UVODNIK

Poštovani čitatelji,
Početkom 2016. godine je u okviru Agende 2030
za održivi razvoj (2030 Agenda for Sustainable
Development), kao nadogradnja Milenijskim
ciljevima (MDG – Millenium Development Goals),
na snagu stupio novi UN-ov program mjera koji će
obilježiti sljedećih 15 godina, a sadrži 17 ciljeva
ključnih za održivi razvoj (SDG – Sustainable
Development Goals). Osnovna mu je zadaća
zaustaviti i spriječiti daljnju degradaciju naše
planete radi dobrobiti nas i budućih generacija,
iskorijeniti siromaštvo i tako svima omogućiti
ostvarenje svojih potencijala te osigurati ekonomski,
društveni i tehnološki napredak, u skladu s
prirodom. Ciljevi obuhvaćaju sljedeće: okončanje
siromaštva i gladi, osiguranje zdravlja i blagostanja
svih ljudi s pravom na kvalitetno obrazovanje
i rodnu ravnopravnost, osiguranje čiste vode i
sanitarnih uvjeta, osiguranje dostojanstvenog
rada i postizanje ekonomskog rasta, dostupnost
energije iz čistih izvora, razvoj industrije, inovacija
i infrastrukture, smanjenje nejednakosti, izgradnju
održivih gradova i zajednica, odgovornu potrošnju
i proizvodnju, očuvanje klime, vodenog svijeta i
života na zemlji, postizanje mira, pravde i stvaranje
snažnih institucija te promoviranje partnerstva
u postizanju ciljeva. Uvrstivši vodu u navedene
ciljeve, institucije su je stavile u sami temelj
održivog razvoja. Na žalost, nestašica vode i dalje
pogađa veliki broj ljudi u svijetu te se procjenjuje
da će taj broj nastaviti rasti – do 2050. godine
će barem jedan od pet stanovnika živjeti u zemlji
pogođenoj kroničnom nestašicom pitke vode
(www.un.org). Posljedice neodrživog upravljanja
prirodnim resursima (pa tako i vodom) mogu biti
katastrofalne i potencijalno vrlo skupe. Gotovi svi
poslovi su na neki način povezani s vodom, a njihova
je uloga u postizanju održivosti značajna. Stoga je
i 2016. godina posvećena toj isprepletenosti vode,
poslova i održivosti pod motom „Voda i poslovi“
ovogodišnjeg Svjetskog dana voda u ožujku.
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Za našu je zemlju lipanj važan zbog dva značajna
događaja koje obilježavamo u tom mjesecu: Dan
rijeke Save (1. lipnja) i Dan Dunava (29. lipnja). Oba se
obilježavaju prigodnim događanjima i akcijama kojima
se nastoji krenuti pažnja na važnost očuvanja prirodnih
resursa, odgovoran odnos prema vodi i okolišu te
nužnosti povezivanja i suradnje na međunarodnim
slivovima. Među njima valja posebno istaknuti već
tradicionalni „Parlament mladih 2016" održan u
sklopu obilježavanja Dana rijeke Save – susret učenika
srednjih škola iz država s područja savskog sliva.
Cilj ovakvog okupljanja prvenstveno je promicanje
ekoloških vrijednosti te razmjena iskustava među
mladima, ove godine na temu „Život s poplavama“.
Uvodnikom posljednjeg broja časopisa tiskanog
u ožujku ove godine (broj 95), prof. dr. sc. Josip
Marušić se oprostio s aktivnostima glavnog urednika
koje je obavljao od samog početka izlaženja časopisa.
U tom je periodu, velikom zaslugom prof. Marušića,
časopis izrastao u respektabilnu znanstveno-stručnu
publikaciju u kojoj su brojni stručnjaci i znanstvenici
iz Hrvatske i susjednih zemalja objavljivali rezultate
svojih istraživanja u formi znanstvenih i stručnih
članaka te drugih stručnih priloga iz široke lepeze
djelatnosti koje se bave vodama. Zahvaljujući
radu i angažmanu glavnog urednika, časopis je
kontinuirano poboljšavao kvalitetu svojeg sadržaja te
je vrlo uspješno surađivao sa znanstvenom i stručnom
zajednicom što se najbolje očituje u brojnosti autora
različitih zvanja i zanimanja koji su nam tijekom
godina slali svoje radove kao i raznolikosti tema
objavljivanih članaka. U svoje ime te u ime cijelog
uredništva, upućujem veliku zahvalu prof. Marušiću
za sve što je učinio za časopis, a Vas, dragi čitatelji,
pozivam da svojim radovima nastavite doprinositi
kvaliteti časopisa.

dr. sc. Bojana Horvat
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