vir denarja za 
financiranje naložb v energetsko učinkovitost in obnovljive vire pa bodo predstavljale 
dražbe pravic za emisije, ki bodo potekale v okviru evropskega sistema trgovanja z 
emisijami (EU ETS). Po nekaterih predvidevanjih bi bilo potrebno emisije v energetiki 
skoraj odpraviti, v kmetijstvu pa zmanjšati za polovico, kar naj bi znašalo 255 milijard 
evrov letno (150 milijard evrov za promet, 75 za stavbe in 30 za energetiko) (Tavčar 
2011).
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3.2 Upravljanje z vodnimi viri v Sloveniji

Slovenija je bogata z naravnimi danostmi in se uvršča 
med vodno zelo bogate države. Letno se po ozemlju 
Slovenije samo v rekah in potokih pretoči okoli 34 
milijard kubičnih metrov vode. To pomeni, da skupna 
količina vode na prebivalca skoraj štirikrat presega 
evropsko povprečje. Še vedno se lahko pohvalimo, 
da je Slovenija bogata tudi s čisto pitno vodo. Žal pa 
je po podatkih meritev Agencije RS za okolje, ki nudi 
podporo celovitemu upravljanju z vodami v Sloveniji, 
stanje voda pri nas vedno bolj zaskrbljujoče, za kar je 
zaslužen predvsem človek s svojim delovanjem. 

Dokument, ki usmerja mehanizme za vodenje politike 
na področju vode, je Nacionalni načrt upravljanja 
voda 2009–2015. To je pravni okvir za varovanje 
in ohranjanje čistih voda ter zagotavljanje njihove 
dolgoročne in trajnostne rabe. Z njim naj bi na podlagi celovitega ocenjevanja kakovosti 
vode dosegli, da bodo vode v Sloveniji do leta 2015 v dobrem stanju.

Ključna problematika vodnega okolja v Sloveniji 
je vezana na onesnaževanje površinskih 
in podzemnih voda s hranili, organskimi in   
nevarnimi snovmi    iz točkovnih in  razpršenih  
virov  onesnaževanja, prekomeren odvzem 
vode iz površinskih in podzemnih virov, 
spreminjanje naravnega poteka in oblike 
rečnih strug, jezerske in morske obale ter 
vnosa tujerodnih vrst rib v površinske vode. 

Temeljni problemi pri rabi vodnih virov so pomanjkanje vode za vse večje potrebe 
prebivalstva, prekomerno črpanje, krčenje močvirij, regulacije rek, poplave in vodna 
erozija ter onesnaževanje vode. 

V Sloveniji je med najbolj ogroženimi vodnimi okolji zaradi onesnaževanja območje 
Krasa. Kraški svet gradijo razpokane karbonatne kamnine, ki omogočajo neposredno 
pretakanje padavin v kraško notranjost. Padavine s kraškega površja tako spirajo 
razpoložljivo onesnaženje v kraške vodonosnike. Hiter prenos onesnaževanja pa 
omogočajo tudi površinski vodni tokovi, ki pritekajo z nekraškega sveta v kraško 
podzemlje.

Vir: Peter Kumer

Vir: Peter Kumer
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Ko govorimo o vodnih virih, Slovence poleg onesnaženosti posredno ogrožajo tudi 
poplave.  Te so normalen proces v hidrološkem krogu, spremljajo pa jih erozijski pojavi 
– od površinskega zbiranja prsti v povirnih delih pri stekanju in zbiranju voda v strugah 
hudournikov in potokov do globinske in bočne erozije. Erodiran material voda plavi 
s seboj in ga odlaga na dno struge ter tako dviguje gladino vode. Ranljivost človeka 
zaradi poplav je odvisna od njegove prisotnosti in dejavnosti na nevarnem območju. 
Prav zaradi vse večjega obsega gradnje na območju poplavnih ravnic je danes človek 
bolj ogrožen zaradi poplav kot v preteklosti. 

3.3 Voda – strateška dobrina 

Voda ima ključno vlogo pri oskrbi človeštva; ne le v 
obliki vode, primerne za pitje, pomemben člen je tudi 
v kmetijstvu, industriji in drugih sektorjih gospodarstva 
ter v gospodinjstvih. Glede na trende rasti prebivalstva 
je pričakovati, da se bo število Zemljanov v naslednjih 
40 letih povečalo za dve milijardi. Najverjetneje se 
bo večji del porasta svetovnega prebivalstva zgodil v 
Afriki in Aziji. To je posebej zaskrbljujoče, ker bodo 

gospodarsko razvite države še naprej prekomerno trošile svoje vodne vire, države 
v razvoju pa se bodo pospešeno industrializirale. Zato bodo tamkaj ležeča največja 
globalna porečja še pod večjim okoljskim pritiskom.

