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Pijmo zdravo

Najpomembnejši vidik oskrbe s pitno vodo je poleg
tega, da je uporabnikom na razpolago ves èas in
v zadostni kolièini, njena kvaliteta. To zagotavljamo
z notranjim in zunanjim nadzorom, kakovost pitne vode
pa spremlja še Ministrstvo za zdravje RS, Inštitut
za varovanje zdravja RS.
V notranjem nadzoru po sistemu HACCP možna
neskladja zaznamo in odpravimo, še preden nastanejo,
tako da stalno zagotavljamo najveèjo možno varnost
in kakovost oskrbe s pitno vodo. V letu 2012 je bilo
med izvajanjem nadzora HACCP odvzetih 2165
vzorcev, od tega 2068 za mikrobiološke analize in 97
za kemijske. Iz vsakoletnih poroèil Zavoda za
zdravstveno varstvo Maribor lahko povzamemo,
da je bila oskrba s pitno vodo ves èas, na vseh
vodovodnih sistemih, ki jih upravljamo, ustrezna,
pitna voda pa varna za pitje.
Oskrbo s pitno vodo zagotavljamo v Mestni obèini
Maribor in še šestnajstih sosednjih obèinah.
Prvo èrpališèe, omrežje in prikljuèki so bili izgrajeni
daljnega leta 1901. Danes pa Mariborski vodovod
s prek 1400 kilometri vodovodnega omrežja, 178
rezervoarji in preèrpalnicami ter sedmimi èrpališèi
in 38 vodnjaki oskrbuje s pitno vodo kar desetino
prebivalstva Slovenije.
Vse veèjo skrb posveèamo podobi podjetja.
Smo dobitniki certifikata Družini prijazno podjetje
in dvakratni prejemniki nagrade Horus za družbeno
odgovornost. Letos smo tudi prejemniki priznanja
Republike Slovenije za poslovno odliènost.
Gre za najvišje državno priznanje v okviru
nacionalnega programa kakovosti Republike Slovenije
za dosežke na podroèju kakovosti proizvodov
in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata
razvoja znanja in inovativnosti. Prejeli smo tudi
nagrado za najboljše komunalno podjetje v Sloveniji
za leto 2012.
Kot prebivalci v tem obmoèju Slovenije in Evrope
se vse premalo zavedamo bogastva, ki ga imamo na
razpolago vsak trenutek, v pipi – zdravo pitno vodo.
Zato sta naše delo in trud v veliki meri usmerjena
v stalno seznanjanje uporabnikov z njeno kakovostjo
in posledièno pridobitev vašega zaupanja
v nas in v pitje varne pitne vode iz pipe.
Direktor:
Danilo Burnaè, magister ekonomskih in poslovnih ved

Vabimo vas tudi na spletno stran Mariborskega vodovoda:
http://www.mb-vodovod.si/

Uvodnik «

Voda, matrica življenja
ANTON KOMAT,
PISATELJ IN
NARAVOVARSTVENIK
V središču alkimije življenja je voda, oživljena z energijo sonca.
"Voda in ogenj, contraria sunt complementa," govore kvantni fiziki.
Danes oni poučujejo biologe, kaj je življenje.
"Brez vode je vse zgolj kemija, dodaj vodo
in dobiš življenje."
Felix Franks, profesor na univerzi v
Cambridgeu
Moderni čas je odvrnil pozornost od bistva
vode, ker je človeka vzgojila vodovodna
pipa. Zato ne razmišlja več, od kod voda prihaja. Razpet je med tistim, kar mu priteče
iz vodovodne pipe, in med nakupom v plastiko zaprte mrtve vode. Toda voda iz pipe
je vse bolj onesnažena, v plastificirani mrtvi
vodi pa najdemo hormonske motilce. Stara
modrost govori, da je voda živa, dokler

teče. Človek, ki se odreče izvirom žive vode,
postane telesno in duhovno bolan.
Voda je matrica življenja. Porojeni smo iz
vode in vodni tok nenehno teče skozi nas.
Zastrupljeni potoki in mrtve reke okrog
nas so podoba našega duha. Kar je zunaj
nas, je odsev dogajanja v nas samih. Ali
se bomo dragocenosti vode zavedeli šele
takrat, ko bodo vsi vodnjaki suhi in vodni
viri zastrupljeni? Kam bomo takrat šli po
pitno vodo?
Naši predniki so imeli do vode poseben
odnos. Voda izvirov je bila sveta voda.
V Sloveniji so poznani številni izviri, ki
imajo po ljudskem izročilu zdravilne moči.
Onečaščenje vode je bil smrtni greh in
gorje grešnikom! To je sporočilo in svarilo
starodavnih mitov in legend.
Današnja uporaba vode je skrajno potratna. Reševanje nakopičenih problemov
porušenih vodnih režimov in onesnaženja
voda je zaradi sedanje sektorske organiziranosti stroke in množice "gospodarjev"
vode onemogočeno. Ker je vodni cikel

nespametno fragmentiran na majhne
upravljavske dele, vsakdo gospodari s svojim delom vodnega kroga. Nihče več nima
vpogleda v celoto. Najdragocenejši naravni
vir obravnavamo kot podjetje v stečajnem
postopku, kjer si vsak upnik prilasti košček
premoženja propadlega podjetja in jo
pobriše domov. Toda narava ni propadlo
podjetje, v stečajnem postopku je naša
civilizacija. Naš odnos do vode je slika
mentalnega razkroja in duhovne nemoči
zahodne civilizacije.
Človekovi rušilni posegi v vodni krog se
bodo končali kot katastrofa. Nova generacija problemov, povezanih z vodo, bo za
človeka v svojih posledicah nerešljiva. Ko
bomo zdrsnili v kaos pomanjkanja vode,
nam ne bodo znale pomagati nobena znanost ne tehnologija ne politika. Takrat se
bo civilizacija zamajala v svojih temeljih in
vsak posameznik se bo boril za golo preživetje. Zato se z ohranjanjem zdrave pitne
vode borimo tako za varno prihodnost kot
za svoje zdravje. Ne pustimo se peljati žejni
čez vodo!

Beseda uredništva
V tokratni številki Zelenega Večera odkrivamo nekaj sledi, ki jih za seboj pušča voda.
V prihodnji se bomo lotili izobraževanja.
Izobraževanja različnih javnosti o varova-

nju okolja. Z novim šolskim letom se bo
namreč znova na tisoče prosvetnih delavcev, ki so občutljivi za ta vprašanja, bolj ali
manj prostovoljno lotilo iskanja načinov in

poti, po katerih bi svojim varovancem lahko
ponudili dodatna znanja o tem, kaj lahko
naredijo oziroma naredimo, da bo ta planet
še dolgo gostil generacije v zdravem okolju.
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» Brez vode ni življenja

Vedno bolj
dragocen naravni vir
O vodi vemo in znamo vsi povedati veliko več kot o kakšni
drugi snovi, ki nas
obkroža. Kar sploh
ni čudno glede na to,
da je sestavni del nas
samih in da je osnovni gradnik vsega življenja. No, življenja,
ki ga poznamo.
JURE MURKO

Že najzgodnejše civilizacije so vodo častile,
ker so se zavedale njene pomembnosti,
vseeno pa ta preprosta snov še dandanes
buri našo domišljijo, kljub temu da smo
jo s sodobnimi znanstvenimi prijemi že
dodobra raziskali. Če omenimo vodo in
Slovenijo, se večini v misli najprej prikradejo slike naših rek, jezer in morja. Šele po
daljšem premisleku se začnemo zavedati,
da je voda vse okoli nas, nad nami in pod
nami, v vseh rastlinah, živalih in celo v nas.
Z vodo namreč nismo v neposrednem
stiku le takrat, ko plavamo v bazenu, morju
ali se namakamo v kadi, ampak venomer,
saj nas v plinastem stanju, v obliki vlage,
obkroža v zraku.

Čudež v treh
agregatnih stanjih
Voda je spojina, sestavljena iz enega atoma
kisika (O) in dveh atomov vodika (H), ki je
najpogostejši in najlažji kemični element
v vesolju. Ti trije atomi skupaj tvorijo
molekulo vode, H2O. Da je voda spojina s
tako posebnimi lastnostmi, so krive vezi v
molekuli vode, predvsem tiste šibke med
vodikovima atomoma, saj življenja, kot ga
poznamo danes, brez teh vezi ne bi bilo.
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plinastem - smo vedeli tudi tisti, ki smo fiziko v osnovni šoli prespali. Malo manj znano
pa je, da ima voda zaradi prej omenjenih
vodikovih vezi visoko specifično toploto,
kar pomeni, da potrebuje voda veliko
toplote, da se ji poviša temperatura. Zaradi
te prav posebne lastnosti se voda počasi
segreva in ohlaja, kar je eden poglavitnih
razlogov, ki omogoča preživetje živim
bitjem v vodi, poleg tega pa vpliva tudi na
prehode med letnimi časi, ki so, predvsem
v bližini morja, zaradi tega bolj postopni.
Vodikova vez je odgovorna tudi za nenavadno obnašanje vode pri zmrzovanju.
Kakor druge snovi tudi tekočina z nižanjem
temperature postaja gostejša. Vendar pa
ima voda v nasprotju z drugimi snovmi
posebno lastnost, da je njena gostota
najvišja nad njenim zmrziščem, pri 4,5 °C.
Zaradi tega se voda pri zmrzovanju razširja
in posledično led plava v vodi. Poleg tega se
zaradi te lastnosti pozimi najbolj ohladijo in
zmrznejo zgornje, lažje vodne plasti, medtem ko gostejše plasti vode s temperaturo
okoli 4 °C ostanejo na dnu jezera. Voda
tako zmrzuje od površine navzdol, v spodnjih plasteh pa ostane voda tekoča, kar
omogoča živim bitjem v njej preživetje.

Pisec teh besed si je ob omembi besede
topilo vedno predstavljal, da so to neke
hudo neprijetne snovi, ki bi lahko, recimo,
po ponesrečenem razlitju po tleh dnevne
sobe ob veliko dima in sikajočih zvokih kaj
hitro končale pri spodnjih sosedih, ki nad
novo zevajočo odprtino v stropu najbrž ne
bi bili najbolj navdušeni. Zato je bil še bolj
presenečen, ko je prebral, da je topilo, ki raztaplja več snovi kot katero koli drugo topilo,
prav voda. Voda namreč topi trdne, tekoče
in plinaste snovi in ravno zato, ker je tako
dobra za topljenje, v naravi ne poznamo
čiste vode. Kot topilo deluje tudi v našem
telesu, saj vse biokemične reakcije potekajo
v vodnih raztopinah, hkrati pa so transportni
medij za prenos hranil in kisika do celic ter
odstranjevanje odpadnih snovi presnove.

Voda v Sloveniji

To, da je voda edina snov, ki se pri običajnih
temperaturah na Zemlji pojavlja v vseh treh
agregatnih stanjih – tekočem, trdnem in

Čeprav leži Slovenija ob Jadranskem morju,
je zanimivo, da večina vode, ki teče po
slovenskih rekah, konča v oddaljenem

Voda prekriva okoli 70 odstotkov površine
planeta, vendar je le nekaj odstotkov te
vode sladke. Večina te sladke vode se skriva
v ledu na obeh polih, tako da je vode, ki
je dejansko na razpolago celotni svetovni
populaciji, manj kot odstotek. Nekaj od te
očitno zelo majhne količine vode na planetu ima tudi naša državica. Slovenija celo
velja za deželo, dokaj bogato z vodo, čeprav
vodne površine zajemajo le slab odstotek
celotne površine države. Vodno bogastvo
Slovenije se pretaka v številnih rekah, potokih, izvirih, naravnih in umetnih jezerih in
delu Jadranskega morja. Hrana za vse te
čudovite vode pade z neba v obliki obilnih
količin padavin.

