
 

  

SVETOVNI DAN VODA 2021 

»VREDNOTENJE VODE« 

Aktivnosti v Mariboru od 19. marca do 31. maja 2021 

Dogodek koordinira: Skupna občinska uprava Maribor, Skupna služba varstva okolja  

Olga MRAVLJE (olga.mravlje@maribor.si, 02/2201 462) in 

Tea Drevenšek (tea.drevensek@maribor.si, 02/2201 446) 

Vse aktivnosti so dostopne tudi na spletni povezavi:  

http://okolje.maribor.si/okoljski-dnevi/svetovni-dan-voda/ 
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UVOD 
 

 

Generalna skupščina Združenih narodov je za Svetovni dan voda določila 22. marec. Namen 
tega dne je opozarjati, kako pomembna je voda za življenje, da dostop do pitne vode ni 
zagotovljen vsem ljudem in kako nujno je trajnostno gospodarjenje z njenimi zalogami.   

Letošnja tema svetovnega dneva voda je »Vrednotenje vode«, ki nas nagovarja k 
razmišljanju o pomenu vode.   

Če bi zastavili vprašanje: »Kaj vam/nam voda pomeni?«, bi dobili veliko različnih odgovorov.  

Povedali bi, da je voda življenje, je naše naravno bogastvo in človekova pravica. Brez vode ni 
obstoja narave, okolja in ne človeka. Najdemo jo skoraj povsod na Zemlji, saj je kar okoli 70% 
površine našega planeta prekrite z vodo in prav toliko vode vsebuje človeško telo. Voda 
regulira temperaturo Zemlje. Prav tako regulira tudi temperaturo človeškega telesa in vse 
procese v njem. Skoraj 97 % vode na svetu je slane in zato ni primerna za pitje. V ledenikih je 
ujete 2% vode, 1% vode ostane za človekove potrebe. V Sloveniji podzemna voda predstavlja 
prevladujoč vir oskrbe s pitno vodo. Delež podzemne vode znaša 95% celotne javne oskrbe s 
pitno vodo. Vodo potrebujemo v gospodinjstvu, kmetijstvu, industriji, za električno energijo in 
proizvodnjo hrane ter dobrin. Vse v nas in okoli nas je povezano z vodo.  

Nekateri bi se morda spraševali, zakaj zastavljamo takšno vprašanje. Rekli bi: « V Sloveniji je 
vode dovolj, včasih še preveč.«. Ali je res tako? Katere vode je na pretek? Tiste, ki ob nalivih 
hitro priteče, poplavi in odteče. Od kod potem suše in onesnažena podzemna voda?    

Že res, da je v Sloveniji dostopnost do pitne vode v ustavi zapisana temeljna človekova pravica, 
vendar se premalo zavedamo, kaj to pomeni in kaj nas mora skrbeti. Premalo pozornosti 
posvečamo trajnostnemu ravnanju z vodo in upravljanju z vodnimi viri. Vrednost vode je 
podcenjena. Konkurenca za izkoriščanje vode in poseganje na območja vodnih virov pa velika.  

Pa resnično poznamo pravo vrednost vode? Do odgovora nas nazorno popelje to razmišljanje: 
»Ko vodnjak presuši, spoznamo pravo vrednost vode.« (avtor Benjamin Franklin, 1733). 

Na svetu še vedno več kot 2 milijardi ljudi živi brez varne pitne vode. Omejen dostop do pitne 
vode ima kar 69 milijonov ljudi, ki so zaradi vojn, suš in pomanjkanja hrane zapustili domove. 
Kar 160 milijonov ljudi se oskrbuje s »pitno« vodo iz onesnaženih površinskih voda, kot so 
jezera, potoki in reke. Dostop do vode je ključnega pomena za trajnostni razvoj in prihodnost 
človeštva. Ne moremo napredovati kot družba, medtem ko toliko ljudi živi brez varne vode; to 
pomeni vode, ki je dostopna vsakemu posamezniku tega sveta ter ni mikrobiološko in kemijsko 
onesnažena.   