Čeprav na mednarodni ravni obstaja vrsta načelnih 
prizadevanj za sodelovanje s ciljem povečati dostop 
do pitne vode (kot npr. v okviru milenijskih razvojnih 
ciljev), jasnega in učinkovitega mednarodnopravnega 
instrumenta za zagotovitev univerzalnega dostopa 
do zdrave pitne vode kot človekove pravice še ni. Celo 
Splošna deklaracija človekovih pravic vode izrecno ne 
omenja, kar kaže, da vprašanje vode ostaja v senci drugih 
globalnih problemov. Med nastajanjem deklaracije pred 
šestimi desetletji voda še ni bila podvržena takšnim 
pritiskom kot danes: njena onesnaženost se povečuje, 
poleg tega ji neprestano grozi, da bodo njeni viri postali 
last korporacij in spremenjeni v blago, s katerim bo moč 
trgovati enako, kot z nafto. 

Vir: Peter Kumer
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T. i. politika vode (angl. hydropolitics) je nastala zaradi vse večje grožnje pred 
pomanjkanjem pravičnega dostopa do vode za oskrbo ljudi. Število prebivalcev na 
Zemlji se je v 20. stoletju potrojilo, naša poraba vode pa povečala kar šestkrat. Ocenjuje 
se, da več kot ena milijarda ljudi nima ustreznega dostopa do pitne vode. Medtem ko 
prebivalec Slovenije vsak dan porabi več kot 100 litrov vode na dan (Kuvajtčan petkrat 
toliko), jih povprečen prebivalec Somalije komaj deset. 

Spori glede vode na Zemlji niso nov pojav, 
opaziti pa je, da so postali v luči podnebnih 
sprememb vse bolj pogosti in intenzivni. Pri 
tem gre predvsem za spore med različnimi 
narodi glede istega vodnega vira oziroma 
porečja. Ponekod so sprejeti različni 
sporazumi o uporabi vode iz skupnega 
porečja, drugje pa se zaradi vse večjega 
demografskega pritiska na vodne vire ti 
spori šele pojavljajo. 

Omeniti  velja še eno izmed posledic sporov za vodo. Na svetu je namreč že sedaj 
več milijonov ljudi, ki so zaradi pomanjkanja vode postali begunci. Zaradi vse bolj 
neenakomerne razporejenosti padavin, pojava suš in ekstremnih vremenskih pojavov 
je tudi t. i. podnebnih beguncev z vsakim dnem več. 

V nadaljevanju so opisani nekateri primeri sporov, povezanih z rabo vodnih virov, ki so 
botrovali nastanku sodobnih kriznih žarišč.

Porečje La Plata v Južni Ameriki. To je peto največje porečje na svetu in drugo največje 
v Južni Ameriki, takoj za porečjem Amazonke. Predstavlja vir vode za okoli 50 odstotkov 
prebivalstva v Argentini, Boliviji, Braziliji, Paragvaju in Urugvaju. Primer vodnih sporov 
v tej regiji je bila privatizacija vodnih virov v Boliviji s strani ameriške multinacionalke. 
Zaradi višjih cen vode in dolgih redukcij v vodovodnem omrežju, zaradi česar so se 
začele širiti tudi bolezni, so leta 2000 izbruhnili krvavi nemiri. 

Reka Ganges v Indiji. Spor za rabo vode iz reke Ganges med Indijo in Bangladešem ima 
že dolgo zgodovino. Razlog gre iskati v zmanjšanem vodostaju reke, kar je verjetno 
posledica umikanja ledenikov, ki s svojo vodo napajajo reko v pomladnih mesecih, 
in deforestaciji v Himalaji, kar vpliva na neenakomeren odtok vode zaradi povečane 
erozije. 
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Spor med Bangladešem in Indijo je izbruhnil predvsem zaradi pregrade Farakka na 
meji med državama, s katero je Indija v času suše preusmerila vodo iz Gangesa proti 
Kalkuti, da se tamkajšnje pristanišče zaradi pomanjkanja dotoka vode ne bi zamuljilo. 
Posledično se je ta proces odvijal v Bangladešu, kjer je pomanjkanje dotoka iz Gangesa 
negativno vplivalo tudi na bangladeško poljedelstvo in tamkajšnji mangrovski gozd.

Spor so uspeli rešiti s podpisom meddržavnega sporazuma, kljub temu pa je ta vodni 
vir danes vse bolj ogrožen zaradi onesnaževanja, ki je posledica hitre industrializacije 
Indije. 