Črnem morju. Slovenija je namreč razdeljena na dve povodji, in sicer črnomorsko, h
kateremu spada 81 odstotkov slovenskega
ozemlja, ter jadransko, h kateremu spada
19 odstotkov ozemlja. Obe povodji loči
tako imenovana jadransko-črnomorska razvodnica. Črnomorskemu ali Donavskemu
povodju pripadajo porečja Save, Drave in
Mure, medtem ko večji del Jadranskega
povodja sestavljajo porečja Soče in manjših
primorskih rek, kot sta Dragonja in Rižana.
Po Sloveniji teče 59 rek, te v dolžino merijo približno 2500 km. Večina, okoli 80
odstotkov rek, ki tečejo po naši državi, je
slovenskih, kar pomeni, da izvirajo in tečejo
na slovenskem ozemlju. Te reke obsegajo 65 odstotkov dolžine vseh naših rek.
Preostale reke, ki tečejo po našem ozemlju,
so čezmejne ali mednarodne reke in so tudi
najdaljše, saj obsegajo 35 odstotkov skupne dolžine slovenskih rek. Če seštejemo
dolžine vseh vodnih tokov, rek ter stalnih
in hudourniških pritokov, meri njihova
skupna dolžina 26.600 km. Od tega znaša
dolžina vodotokov, ki so daljši od 20 km,
čez 4700 km. Čeprav ne zasedajo veliko
površine, pa slovenske tekoče vode oblikujejo zelo gosto rečno mrežo, saj znaša
njena gostota v povprečju kar 1,33 km/
km2. Kot smo omenili, je Slovenija, kar se
tiče vode, med premožnejšimi, saj se po
njenem ozemlju v rekah in potokih letno
pretoči 0,4 odstotka svetovnih zalog sladke
vode ali okoli 34 milijard m3 vode. Čeprav
omenjeni odstotek res ne vliva občutka
pomembnosti, pa se Slovenija kljub temu
po skupni količini rečne vode na prebivalca
uvršča med najbogatejše evropske države,
saj za skoraj štirikrat presega evropsko
povprečje.
Poleg rek imamo v Sloveniji tudi 1271 stoječih voda, med katere prištevamo naravna
stalna jezera, presihajoča jezera, mokrišča,
manjše zadrževalnike, mrtvice in ribnike, pa
tudi umetna akumulacijska jezera in druge
stoječe vode, ki so nastale kot posledica
umetnih posegov v okolje. Večina stalnih
naravnih jezer v Sloveniji je ledeniškega
izvora in ležijo v porečju naše največje reke
Save. Največji in najbolj znani med njimi

Umetna jezera

Vodnjak v Kopru

Poleg naravnih imamo pri nas tudi
nekaj umetnih jezer. Eno izmed njih je
Družmirsko jezero pri Velenju, ki spada
med tako imenovana ugrezninska jezera. Nastalo je leta 1975 na mestu, kjer je
stala istoimenska vas. To je pogoltnila
zemlja, in sicer zaradi pretiranega izkopavanja lignita v rudniku pod naseljem.
Znano je tudi po tem, da je najgloblje
umetno jezero v Sloveniji s preko 80
metri globine, ki se še povečuje.

V Kopru, na dvorišču palače Carli, stoji
najverjetneje najstarejši ohranjeni
vodnjak v Sloveniji, o čemer priča vklesana letnica 1418. Bogate zaloge podtalnice so Kopru, ki je bil nekdaj otok,
omogočile, da je bil dobro preskrbljen
s pitno vodo. Zgrajeni so bili številni
vodnjaki, prebivalci pa so zbirali tudi
kapnico. Koper je imel celo preprost
vodovod iz lesenih cevi, izdolbenih iz
lesa črnega bora.

Voda v telesu
Voda zavzema 70 odstotkov teže človekovega telesa. Povprečna teža prebivalca
Slovenije je 75,4 kg, kar pomeni, da običajno po naši državi teče okoli 106 milijonov
litrov vode.
(Arhiv Večera)

Več izvirov
Malokatera reka ima več izvirov. Ena
teh je naša najdaljša reka Sava, ki se,
dolga 940 kilometrov, izlije v Donavo pri
Beogradu. Po Sloveniji preteče 221 kilometrov, njeno porečje pa obsega kar 54
odstotkov ali 10.872 km2 površine države. Kljub štirim hidroelektrarnam naj bi
bilo izkoriščenih le slabih 12 odstotkov
njenega hidropotenciala.

Najkrajša reka
Najkrajša slovenska reka je s 55 metri
dolžine reka Jezernica. Čeprav je od
Save krajša skoraj štiritisočkrat, ima, kot
se za reko spodobi, izvir, porečje, strugo
in izliv. Izvir ima v Divjem jezeru pri Idriji,
izliva pa se v Idrijco.
sta seveda ledeniški Bohinjsko in Blejsko
jezero. Blejsko jezero ima poleg gradu in
otočka še eno posebnost, saj je tudi najstarejše jezero v Sloveniji. K manjšim, gorskim
jezerom štejemo jezera Julijskih Alp, med
katera spadajo Triglavska, Krnska, Kriška
ter pohorska jezera. Med posebneže
slovenskih stoječih vod vsekakor spadajo
presihajoča jezera. Pri nas je najbolj znano
med njimi, Cerkniško jezero, tudi največje
tovrstno. Ta kraški čudež se napolni v nekaj
dneh, lahko pa tudi v 48 urah. Njegova
gladina lahko niha tudi za več kot sedem
metrov, pri čemer se lahko razteza na 40
km2. Jezero z okolico je tudi eden najzanimivejših ekosistemov v Sloveniji. Poleg
zelo raznolike vegetacije je jezero z okolico
tudi bogato z različnimi živalskimi vrstami.
Na njem namreč gnezdi kar 100 vrst ptic,
medtem ko je bilo do danes na in ob jezeru
naštetih že več kot 200 vrst. K vodnim
površinam naše države poleg že naštetih
štejemo tudi košček Jadranskega morja, do
katerega lahko dostopamo na dobrih 47
kilometrih obale. Čeprav se vsi strinjamo,
da številka ni velika, pa se ob tem še toliko
bolj zavedamo pomembnosti in potenciala, ki nam ga ponuja ta košček slane vode,
in sicer v obliki ogromnega turističnega in
gospodarskega potenciala, prometnega
dostopa do vseh morij sveta in blagodejnega vpliva sredozemskega podnebja.

Smotrno ravnajmo z vodo
Glede na hitro se spreminjajoče demografske, podnebne, in kot je pokazala zadnja
kriza, tudi ekonomske razmere na našem
planetu, postaja voda strateško vedno bolj
pomemben naravni vir. In kot z vsakim
virom je tudi z vodo treba znati gospodar-
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(Arhiv Večera)
no ravnati, tako na osebni, individualni
ravni kot na državni. Moramo se namreč
zavedati, da so zgoraj našteto obilje vodnih
virov v obliki rek, jezer in morja ter optimistične številke, ki nas postavljajo med
države, bogate z vodnimi viri, produkt zelo
krhkega naravnega ravnovesja, ki se lahko
zelo hitro poruši, in da lahko ima Slovenija
zaradi tega kljub svojim vodnim virom zelo
hitro težave s pitno vodo. Ta neprijetna
resnica se je pokazala lani, ko se je že po
enoletnem obdobju manjših padavin pojavilo pomanjkanje pitne vode.
V Sloveniji smo v letu 2010 porabili 125
milijonov m3 vode, vsak prebivalec je
porabil v povprečju 42 m3 vode, kar znese
približno 117 litrov na dan. In čeprav nas
ta podatek uvršča med bolj pridne po
porabi vode - smo na desetem mestu med
drugimi evropskimi državami - pa seveda
smotrno ravnanje z vodo ni edini način
za spopadanje s tem strateškim problemom. Govorimo seveda o varovanju in
ohranjanju okolja, v tem primeru vodnih
virov. Najpomembnejši vodni viri, tako z
ekološkega kot tudi z družbenega in gospodarskega vidika, so mokrišča. Mokrišča so
zaradi vloge pri kroženju vode in kemičnih
snovi oziroma ohranjanju kakovosti in
količin vode znana tudi kot "ledvice pokrajine", zaradi njihove biotske raznovrstnosti
in funkcije, ki jo imajo v prehranski verigi,
pa jim pravijo tudi "biotski supermarket".
So naravni vodni zbiralniki, čistijo vodo,
preprečujejo poplave, blagodejno vplivajo
na okoliško mikroklimo in so življenjsko
okolje cele vrste rastlin in živali. V Sloveniji
je okoli 3500 lokacij z mokrišči, med njimi
so najbolj znane Ljubljansko barje in porečje

Ljubljanice, poplavni gozd in mrtvice ob
Muri, visoka barja na Pokljuki, Pohorju in
Jelovici, Sečoveljske in Strunjanske soline
ter Škocjanski zatok. Podatki kažejo, da je
v zadnjih desetletjih v Sloveniji izginilo okoli
40 odstotkov mokrišč, predvsem zaradi
osuševanja, onesnaževanja, reguliranja
vodotokov, hidroelektrarn in vodnih akumulacij, kmetijstva in invazivnih tujerodnih vrst

Podzemlje in nebesa
V Sloveniji so poleg mokrišč za oskrbo
prebivalstva s pitno vodo pomembne tudi
podzemne vode, ki nastajajo ob pronicanju površinske in padavinske vode skozi
kamnine. Voda se ob pronicanju očisti,
podzemne vode pa so tudi glavni vir pitne
vode oziroma vode, ki priteče iz naših pip.
Podzemne vode pri nas oziroma, če se pravilneje izrazimo, pod nami močno presegajo prostornino vodnih teles, ki jih najdemo
na površju. Prostorsko so zelo neenakomerno razporejene, saj sta skoraj dve tretjini zalog v porečju Save v osrednjem delu
Slovenije, medtem ko so najmanjše zaloge
v porečju Mure na severovzhodu države.
Ljudje s svojim ravnanjem na površju vplivamo na stanje podzemnih vod, in sicer
s spreminjanjem rabe prostora, gradnjo
hidroelektrarn in izsuševanjem.
Kot smo omenili že na začetku, pa nikakor
ne smemo pozabiti na vodo, ki je nad
nami in okoli nas in ki se, ko se je v atmosferi nabere dovolj, kondenzira in pade na
zemljo v obliki padavin, dežja in snega.
O količini padavin nad Slovenijo smo
povprašali vodjo službe za hidrologijo pri
Agenciji RS za okolje Janeza Polajnarja, ki

" Voda se da
zadržati "
Kot smo omenili na začetku, nikakor ne
smemo pozabiti na vodo, ki je nad nami in
okoli nas, in se, ko se je v atmosferi nabere dovolj, kondenzira in pade na zemljo
v obliki padavin. O količini padavin nad
Slovenijo smo povprašali vodjo oddelka
za hidrološke prognoze pri Agenciji RS za
okolje Janeza Polajnarja.

pravi: "Količina padavin, torej vode, ki pade
na Slovenijo na letnem nivoju, se v zadnjih
letih ni bistveno spremenila. Še vedno
pade precejšnja količina padavin, zlasti v
Julijskih Alpah in na zahodu države, kjer je
tudi eno izmed območij, kjer pade največ
padavin na letnem nivoju v Evropi. V nekaterih letih so bile v Julijskih Alpah izmerjene
količine nad 4000 mm padavin, medtem
ko je bila na Voglu izmerjena tudi že količina prek 5000 mm na leto. Po drugi strani
pa recimo v vzhodni Sloveniji, v Prekmurju,
pade precej manj padavin, okoli 500 do
700 mm na leto. So pa v zadnjih letih opazne spremembe v časovnih obdobjih, ko te
padavine padejo, kar se odraža predvsem
na odtokih rek. Pred 30 in 40 leti smo imeli
značilne spomladanske viške vode, danes,
ko je količina snega manjša, pa so ti viški
vedno manj oziroma zelo slabo zaznavni.
Se pa povečuje ta poznopoletni in jesenski
višek. V tem obdobju namreč ugotavljamo
vsako leto več ekstremnih dogodkov, ekstremnih pretokov rek, ki povzročajo poplave. Obenem pa je v zadnjih letih bolj izrazit
tudi nasproten pojav, torej suša, ki se tudi
bolj pogosto pojavlja."
Preveč vode lahko torej povzroči ogromno
škode, prav tako lahko škodi njeno pomanjkanje. Voda, snov, ki prinaša življenje, ga
lahko tudi odnese. Kakorkoli že, očitno
mora biti voda ne glede na to, ali govorimo
o vodi na planetu, v Sloveniji, ali tisti vodi
v našem telesu, v pravem ravnovesju, če
hočemo izkoristiti čim več njenega potenciala. To ravnovesje pa lahko ohranjamo le
z odgovornim ravnanjem in spoštovanjem
do okolja, katerega osnovni gradnik je –
voda.

"Količina padavin, torej vode, ki pade na
Slovenijo na letnem nivoju, se v zadnjih
letih ni bistveno spremenila. Še vedno
pade precejšnja količina padavin, zlasti
v Julijskih Alpah in na zahodu države,
kjer je tudi eno izmed območij, kjer pade
največ padavin na letnem nivoju v Evropi.
V nekaterih letih so bile v Julijskih Alpah
izmerjene količine nad 4000 mm padavin,
medtem ko je bila na Voglu izmerjena
tudi že količina prek 5000 mm na leto. Po
drugi strani pa recimo v vzhodni Sloveniji,
v Prekmurju pade precej manj padavin,
okoli 500 do 700 mm na leto. So pa v
zadnjih letih opazne spremembe v časovnih obdobjih, ko te padavine padejo, kar
se odraža predvsem pri odtokih rek. Pred
30, 40 leti smo imeli značilne spomladanske presežke vode, danes, ko je količina
snega manjša, pa so ti presežki vedno
manj oziroma zelo slabo zaznavni. Se
pa povečuje ta pozno poletni in jesenski
presežek. V tem obdobju namreč beležimo vsako leto več ekstremnih dogodkov,
ekstremnih pretokov rek, ki povzročajo
poplave. Obenem pa je v zadnjih letih bolj
izrazit tudi nasproten pojav, torej suša, ki
se tudi bolj pogosto pojavlja.«
Koliko sušnih sezon bi bilo potrebnih, da
bi se znašli v resni krizi z vodo?
"Resna kriza z vodo se je pokazala že lansko leto, in sicer zaradi padavinskega primanjkljaja, ki je pred tem trajal leto in pol.
V tem času je na Slovenijo padla znatno
manjša količina padavin kot običajno, kar
se je izrazilo v hudi suši, ki je lansko poletje
prizadela slovensko Istro, Primorsko in
nekatere dele vzhodne Slovenije. Težko
je špekulirati, koliko časa bi potrebovali
za resno krizo, vendar so nam že lanski
dogodki pokazali, da lahko že leto in pol
trajajoč primanjkljaj padavin pusti velike
posledice."

