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Voda je naša skupna odgovornost 

 

 

Sporočilo za javnost 

 

 

 

Ljubljana, 21. marec 2012 - Svetovni dan vode na pobudo Generalne skupščine Združenih narodov 

obeležujemo že od leta 1992. Letošnji, že dvajseti, poteka pod naslovom »Voda in varnost oskrbe s 

hrano«. V JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. letos ob 22. marcu, svetovnem dnevu vode, 

pripravljamo ozaveščevalne aktivnosti in opozarjamo na pomen preudarnega ravnanja z vodo in 

vodnimi viri. 

 
 
Narava z vedno pogostejšimi sušnimi obdobji, kakršnim smo trenutno priča v Ljubljani in Sloveniji, 
jasno opozarja, tako upravljavce vodovodnih sistemov,  odločevalce na državnem in  lokalnem nivoju 
kot tudi uporabnike, da je vodno bogastvo omejeno.  Zato moramo razmisliti o resnosti razmer v času 
izobilja vode. Razmisliti in opozoriti moramo na nujno potrebno vzdržno razdelitev razpoložljivih 
količin vodnih virov med deležnike, med katerimi so javna oskrba s pitno vodo in kmetijstvo med 
najzahtevnejšimi.  Vse uporabnike opozarjamo, da lahko k racionalni rabi vodnih virov v večji meri kot 
v kopalnici in kuhinji prispevajo z omejitvijo potrošniških navad na razumno raven in izogibanjem 
nepotrebnim nakupom, saj je za proizvodnjo vseh izdelkov potrebna voda.  
 
 
Ob svetovnem dnevu vode bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA posebno pozornost namenila mladim, ki 
jih želimo z zgodnjim ozaveščanjem vzgojiti v preudarne uporabnike vode in zaščitnike vodnih virov. 
Učenci prvih in drugih razredov ljubljanskih osnovnih šol bodo v teh dneh prejeli Cevkovo 
sestavljanko, s pomočjo katere se bodo na zabaven in poučen način seznanili s pomembnimi temami 
kot so vodni krog, vodni odtis in pomenom pitja kakovostne vode iz pipe in pitnikov. Skupaj s 
sestavljanko bodo učenke in učenci prejeli tudi vabilo na dogodek, ki bo potekal v soboto 21. aprila 
2012. Na dogodku si bodo obiskovalci lahko ogledali zanimiva vozila JP VODOVOD-KANALIZACIJA, se 
pomerili v vodnih igrah, eksperimentirali z vodo, predvsem pa dobili odgovore na vsa vprašanja 
povezana z vodo in vodnimi viri. Dogodek bo potekal od 10. ure dalje na Špici ob Ljubljanici. 

 

Na svetovni dan vode, katerega namen je tudi promocija pitja vode iz pipe in pitnikov,  bodo v 
Ljubljani pričeli obratovati javni pitniki na Cankarjevem vrhu, Kongresnem, Pogačarjevem in Starem 
trgu, oba pitnika na Gornjem trgu ter pitniki na Stritarjevi, Tisnikarjevi in Zoisovi ulici. Preostali javni 



pitniki bodo pričeli delovati v prihodnjih dneh. V Ljubljani je skupaj 14 pitnikov. Pred ponovno 
uporabo pitnikov, ki so uporabnikom na voljo za pitje od pomladi do oktobra, je bil opravljen 
postopek priprave pitnika in vzeti ter testirani vzorci vode. Rezultati nadzora pitne vode z dne 16. 3. 
2012 kažejo, da je pitna voda navedenih pitnikov skladna z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS 
19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09). Več informacij najdete na spletni strani www.vo-ka.si. 

 

 
- Ljubljančani v povprečju porabijo od 125 do 150 l vode/dan 
- od 2.000-5.000 l vode/osebo/dan je potrebnih za proizvodnjo hrane 
- za proizvodnjo mesa je potrebno 5-20 krat več vode, kot za proizvodnjo žit 
- za 1 kg govedine je potrebno kar 15.500 l vode 
-  kar 30 % hrane konča v smeteh  

 