Porečje reke Jordan na Bližnjem Vzhodu. Voda ima pomembno vlogo pri arabsko-
izraelskem sporu. Bivši izraelski premier je izjavil, da je bil spor za vodne vire celo eden 
izmed povodov za šestdnevno vojno leta 1967. Čeprav se spori glede rabe vode iz reke 
Jordan še niso razrešili, je Izrael leta 1994 v okviru mirovne pogodbe z Jordanijo pristal 
na dogovor, da je slednja upravičena do 50 milijonov kubičnih metrov vode letno. S 
sporazumom v Oslu leta 1995 so morali Izraelci Palestincem priznati tudi »pravico do 
vode« na Zahodnem bregu. Njihova pitna voda prihaja iz podzemnih vodonosnikov, 
ki v veliki meri ležijo prav na Zahodnem bregu, nad katerim  ima Izrael skoraj popoln 
nadzor. Palestinci naj bi imeli dostop zgolj do 11 odstotkov vode iz tega vodonosnika, 
ostalo naj bi pripadalo Izraelcem. Drug primer je Golanska planota, ki jo je Izrael zavzel 
po šestdnevni vojni s Sirijo leta 1981. To območje zagotavlja kar tretjino letne porabe 
pitne vode v Izraelu, poleg tega gre za pomembno vodozbirno območje za Galilejsko 
jezero, ki je največji izraelski rezervoar pitne vode. Palestinci so močno odvisni od 
podjetij, ki jim dobavljajo vodo, ta pa so po večini v izraelski lasti. Izraelci jim dostop 
do vode odrekajo tudi s podiranjem vodnjakov. Zaradi vseh teh razlogov povprečni 
Palestinec porabi le 73 litrov vode na dan, povprečni Izraelec pa več kot štirikrat toliko 
(Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča porabo vsaj 100 litrov vode na 
prebivalca na dan). Okoli 500.000 izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu porabi 
skoraj šestkrat več vode kot 2,6 milijona tam živečih Palestincev. 

Porečje Tigrisa in Evfrata je tik pred izbruhom krize. Mednarodni spor, povezan z 
vodo, se je na porečju Tigrisa in Evfrata pojavil že v 60. letih 20. stoletja. Začel se je 
s turško naznanitvijo gradnje sistema 22 jezov za namen namakanja in izkoriščanja 
hidroenergije. Ta poseg v okolje naj bi imel velike posledice tudi za Sirijo in Irak, ki 
ležita ob spodnjem toku obeh rek. Do danes Turčija jezov še ni dokončala, kljub temu 
pa je gradnja jezov še naprej predmet spora, saj zaradi njih Sirija in Irak prejmeta manj 
vode. Stanje je alarmantno tudi zaradi neustrezne vodne infrastrukture, ki je posledica 
dolgoletnih spopadov in ekonomske nestabilnosti v regiji. 
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Ugasli vulkan Džebel Mara v Sudanu. Gre za največji podzemni vodonosnik v sahelskem 
pasu med Nilom in Nigrom. Spor med afriškimi poljedelci in arabskimi nomadskimi 
pastirji ima etnične in globalne geostrateške razsežnosti, po prepričanju humanitarnega 
aktivista Toma Križnarja pa naj bi se začel prav zato, ker se niso mogli dogovoriti o 
delitvi omejenega vodnega vira v tem sušnem pasu. 
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3.4 Več prostora za vode

Povečevanje števila prebivalcev, industrializacija in urbanizacija so sprožili večje potrebe 
po prostoru, ki je vodarstvo silila v takšno urejanje vodotokov, da se je vodotokom 
oz. vodi odvzemal prostor. Od sredine 19. stoletja so se struge vodotokov skrajševale 
in ožile, gradili so se visokovodni nasipi in s tem zmanjševale poplavne površine ter 
osuševala mokrišča. V prvi polovici prejšnjega stoletja je pojav takšnega urejanja zajel 
ZDA, po drugi svetovni vojni pa tudi Evropo. Nizozemska je svoje obdelovalne površine 
povečala s polderji, površino zanje pa je iztrgala morju. Podobno se je dogajalo na 
Danskem, v Angliji, Belgiji, Nemčiji in Franciji. Konec dvajsetega stoletja je bilo veliko 
vodotokov v Evropi v izrazito utesnjenih strugah.

Podobno je bilo tudi v Sloveniji. V drugi polovici dvajsetega stoletja smo se ukvarjali 
predvsem z osuševanjem 
kmetijskih zemljišč. Uveden 
je bil poseben prispevek 
za nadomestilo kmetijskih 
zemljišč pri pozidavi. S 
tako zbranimi sredstvi so 
se na primer gradili kanali 
na Ljubljanskem barju in v 
dolini Pesnice. Vodotoki so 
se urejali v smislu varstva 
poseljenih in kmetijskih 
zemljišč. Resnici na ljubo 
so nekatera naselja – na 
poplavnih vodnih območjih v 

večjih mestih – prvotno nastala v obliki črnih gradenj, na primer Tomačevo in Rakova 
Jelša v Ljubljani.