Janez Polajnar, vodja službe za hidrologijo
pri ARSO
Koliko vse te vode, ki pade na Slovenijo,
dejansko zajamemo?
"Tu sta pomembni dve stvari. Eno so
hidrološki režimi, ki se v zadnjem času
spreminjajo, kar pomeni, da v poletnojesenskem obdobju veliko površinske vode
odteče is Slovenije v obliki hudourniškega
odtoka ob poplavah. Ta sicer naravni
pojav je vedno bolj zaznaven in nam vodo
odnaša na Hrvaško in v Jadran. Del te
vode se seveda da zadržati. Za zadrževanje
vode so najpomembnejša mokrišča, kot
so barja, rečni okljuki in druga območja,
kjer se voda naravno zadržuje. Teh je bilo v
Sloveniji kar nekaj, potem pa so jih v obdobju po vojni veliko izsušili."
Ob zadnjih poplavah smo se zavedeli,
kako ranljivi smo. Kljub temu pa človek
zaradi pomanjkanja življenjskega prostora
sili na vse bolj nevarna območja ...
"Res je. Naši predniki so seveda vedeli, kje
so poplavna območja, in so se pri poselitvi
tem območjem izogibali. Sodobna prostorska politika pa je poseljevala tudi ta
območja, slabosti tega, ta naša ranljivost,
pa so se pokazale šele ob poplavah. Če
se želimo v prihodnosti izogniti tem težavam, sta prostorska politika in celostno
upravljanje s porečji ključna dejavnika, s
katerima se da najbolj zavarovati življenje
in premoženje ljudi. Torej, dosledno izogibanje gradnji kakršnihkoli stanovanjskih,
poslovnih in drugih objektov na poplavnih
območjih."
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» Pogovor

Naslednja
vojna bo za
hrano in vodo
Pred sedmimi leti se
je za sedmimi gorami začela zgodba, ki
jo neutrudno še danes piše Ian Douglas
Wright, prvi obraz
televizijske oddaje
Globe Trekker. Človek pred ekranom
mu ne bi prisodil
umetniške žilice, a
Ian velikokrat poudari, da izjemno rad
riše.
IRENA MRAZ,
PREDSEDNICA
DRUŠTVA PLANET ZEMLJA

Najtežje delo, ki ga je v življenju počel, je
bilo učenje otrok, ki jih je po nova znanja
s področja risanja in igranja odpeljal na
podeželje Londona. Šokirale so ga reakcije
otrok, ki so do tedaj mislili, da korenje raste
iz konzerve, se bali konjev in bili presenečeni nad temo noči, kakršne v mestu niso še
nikoli videli. Na Kanal 4, kjer opravlja aktualno delo, je prišel slučajno, bolj za šalo kot
zares je posnel petminutni video o tem,
česa vse ne smete početi v Londonu in kaj
se vam zgodi, če to vseeno naredite, in bil
izbran izmed 3000 kandidatov. Od tedaj se
ni več ozrl nazaj.
Gospod Wright, ko potujete, niste običajen
turist, kot bi vam gledalci pred TV-ekrani
lahko pripisali. Kako vi vidite svoje delo?
"Moja služba je najbolj absurdna, obscena in najbolj smešna služba izmed vseh.
Kjerkoli na svetu. Obenem pa je to tudi
najboljša možna služba. Delo je naporno in
si velikokrat utrujen. A biti plačan zato, da
potuješ po svetu in srečuješ čudovite ljudi,
vidiš prekrasno naravo in delaš tako raznolike reči - boljšega ni. To mislim zelo resno.
Vse okoli tega dela pa je absurdno in obsceno, ker je nenaravno. Običajno gremo
turisti na desetdnevno pot enkrat na leto
in si enkrat na leto ali celo samo na dve leti
privoščimo daljše počitnice ali potovanja
v daljne kraje. Jaz pa naredim deset takih
poti na leto. Take poti so daleč od doma.
Torej je to smešno. Nebeška služba."
Je vedno tako veselo na krajih, ki jih obiskujete, kot nam to prikazujete v oddaji?
"Tam smo zato, da naredimo 45 minut
programa o potovanju. Načeloma nismo
tam, da bi se zabavali, čeprav se to, da se
ne bi, še ni zgodilo, ampak zato, da delamo. Ker če pridemo nazaj brez posnetkov,
lahko komu 'odleti glava'. Program kot tak
govori o užitkih, čeprav delamo kot norci.
V desetih dneh naredimo toliko, za kar
bi normalni popotniki porabili tri do štiri
mesece. Hitimo, norimo, vstajamo ob sedmih zjutraj, gremo na letalo, nato vozimo
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Kaj bi našli
v Ianovem
nahrbtniku?
Skicirni notes,
denar, potni list,
nekaj rezervnih
oblačil in vozovnico.

pet ur, snemamo, spet vozimo ali letimo,
drug dan enako, vmes planiramo dan ...
Spomnim se prvega potovanja. Takrat
sem se vprašal, ali sem sploh videl kaj te
dežele. Naše delo ni kot potovanje - veščina
in veselje našega dela je, da mora biti na
koncu videti, kot da ni nobenih skrbi, težav
... To je rezultat dela številne ekipe, ki vlaga
ogromno svojega časa in znanja, raziskav,
priprav ... Producent in režiser potujeta
tja že tedne prej in pripravita vse za to, da
izgleda, kot vi potem vidite.
Podobno je kot pri pohištvu - se čudiš, kako
lepo in enostavno je, a izdelovalec potrebuje za izdelavo kosa pohištva veliko znanja,
spretnosti in časa."
V oddaji Globe Trekker vas lahko spremljamo že od leta 2006. Vam na teh poteh
koristi katerakoli izkušnja iz preteklosti,
npr. umetniško oko, ki ga, kot smo slišali,
imate?
"Vse, kar počnem, kamorkoli grem, je kombinacija tega, kar sem počel v preteklosti.
Obiskoval sem tečaj risanja, slikanja in na
vsako pot vzamem papir in svinčnik ter
rišem, skiciram, si zapisujem. Ker sem tudi
igralec, veliko sem igral tudi v dramah, se,
ko je priložnost, pridružujem amaterskim
igralskim skupinam. Moja žena je učiteljica
in skupaj delava predstave za otroke, snemam tudi videe s prijatelji. Ko sem jih neko
obdobje snemal - včasih sem za šalo sebe
zmontiral v kakšen pornografski film -,
predvsem za prijatelje, niti pomislil nisem,
da bi se potegoval za to službo, ker se mi je
že takrat zdela tako smešna in absurdna.
In vse te izkušnje mi danes pridejo še kako
prav. Še več, zdaj ne bi te službe menjal za
nič na svetu."
Pogosto slišimo, kako lep je naš planet
Zemlja, ne le iz perspektive vesolja. Ste
sami kdaj na svojih poteh opazili kakšne
pomembne spremembe v okolju?
"Ko govorim o okolju, nisem prepričan,
da sem kje opazil največje spremembe.
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Obiskal sem ledenike, a tja se nisem več
vrnil, zato sprememb ne vidim. Ljudje pravijo, da se ledeniki talijo, in to je skrb vzbujajoče. Nisem pa prepričan o tem, ker so v
70-ih, ko sem bil mlad, mediji govorili, da
prihaja nova ledena doba pa kako bo vse
znova poledenelo. Zdaj govorijo obratno.
Pri spremembah gre za kombinacijo naravnega pojava in vpliva človekovega izčrpavanja naravnih virov. Večji problem vidim v
izčrpavanju naravnih resursov - v brezglavem izčrpavanju. In če nam enkrat zmanjka
virov energije ..., priznam, sem pesimist.
Čez 15 let nas ne bo več. Razmnožujemo
se kot zajci, preveč nas je na tem planetu.
Vidim le katastrofo. Morda ne že čez 15 let,
morda ne čez 50, ampak za nas ne vidim
prav dobre usode."
Se ljudje bolj ali manj zavedamo dejstva,
da naravni viri izginjajo hitreje prav zaradi
naših potreb po udobju?
"Čeprav smo zdaj, se zdi, vsi povezani z
internetom, lahko imamo več kontrole, več
informacij, več nadzora, je to iluzija. V 70-ih
smo mladi veliko protestirali na ulicah,
proti nuklearni energiji ipd. Danes je dru-
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gače. Hvala bogu pa se tudi sedanja generacija zadnja leta spreminja. Kar, upam, je
le začetek aktivnega državljanstva. V Veliki
Britaniji so zdaj razmere mnogo slabše, kot
so bile med hladno vojno. Vpleteni smo v
cel kup afer, neumnosti, kot so npr. nelegalne vojne. Ampak to skrbi premalo ljudi.
Imeli smo protest milijona ljudi, ampak to
je bil tudi zadnji veliki protest. Všeč so mi
protesti povsod po svetu, kot na primer ta
v Braziliji, ki pa je prišel prepozno. Pred 10,
15 leti bi bil pravi čas za to.
Vlade so barabe, ki bi nas raje pobile, kot
spustile oblast iz rok. Zame so pravi junaki
tisti, ki so začeli upore po svetu, npr. sindikalne in druge, od Kitajske, Afrike, industrijskega dela Anglije. Tam so po mojem prepričanju pravi junaki, ki jih ni več. So izginili
in večinoma nismo nikoli slišali zanje. Bili
so izbrisani in ubiti."
Preidiva k temi tokratne priloge - vodi.
Imate za bralce kakšno zanimivo zgodbo
o njej?
"Ko sem šel v Etiopijo, sem imel v sebi najprej sliko iz 80-ih - o suši in lakoti, depresiji,

bilo pa je ravno nasprotno. Etiopija sta dve
deželi v eni. Na severu je veliko gorovij in
nikoli nisem videl toliko vode kot tam. To
me je presenetilo. Južni del pa je tak, kot si
predstavljamo afriške ravnine - suh.
Drugih zgodb o vodi nimam, imam jo pač
rad. Do vode imam romantičen odnos.
Rad imam hladne kraje, rad sem v arktičnih
predelih, kot je Grenlandija, rad gledam
ledenike, rad sem znotraj polarnega kroga.
Uživam, ko gledam ledenike, zmrznjeno
vodo ...
Tudi v Angliji te prevzame že, če greš po
mostu čez Temzo. Voda ima vpliv na ljudi.
Je čudovit element.
Mislim, da ljudje na poti ne porabijo toliko
vode kot doma, kjer si ustvarjamo svoj
kotiček udobja, ker so večino časa mobilni
in uporabljajo le najnujnejše. Naj vam
povem o konceptu med mojim odraščanjem. Takrat je voda iz steklenice veljala
za nekaj nepojmljivega in sam še danes ne
razumem koncepta ustekleničene vode,
še zmeraj ne kupujem ustekleničene vode,
ker tega pač ne razumem. Razumem lahko

"Moje poti
pripovedujejo
o tem, kako
poceni preživeti
in se pri tem
umazati - to mi
je tudi všeč."
blata, v raztrganih oblačilih - takrat sem se
vprašal, kaj tam počnemo. Seveda, gradimo mostove, ozaveščamo, a zavedanje se
začne doma.
V Angliji npr. imamo še vedno razredni sistem, pa se vlada pretvarja, da ga ni. Razlike
med revnimi in bogatimi so povsod. In tega
ne smemo spregledati. Tega se moramo
zavedati. Dogaja se v vaši ulici, za vogalom. Vsak, ki si lahko privošči vozovnico za
letalo, je bogat. 95 odstotkov zemljanov
pa lahko le sanja o potovanju, o potovanju
z letalom. To je luksuz manjšine, elite, če
smem."

sicer, da jo ponekod v tujini kupiš iz preventivnih razlogov. Ko grem v restavracijo in
mi ponudijo ustekleničeno vodo, to zavrnem in naročim vodo iz pipe, zaračunajo
mi jo pa kot steklenico vina. Mislim, da bo
potrebna cela generacija, preden se bo kaj
zares spremenilo."
Voda, pa tudi drugi naravni viri, počasi
pohaja. Obenem smo največji onesnaževalci tega vira prav ljudje. Kaj menite o
tem?
"Malo bolj se moramo začeti zavedati.
Ker naslednja vojna bo za hrano in vodo.
Nisem prepričan glede energije, a prepričan sem, da bosta voda in hrana razlog
naslednjega konflikta. Nekje sem prebral,
da podjetja trdijo, da je voda dobrina, ki se
kupuje in prodaja. In spomnil sem se Indije,
kjer je Coca-Cola pred 20 leti postavljala
polnilnice pijač ter izrabila toliko vodnih
virov, da so domačini ostali praktično brez
vode, hkrati pa so jim onesnaževali tudi
reke. To je sramota. Biti moramo ozaveščeni, hkrati pa potrebujemo izdelke, ki nam
bodo pomagali. Vodo, s katero se umivamo, bi lahko npr. uporabili za splakovanje

straniščnih školjk. Zavedam se, da moramo
ustvarjati nove produkte, a zavedanje o
pomenu naravnih virov je še bolj pomembno. Ljudje postajajo malodušni in jezni,
ko gledajo, kako si lahko bogati privoščijo
marsikaj. Afera nastane, ko se kaj velikega
zgodi v bogati državi ali v ZDA, v Nigeriji,
kjer se to dogaja vsak dan, pa nikogar ne
gane. Potrebujemo ljudi, ki bodo pisali
primerne zakone. Koliko podjetij npr. pušča
luči prižgane tudi čez noč, pa ni nikomur
nerodno. Veliki bi morali postati bolj občutljivi in skrbni glede porabe vode, elektrike
... A podjetja se potrudijo le, ko zaznajo, da
bi lahko kaj izgubila. Ujeti jih moramo na
delu, ker sami od sebe ne premorejo toliko
posluha za naš planet."
Vrzel med revnimi in bogatimi. Kje se torej
lahko naučimo več o našem planetu?
"Le odpreš oči in se učiš. Tudi doma. Tu bi
morali začeti. Razlika med revnimi in bogatimi je zelo očitna v Indiji. Povsod se vidi:
na ulicah, obrazih ... Tam sem moral delati
poskočno potovalno oddajo, hkrati pa
gledati bedo. Na Madagaskarju, kjer ljudje
nimajo strehe nad glavo, živijo v kočah iz

