
Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV) smo 
prostovoljno, neodvisno in nepridobitno 
združenje, ki deluje v javnem interesu na 
področju varstva narave.

Smo prepoznan in aktiven sogovornik lokalnim 
skupnostim in državi na področju zaščite voda. 
Odlikuje nas povezovanje različnih strok, 
interdisciplinarno znanje in objektivnost stališč.

Razvijamo in širimo zavest o pomenu zaščite voda 
in opozarjamo na neustrezno ravnanje z vodami. 
Prizadevamo si za ohranjanje vodnih ekosistemov 
in trajnostno upravljanje voda. 

Aktivno delujemo že od leta 1991. Povezujemo se 
s sorodnimi društvi doma in mednarodnimi 
združenji po svetu.

Naše poslanstvo je zaščita voda pred negativnim 
ravnanjem in delovanjem človeka. Ozaveščamo, 
povezujemo in izobražujemo posameznike, 
družbo in nosilce odločanja o pomenu varstva 
vodnega okolja.

Kako delujemo in katere 
dogodke organiziramo? 

• Povezujemo se z vladnimi, nevladnimi, 
raziskovalnimi in izobraževalnimi 
institucijami.

• Sodelujemo z organizacijami in 
strokovnjaki, ki delujejo na področjih, 
povezanih z vodami.

• Izobražujemo in ozaveščamo s predavanji in 
objavami strokovnih prispevkov.

• Organiziramo delavnice, strokovne 
ekskurzije in simpozij Vodni dnevi z 
mednarodno udeležbo.

Kontaktirajte nas:
Slovensko društvo za zaščito voda 

Hajdrihova ulica 19, Ljubljana

M: 031/347-770

E: sdzv@sdzv-drustvo.si

 www.sdzv-drustvo.si

Člane v društvu povezuje skrb za zdravo in varno 
življenjsko okolje. Združujemo priznane 
strokovnjake, posameznike in organizacije, 
katerih interes je zaščita voda.

Prijavnico najdete na naši spletni strani 
www.sdzv-drustvo.si pod rubriko Članstvo. 
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Kdo smo?
Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV) smo 
prostovoljno, neodvisno in nepridobitno 
združenje, ki deluje v javnem interesu na 
področju varstva narave.

Smo prepoznan in aktiven sogovornik lokalnim 
skupnostim in državi na področju zaščite voda. 
Odlikuje nas povezovanje različnih strok, 
interdisciplinarno znanje in objektivnost stališč.

Razvijamo in širimo zavest o pomenu zaščite voda 
in opozarjamo na neustrezno ravnanje z vodami. 
Prizadevamo si za ohranjanje vodnih ekosistemov 
in trajnostno upravljanje voda. 

Aktivno delujemo že od leta 1991. Povezujemo se 
s sorodnimi društvi doma in mednarodnimi 
združenji po svetu.

Poslanstvo
Naše poslanstvo je zaščita voda pred negativnim 
ravnanjem in delovanjem človeka. Ozaveščamo, 
povezujemo in izobražujemo posameznike, 
družbo in nosilce odločanja o pomenu varstva 
vodnega okolja.

Kako delujemo in katere 
dogodke organiziramo? 

• Povezujemo se z vladnimi, nevladnimi, 
raziskovalnimi in izobraževalnimi 
institucijami.

• Sodelujemo z organizacijami in 
strokovnjaki, ki delujejo na področjih, 
povezanih z vodami.

• Izobražujemo in ozaveščamo s predavanji in 
objavami strokovnih prispevkov.

• Organiziramo delavnice, strokovne 
ekskurzije in simpozij Vodni dnevi z 
mednarodno udeležbo.

Kontaktirajte nas:
Slovensko društvo za zaščito voda 

Hajdrihova ulica 19, Ljubljana

M: 031/347-770

E: sdzv@sdzv-drustvo.si

 www.sdzv-drustvo.si

Članstvo
Člane v društvu povezuje skrb za zdravo in varno 
življenjsko okolje. Združujemo priznane 
strokovnjake, posameznike in organizacije, 
katerih interes je zaščita voda.

Pridružite se nam tudi vi!
Prijavnico najdete na naši spletni strani 
www.sdzv-drustvo.si pod rubriko Članstvo. 