Pred dvajsetimi leti so se brežine reguliranih vodotokov v želji po bolj ekološko 
prijaznem prostoru ob strugah vodotokov prepustile naravnemu zaraščanju. 
Nenadzorovano zaraščanje je v 20. letih prejšnjega stoletja marsikatero brežino 
spremenilo v neprehodno goščo, to pa je krepko zmanjšalo prostor za vodo. Zarast je v 
ozkih strugah popolnoma zastrla vodno gladino. Ob poplavah že sicer ozke struge zato 
niso več sposobne prevajati večjih količin voda. Posledice so poplavljena območja in 
škoda, ne nazadnje tudi smrtne žrtve.
     

Vir: Peter Kumer



39

S ciljem pridobivanja prostora posamezni lastniki z objekti posegajo v vodna zemljišča 
ter manjše vodotoke in mlinščice zapirajo v betonske kanale. Struge vodotokov se 
še vedno brez milosti do okolja betonirajo, to pa onemogoča ekološko delovanje 
vodotoka. Poleg tega smo vodna zemljišča spremenili v divja odlagališča, ki se občasno 
z različnimi akcijami čistijo, problem pa sistemsko vendarle ni rešen. 
     

Da bi zagotovili nemoteno delovanje hidrološkega kroga, je potrebno to početje 
ustaviti in vodi povrniti prostor, ki ji pripada. Eden izmed nujnih korakov je razširitev  
strug vodotokov v tolikšni meri, da bodo te lahko prevajale poplavne vode mimo 
poseljenih območij, brez povzročanja škode. Pomembna je tudi vloga obvodnih rastlin, 
saj lahko struge le tako opravljajo svojo ekološko funkcijo. Ključna bo tudi odstranitev 
betonskih oblog, kjer bo to mogoče, in odprtje skritih vodotokov, da bodo s svojim 
tokom v ekološkem in estetskem pomenu lahko obogatili okolje.

Akcijo “Več prostora za vode” je že začela Nizozemska s projektom “Room for the 
River”. Program zajema 30 lokacij vzdolž nizozemskih vodotokov, na katerih se načrtuje 
povečanje struge vodotokov, zmanjšanje poplavnih površin, izgradnja novih strug za 
poplavni tok vode ter odstranjevanje različnih ovir v strugi in na poplavnih območjih. 
Poleg tega je posamezna območja ob vodotoku treba urediti človeku prijazno. 
Dandanes pri urejanju voda prevečkrat pozabljamo na človeka in njegove interese pri 
urejanju vodotokov. Namesto da bi se število problemov zmanjševalo, jih je vedno 
več. Zato so slovenska vodarska društva organizirala 1. slovenski kongres o vodah in 
sprejela ustrezno deklaracijo.

Podobne dejavnosti se izvajajo tudi v drugih evropskih državah in ne nazadnje tudi 
v ZDA. Akcija “Več prostora za vode” je eden izmed odgovorov na zahteve poplavne 
direktive EU, sočasno pa zadovoljuje tudi zahteve direktive o politiki do voda. 

Vir: Katedra za splošno hidrotehniko Fakultete 
za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani

Vir: Katedra za splošno hidrotehniko Fakultete 
za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani
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3.5 Problem dostopa do pitne vode v državah 
tretjega sveta

Generalna skupščina ZN je 28. julija 2010 sprejela resolucijo 64/292, ki dostop do čiste 
pitne vode in sanitarij razglaša za človekovo pravico. Besedilo poudarja, da sta dostop 
do čiste pitne vode in sanitarij bistvenega pomena za uresničevanje vseh človekovih 
pravic. Med drugim resolucija države in mednarodne organizacije poziva, da zagotovijo 
finančne vire, krepijo zmogljivosti in omogočajo prenos tehnologij za pomoč državam. 
Pomoč naj se usmerja predvsem v države v razvoju. Ukrepi naj pri tem ciljajo na 
zagotavljanje varne, čiste in dostopne pitne vode in sanitarij za vsakega posameznika.

Če ob tem pomislimo na 
realnost glede zagotavljanja 
pitne vode, potem so 
konkretni ukrepi več kot nujni. 
Pomanjkanje vode je namreč 
postalo problem vsakega 
kontinenta. Okoli 1,2 milijardi 
ljudi, kar predstavlja slabo 
šestino svetovne populacije, 
živi na območjih, kjer vlada 
fizično pomanjkanje vode. 