Nikoli vas nismo videli potovati po Sloveniji
v vaši TV-oddaji. Imate to v načrtu?
"Ne še, ker imam zadnje čase veliko dela
na Kitajskem in vzhodni Aziji za TV-postajo
Discovery Asia. Najbrž še nekaj let ne pridemo v Slovenijo. Iskreno pa, kdo ve ... Lahko
da me že jutri pokliče vaša turistična zveza
in izrazi željo, da bi poročali o tem, kaj
se dogaja pri vas. In jaz bom tam v nekaj
sekundah. Ni pa vedno tako."
Nihče ne more svetovati o tem, česa ne
smemo pozabiti, ko gremo na pot, bolje
kot vi. Vaš prvovrstni namig je?
Zdrava pamet!
"Sicer pa zanimivo vprašanje, saj je, kot da
bi me vprašali, kaj je sveti gral potovanja.
Kaj je tista ena reč? Smešno je, ker tega ni,
to ni multipraktični švicarski nož, s katerim
si praskaš ušesa, režeš hrano in ki te brani
pred žeparji. Predlagam, da pozabite na
vse in potujete. Kupite vozovnico, vzemite potni list, rezervna oblačila, denar in
pojdite. Potujte z malo prtljage in nekaj
toaletnih pripomočkov. Najtežja stvar
pri potovanju je kupiti vozovnico. Sliši se
absurdno in absurdno enostavno, ampak
je res. Ko enkrat kupite vozovnico, ne
morete več drugega kot iti. Morate na pot.
Potovanje je povezano s strahom, sploh
če potuješ sam. Strahom pred neznanim.
A ko kupiš vozovnico, strah gor ali dol,
moraš na pot."

13

Vojna
za vodo

VILI GRDADOLNIK,
USTANOVNI ČLAN DRUŠTVA
PLANET ZEMLJA

Če je bila za človeški razvoj v 20. stoletju
najpomembnejša energija, potem bo v 21.
stoletju gotovo voda. To trdijo mnogi znanstveniki in aktivisti, kot je Tomo Križnar.
Priznam - mnogo pametnejši in bolj ozaveščeni od nas preostalih sedem milijard.
Da se bitja, v dveh tretjinah sestavljena
iz te preproste, a neverjetno pomembne
kemične spojine, šele zdaj počasi začenjajo
zavedati te najpomembnejše sestavine
svojih teles, je skoraj ironično.
Človeška vrsta se seveda, tako kot preostali
živalski svet, dobro zaveda pomena vode
ves čas svojega obstoja. Navsezadnje so
tudi civilizacije nastajale ob vodnih virih. A
hkrati se zdi, da smo se zadnjih nekaj kratkih desetletij dva milijona let trajajočega
razvoja navzeli prevzetnosti in razmišljanja,
da nam je v naravi vse na voljo v neizmernih količinah. Kot vrhunski plenilci tega
planeta smo zadnja desetletja dokazovali,
da preživetje najmočnejšega velja tudi za
lastno vrsto. Če smo včasih z začudenjem
opazovali živali, ki ob pomanjkanju pustijo
pomreti mladiče, da bi ohranili možnost
preživetja spolno zrelim, ali se zgražali, ker
so v antičnem Rimu nezaželene otroke
metali v smeti, so danes tisti z globalno
močjo sposobni uničevati cela mesta ali
pokrajine, zato da kopičijo presežke zase.
Tudi z odtegovanjem pravice do vode.
Spomnite se takih zgodb, ko si boste naslednjič privoščili kakšno popularno osvežilno
pijačo.
Zadnja desetletja nam intenzivno "prodajajo" famo o učinkovitosti zasebnega
upravljanja premoženja. To "učinkovitost"
poskušajo na različne načine prenašati tudi
na najbolj vitalne vire za preživetje vrste.
In voda je med njimi najpomembnejša.
Pri tem si je treba zastaviti vprašanje, ali
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gre res za učinkovitost, ki je koristna za
človeško vrsto in njen obstoj. Ta fama se
je namreč vse od leta 2008 razblinjala kot
mehurček. Svetovna gospodarska kriza po
svojih posledicah za navadne ljudi, davkoplačevalce, pač ni bila nič drugega kot
legalizirana globalna kraja tisočev milijard.
In to mnenje bom spremenil šele, ko se
bo ta denar pojavil spet v malhah, ki jih s
svojim trdim delom polnijo navadni ljudje.
Po mojem ne gre za učinkovitost, ampak
zgolj in samo za plenilski nagon. In tega ne
pišem kot očitek.
Ali je potem res upravičeno, da te upravljavce, ki bi jih marsikdo poimenoval
tatove, pooblastimo tudi za upravljanje ob
energiji edine potrebne sestavine, ki zagotavlja obstoj življenja na osnovi ogljikovih
spojin? Si res lahko kot vrsta privoščimo,
da bi se z vodo zgodilo enako kot z denarjem, energijo ali hrano? Da bi ta peščica
spremenila svoj odnos do kopičenja virov
na račun drugih, ne gre računati. Morda
smo plenilske gene, ki jih kot živalska
vrsta nosimo v sebi, preveč zanemarjali.
Zelo nerad, a vendar se skoraj strinjam s
pesimisti, ki pravijo, da nas po vojnah za
vire energije čakajo vojne za vodo. Teh
niti najbolj glasni piarovci ne bodo mogli
"zapakirati" v vojne religij, niti za konflikt
različnih civilizacij. Pomenila bo boj za
preživetje vrste. Ali se bodo bojevale z
orožjem ali kako drugače, pa je pravzaprav
nepomembno. Vsekakor bi žrtve lahko šteli
v milijardah in gotovo bomo med njimi tudi
mnogi od nas.
Pa pomislite tudi na to, ko boste razmišljali
o tem, ali je smiselno varčevati s pitno
vodo. Tudi takrat, ko boste desetine litrov
pitne vode spustili po ceveh, da spere vaše
sanitarije.

Znani o naravnih virih
Miha Deželak, producent pri Radiu 1: "Najprej bi rad poudaril, da se zelo zavedam, da
bosta voda in zrak v bodoče tudi pri nas omejena naravna vira, trenutno pa imamo veliko srečo, da
imamo še vedno dokaj čist zrak ter res dovolj pitne vode. Definitivno je treba z njima varčevati oz. trajnostno ravnati že danes ter se morebitne izgube ali omejitve teh dveh dobrin zavedati že zdaj. Moram
priznati, da sem pri varčevanju vode žal malo malomaren pri tuširanju in me žena kar pogosto opozarja
na to. Vse tri otroke pa vzgajava v smeri, da je treba varčevati z vodo, in jih učiva osnovnih pravil, kot je
zapiranje vode med tuširanjem, pri umivanju zob si jo za splakovanje natočijo v lonček ipd. Z vodo najbolj
varčujemo na dopustu, na morju, kjer imamo prikolico v kampu, ker je dokaj omejena in so pogosta
sušna obdobja ter regulacija porabe. Tam vodo uporabljamo npr. za umivanje rok, potem uporabimo še
za zalivanje rož, za čiščenje površin ter sanitarno vodo. Na morju res delujemo najbolj ekološko, verjetno
tudi zato, ker imamo več časa za razmišljanje, počasnejši tempo ... Tudi vode v plastenkah doma ne
kupujemo nikoli, dokler imamo toliko pitne vode, jo vedno natočimo v bidone ..."

Alenka Gotar, pevka: "Glede vode moram priznati, da sem kar velik potrošnik, predvsem iz higienskih razlogov. Seveda pa na vodo zelo pazim, še posebno v tem letnem času, ko je dolgotrajna suša
in se kaže problem s pomanjkanjem vode. Tako zdaj na primer avtomobila ne perem, tudi če je zelo
umazan, saj se pri tem porabi res velika količina vode. Zdi se mi popolnoma neodgovorno od posameznikov, ki svoje avtomobile kljub opozorilom redno perejo, nekateri celo ponoči, naskrivaj ... Tudi to
sem že videla! Naj ob tem omenim, da se mi zdi katastrofalno in nesprejemljivo, da bi bila voda privatizirana, saj je to naravna dobrina, ki bi morala biti dostopna vsakemu, in ne omejevana z denarjem."

Alenka Jeraj, predsednica skupine Globe v DZ RS: "Doma upoštevamo najbolj
enostavne in osnovne stvari, ki so nam znane že od nekdaj, torej zapiramo pipo med umivanjem zob
in tuširanjem, prav tako zbiramo deževnico za zalivanje vrta. Rezervoarje napolnimo v deževnem
obdobju in imamo potem zalogo za celo poletje, seveda zalivamo zmerno, kolikor je minimalno treba.
Kot predsednica skupine Globe v parlamentu pa se trenutno ukvarjam predvsem z vizijo, da bi Eko
sklad spodbujal ljudi ter subvencioniral investicijo v preureditev infrastrukture, da za uporabe sanitarne vode ne bi uporabljali pitne vode. Konec septembra pripravljamo tudi posvet o vodi, kjer bomo
obravnavali celostno problematiko, primerno izkoriščanje, varovanje vode ..."

Gianni Rijavec, pevec: "Voda je vsekakor pomemben naravni vir za življenje in zato moramo
skrbeti za njeno čistost. Živim v kraju (Trnovo pri Gorici), kjer imamo poleg vode iz vodovoda tudi
kapnico. Ker je Trnovo tipična kraška vasica, je bila nekoč, preden je bil narejen vodovod, kapnica edina
voda na Trnovski planoti. To pomeni, da se je zbirala v vodnjakih ali po domače v štirnah. Tudi danes
skrbimo za to, da je ta voda, ki je odlična (ker ne vsebuje rudninskih snovi) predvsem za pranje, čista."
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» Preudarni potrošnik

Pijmo zdravo
poletni vročini in športnih aktivnostih
Redno pitje zadostne Ob
je zaradi dodatnega potenja potreba po
količine vode poveča tekočini še toliko večja. Je pa seveda za
mnogo prijetneje popiti kozarec,
našo zbranost, psihič- marsikoga
dva ali tri vode z okusom, kar sicer lahko
no in telesno kondici- zadosti potrebni dnevni količini vnosa tekočine. Vendar z uživanjem aromatizirane
jo ter odpornost proti vode trošimo več denarja in hkrati v telo
vnašamo nepotrebne, prazne kalorije in
boleznim. Prav tako
aditive.
pomaga premagovati
stres in glavobole, po- Kozarec vode z okusom
2 žlički sladkorja
skrbi pa tudi za lepšo ali
Telo potrebuje vodo, vendar to ne vključuje
kožo. Kljub splošno
vode z okusom, trdijo znanstveniki, saj
ta vsebuje ogromno količino sladznanemu dejstvu, da lahko
korja. V enem decilitru vode z okusom je
za zdravje organizma prisotnih kar pet gramov (ena čajna žlička)
sladkorja, v pollitrski plastenki torej priblipotrebujemo od 2
žno pet čajnih žličk, kar pomeni tretjino
do 2,5 litra tekočine, priporočenega dnevnega odmerka sladkorNajpogostejša in najvidnejša posledica
večina otrok, najstni- ja.
rednega uživanja umetnih brezalkoholnih
pijač je tako povečanje telesne teže.
kov in odraslih popije premalo vode. S Vode z okusom precej vplivajo tudi na
zdravje zob, zato bi se jih morali otroci
hrano v telo običajno še posebno izogibati. Poleg tega v prosti prodaji najdemo kar nekaj pijač, ki
vnesemo približno
uporabljajo zdravju nevarne in škodljive
en liter tekočine, pri dodatke, največkrat označene z oznako E.
vodi z okusom tako najdemo
metabolizmu nastane VE211marsikateri
- natrijev benzoat, ki je na rdeči listi.
dodatnih 2,5 decilitra Izogibati se je treba še oznakama E950
kalij) in E951 (aspartam). Kljub
vode, preostanek, 1,5 (acesulfam
vsemu pa je nekaj E-jev tudi nenevarnih,
do 2 litra, pa moramo na primer jabolčna kislina, ovseni gumi,
vitamini ... V zadnjem času na tržišče
v telo vnesti s pijačo, kalcij,
prihajajo tudi mnogi napitki, ki oglašujejo
dodano zdravo sladilo iz rastline stevija.
najbolje z navadno
Sladilo je zelo sladko in brez kalorij ter ne
vodo.
vsebuje ogljikovih hidratov, vseeno pa sta

BARBARA BOH

potrebni pozornost in previdnost, saj pijače še vedno vsebujejo tudi druge dodatke.
Vsebnost (ne)škodljivih aditivov lahko že
pred nakupom informativno preverite na
http://www.ninamvseeno.org/, vsekakor
pa poglejte etiketo in preverite deklaracijo,
preden položite izdelek v nakupovalno
košarico.

