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Vodni dnevi namenjeni širši razpravi o vodi

Portorož, 17. oktobra - V Portorožu so se v organizaciji Slovenskega društva za zaščito voda
začeli vodni dnevi. Z njimi želijo po besedah predsednice društva Marjetke Levstek pokriti 
vsa področja, povezana z vodo, ter poskrbeti za informiranje in osveščanje javnosti. Na 
popoldanski okrogli mizi je bilo govora tudi o novostih, ki jih prinaša nova evropska direktiva.

Letošnji simpozij ne izpostavlja zgolj priprave in distribucije pitne vode, 
ampak tudi druga področja, kot so voda v prostoru ter odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda, je za STA povedala Levstkova. Želijo namreč pokriti vsa 
področja, povezana z vodo, in s tem spodbuditi osveščanje in komunikacijo 
med strokovnjaki.

Po njenem mnenju je prioritet danes več in se jih morda zaradi vseh 
groženj, od globalnega segrevanja do globalizacije in migracij, niti ne 
zavedamo. "Vsekakor ljudi najbolj zaskrbi, ali bo voda na pipi pritekla in 
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seveda kakšne kakovosti bo. Ne zavedamo pa se tega, da imamo 
pravzaprav vodo v okolju ne samo za ljudi, ampak tudi za ostala živa bitja," 
je izpostavila Levstkova.

Brez biotske raznovrstnosti denimo ne bo več niti samočistilne sposobnosti 
rek. Na dvodnevnem simpoziju želijo tako izluščiti prioritete, ki pa za 
Slovenijo niso nujno enake kot za druge države. Poudarek je tudi na 
izobraževanju in osveščanju tako strokovne kot širše javnosti.

Na popoldanski okrogli mizi je bilo med drugim govora o prihajajoči novi 
evropski direktivi s področja voda. Kot je opozorila Nataša Sovič iz 
nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, se bo na podlagi 
direktive spremenil tudi zastareli nacionalni pravilnik o pitni vodi. Evropska 
unija po njenih besedah ugotavlja, da se še vedno veliko denarja vlaga v 
spremljanje kemijskih parametrov stanja voda, ki pa niso več aktualni, 
medtem ko je veliko onesnaževalcev, ki jih ti parametri ne zajemajo. 
Opozorila je tudi na neskladja pri določanju mejnih vrednosti za določene 
substance.

Sovičeva je opozorila tudi na neusklajenost med posameznimi predpisi na 
nacionalni ravni in pa na neurejenost na področju upravljanja 
manjših vodnih virov.

Čeprav je študija Združenih narodov Slovenijo ocenila razmeroma slabo na 
področju integriranega upravljanja z vodami, je po oceni Mihaela Brenčiča 
iz ljubljanske naravoslovnotehniške fakultete stanje razvitosti stroke dobro, 
je pa seveda še prostora za izboljšave.

Po njegovem je pri nas gospodarjenje z vodami morda premalo integrirano 
in premalo participatorno. Prav tako bi morali kot družba več narediti pri 
vzpostavljanju znanja o vodi na družbeni ravni. Kot je provokativno 
ugotavljal, smo pred dvema letoma sicer v ustavo zapisali pravico do pitne 
vode, od takrat pa smo na tem področju nekako zastali.

Jožica Dobaj iz Komunale Slovenska Bistrica pa je izpostavila pomen 
podrobne analize surove vode, saj je to podlaga za izbiro najprimernejše 
tehnologije čiščenja voda. Ob tem je na podlagi izkušenj iz njihovega 
komunalnega podjetja opozorila na pereč problem pomanjkanja 
usposobljenega tehničnega kadra.


