
 

Projekt »Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp (KSA)« delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, 

 ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. 

 

Voda je vitalen del našega življenja, saj predstavlja 70% telesne teže pri otrocih in 60% teže pri 

odraslem človeku. Od njene kakovosti in količine so odvisni vsi pomembni procesi v našem telesu 

ter celotno gospodarjenje.  

Kamniško-Savinjske Alpe, ki zajemajo in napajajo velik del Gorenjske (od Preddvora do Kranja), 

so v tem pogledu obilno obdarjene ter po kvaliteti svoje vode pravi raj na Zemlji. 

 

Spoznajmo čim več o kakovosti, pa tudi občutljivosti vode iz tega gorskega območja,  

da jo bomo še bolj cenili ter ohranili za visoko kvaliteto življenja. 

 

V okviru projekta Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp (KSA)  

in ob Svetovnem dnevu voda, vas zato vabimo na 

Festival pitne  vode 
Preddvor, petek 22. marec 2019 od 9. do 14.30 ure. 

 

 

 

 

 

 

 

Program festivala 

9:00 - 14.00: Predstavitev izjemnih rezultatov analize kvalitete vode iz več kot 80 naravnih izvirov 

v 7 občinah v Kamniško-Savinjskih Alpah (KSA); 

9.00 - 12.00: Pokušina in ocenjevanje vode iz 8 vodnih izvirov z gorenjskega dela KSA; 

9.00 do 10.00: Branje izbranih zgodb med pripovedmi & legendami o vodi, ki so jih zbrali in zapisali 

ali na novo napisali učenci OŠ Preddvor ( po šolskem radiu OŠ Preddvor); 

12:00 – 14.00: Likovno ustvarjanje na temo vode ter pripovedi in pravljice o njej (Glasbena učilnica 

OŠ Preddvor); 

12:30 – 14:30: Voden ogled s spoznavanjem naravnih izvirov v občini Preddvor ter predstavitev 

»Vodnih zgodb Kamniško-Savinjskih Alp« (vodi Poseben dan, zavod za pristna doživetja in 

Jamarski  klub Kamnik  – zbor udeležencev v šoli). 

 

Udeležba na vseh aktivnostih festivala je brezplačna, zelo veseli pa bomo najave vaše udeležbe. 

Več informacij in prijave na info@ctrp-kranj.si ter 040 303 752 in 040 733 344. 

LEPO VABLJENI! 
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