Najboljša je tista iz pipe
V Sloveniji se lahko pohvalimo, da je naša
pitna voda ena najbolj kakovostnih, poleg
tega je imamo največ v Evropi. Tako lahko
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(Arhiv Večera)

brez zadržkov rečemo, da je najboljša pijača ravno voda iz pipe, ki vas bo zagotovo
tudi najbolj odžejala. Je sveža, okusna,
vsebuje minerale, ki so pomembni za normalno delovanje človeškega telesa, in ne
vsebuje dodatkov (aditivov, konzervansov
in ekstraktov). Poleg tega je tudi najcenejša, saj je voda, ki jo kupimo v trgovini, tudi
do tisočkrat dražja.
Zdravniki in zobozdravniki vam naštejejo
vsaj deset razlogov, zakaj piti navadno
vodo:
1. Ker je najlaže dostopna, najcenejša in jo
imamo skoraj vedno pri roki. Niti v trgovino nam ni treba, priteče nam iz pipe.
2. Ker zares odžeja. Čaj, kava in druge umetne pijače povzročajo še večjo žejo.
3. Ker zagotavlja dobro hidracijo organizma
in s tem dobro počutje.
4. Ker postane z rednim pitjem vode mehanizem žeje v telesu učinkovitejši.
5. Ker redno pitje vode poveča našo zbranost, odpornost proti boleznim.
6. Ker pripomore k boljši psihični in telesni
kondiciji.
7. Ker deluje proti stresu in ker zaradi njenih učinkov boljše spimo.
8. Ker pripomore k dobremu videzu, tudi
lepši koži.
9. Ker pozitivno vpliva na zobe in ustno
votlino.
10. Ker ne redi.
(Vir: Marta Škapin, dr. dent. med.)

Pripravite si
domačo sadno vodo
Če nam navadna voda ne tekne, si lahko
vodo z okusom enostavno pripravimo
sami. Najhitrejši in najpreprostejši recept
je voda z okusom limone ali limete. Če je le
možno, uporabimo sok ekološko pridelanega sadja in v vodo za intenzivnejši okus
narežimo še nekaj rezin sadeža, ki jim po
želji dodamo nekaj stlačenih listov mete
(črne, limonine ali navadne) ali drugega
priljubljenega zelišča, ki uspeva na vrtu,
balkonu ali okenski polici. Odlična poletna
osvežitev so tudi razni sadni kompoti ter
bezgovi ali drugi domači sirupi. Kam shraniti doma narejeno vodo z okusom, ko greste
na pot ali izlet, danes ni več problem, saj je
izbira privlačnih plastenk in steklenic iz varnih ter zdravih materialov res velika. Tako
boste zagotovo prihranili nekaj evrov, poleg
tega pa pili kakovostnejšo in bolj zdravo
vodo z okusom. Ne nazadnje pa boste s
tem tudi manj obremenjevali okolje, ker se
boste izognili nepotrebnemu nakupu plastenk, ki jih po uporabi zavržemo.
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» Karavana varne kemije

Pitna voda
je živilo
V Sloveniji še vedno
obstaja precej majhnih vodovodnih
sistemov, zgrajenih
okrog leta 1970, ki so
jih prebivalci gradili
sami in jih nekateri
še vedno upravljajo. Na splošno velja
mišljenje, da je pitna
voda v teh sistemih
slabša, kar pomeni,
da je v njih pogosteje
ugotovljena mikrobiološka neskladnost.
Vendar je treba poudariti, da je voda
v teh sistemih večinoma brez priprave,
takšna, kot priteče
iz zemlje. Ustrezen
nadzor nad manjšimi vodovodnimi
sistemi bi torej omogočil ohranitev sistemov oskrbe z vodo,
ki niso zanemarljivi.

18

Voda na večjih vodovodnih sistemih se
skoraj vedno distribuira do uporabnikov
prek procesa filtracije, ultrafiltracije,
UV-žarčenja, dezinfekcije, predvsem s klorovimi preparati, in še bi lahko naštevali.
Uradna definicija pitne vode zdravstvenega inšpektorata ministrstva za zdravje
pravi: "Pitna voda je voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena
pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge
gospodinjske namene, ne glede na njeno
poreklo in na to, ali se voda dobavlja iz
vodovodnega omrežja iz sistema za oskrbo s pitno vodo, cistern ali kot predpakirana voda, ter vsa voda, ki se uporablja za
proizvodnjo in promet živili. Cilj predpisov
na področju zdravstvene ustreznosti pitne
vode je varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi vsakršnega onesnaževanja vode
z zagotavljanjem, da je voda, namenjena
za prehrano ljudi, zdravstveno ustrezna in
čista."
Pa pojdimo lepo po vrsti. Kaj pomeni pitna
voda v prvotnem stanju? To je voda, ki priteče iz zemlje, takšna, kot je, brez filtracije
ali dezinfekcije ali drugih načinov priprave
pitne vode. Takšna voda je, če je zdravstveno ustrezna, najboljša. Zdaj smo pa tam.
Kakšna voda je zdravstveno ustrezna?
Zelo obsežna zakonodaja zavezuje upravljavce pitne vode, da zagotovijo zdravstveno ustrezno pitno vodo. Ta ne sme
vsebovati nobenih bioloških, fizikalnih in
kemičnih agensov, ki bi lahko pomenili
nevarnost za zdravje ljudi.
Kateri so biološki dejavniki tveganja?
Najbolj pogosti so različne bakterije, virusi,
paraziti in drugi. Prisotnost nekaterih bakterij v pitni vodi lahko povzroči tako imenovane hidrične epidemije. Kazalci epidemij
so driska, slabost, bruhanje, lahko vročina,
krči v trebuhu ... Zaradi stroge zakonodaje
in učinkovitih inšpekcijskih nadzorov je
epidemij, povzročenih s pitno vodo, v
Sloveniji zelo malo. Okužbe s pitno vodo,
povzročene z mikrobiološkimi agensi, so
akutne, izbruhnejo hitro in navadno tudi
hitro minejo. Bolj ogroženi so majhni otroci
in imunsko oslabeli ljudje.

(DJD.DE)
Za preprečitev okužb s pitno vodo so
pomembni preventivni ukrepi ter ustrezno
in hitro obveščanje uporabnikov pitne
vode, če pride do onesnaženja. Žal se
danes še vedno največ govori in najstrože
nadzira mikrobiološka ustreznost pitne
vode.
Mikrobiološko varnost pitne vode smo
dosegli s preventivnimi ukrepi, ki preprečujejo razmnoževanje bolezenskih klic v vodi.
Poleg lastnega nadzora, ki ga mora skrbno
izvajati vsak upravljavec s pitno vodo, za
nadzor skrbi tudi država s t. i. monitoringom pitnih vod. O kakovosti pitne vode je
treba tudi poročati v EU.
Že omenjeni zdravstveni inšpektorat skrbno preverja stanje pitne vode. Priporočilo
je, da naj bi se v vodovodni sistem distribuirala pitna voda v surovem stanju. Žal pa ta
vedno ne ustreza kriterijem in je potrebna
predpriprava pitne vode. Sistemov in preparatov za pripravo je veliko, kateri se uporabljajo, je odvisno od stanja surove vode.

Prvinska, živa
ali onesnažena voda?
Voda, ki priteče ali jo črpamo iz določenega vodnega vira, je živa, nanjo vplivajo
različni dejavniki (vremenske razmere,
vpliv gradnje, paša …), večinoma vedno
malo drugačna. Vse, kar je naravno, se
vedno spreminja. Mi pa želimo, kot vse

stvari v življenju, da je pitna voda vedno
enaka: brez barve, vonja, brez priokusa,
zdrava in da v vsakem trenutku priteče iz
pipe v neomejenih količinah. Najbrž smo
malo preveč zahtevni, če upoštevamo,
da po drugi strani dopuščamo, da vodo
onesnažuje intenzivno kmetijstvo s kemijskimi pripravki, ki se nemoteno stekajo v
podtalnico, s polivanjem gnojevke. Pitno
vodo onesnažujejo industrija, gosta naselitev prebivalcev in še marsikaj. Vsega tega
se moramo zavedati, preden pričakujemo,
da bomo vedno, tudi v bodoče, imeli na
razpolago neomejene količine zdravstveno
ustrezne vode.

Čiščenje onesnažene vode
Glede mikrobiološke varnosti pitne vode
smo v Sloveniji dosegli visoko raven in
hidrične epidemije so zelo redek pojav.
Večjo in bolj dolgoročno težavo povzročajo kemijska onesnaženja pitne vode.
Zakonodaja sicer določa dolg spisek kemikalij, ki jih je treba preverjati v pitni vodi
in ki tam ne smejo biti, vendar obstaja še
vedno možnost, da voda vsebuje sicer
majhne količine kemikalij, ki jih ne zaznamo, lahko pa v povezavi z drugimi kemikalijami povzročajo hude težave. Težava pri
prisotnosti kemikalij v zemlji in posledično
v pitni vodi je, da jih iz zemlje ne moremo
preprosto odstraniti. Ko so tam enkrat
prisotne, ostanejo zelo dolgo, lahko dese-

tletja. Na tem področju smo Slovenci šibki.
Čiščenje kemijsko onesnažene pitne vode
je namreč dolgotrajen proces z majhnimi in
počasnimi učinki.

Zakaj je pitna voda živilo?
Pitno vodo kot živilo obravnava naša zakonodaja. Za ravnanje s pitno vodo velja vsa
zakonodaja, ki velja za živila, in še precej
dodatne zakonodaje.
Voda je živilo, ker jo pijemo, ker sodeluje
pri procesih presnove, ker je nujna za življenje. Pitna voda je udeležena tudi pri vseh
procesih priprave hrane: pri pranju živil,
postopkih obdelave (kuhanje) in čiščenju.
Marsikje v procesu proizvodnje živil je
zelo pomembna sestavina (na primer v
pivovarnah, mesnopredelovalni industriji,
proizvodnji sokov in mnogih drugih). Z
zdravstveno oporečno pitno vodo lahko
okužimo sicer zdravo hrano med procesom
priprave. Zato je pitna voda najstrože nadzirano živilo.

Z vodo se moramo
naučiti skrbno ravnati
• Povprečna dnevna poraba pitne vode v
Evropi znaša 200 litrov na prebivalca, v
ZDA 425 litrov, v Palestini 70, Hindujci je
porabijo 40 litrov.
• 95 odstotkov vse vode, ki jo porabimo

v gospodinjstvu, kemično onesnažimo z
detergenti, čistili, belili.
• Če pustimo teči vodo ves čas, ko si umivamo zobe, steče v prazno približno 20
litrov vode.
• V stranišču porabimo več pitne vode kot
kjerkoli drugje v stanovanju.
• Zaradi onesnaženosti vod kar 25 odstotkom rib grozi izumrtje.
• Medtem ko čakamo, da iz pipe priteče
dovolj mrzla voda za pitje, steče v prazno
približno 12 litrov vode.
• Vsako leto v svetu zaradi pomanjkanja
vode, slabih higienskih razmer, pomanjkanja sanitarij umre približno 6000 otrok.

Zakonodaja
s področja pitne vode:
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
ZZUZIS (Ur. list RS, št. 52/00, 42/02 in
47/2004), Zakon o vodah ZV-1 (Ur. list RS,
št. 41/04), Pravilnik o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06),
Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. list RS, št. 64/04 in
5/06), Uredba o vodovarstvenem območju
za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega
polja (Ur. list RS, št. 120/04 in 7/06).
(I. M.)
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» Karavana varčne energije

Kapnica: voda, ki nam je n
pomenljiv je podatek, da se je cena
Poletja so vedno bolj vroča in suha, zalivaKapnica je bila dolga Precej
vode, ki še pred nekaj desetletji skorajda ni
nje vrta je nuja, zato se poraba vode enorstoletja celo sestavni bila omembe vredna v Sloveniji, ki je zelo mno dviguje. Kaj je lahko bolj primerno kot
s potoki, rekami in izviri, od
deževnica, s katero lahko namakate povrdel arhitekture na po- prepredena
druge polovice osmega desetletja do danes tnine! Namakanje vrta z mehko deževnico,
podražila v povprečju za kar 350 odstotbrez vodnega kamna, bo vašim rastlinam
sameznih območjih
kov. Zgolj za primerjavo navedimo, da se
še posebno ustrezalo. Tako bo vrt v razcveSlovenije. Na prvem je v tem času cena goriva, ki jo navadno
tu, vaša pitna voda pa prihranjena.
zelo natančno in velikokrat
mestu so to domačije spremljamo
Tudi pri čiščenju lahko z deževnico prispecelo incidentno, dvignila le za slabih 150
na Krasu, kjer je zara- odstotkov, in to kljub ekološkemu davku. vate k manjši porabi pitne vode, predvsem
pa porabite manj čistil in s tem prihranite.
Pa je voda, če malo pomislimo, precej bolj
di sestave tal, v kaRaba deževnice prihrani denar. Je že tako,
pomembna za naš vsakdan kot gorivo, o
da se ljudje v veliki večini navdušimo za
katerem
so
nekateri
prepričani,
da
je
še
tero deževnica takoj
nekaj, ko s tem privarčujemo, oziroma
vedno povsem na vrhu dobrin, ki so neobponikne, dokajšnje
obratno, se nečemu z lahkoto odpovemo,
hodne. Tudi napovedi in trendi niso nič kaj
če za to po nepotrebnem trošimo relativno
bolj obetavni: cene vode v Evropski uniji so
pomanjkanje pitne
kar precej denarja.
visoke in bodo še naprej naraščale.
vode, pa tudi tam,
Kazni
Deževnica
kjer so padavine
Očitno ljudje še slabo poznajo alternative
Znano je, da je deževnica mehkejša od
razporejene precej
ali pa je pitna voda še vedno prepoceni, saj
pitne vode. Zaradi tega vsebuje manj
neenakomerno.
sicer ne bi bili učinkoviti ukrepi, ki grozijo
mineralov, ki se lahko izločajo. Z uporabo

PRIPRAVIL
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deževnice lahko zato prihranite pri pralnem
prašku, izboljšate učinek pranja, vaš pralni
stroj pa ne bo več trpel zaradi vodnega
kamna.

s kaznimi, če jih ne upoštevamo - v kar
nekaj evropskih državah je tako v poletnih
mesecih za zalivanje vrtov zagrožena
visoka denarna kazen. Zaradi podnebnih

narava ne zaracunava
Znano je, da je
mehdeževnica meh
kejša od pitne
vode. Zaradi
tega vsebuje
manj mineralov,
ki se lahko
izločajo.
sprememb, ki so vse bolj opazne, in zaradi
vedno daljših ter vročih sušnih obdobij je
samo vprašanje časa, kdaj bodo tak zakon
sprejeli tudi pri nas.