Zavedati se moramo pomena vode predno se nas pomanjkanje vode dotakne, da bomo 
ohranili naš planet v dobri kondiciji za naslednje generacije.  

 



 
PROGRAM – SVETOVNI DAN VODA 

 
 

PETEK, 19. 3. 2021 

SPLETNI SEMINAR: OMEJITVE PRI GNOJENJU, VARSTVO RASTLIN IN DOGNOJEVANJE OZIMIN NA VVO 

Kraj: preko aplikacije Zoom dostopna preko spletne strani KGZ Maribor ali na spodnji povezavi:  
  
https://zoom.us/meeting/register/tJwodu2pqzIrHdNyejzlIGRGdJRInkxNplT6 

 
Ura: 10:00 
Organizator: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (KGZ) 
Kontaktna oseba: marjeta.miklavc@kmetijski-zavod.si, 02/228 49 19 ali 031 674 248 
 
Na seminarju se bodo zvrstila naslednja predavanja: Ob svetovnem dnevu vode, omejitve pri gnojenju 

in varstvo rastlin na VVO, Marjeta Miklavc, KGZ; Dognojevanje ozimin na VVO, Draga Zadravec, KGZ; 

Analiza pitne vode, Nataša Sovič, NLZOH; Notranje čiščenje škropilnic ter predstavitev sistema  

RemDry, Sandjarski center Maribor. 

 

PONEDELJEK, 22. 3. 2021 

VIRTUALNI DAN ODPRTIH VRAT NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI 

Organizator: AquaSystems d.o.o. 

Kontaktna oseba: Mojca BRATUŠ, mojca.bratus@aquasystems.si, 02/450 37 80 

Na spletni strani AquaSystemsa, si lahko ogledate video s predstavitvijo delovanja čistilne naprave 

Maribor.   

Družba AquaSystems bo poleg virtualnega dneva voda pripravila še:  

- Projekt osveščanje in izobraževanje mladih o skrbnem ravnanju z vodo Varujmo svojo kapljico 

vode. Projekt je zasnovan tako, da učitelji in učenci v ta namen lahko uporabljajo film s 

prikazom čiščenja odpadnih voda in delovni zvezek »Varujmo svojo kapljico vode«.  

- Natečaj za osnovnošolce, in sicer ustvarjanje Poti dobrih želja za Dravo. Učenci sodelujejo na 

ta način, da ob Dravi nabrane kamne na eni strani pobarvajo, na drugi strani pa napišejo svojo 

dobro željo za Dravo. Fotografije zbirajo na AquaSystemsu do 18. marca 2021. Šola, ki bo 

prispevala največ kamnov dobrih želja za Dravo, bo nagrajena z denarno donacijo. 

- Objava publikacije zDravo, Maribor – Velike zgodbe o Mariboru in Mariborčanih, ki jih je 

zakrivila Drava. 

Vse najdete na : http://aquasystems.si/sl-si/VARUJMO-SVOJO-KAPLJICO-VODE  in 

                       http://okolje.maribor.si/okoljski-dnevi/svetovni-dan-voda/     
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RABA VODE – ZBIRANJE PREDLOGOV 

Organizator: Inštitut za promocijo varstva okolja  
Kontaktna oseba: Ana Vovk Korže, ana.vovk@gmail.com, 051 622 766 

Inštitut za promocijo varstva okolja se je lotil zanimivega projekta, v okviru katerega bodo zbirali 

inovativne predloge, ideje in sugestije o možnostih večnamenske rabe vode v Mestni občini Maribor. 

Ker je potrebno negovati odgovoren odnos do vode, še posebej v smislu varčevanja z vodo in njene 

ponovne rabe, je tudi javnost vljudno vabljena, da aktivno sodeluje. Voda je nenazadnje strateško 

bogastvo vsake države! 

Pridružite se akciji in pošljite svoje predloge na naslov inštituta, in sicer na ana.vovk@gmail.com. 

