V okviru projekta MREŽA VODNIH POTI V KSA vas partnerji projekta
in Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabimo na

okroglo mizo z naslovom

VODA, VIR ŽIVLJENJA.

Kdaj: Sreda, 8. september 2021 ob 17. uri
Kje: Preddvor, na terasi gradu Dvor (v središču Preddvora)
V sodelovanju z Zavodom za turizem Preddvor bo potekala izobraževalna in
ozaveščevalna okrogla miza na temo pomena zdrave (naravne) vode za telesno in
duševno zdravje oz. dobro počutje človeka. Sodelovali bodo povabljeni strokovnjaki za
ta področja ter akterji uporabe in ohranjanja zelo kvalitetnih naravnih vodnih virov v
Kamniško-Savinjskih Alpah.

K aktivnemu sodelovanju z vprašanji in mnenji pa vabimo tudi vse udeležence.

PROGRAM:
17.00 – 17.05: Otvoritev okrogle mize in pozdrav udeležencev (Mija Bokal, LAS Srce
Slovenije);
17.05 – 17.15: Predstavitev projekta Mreža vodnih poti v KSA in najbolj zanimivih
aktivnosti oz. rezultatov projekta (Mija Bokal, LAS Srce Slovenije);
17.15 - 18.30: Okrogla miza na temo Voda, vir življenja - pomen kvalitete vode v KamniškoSavinjskih Alpah (KSA) in njenega ohranjanja za zdravje in kvaliteto življenja prebivalcev in
uspešen sonaravni razvoj – partnerji projekta in strokovnjaki s teh področij:
• Maria Ana Kolman, predavateljica in pisateljica ter poznavalka ljudske medicine
doma in po svetu. Med drugim nam bo spregovorila o vodi-eliksirju življenja, o
pomenu pitja vode za naše zdravje, o moči izvirske in ledeniške vode, vplivu sonca
in lune na vodo in datumih za zajemanje izvirske vode.
• Dr. Lidija Globevnik (raziskovalka, predavateljici in direktorica TC Vode) se med
drugim ukvarja z upravljanjem voda, hidrologijo in pritiski na vode, t.j.
onesnaževanjem in posegi v vodni prostor. Na področju vodne zakonodaje sodeluje
s številnimi domačimi in evropskimi institucijami. Je predsednica Društva vodarjev
Slovenije in se aktivno vključuje v javne razprave o poplavni problematiki in pravici
do pitne vode.
• Maks Vrečko, ustanovitelj in direktor podjetja Flaška d.o.o. s priznano blagovno
znamko inovativnih steklenih izdelkov FLAŠKA. Stekleni izdelki Flaška so
programirani s pomočjo postopka TPS, zato se struktura vode v njih spremeni in
približa strukturi izvirske vode.
• Barbara Strajnar iz Občine Kamnik je velika ljubiteljica narave Kamniško-Savinjskih
Alp in tukajšnjih naravnih voda ter aktivna na področju njihovega predstavljanja in
sonaravne uporabe oz. zaščite. Zato je bila med prvimi pobudniki in zagnanimi
izvajalci ideje, da se te vode v celovitem partnerstvu v KSA natančneje preuči oz.
spozna ter skozi različne dogodke predstavi najširši javnosti (tudi kot turistična
ponudba in skozi različne EU projekte).
• Gregor Zupin je predstavnik Vodovodne zadruge Preddvor, ki na podlagi prvih
začetkov iz 30.letih 20.stoletja že dolga leta skrbi za oskrbo z vodo prebivalcev
naselij Nova vas, Preddvor, Hrib, Breg ob Kokri, Sp., Sr. in Zg. Bela ter spodnjega
dela naselja Tupaliče. Z izvajanjem nalog skrbi za zajetje (čiščenje, vzdrževanje),
ukrepi za ustreznost vode, zagotavljanjem rezervnih virov in obveščanjem
odjemalcev je zadruga dober in celovit primer lokalnega upravljanja z vodnimi viri.

18.30 - 18.45: Manjša pogostitev z domačimi lokalnimi dobrotami Društva kmečkih žena
in z vodo iz energijsko bogatega izvira na območju občine Preddvor (prilagojeno zahtevam
glede na trenutno zdravstveno situacijo).
Udeležba na okrogli mizi je brezplačna, a je zaradi omejitve števila udeležencev obvezna
prijava.
Več informacij in prijava na CTRP Kranj, info@ctrp-kranj.si ali GSM 040 303 752, 040 463
444.

Pridružite se nam, da se spoznamo in nazdravimo…
z vodo iz Kamniško-Savinjskih Alp 😊 !

Okrogla miza bo potekala v okviru projekta Mreža vodnih poti v KSA,
ki ga sofinancira 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.