Dodatnih 500 milijonov ljudi se temu stanju približuje. Še dodatnih 1,6 milijard ljudi, 
kar je skoraj četrtina svetovne populacije, se sooča z ekonomskim pomanjkanjem 
vode, kar pomeni, da države nimajo ustrezne infrastrukture, s katero bi lahko zajemale 
vodne vire.

Pomanjkanje vode je eden izmed glavnih problemov, s katerim se soočajo številne 
skupnosti in svet v 21. stoletju, še posebej države v razvoju. Poraba vode je v prejšnjem 
stoletju rasla z dvakratno hitrostjo kot število svetovnega prebivalstva. Čeprav še ne 
moremo govoriti o globalnem pomanjkanju vode, se vedno več regij sooča s kroničnim 
pomanjkanjem vode.

Skratka, število prebivalcev nenehno narašča, prav tako tudi poraba vode, zaradi česar 
so skrbi o njenem pomanjkanju upravičene. Dejstvo je, da imajo največje težave ravno 
tiste države, v katerih prebivalstvo najbolj narašča, obenem pa so to praviloma tudi 
najbolj revne države sveta. Le-te pogosto niso sposobne zaščititi lastnih vodnih virov, 
zato prihaja do ekonomskega pomanjkanja vode; pogosto se soočajo tudi s fizičnim 
pomanjkanjem.

Vir: Maja Drča
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Ob tem se moramo zavedati, da 
je pomanjkanje vode tako naravni 
kot od človeka povzročen pojav. Na 
planetu obstaja dovolj sladke vode za 
vseh sedem milijard ljudi, vendar je 
neenakomerno porazdeljena. Hkrati se 
jo zapravlja v ogromnih količinah, se jo 
onesnažuje in z njo ne ravna trajnostno.

Ali ste vedeli?

• Okoli 1,2 milijardi ljudi, kar predstavlja slabo šestino svetovne populacije, živi na 
območjih, kjer vlada fizično1  pomanjkanje vode. Dodatnih 500 milijonov ljudi se 
temu stanju približuje.

• Do leta 2025 bo okrog 1,8 milijard ljudi živelo v državah ali regijah s fizičnim 
pomanjkanjem vode. Hkrati se bosta okoli dve tretjini svetovnega prebivalstva 
soočali s tveganjem pomanjkanja vode.

• Trendi podnebnih sprememb kažejo, da bo do leta 2030 polovica svetovne 
populacije živela na območjih z visokim tveganjem pomanjkanja vode. Samo v 
Afriki bo med 75 in 250 milijoni takšnih ljudi. Pričakuje se, da se bo iz določenih 
bolj ali manj sušnih območij izselilo med 24 in vse do 700 milijonov ljudi.

• V Podsaharski Afriki se nahaja največ držav, ki se soočajo s pomanjkanjem vode.
• Približno 1,1 milijarda ljudi nima dostopa do varne pitne vode.
• Okrog 2,6 milijard ljudi živi v neprimernih sanitarnih razmerah.
• Vsako leto zaradi diareje umre okoli 1,8 milijonov ljudi. Med žrtvami je 90 

odstotkov otrok mlajših od 5 let.
• Na svetu je vsak trenutek približno polovica vseh bolniških postelj zasedena s 

pacienti, ki so zboleli zaradi različnih okužb z vodo.
• Zaradi pitja oporečne vode in neustreznih sanitarnih razmer vsak teden umre 

okoli 42.000 ljudi.
• Diareja in malarija, ki sta povezani z vodnimi viri, sta uvrščeni na tretje in četrto 

mesto najpogostejših vzrokov za smrt otrok, mlajših od 5 let.
• V Afriki je možnost, da bo dojenček umrl zaradi diareje, 520-krat večja kot v Evropi 

ali ZDA.

Vir: Maja Drča

1Za ljudi fizično pomanjkanje vode pomeni, da nimajo zadostnega dostopa do pitne vode, in sicer 
od 20 do 50 litrov na osebo na dan. 
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3.5.1. Pomanjkanje vode in milenijski razvojni cilji

Leta 2000 so ZN sprejeli Milenijsko deklaracijo, ki zajema osem t. i. milenijskih razvojnih 
ciljev. Vprašanja, povezana s pomanjkanjem vode, se povezujejo z vsemi osmimi 
razvojnimi cilji, in sicer:

1. milenijski razvojni cilj: izkoreniniti skrajno revščino in lakoto

Zagotavljanje ustreznega dostopa do vode za osebno rabo in proizvodnjo 
(kmetijstvo, industrija in druge gospodarske dejavnosti) ima neposreden 
vpliv na revščino in varnost preskrbe s hrano.