Predlogi se bodo zbirali do konca meseca maja, nato pa se bo oblikoval skupen katalog z inovativnimi 

predlogi ponovne rabe vode v Mestni občni Maribor, ki bo tudi javno objavljen.  

PREDSTAVITVI – ODPADKI V KANALIZACIJI TER PADAVINSKE VODE IN PONIKANJE 

Organizator: Nigrad, komunalno podjetje, d.o.o., Služba kanalizacija 
Kontaktna oseba: Alen Pajić, Alen.Pajic@nigrad.si; Primož Rebrec, za odgovore občanom 

primoz.rebrec@nigrad.si, 031 786 564; za novinarska vprašanja Dejan Tacer, dejan.tacer@nigrad.si, 

041 662 812;  oblikovanje Dejan Pukšič, dejan.puksic@nigrad.si  

Nigrad je pripravil kratko predstavitev: «Odpadki v kanalizaciji«, ki govori o tem kaj v kanalizacijo ne 

sodi ter predstavitev: »Padavinske vode in ponikanje«, ki govori o preobremenjenosti kanalizacijskih 

sistemov s padavinskimi vodami in kakšne so rešitve za zmanjšanje teh količin.  

Obe predstavitvi najdete na povezavah:  

Odpadki v kanalizaciji | Nigrad Maribor 

Padavinske vode in ponikanje | Nigrad Maribor 

VIDEO – VRBANSKI PLATO – DRAGOCENO DARILO NARAVE 

Organizator: Mariborski vodovod  
Kontakt: tajništvo 02/ 320 77 02 

Mariborski vodovod je pripravil kratek video o pomenu Vrbanskega platoja, kot največjega in 

najpomembnejšega vodnega vira pitne vode za širšo regijo.  

Črpališče Vrbanski plato oskrbuje s pitno vodo 180.000 prebivalcev 16-ih občin SV Slovenije. Območje 

je zavarovano z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega 

platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list, številka 24/2007, 32/2011, 22/2013, 

79/2015, 182/2020).  

Ob ogledu posnetka na spodnji povezavi razmislite o vrednosti vode za naša življenja in kaj lahko 

storimo sami, da jo zaščitimo:  

https://www.youtube.com/watch?v=T70fyOhgPLY 
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OBJAVE – RAZMIŠLJANJA O VODI  

Organizator: Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano  (NLZOH) 
Kontaktna oseba: Nataša Sovič, natasa.sovic@nlzoh.si, 02/45 00 212 

NLZOH bo pripravil nekaj objav na temo voda, in sicer na družabnih omrežjih in njihovi spletni strani:  

https://www.nlzoh.si/storitve/vode/ 

https://www.facebook.com/nlzoh.si/ 

Njihova razmišljanja o pitni vodi bomo posredovali tudi Slovenskemu društvu za zaščito voda. 

Dodatna aktivnost bo predavanje o pitni vodi, na spletnem seminarju, ki ga organizira KGZ Maribor.  

UTRINKI – REKA DRAVA NAD IN POD VODO 

Organizator: Ribiška družina Maribor 
Kontaktna oseba: Urban Dogša, urban.dogsa@maribor.si, 02/2201 675  
Posnetki: Boris Radevski 
 
Ribiška družina Maribor ima dokumentiranih veliko različnih odsekov Drave in ribjega življa v njej. Iz 
vsega materiala, ki je na razpolago smo pripravili kratek filmček. Drava je snemana iz zraka in pod vodo. 
Vidimo tudi staro strugo Drave ter mrtvice in rokave. Pod vodo pa drstišča, mladice in življenje v Dravi. 
 
Kratek posnetke, si lahko pogledate na povezavi:  

https://youtu.be/Nwt7TZP61as 

https://www.youtube.com/watch?v=kJC4JttxoFc 
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Logotipi izvajalcev aktivnosti: 

                                                                                

 

 

 

                                 

                                                                                                 

         

                                                     

          


