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Pogovorni večer: “Pitna voda – nekaj
samoumevnega ali razkošje?”
19. 1. 2016, ob 10.33, v Dogodki objavil/-a Matej Fister
Vabljeni na pogovorni večer, posvečen enemu največjih bogastev naših gora, pitni vodi. Od strokovnjakov in
izvajalcev javne službe oskrbe s pitno vodo bomo lahko izvedeli, kako je alpski svet z vodo bogat in ali je
tudi ogrožen, pa tudi, kako sploh pride do tega, da nam iz pipe priteče pitna voda. Pogovorni večer bo
potekal v Centru TNP Bohinj, v sredo, 22. januarja 2016, ob 19. uri.
Vse ozaveščevalne aktivnosti Triglavskega narodnega parka bodo letos in drugo leto usmerjene v raziskovanje,
spoznavanje, občudovanje, spoštovanje in varovanje vseh oblik vode, ki jo srečujemo v zavarovanem območju,
pa tudi izven. Najprej se bomo posvetili pitni vodi, ki nam v Sloveniji, sploh pa v alpskem svetu priteče iz pip. V
pogovoru s strokovnjaki in pristojnimi bomo ugotavljali, kakšno je stanje naših voda, kaj vse je potrebno, da
čista voda priteče iz naših pip in kaj lahko stori vsak posameznik, da bo tako ostalo tudi v
prihodnosti.Sogovorniki na sredinem večeru bodo:
Ciril Strgar, Režijski obrat Bohinj,
Katja Novak, Triglavski narodni park,
dr. Mihael Brenčič, Oddelek za geologijo,Univerza v Ljubljani
in
Janez Bizjak, nekdanji direktor JZ TNP in velik poznavalec alpskega prostora.
V spremljevalnem programu bomo prikazali kratke animirane filme na temo vode, ki so jih ustvarili dijaki
smeri medijski tehnik EGSŠ Radovljica pod mentorstvom mag. Anje Tolar Tomšič in razglasili zmagovalce
anonimnih natečajev za oblikovanje grafične pojavnosti kampanje TNP “Vodni krog” in za oblikovanje
logotipa znaka kakovosti TNP ter odprli razstavo vseh prispelih rešitev.
Pogovorni večeri o pitni vodi bo potekal tudi:
19.2. 2016 ob 18.00 v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani.
Poleg strokovnjakov bo sogovornica predstavnica lokalne javne službe oskrbe s pitno vodo Kranjska Gora
Henrika Zupan.
Vabljeni, da se dogodka udeležite in prispevate k ohranjanju čiste pitne vode naših gora!

Povezava na dogodek
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