2. milenijski razvojni cilj: doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo

Pojavljanje naravnih nesreč, ki so vedno bolj pogoste, kot na primer suša, 
ovira normalen potek šolanja.

3. milenijski razvojni cilj: zagotoviti enakost med spoloma in opolnomočiti ženske

Zagotavljanje ustreznega dostopa do vode, še posebej, kjer so vodni viri 
omejeni, ima pomembno vlogo pri opolnomočenju žensk. Zagotavljanje 
dostopa namreč pozitivno vpliva na družbeno in ekonomsko blaginjo 
žensk na področju vodenja, dohodkov in zaposlitvenih možnosti.

4. milenijski razvojni cilj: zmanjšati smrtnost otrok; in 5. milenijski razvojni cilj: 
izboljšati zdravje mater

Pravično in zanesljivo upravljanje v vodnimi viri zmanjšuje 
ranljivost (revnih) ljudi glede različnih šokov, kar pomeni, da 
lahko živijo varnejše in uspešnejše življenje ter lažje skrbijo za 
svoje otroke.

6. milenijski razvojni cilj: boriti se proti virusu HIV/AIDS-u, malariji in drugim boleznim

Zagotavljanje ustreznega dostopa do vode, učinkovitejše upravljanje z 
vodnimi viri in ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami iz naselij zmanjšuje 
tveganja za okužbe, ki so povezane z vodnimi viri (na primer malarija in 
diareja).
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7. milenijski razvojni cilj: zagotoviti okoljsko trajnost

Ustrezno čiščenje odpadnih voda prispeva k manjšemu pritisku na 
sladkovodne vire, kar prispeva k zaščiti zdravja ljudi in bolj čistemu okolju.

8. milenijski razvojni cilj: vzpostaviti globalno partnerstvo za razvoj

Naraščajoč problem pomanjkanja vode zahteva krepitev mednarodnega 
sodelovanja na področju prenosa tehnologij za povečanje učinkovite rabe 
vodnih virov, zagotavljanja finančnih sredstev ter trajnostne rabe naravnih 
virov in varovanja okolja.

3.5.2. Zagotavljanje dostopa do pitne vode in milenijski razvojni cilji

• Milenijski razvojni cilj, ki se dotika dostopa do pitne vode, smo dosegli pet let prej 
kot je bilo predvideno.

• Leta 2010 je 89 odstotkov svetovnega 
prebivalstva uporabljalo ustrezne vire pitne 
vode, medtem ko leta 1990 le 76 odstotkov. Če 
se bo takšen trend nadaljeval, bomo leta 2015 
ta delež povečali na 92 odstotkov svetovne 
populacije.

• Število ljudi, ki uporablja ustrezne vire pitne 
vode, je leta 2010 znašalo 6,1 milijarde. Število 
se je od leta 1990 povečalo za več kot 2 milijardi. 
Samo Kitajska in Indija sta zabeležili skoraj 
polovico svetovnega napredka. Na Kitajskem se 
je to število povečalo za 457 milijonov, v Indiji pa 
za 522 milijonov ljudi.

• Delo še ni končano, saj 11 odstotkov svetovnega 
prebivalstva oziroma 783 milijonov ljudi še vedno nima dostopa do ustreznega 
vira pitne vode. Po trenutnih ocenah bo leta 2015 brez dostopa do ustreznega vira 
pitne vode še vedno okoli 605 milijonov ljudi.

Vir: Martin Brumec
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• V štirih od devetih regij v razvoju 90 odstotkov ali več prebivalstva zdaj uporablja 
ustrezne vire pitne vode. Območje dostopa ostaja zelo nizko v Oceaniji in 
Podsaharski Afriki. Obe regiji bosta imeli probleme pri izpolnjevanju milenijskega 
razvojnega cilja, ki se nanaša na dostop do pitne vode do leta 2015. Več kot 
40 odstotkov vseh ljudi, ki nimajo dostopa do ustreznih virov pitne vode, živi v 
Podsaharski Afriki.

• Ker še nismo sposobni meriti kakovosti vode po vsem svetu, je varnost, ustreznost 
in trajnost vode ovrednotena s približnimi kazalniki, s katerimi se nato spremlja 
napredek pri doseganju milenijskih razvojnih ciljev. Zaradi tega obstaja verjetnost, 
da je število ljudi, ki uporabljajo ustrezne vire pitne vode, precenjeno.

• Na podeželju je dostop do ustreznih virov pitne vode še vedno problematičen. 
Leta 2010 je ustrezne vire pitne vode uporabljalo 96 odstotkov urbanega in le 81 
odstotkov podeželskega prebivalstva. Ne glede na navedeno, se je v absolutnih 
številkah zaradi rasti števila prebivalstva dejansko število ljudi, ki nimajo dostopa 
do ustreznih virov pitne vode v urbanih predelih, povečalo. 