Zbiralniki
Prav zanimive so zagotovo izkušnje mestne
občine Celje, kjer so se odločili, da bodo
spodbujali bolj smotrno porabo deževnice.
Pričakujemo njihove odgovore in rezultate,
ki jih dosegajo, ter koliko se približujejo
ciljem, ki so si jih zastavili.
Na spletnih straneh je sicer za posamezna
gospodinjstva že kar precejšnja ponudba
najrazličnejših zbiralnikov oziroma rezervoarjev za deževnico. Rewatec so na primer
izdelani iz pristnega živilskega polietilena; v
študiji LGW Veitshöchheim v letu 1997, ko
so preizkusili kar 44 zbiralnikov deževnice,
so raziskave kakovosti vode pokazale, da so
vrednosti pri zbiralnikih iz plastične mase
celo ugodnejše kot pri betonskih cisternah.
Boljša kakovost vode je bila posledica dejstva, da imajo gladko površino in se nanjo
ne prijema umazanija, in dejstva, da se
sestavni material ne izloča v vodo.
Podjetje Mesec, d.o.o., iz Ljubljane je med
podjetji, ki so specializirana za izdelke za
čiščenje vode. S prodajo filtrov in kasneje
sistemov ter s celotnim inženiringom
čiščenja vode se ukvarjajo že več kot 15 let.
Direktor in lastnik Bojan Mesec je za medije že večkrat pojasnil, da so se v podjetju
najprej usmerili v čiščenje vode in reševanje težav, ki nastanejo zaradi prisotnosti
apnenca v vodi, razvoj povpraševanja in
ponudbe pa jih je sam po sebi usmerjal tudi
v širjenje izdelkov, ki jih ponujajo strankam.

Glede kapnice pa je povedal: "Kapnica
kot edina voda v objektu najprej zahteva
predfiltracijo na vstopni cevi v cisterno,
da fizično odstranimo določene nečistoče
in trde delce ter preprečimo gnitje usedline v vodi. Potem vodo preko hidroforne
črpalke pripeljemo v objekt. Za hidroforno
črpalko vgradimo osnovni filtrirni sistem,
ki bo ustavil netopne delce v vodi. Ta je
lahko samočistilni avtomatski. Drugo pa je
mikrobiološka ustreznost vode, saj kapnica
mikrobiološko ni varna voda. To zagotovimo z ustreznim filtrirnim sistemom
(s kartušnimi filtri) in z dezinfekcijskim
UV-sistemom, ki je primeren za celotno
hišo. Tako dobimo varno vodo. Obstajajo
pa pravila o tem, kako zagnati sistem in
kako poskrbeti za letno vzdrževanje. Ob
zagonu je treba cevi ustrezno dezinficirati.
UV-dezinfekcija je namreč točkovna dezinfekcija. Če je voda na določeni točki neoporečna, bo taka tekla tudi po ceveh, če pa
pride v ceveh do onesnaženja, je treba cevi
dezinficirati. To naredimo navadno enkrat
ali dvakrat letno."
Iz povedanega sledi, da lahko to vodo
uporabljamo tudi za umivanje in celo za
pitje. Kaj pa, če jo uporabljamo samo
kot sanitarno vodo? Povsem enako, trdi
Bojan Mesec in doda, da v tem primeru ni
potreben dezinfekcijski UV-sistem. Če vodo
namreč uporabljamo kot sanitarno in tudi
v kuhinji, potem moramo v kuhinji namestiti še ustrezen sistem Aqua Kristal, ki ima
v sebi kapilarno ultrafiltracijsko membrano,
neprepustno za viruse in bakterije. Tako
imamo potem po besedah Bojana Mesca
v kuhinji popolnoma neoporečno vodo za
pitje.
Še marsikaj je možno najti na spletnih
straneh, marsikateri odgovor nam lahko
dajo usposobljeni prodajalci v specializiranih trgovinah, velikokrat se zgolj čudimo,
ko naletimo na možnosti in naprave, za
katere še nismo niti slišali ali pa ne vemo
prav nič, kako delujejo in kaj prinašajo. Na
primer filter ionizatorja vode: večstopenjska filtracija iz vode odstrani klor, organska
onesnaženja, hormone, kloroform, trihalometane, PCB, azbest, svinec, težke kovine,
pesticide, nitrate in bakterije. Aktivno
oglje v filtru je impregnirano s srebrom, ki
zagotavlja baktericiden in bakteriostatičen
učinek - preprečuje obstoj in razvoj bakterij.

Filter ionizatorja vode se menja na 10.000
litrov oz. 12.000 litrov vode ali enkrat
letno, cena filtra ionizatorja vode pa je 50
do 100 evrov.

Vendar …
Vsak posameznik ima svoje želje, strahove
in nezaupljivosti do drugačnih rešitev in
sprememb. Seveda je kar nekaj vprašanj,
na katera si mora vsak odgovoriti, in kar
nekaj vprašanj, katerih odgovori morajo biti
popolnoma jasni. Izračunati si moramo,
kolikšno količino kapnice lahko pričakujemo v povprečnem letu, koliko bi nas stalo,
če bi želeli kapnico zbirati zgolj za zalivanje
vrta in čiščenje dvorišča, in koliko, če bi
želeli to vodo uporabiti tudi kot sanitarno
vodo. Za to so potrebni že strokovnjaki,
zato vas v naslednji številki Zelenega
Večera čakajo odgovori strokovnjakov, ki
smo jim v vašem imenu postavili številna
vprašanja.

Uporaba v gospodinjstvu
Kako se je deževnica obnesla v gospodinjstvu? Različne raziskave, na primer
v Mestnem vodovodu v Hamburgu, so
jasno dokazale, da z uporabo deževnice v hiši po higienskih kriterijih ni bilo
ugotovljene nobene razlike. To potrjuje
tudi nemško strokovno združenje za
uporabo prečiščene vode in deževnice.
Predpostavka je seveda sistem, ki ustreza aktualnim tehničnim standardom.

Primerna alternativa
Poglejmo nekatere povsem preproste
izračune, ki nam bodo dovolj nazorno
pokazali, kako nemarno ravnamo s
pitno vodo. Recimo splakovanje straniščne školjke - ena oseba porabi pri
toaleti vsak dan 45 litrov dragocene
pitne vode. Štiričlanska družina torej
180 litrov, kar znese na mesec 5400
litrov in na leto 65.000 litrov. Povsem
po nepotrebnem za to uporabljamo
pitno vodo, ki je vedno bolj iskana,
redka in draga. Deževnica oziroma
kapnica je v tem primeru prav posebno
primerna kot alternativa.
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Bobova kuhinja
V poletnih mesecih naše telo
že samodejno
potrebuje drugačno prehrano kot
v hladnih dneh.
Pripravi ribjih jedi
se marsikdo izogiba, saj velja, da so
ribe dražje in manj
hranljive kot mesni obroki, kar pa
ne drži vedno.
S pravo izbiro sestavin lahko z ribjimi jedmi poceni in
okusno pripravimo
zdrave obroke.
VESNA BUDJA,
POZNAVALKA
KULINARIČNIH SKRIVNOSTI

• 3 paradižniki
• 8 strokov česna
• sol, poper
• oljčno olje
• velika čebula
• 1 žlica gorčice
• limona
Priprava:

File vitkega soma na žaru
Sestavine:

• 1 kg fileja vitkega soma
• sol, poper
• drobnjak
• oljčno olje
Priprava:

Fileje umijemo pod tekočo vodo in dobro
obrišemo s papirnato brisačo. Teflonsko
ponev segrejemo na srednje močnem olju,
vanjo damo dve žlici oljčnega olja in čajno
žličko vode. Fileje pečemo, odvisno od
debeline, od 2 do 4 minute na vsaki strani.
Ko so zapečeni, jih damo na krožnik, posolimo in popopramo ter potresemo z drobnjakom. Ponudimo s svežo poletno solato
ali sirom, pečenim na žaru.

File osliča v foliji
s paradižnikom
Sestavine:

• 800 g fileja osliča
• 500 ml pasiranega paradižnika

Paradižnikov nadev pripravimo tako, da v
kozici segrejemo olje, dodamo nasekljano
čebulo in jo prepražimo. Nato dodamo
nasekljan česen, sol in poper ter na kocke
narezane paradižnike. Prepražimo in dodamo pasiran paradižnik ter gorčico. Kuhamo
20 minut, da se nadev zgosti, dodamo sok
polovice limone in ohladimo. Pripravljeni
nadev lahko shranimo v hladilniku in uporabimo še dva dni po pripravi. Fileji osliča:
Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija.
Fileje posolimo in popopramo. Na delovno
površino razgrnemo štiri kose alufolije. Na
vsak kos folije damo dve veliki žlici paradižnikovega nadeva, na nadev položimo
fileje in jih nato še premažemo z nadevom.
Pokapljamo z limono in iz vsakega kosa
folije oblikujemo dobro zaprt žepek, ki bo v
ribi pri peki ohranjal sočnost in okus. Žepke
položimo na pekač in pečemo 30 minut.
Vzamemo iz pečice, odpremo in posujemo
z izbranimi zelišči. Ponudimo s kuhanim
rižem, kuskusom ali poletno solato.

Ocvrte girice
s čebulnimi obročki
Sestavine za girice:

• 1 kg giric
• 200 g ostre moke
• 2 čajni žlički soli
• limona
• olje za cvrenje
Sestavine za ocvrte čebulne obročke:

• 2 žlici krušnih drobtin
• 2 veliki čebuli
• 100 g ostre moke
• 1 čajna žlička pecilnega praška
• 2 čajni žlički sladkorja
• 2 jajci
• 200 ml mleka
• 4 ščepci soli
• 1 ščepec popra
• olje za cvrenje
Priprava ocvrtih giric:
Girice umijemo pod tekočo vodo in jih na

kuhinjski krpi temeljito osušimo. Stresemo
jih v posodo, dodamo moko in premešamo. Moka se mora enakomerno oprijeti
giric. V veliki ponvi segrejemo olje in vanj
stresemo nekaj giric – ne preveč, da se ne
sprimejo. Cvremo 3 minute, nato jih poberemo iz ponve in odcedimo na papirnatih
brisačah. Ponavljamo, dokler niso pečene
vse girice. Pred serviranjem posolimo in
popopramo ter postrežemo s krhlji limone.
Priprava ocvrtih čebulnih obročkov:

Čebuli olupimo in narežemo na večje kolobarje, ki jih med seboj ločimo ter stresemo
v posodo. Jajca razžvrkljamo in posolimo. V skledo presejemo moko, dodamo
drobtine, razžvrkljano jajce, pecilni prašek,
sladkor, mleko in poper ter premešamo,
da dobimo homogeno zmes. V večji
posodi segrejemo olje. V zmes pomakamo
čebulne obročke in jih enega za drugim
polagamo v vroče olje. Ko postanejo zlato
rjavi, jih preložimo na papirnate kuhinjske brisače, da se odcedijo. Ponavljamo,
dokler nam ne zmanjka sestavin.

Špageti s sardinami
in limono
Sestavine:

el-ko city 250
Pozabite
na strošek
goriva!

