


ŽEJA
1. občutek potrebe po pijači 
2. pomanjkanje pijače, tekočine

SUŠA
1. stanje zelo majhne vlage v zemlji zaradi 
dolgotrajnega pomanjkanja padavin







VODA JE DEL 
NAS



Predstavlja:



60% telesne mase



70% možganov



80% krvi



BREZ HRANE LAHKO PREŽIVIMO 
SKORAJ CEL MESEC, MEDTEM KO…



BREZ VODE 
NE MOREMO 
PREŽIVETI NITI 
EN TEDEN.



Voda, ki je bila na Zemlji že pred nekaj milijoni 
let, je tukaj še danes…



Voda pokriva večji del 
površine našega planeta.
A le 3% je pitne vode.



Pa še ta je v večini ujeta v ledenikih.



MANJ KOT 1% PITNE VODE 
JE NA RAZPOLAGO LJUDEM.



Ali povedano drugače…



Le 0,007% vse vode na našem 
planetu je na voljo za pitje.





Četrtina pitne vode se v 
gospodinjstvih porabi …



… za 
spiranje 

straniščne 
školjke.



Za 1 spiranje 
porabimo 10 litrov 
PITNE VODE.



Za eno pranje perila 
porabimo več kot 50 l vode.





Za umivanje zob porabimo do 
15 litrov PITNE VODE, če ne 
zapremo pipe.



In manj kot 1 liter PITNE 
VODE, če zapremo pipo.





Grozi nam pomanjkanje vode. 



Zaloge pitne vode 
se vedno bolj krčijo.



V 20. stoletju se je 
število prebivalcev 

potrojilo.



Kaj to pomeni za porabo 
vode?



Poraba vode
se je povečala 
za 6×.



Do sredine stoletja bo še 
3 milijarde več ljudi na svetu…



…večina se jih bo rodila v 
državah, kjer čutijo pomanjkanje 

vode že sedaj.





Milijone ljudi po svetu živi z manj 
kot 10 litrov vode na dan.



Vsak prebivalec Slovenije v povprečju 
porabi 150 litrov vode na dan!



Zaradi 
kontaminirane 
vode je bilo v 
lanskem letu 
25 milijonov 
beguncev.



1 od 3 ljudi živi v 
neustreznih higienskih 
razmerah.



1 od 5 ljudi nima 
dostopa do 
pitne vode.



Po podatkih Združenih narodov 
vsakih 15 sekund umre 1 otrok 
zaradi okužbe povezane z vodo.



Pomanjkanje vode jePomanjkanje vode je
resen problem po resen problem po 

celem svetu.celem svetu.



Govori se, 
da bo vode
zmanjkalo prej kot nafte.



ZDRUŽENE 
DRŽAVE AMERIKE 

IRAN   MEHIKA  
INDIJA

SEVER KITAJSKE
PAKISTAN



Pomanjkanje podtalnice 
pomeni manjši pridelek žit…



… kar povzroči pomanjkanje 
hrane in rast cen hrane.



Pomanjkanje vode kmalu 
povzroči lakoto.





Naš planet je žejen.



Industrija je žejna...



Kmetijstvo je žejno...



Mi vsi smo žejni.



Kdaj bo dovolj razlogov?



Skrajni čas je, da začnemo 
razmišljati o vodi drugače…



Porabi manj.
Več varčuj.
Vedno pomisli.



Z

ZDAJ VEŠ!


