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Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija in Zveza ekoloških gibanj Slovenije-ZEG, nevladna okoljska 
organizacija vas v okviru Programa Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija (UŠF) za leto 2012 vabita na 
prvi  ( 1 . )  , pomladanski  » Vanekov  ekološki  četrtek   –  VEČ « . 
  
                                                                           Vabimo Vas na  

                                   OKROGLO  MIZO  IN  PREDAVANJE  » VEČ« 
                                                                   na temo : 
                   »  VODNA  DIREKTIVA  IN  NOVI  IZZIVI  ZA  POMURJE   » 
  ki  bo v četrtek, dne  15 . marca   2012  ob  17. uri  v dvorani  Raziskovalne  postaje  
       ZRC  SAZU   za Prekmurje na lokaciji  Vrta spominov in tovarištva, Petanjci 19 
 
Uvod  v aktualno temo : Redna prof. ddr. Ana Vovk Korže , doktorica geografije in doktorica s 
področja varstva okolja, vodja Mednarodnega centra za ekoremediacije na Univerzi v Mariboru , 
prodekanka za finance in razvoj Filozofske fakultete in direktorica nevladne organizacije  Inštituta 
za promocijo varstva okolja.   
Slovenija je zavezana k izpolnitvi zahtev  Vodne direktive, da poskrbi za zdrave in čiste vode. 
Čeprav datume zamujamo, se mnoge aktivnosti dogajajo v smer drugačnega pristopa k 
varovanju in skrbi za vode. Žal je stanje voda v Pomurju zelo slabo. Kvaliteta podzemne vode 
je slaba zaradi povečanih koncentracij  dušikovih spojin in pesticidov, količina vode pa precej 
niha. Raba tal ni prilagojena spremembam podnebja( razporeditvi in količini padavin), kar 
povzroča ekonomsko škodo v kmetijstvu. Tudi koalicijska pogodba zahteva ekonomsko, 
okoljsko in družbeno sprejemljive ukrepe,ki bodo zlasti na območjih, ki imajo naravne 
potenciale, le ti učinkovito  koriščeni  za družbeni napredek. V prispevku bo najprej prikazano 
stanje voda v Pomurju s poudarkom na uresničevanju ciljev iz Vodne direktive. V drugem 
delu pa bodo pojasnjene možnosti, ki jih ta regija ima in ki bi jih morali vgraditi v razvojne 
aktivnosti. V sklepnem delu bodo prikazani primeri dobrih praks kot motivacija, da so ovire 
lahko nova priložnost za učinkovit družbeni razvoj. Obenem prispevki  iz razprave  okrogle 
mize » VEČ«  obeležujejo  Svetovni  dan  voda  ( 22.3.) . 
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