• 800 g sardin ali sardel
• 500 g špagetov
• 4 velike žlice oljčnega olja
• čebula
• 4 stroki česna
• sol, poper
Priprava:

Ribe očistimo, če je treba, prerežemo
na pol in odstranimo hrbtenico. Nato jih
temeljito umijemo. Testenine skuhamo v
osoljeni vodi in precedimo, skodelico vode,
v kateri smo kuhali špagete, pa prihranimo.
V kozici segrejemo dve žlici oljčnega olja,
dodamo nasekljano čebulo in česen. Po
dveh minutah dodamo kuhane testenine,
sardine in tekočino, v kateri smo kuhali
špagete. Vmešamo limonin sok, začinimo
s soljo in poprom. Po 15 minutah postrežemo s parmezanom ali mešanico česna,
oljčnega olja in peteršilja.
Vsi meniji so pripravljeni za štiričlansko
družino in obrok na osebo ne preseže
vrednosti 1,20 EUR.

Ekološko in okolju prijazno
zelena energija
napredna tehnologija
Prodaja, najem, servis, testne vožnje
www.el-ko.si, 02 42 92 776
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» Zemljo so nam posodili otroci

Vodice, oaza
na obrobju prestolnice
Kraj se je prvič omenil že v 11. stoletju,
prvotno pa se je imenoval Sv. Marjeta v
gozdu. Krajevno ime
je verjetno izpeljano
iz besede vodíca, pri
čemer ni dvoma, da
je povezano z vodo.
O tem priča tudi vrsta potokov, ki križajo pot pohodniku
v tej zeleni in z vodo
bogati občini.
IRENA MRAZ

Izbira Vodic za osrednjo predstavitev kraja v
tokratni prilogi Zelenega Večera, ki govori o
vodi, je bila logična. A ob odkrivanju občine
so postajali obrisi tega delčka Slovenije vse
pestrejši, zanimivejši, bogatejši. Občina
Vodice ima v slovenskem in evropskem
prostoru eminentno lokacijo. Lepota in barvitost neokrnjene zelene oaze v pristnem
naravnem okolju, obdana z okoljskimi
griči, Škofjeloškim hribovjem in KamniškoSavinjskimi Alpami ter s pogledom do
samega Aljaževega stolpa v Julijskih Alpah
so nedvomno naši biseri in prednosti,
za katere mnogi bralci sploh še ne vedo.
Neokrnjena naravna dediščina in različne
tematske poti omogočajo prijetno sprostitev tako ob krajših sprehodih med kraji,
griči, po gozdovih kot med sproščenim ali
adrenalinskim kolesarjenjem med vasmi,
po vzpetinah in med sosednjimi občinami.
Možne so tudi različne športne aktivnosti
in druge dejavnosti, tudi take, povezane z
naravo (kmetijstvo, gobarjenje, eko turizem). Kdo bi si mislil, da kraj premore tudi
izvir blagodejne vode, ki nikoli ne presahne,
lastno skakalnico, preste, ki jih ne pečejo
kot povsod drugod, redko zgodbo o ženski
prevarantki in dom premnogih literatov. Pa
začnimo pri slednjih.

Kultura
V Povodju se je rodil slovenski skladatelj,
pianist, orglar, pevec in pedagog Matej
Hubad, v Vesci pa slovenski slikar Matija
Koželj. Na Skaručni sta svoj dom našla
pedagog in mladinski pisatelj Franc Hubad
ter slovenski pisatelj, dramatik, satirik in
novinar Jakob Alešovec, sicer pisec prvih
slovenskih kriminalk. Morda je postal
pisatelj, ker mu matematika ni šla dobro
od rok, a tudi s slovenščino je imel sprva
težave, za čevljarja - po očetu - pa ni hotel.
Njegove kriminalne zgodbe Iz sodnijskega
življenja pa so ga postavile na prvo mesto
med pisci slovenskih kriminalk.

24

V Repnjah so se prvih korakov učili pravnik,
politik in pisatelj Valentin Zarnik, literarni
zgodovinar Fran Petre in jezikoslovec
Jernej Kopitar, tudi ustanovitelj znanstvene
slavistike, pionir avstroslavizma in utemeljitelj panonske teorije, po kateri naj bi bil
izvor staroslovanskega jezika v Panoniji.
Znanstvenik in literat se je največ ukvarjal
z jezikoslovjem in slovničarstvom, izdal pa
je tudi prvo slovensko znanstveno slovnico. Poleg slovenščine si je Kopitar pridobil
tudi znanje nemščine, grščine, latinščine,
francoščine, angleščine ter italijanščine,
obvladal pa je še južnoslovanske jezike. Na
Slovenskem je bil Kopitar do leta 1830 ena
vodilnih osebnosti na kulturnem področju.
V tem času je veliko truda vložil v čiščenje
jezika, zbiranje besed, sestavljanje šolskih
učbenikov in reformiranje črkopisa. Kopitar
ni želel, da bi ga portretirali, zato tudi ni
skoraj nobene njegove slike.

Prevare
Vodice pa so imele v 19. stoletju tudi svojo
prevarantko. Vodiška Johanca, ki se je rodila
v Repnjah v revni družini in kmalu postala
sirota, je svojo zvijačo prinesla z Reke, kjer
je opravljala službo dekle v benediktinskem
samostanu. Tam je srečala cirkusanta, ki ji je
pokazal trik s svinjskim mehurjem, napolnjenim z živalsko krvjo. Trik je Ivana (Ivana
Ivanka Jerovšek - Johanca) prinesla nazaj v
Vodice in poskrbela za senzacijo, saj naj bi
bila videla kip, ki toči krvave solze, kri pa naj
bi se bila kot Kristusove rane prenesla tudi
na njena oblačila. Če ne bi krvi kupovala od
vaškega mesarja, prevare morda ne bi spregledali, tako pa so med seanso potegnili z
nje rjuho in pokazalo se je, da si je Johanca
po telesu napeljala tanke cevi, po katerih je
curljala telečja kri. Časopis Slovenski narod
je razkril njeno prevaro, zaradi česar je bila
deležna zasmehovanja, sodnega procesa
in deset mesecev zapora. Še danes je izraz
vodiška Johanca izraz za prevaranta.

(Rok Štupar)

tih okrog smučarske koče, kjer imajo dve
skakalnici, dve balinarski stezi ter manjše
igrišče za nogomet, odbojko in košarko.

Voda
V Vodicah ni velikih površinskih vodotokov, temveč več manjših potokov in zato
je bogata zaloga v podtalju. Bogata nahajališča podtalnice so v preteklosti pomenila pomemben vir pitne vode za mesto
Ljubljana. V občini pa je tudi nahajališče
trinajstih vodnih zajetij in izvirov.

Vodice
pa so imele
v 19. stoletju
tudi svojo
prevarantko.

Preste
Pečene in kuhane, izvirajo le iz kuhinj
dominikanskega samostana v Adergasu
pri Velesovem. Pekle so jih nune že okrog
leta 1700, poleg tega so jih tudi kuhale.
Želele so namreč obstojnejše pecivo, ki bo
vzdržalo dalj časa. Ženske iz vasi so peko
prest nato prenesle na svoje domove.
Prestarstvo je tako postalo domača obrt.
Danes jih na takšen način pečejo le še v
Vodicah, pri Jagodicu, zato so preste iz
velesovskih preimenovali kar v vodiške.
V družini Jagodic peko prest nadaljuje že
četrti rod, pri čemer je recept za testo
ostal popolnoma enak tistemu iz 16.
stoletja. V osnovi je receptura zelo enostavna: voda, moka, kvas in sol. Pravilno
vzhajane kuhajo v posebnem kotlu s čisto
vodo. Ko se potopijo, obrnejo in splavajo
na površje, so kuhane. Vsako posebej na
manjšem loparju prenesejo v parno peč,
kjer se pečejo pri temperaturi 300° Celzija.
Ko se zlato rumeno obarvajo, jih vzamejo
iz peči, malo ohlajene pa premažejo s
čopičem, namočenim v vodo, in položijo
v sol. Preste nato naložijo na palice, da se
posušijo na zraku. Tako postanejo hrustljave. Vodiške preste še danes domačini med
pustom in veliko nočjo imenujejo postna
klobasa.

Bloudkova skakalnica
Trije nadobudni najstniki iz Sela so imeli
zelo zelo veliko željo po skakalnem športu,
navdušili so jih Planica in takratni junaki
planiških strmin. Smučali so po domačih
okoliških gričih in tudi improvizirali majhne
skakalnice, ki pa jih niso mogle zadovoljiti.
Ti najstniki so bili Brane Seršen, Ivo Jež in
Viktor Zupan. Podpora staršev je še dodatno utrdila njihovo odločitev, da v domačem kraju naredijo pravo skakalnico. Za
uresničitev njihove zamisli so morali ustanoviti smučarsko društvo. Teren za bodočo
skakalnico so našli, in ker je to bila dolina,
tedaj poraščena z gostim grmičevjem in
se je neuradno imenovala Strahovica,
ker so govorili, da tam straši, je to seveda
vplivalo na njihovo odločitev o imenovanju
društva - Smučarsko društvo Strahovica.
Na srečo je bil bodoči iztek skakalnice že
kar primerno naravno oblikovan, poleg
tega je bila prav ta parcela takrat družbena
lastnina, kar je tudi omogočilo začetek gradnje. K prostovoljnemu delu se je pridružil
velik del sovaščanov. Skakalnica je sprva
dopuščala skoke do 25 metrov, zato sta
Ivo Jež in Brane Seršen šla na razgovor k
dipl. inž. Stanku Bloudku. Tedaj že dipl. inž.
Bloudek je prišel na ogled terena s kolesom
iz Ljubljane. Teren mu je bil všeč in sam
se je ponudil, da bi naredil načrt za novo
skakalnico. Tudi načrte je pripeljal s kolesom iz Ljubljane in razložil svojo zamisel.
Ko je zaključil, so ga člani društva vprašali,
koliko dolgujejo za načrte. "Koliko pa imate
denarja?" jih je vprašal in po pravici so
povedali, da nimajo veliko, a da načrte pa
že lahko plačajo. Pomenljivo jih je pogledal
izpod čela, izvlekel iz žepa denarnico in dal
svojih 20.000 dinarjev, rekoč: "Tu imate
načrte in začetni kapital, da boste lahko
začeli gradnjo." Društvu so bili leta 1949
v zibko položeni smučarski skoki, z leti pa
se je dejavnost širila še na druge sekcije.
Največ aktivnosti izvajajo na lastnih objek-

Vodice štejejo 16 naselij in skoznje teče več
potokov. Skozi vas Dornice teče potok, ki
izginja na kranjskem polju, skozi Koseze se
vije potok, ki je v povirju zajeten, ob njem
pa je ribnik, v Polju je izvir potoka Poljšak,
po dolini Povodja tečeta Gračenica in
Gameljščica. Slednja nastane pri združitvi
potokov Poljska in Dobrava. Skozi Selo teče
potok Graben, imenovan tudi Dobrava,
vanj pa se zlivajo Strškov, Porentov in
Štefanov studenec, ki izvirajo na vznožju
Rašice. Mimo Vesce teče Dobrava/Graben,
vanj pa se izliva močan Smrekarjev studenec. Južno je tudi studenec Brodnek in tu
je precej močvirnatega sveta. V Vojskem
se potoka Poljšak in Dobrava združita v
potok Gameljščico. Na severozahodu Vodic
je veliko izvirov, ki ob sušah poniknejo,
ob padavinah pa se razlijejo po poljih. Ob
potoku Gameljščica je ribogojnica Povodje,
ki jo prepoznamo tudi kot počivališče na
gorenjski avtocesti. Ena od naravnih vodnih
značilnosti v občini Vodice je Koseški bajer
v Kosezah, ki večinoma leži že v sosednji
občini Mengeš. Nastal je zaradi kopanja
gline v preteklosti, zaradi česar je nastala
jama, kasneje pa jo je zalil bližnji studenec.
Glino so vozili v bližnjo Komendo, kjer je
bila razširjena lončarska in pečarska obrt.
Pred prvo svetovno vojno so v bajerju
lomili led, ki je služil za hlajenje mesa in
pijače okoliškim gostilnam. Varstvo okolja v
Vodicah vključuje vodovarstvena območja
in zajetja, območja Nature 2000, naravnih
vrednot in ekološko pomembna območja.
V naravno ohranjenih potokih se pojavljajo
še neokrnjene obrežne in obvodne rastlinske združbe, veliki nevretenčarji ter habitat
več vrst dvoživk. Potoke spremljajo mokrotne površine, večinoma vlažni travniki visokih steblik, ki predstavljajo habitate ogroženih in zavarovanih živalskih vrst, od katerih
tu prebiva več vrst kačjih pastirjev, dnevnih
metuljev, hroščev in dvoživk. Pestra je
tudi favna malih sesalcev in ptic, srečali pa
boste še mnoge vrste ujed in sov. Gozd in
mokrišča so življenjski prostor ogroženim
in zavarovanim živalskim vrstam, prisotne
pa so tudi vrste nižjih sladkovodnih rakov
in dvoživk.
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» Ture, prijazne planetu

Naj bo letos pomembna pot
Najtoplejši čas v letu je že tu in mnogi se
pripravljate na svoj zasluženi letni dopust.
Nekateri so svoje proste dni že izkoristili,
drugi odštevajo zadnje minute do odhoda.
Vsem tistim, ki letos še načrtujete letni
oddih, tokrat predlagamo, da se lotite česa
drugačnega, bolj avanturističnega.