• Po drugi strani se je na podeželju število ljudi brez dostopa do ustreznih virov 
pitne vode zmanjšalo; z 1,1 milijarde leta 1990 na 653 milijonov v letu 2010. Kljub 
temu je razkorak med urbanimi naselji in podeželjem še vedno velik. Število ljudi 
na podeželju, ki nimajo dostopa do ustreznih virov pitne vode, je namreč petkrat 
večje kot teh v urbanih območjih.

Vir: Peter Kumer
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3.5.3. Izzivi

V 20. stoletju se je število prebivalcev 
potrojilo, poraba vode pa se je 
povečala šestkrat.

Največ težav s preskrbo z vodo in 
sanitarno oskrbo imajo države v 
razvoju. V nekaterih delih sveta 
ženske in otroci vsak dan porabijo 
več ur za zajemanje vode iz rek, ki jo 
potrebujejo za pranje oblek in pitje. 
Čeprav je na nekaterih območjih 
vode dovolj, je vprašljiva njena 

neoporečnost. Pogosto se vodne vire uporablja tudi kot odlagališča in smetišča, zato 
se ti viri spreminjajo v leglo bolezni in še večje bede.

Prejšnje stoletje je terjalo svoj ekološki davek: 

• izginila je polovica sladkovodnih površin;
• nekatere reke ne pritečejo več do morij;
• 20 odstotkov sladkovodnih rib je v nevarnosti. 

Analitiki ocenjujejo, da naj bi do leta 
2050 število ljudi naraslo na več kot 9 
milijard. Največji porast prebivalstva 
bo prav v državah v razvoju. Pritisk 
na vodne vire se bo bistveno okrepil. 
Za leto 2020 se ocenjuje, da bo 60 
odstotkov svetovnega prebivalstva 
živelo v mestih, kar postavlja vodno 
infrastrukturo v urbanem okolju 
na visoko mesto med prioritetami 
prihodnosti.

Več kot je ljudi, večje so potrebe po 
čisti pitni vodi. Veliko vode porabita še kmetijstvo in industrija. Problematična je tudi 
poraba vode v gospodinjstvih, saj se ljudje premalo zavedajo resnosti pomanjkanja 
vode. 

Vir: Maja Drča

Vir: Maja Drča
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To je še posebej izrazito na območjih, kjer so vodni viri bolj ali manj v izobilju. Ljudje 
namreč porabimo veliko več vode, kot je potrebujemo za življenje.

Kmetijstvo vsako leto porabi več vode, kar je posledica naraščanja prebivalstva in 
potreb po hrani, pa tudi neučinkovitega upravljanja z vodnimi viri v kmetijstvu. Več 
ljudi pomeni tudi večje zahteve po energiji in posredno več hidroenergije. V zahodnih 
državah je imela industrializacija veliko negativnih posledic za kakovost voda. Trenutno 
razvite države selijo najbolj umazano industrijo v države v razvoju. Po navadi kar v bližino 
velikih mest, kjer se koncentrira prebivalstvo in delovna sila in kjer je obremenjenost 
vodnih zalog že tako velika.

ZN napovedujejo, da naj bi naraščanje izpustov toplogrednih plinov povzročilo dvig 
temperature od 1,4 do 5,8 °C. Do konca tega stoletja naj bi se gladina svetovnih 
morij dvignila od 9 do 88 centimetrov. Podnebne spremembe naj bi zmanjšale vodne 
zaloge za nekje 20 odstotkov. Posledice podnebnih sprememb bodo najbolj občutile 
najrevnejše države. Nujno moramo spremeniti naš odnos do okolja in zalog vode, sicer 
se bo človeštvo soočalo z velikimi problemi. Pričakujemo lahko zmanjšanje kmetijskih 
površin in posledično zmanjšanje pridelka. V bistveno večjem obsegu bo prihajalo do 
tropskih bolezni. Izumrlo bo veliko rastlinskih in živalskih vrst, kar bo ogrozilo biotsko 
raznovrstnost. Ker se soočamo z globalnimi težavami, potrebujemo globalne rešitve.

Dostop do čiste pitne vode ni le skrb posamezne države. Govora je o mednarodnem 
izzivu, ki potrebuje mednarodno sodelovanje. Če neka skupnost porablja več vode, 
kot jo dejansko potrebuje, jo posledično zmanjka za druge. Pomanjkanje vode v 
posameznih državah celo krepi družbene in ekonomske napetosti.

Vir: Peter Kumer
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Analiza ZN glede možnih scenarijev pomanjkanja pitne vode:

• Najbolj pesimističen scenarij predvideva, da naj 
bi leta 2050 skoraj 7 milijard ljudi v 60 državah 
sveta občutilo pomanjkanje vode. 

• Manj pesimistične napovedi ocenjujejo, da naj bi 
leta 2050 za pomanjkanjem vode trpeli približno 
2 milijardi ljudi v 48 državah sveta. 

• Pomanjkanja vode ne bodo občutili v vseh 
državah istočasno. V naslednjih 20 letih 
naj bi pomanjkanje pitne vode prizadelo 
zahodnoazijske države, tem bosta sledili Severna 
in Podsaharska Afrika. Po projekcijah naj bi leta 
2025 skoraj 230 milijonov Afričanov trpelo za 
pomanjkanjem vode, 460 milijonov pa naj bi 
imelo moteno oskrbo z vodo.

Svetovno poročilo o razvoju na področju voda (World Water Development Report) 
navaja, da so države, ki dandanes najbolj občutijo pomanjkanje vode, Kuvajt, Gaza, 
Združeni arabski emirati, Bahami, Katar, Maldivi, Libija, Savdska Arabija, Malta in 
Singapur.

3.5.4. Ukrepi OZN na področju voda

ZN si že dolga leta prizadevajo rešiti svetovno krizo nezadostne 
oskrbe z vodo. Prizadevajo si zadovoljiti osnovne človeške potrebe 
po vodi in upravljati z naraščajočim povpraševanjem po vodnih 
virih zaradi potreb ljudi, industrije in kmetijstva. V ta namen je v 
preteklosti potekalo že več mednarodnih konferenc in iniciativ ZN s 

področja vode: konferenca ZN o vodi (1977), desetletje mednarodne oskrbe s pitno 
vodo in urejanja sanitarnih razmer (1981–1990), mednarodna konferenca o vodi in 
okolju (1992) in Vrh Zemlje (1992). Če izpostavimo prvo desetletje voda (1981–1990), 
je v tem času v državah v razvoju dostop do varne pitne vode dobilo približno 1,3 
milijarde ljudi.

Eden izmed najbolj pomembnih uspehov na področju zagotavljanja dostopa do pitne 
vode je leta 2010 sprejeta resolucija Generalne skupščine ZN, ki dostop do čiste pitne 
vode in sanitarij razglaša za človekovo pravico. 

Vir: Maja Drča
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Generalna skupščina ZN je tako priznala pravico vsakega posameznika, da ima dostop 
do zadostnih količin vode za osebno in domačo rabo,2  ki mora biti varna in cenovno3  
ter fizično dostopna.4 

Delovanje sistema ZN se posebej osredotoča na trajnostni razvoj občutljivih in omejenih 
sladkovodnih virov, ki so pod vse večjim pritiskom zaradi rasti števila prebivalstva, 
onesnaževanja in potreb kmetijstva in industrije.

Vir: Maja Drča

2Med 50 in 100 litrov vode na osebo na dan.  
3Stroški za vodo ne smejo presegati 3 odstotkov dohodka gospodinjstev. 
4Vodni vir mora biti na razdalji 1000 metrov od doma in zajemanje vode ne sme presegati časa 30 minut.

Vir: Maja Drča
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Voda pomembno vpliva na številne vidike zdravja ljudi, njihov razvoj in dobro počutje. 
Zato so posebni cilji glede oskrbe z vodo vključeni v milenijske razvojne cilje. Tako je 
vsak razvojni cilj odvisen od doseganja ciljev na področju dostopa do vode in sanitarij.5 

ZN se med drugim osredotočajo tudi na ozaveščanje javnosti o pomenu vode za 
življenje. Tako je Generalna skupščina ZN leto 2003 razglasila za mednarodno leto 
celinskih voda. Istega leta je Svet izvršnih direktorjev, ki predstavlja usklajevalni organ 
celotnega sistema ZN, vzpostavil iniciativo ZN-Voda (UN-Water). Za nadaljnjo krepitev 
globalnih prizadevanj za doseganje milenijskih razvojnih ciljev, ki so neposredno 
povezani z vodo, je Generalna skupščina ZN leta 2003 obdobje 2005–2015 razglasila za 
mednarodno desetletje »Voda za življenje«.6  Desetletje se je uradno začelo 22. marca 
2005 in se vsako leto obeleži s svetovnim dnevom voda.

 

5Slednje smo že pojasnili v poglavju 3.4.1 in 3.4.2, ki govorita o pomanjkanju vode in zagotavljanju dostopa 
do pitne vode v povezavi z milenijskimi razvojnimi cilji.
6Podrobna pojasnila smo že podali v poglavju 2.2, ki govori o programu »Voda za življenje«. 
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