Prav nič manj pa nismo mislili na vse tiste,
ki so svoj delček prostih dni že izkoristili in
so jim ostale le še tiste tople poletne urice,
ki nastopijo po osemurnem delovniku. In
obema skupinama ljudi je skupna ista stvar
- prosti čas naj izkoristijo kar se da kakovostno, za seboj pa naj pustijo minimalni
ogljični odtis.

ŽANA LESKOVAR

Letošnje poletje naj bo jekleni konjiček
zgolj sredstvo na poti do avantur. Vročo
cesto in gnečo zamenjajte za veter v laseh,

(XXX)
(arhiv TZIŽ)

Udobje zamenjajte
za avanturo

in ne cilj
neskončno modrino in predvsem svobodo. Na dopust se odpravite s kajakom ali
kanujem.
"Iti na dopust z morskim kajakom je zares
neprecenljiva izkušnja, ki bi jo lahko ponavljal leto za letom, le na različnih lokacijah,"
je povedal David Vidmar iz Športnega
društva Bosa noga, ki je na enotedenskem
popotovanju s kajakom po morju raziskal
kar nekaj neposeljenih hrvaških otočkov.
"Iz Vodic me je pot peljala na otok Prvić, na
Tijat in vse do Zlarina, kjer sem se ustavil
in kupil vse potrebne zaloge vode in hrane.
Po vzhodni strani Zlarina sem šel nato proti

majhnim, neposeljenim otočkom (Drvenik,
Rakitan, Oblik ...) in do otoka Krapanj, kjer
sem ponovno kupil zaloge hrane in pijače.
Avtomobilski prevoz potrebuješ resnično le
do točke, kjer kajak spustiš v vodo. Takrat
sem šel do Vodic, od tam dalje pa s kajakom."
Vse, kar potrebujete za tovrstno morsko
dogodivščino, so šotor, spalna vreča,
podloga za spanje, kakšna ribiška palica,
kos toplega oblačila, kanister za vodo,
plinski gorilnik, nekaj hrane in nepremočljiva vreča, ki jo lahko kupite v trgovini s
potapljaško opremo. Vso opremo lahko
shranite v komoro, če vzamete kakšen kos
preveč, pa ga varno shranite v nepremočljivo vrečo, ki jo privežete kar na kajak.
"Za ljubitelje hotela 'modro nebo' je to
odlična priložnost, da se brez kakršne koli
paranoje dobro naspijo, saj je možnost
preverjanja inšpekcije ob zglednem obnašanju na neposeljenih otočkih zares minimalna," je dejal Vidmar in pripomnil, da
naj bo precej več pozornosti namenjene
nebu. "Vremenska napoved je pri takšnem
potovanju izjemnega pomena, saj ti jo
nepredvideno vreme lahko precej hitreje in
bolj grenko zagode kot človeški dejavnik.
Je pa debata o vremenu vedno tudi odlična
priložnost za sklepanje novih poznanstev in
spoznavanje domačinov, ki ti vedno razkažejo vse skrite kotičke zanimivih otočkov."

Kajak si lahko tudi izposodite
Če kajaka nimate doma, si ga lahko za
zelo primerno ceno sposodite v različnih
centrih. Za izposojo potovalnega kajaka
in vesla z obvezno opremo boste odšteli
dobrih 25 evrov na dan, pri izposoji ni
razlike v ceni med dvojcem in enojcem,
le opreme je več. Da smo Slovenci zelo
športen narod, dokazujemo tudi s tem, da
se jih vedno več odloča tudi za potovalno
kajakaštvo.

Združite prijetno s koristnim
Če ste svoj letni dopust v toplih mesecih
že izkoristili, pa to nikakor ne pomeni, da
je poletje za vas končano. Visoko cenjenih
prostih popoldanskih uric ne zabijajte v
zatohlih športnih centrih, temveč se rajši
sprostite na vodi. Vsem, ki radi na vodni
gladini preizkušate meje mogočega, pre-

dlagamo, da se sprehodite po njej. Sup ali
Stand Up Paddling je najnovejši trend v
vodnih športih. Moderna zgodba stoječega
veslanja se je pod taktirko najbolj zvenečih
imen vodnih športov s Havajev začela razvijati v zadnjih letih, ko supanje pridobiva
veliko simpatij med mladimi vseh starosti
po celem svetu, saj je tako zabavno kot
tudi sproščujoče, obenem pa krepi mišično
jedro.
Tisti, ki vam po žilah teče bolj adrenalinska
kri, se lahko odpravite tudi na kanjoning,
kjer se boste spustili po neokrnjenih soteskah, plavali po kristalno čistih tolmunih
in se spuščali po slapovih. Soteskanje je
razmeroma mlada športna panoga, ki
izhaja iz človekove želje po neznanem in
skrivnostnem. Spuščanje po soteskah
in koritih, ki jih je voda skozi tisoče let
izdolbla v skalo, poteka v posebnih neoprenskih oblekah, z vrvmi in vso potrebno
dodatno opremo.

Po osvežitev
v termalna kopališča
Glede na to, da mrzla voda v rekah, jezerih in morjih ni za vsakogar, je ena izmed
možnosti, da se na rekreacijo podate
v termalno kopališče, kjer sta voda in
ozračje zmeraj ustrezne temperature. V
Sloveniji imamo veliko termalnih kopališč
in vsako izmed njih ima posebne zdravilne učinke. Če vas pot ponese v štajersko
prestolnico, obiščite Medicinsko termalni center (MTC) Fontana, ki se nahaja na
obrobju mesta Maribor.
Topla voda je še posebno primerna za
zgodnje navajanje malčkov na vodo,
zato od septembra dalje omogočajo plavanje dojenčkov. V bazenih čez vse leto
izvajajo različne vodne vadbe, ki potekajo pod vodstvom strokovno usposobljenega kadra. V rekreativne namene
s pomočjo vaditeljev in inštruktorjev,
preventivne in kurativne vadbe pa se
izvajajo pod vodstvom fizioterapevtke.
Fontana ponuja možnost plavanja,
namakanja in sproščanja tako v notranjih kot tudi v zunanjih bazenih, pohvali
pa se lahko z več kot 150 podvodnimi
masažami.

27

» Po slovensko

Voda je
zaklad Slovenije
Večini od nas je pitna voda, ki priteče
naravnost iz podtalnice preko javnega
vodovoda v naše
vrče in kozarce, nekaj samoumevnega.
Pa vseeno okoljevarstveniki že opozarjajo na prihajajoče
težave in pozivajo k
varčevanju z vodo.
Kakšen je pogled na
slovensko vodo z
očmi tujca, ki prihaja iz Venezuele, kjer
pitne vode iz pipe že
nekaj časa ni več?
Pogovarjali smo se
s podjetnikom Gabrielom Paresom, ki
je pred dvanajstimi
leti prišel v Slovenijo in si ustvaril dom,
družino in delo ...

Pred dvanajstimi leti ste prišli iz Venezuele,
kateri je bil vaš razlog za stalno vselitev?
Slovenijo sem obiskal med študijem na
Nizozemskem. Ker imam tukaj sestrično
in sorodnike, ki sem jih dostikrat gostil
doma v Venezueli, sem se odločil za
nenapovedan obisk, kar pa se ni izšlo, saj
je sestrična takrat ravno odpotovala na
dopust v Grčijo. Me je pa povezala s svojo
dobro prijateljico in jo zadolžila, da mi
razkaže Slovenijo. Svoje delo je tako dobro
opravila, da je sedaj moja žena, jaz pa sem
ostal tukaj. Marca 2001 sem prišel sem za
stalno, tukaj sem si potem ustvaril dom in
tudi poiskal poslovno priložnost.
Študirali ste gozdarstvo, navdušujejo vas
slovenski gozdovi, predvsem Pokljuka,
Rašica, in tudi delate z lesom ...
Ukvarjam se z uvozom eksotičnega lesa
in končnih izdelkov iz Južne Amerike ter
razvijanjem projektov, ki se sicer tičejo
področja uvedbe načrtovanega kompostiranja v Venezueli, s čimer želimo pripomoči
k zmanjšanju onesnaževanja tako narave
na splošno kot tudi podtalnice. Tukaj sodelujem s slovensko Ventovarno, s katero
želimo v sklopu državnega projekta urbanih
vrtičkov, ki jih je naš pokojni predsednik
Chavez ustanovil pred petimi leti in so
se zelo dobro uveljavili, vpeljati uporabo
kompostnikov za predelavo bioloških
odpadkov. Gre za zelo velike zaselke s šolami in teh odpadkov je ogromno. Še vedno
jih odvažajo s kamioni, teh je v povprečju
kar 150 na dan za eno naselje, kar pomeni
ogromno porabo nafte, onesnaževanje
zraka, poleg tega pa še podtalnice, saj se
tam biološke odpadke še vedno nenadzorovano odlaga na prosto in onesnažuje
podtalnico. Želimo jim pokazati, jih naučiti
in dati možnost, da te odpadke uporabijo,
predelajo, obenem pa si tudi zagotovijo
lastno gnojilo.
Katere so bile največje razlike, ki ste jih
opazili ob prihodu v Slovenijo? Predvsem
nas seveda zanimajo razlike na področju
voda v primerjavi z Venezuelo.
Ko sem prišel sem, mi je bilo res neverjetno, da kar odpreš pipo in si vodo natočiš
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v kozarec. Sicer sem bil tudi že drugod po
Evropi, kjer je voda prav tako pitna, vendar
ni bilo do sedaj nikjer tako, da je vodo
varno piti skoraj povsod, kamor prideš. To
je res velika prednost, zaklad Slovenije. V
Venezueli je ogromno težav s pitno vodo,
celo tam, kjer je najbolj pitna, jo še vedno
prekuhavajo, mora biti filtrirana, ne samo
zaradi bakterij, ampak tudi zaradi trdnih
delcev, ki so prisotni v vodi.
V Sloveniji imamo poleg neoporečne pitne
vode tudi lepo zbirko naravnih kopalnih
voda. Jih z družino obiskujete, kje vse ste
že bili in kje se vam zdijo najlepše?
Ravnokar sem prišel z Bleda, kjer je fantastično jezero, prav tako poznam Bohinjsko
jezero in pa seveda Sočo. Soča je reka, ki
me je prav očarala, predvsem s svojo barvo
in čistostjo. Tam sem se zaljubil ne samo
v ženo, ampak tudi v deželo. Neverjetno
je, kako so na tako majhnem kraju tako
prečudovite in razgibane vode in da se
je vse do danes obdržala ta čistoča, pristnost. Opažam pa, da tudi tukaj čedalje

bolj grozi nevarnost, da se narava iztroši,
da je morda premalo poskrbljeno za jutri.
Čedalje več je promocije, obiskovalcev,
turistov, pobirajo se prispevki za ribolov,
postavljajo kampi, vse lepo in prav, ampak
ta sredstva bi morala biti namenjena
čedalje boljšemu vzdrževanju in redu, pa ni
vedno tako. Ker se z otroki in psom pogosto sprehajamo ob Soči, tam pogosto naletimo na težavo, ker nimamo kam odvreči
odpadkov. Smo sicer toliko ozaveščeni,
da jih potem v vseh možnih žepih in vrečkah nosimo domov, ampak, ker tega ne
počnemo vsi, je veliko tudi nepotrebnega
smetenja.
Kateri pa so vodni biseri vaše dežele?
Tudi pri nas v Venezueli imamo veliko
izvirov voda, ogromno je naravnih danosti,
ampak žal ni zadostnega nadzora nad ravnanjem in posegi v naravo in posledice so
že zelo vidne. Kot otrok sem vrsto let hodil
na morje na otočje, ki sedaj velja za narodni
park. Tam je bilo ogromno rib, školjk, jastogov, danes tam ni več življenja, ni koral,

ni morskih prebivalcev, okrog se potikajo
le mačke in podgane. Najbolj žalostno je,
da so ga pred časom uredili kot narodni
park, porušili celo nekatere hiše, ki so bile
tam, začeli pobirati vstopnino, vendar niso
naredili nič za njegovo ohranitev. In tako je
nastala nepopravljiva škoda, kljub temu da
je del pod zaščito.
Ste z vodo varčni? Imate tri otroke, kako
jih vzgajate za ravnanje z naravnimi dobrinami?
Velikokrat se zalotim, da se človek hitro
navadi na dobro, in dostikrat se zavem,
da žal ne varčujem z vodo toliko, kot sem
včasih, ko smo na primer pri pomivanju
posode uporabljali vodo naprej za splakovanje. Imam tri otroke, ki jih z ženo zelo
vzgajava v duhu trajnostnega odnosa do
narave, in pogosto sta predvsem starejša
sinova (stara sta deset in osem let) kot
moja vest, ki me vsakič, ko ne pazim
dovolj na vodo, opomnita in obvestita
na primer o tem, koliko vode steče na
sekundo, če je ne zapreš med umivanjem

Velikokrat
se zalotim,
da se človek
hitro navadi
na dobro.
zob ali pomivanjem posode. Ravno sedaj
na Bledu je starejši sin prišel k meni čisto
ogorčen, ko je videl, da se trener, ki meri
čas ekipi veslačev, ki je takrat trenirala na
jezeru, vozi z motornim skuterjem in onesnažuje jezero. Vemo namreč, da vožnja
z motornimi vozili na jezeru ni dovoljena,
in želel je kar iti do njega in ga opomniti.
Videti je bil resnično jezen, tako zagnan
je. Na začetku sem še nekako poskusil
opravičiti trenerja, iskal razloge, zakaj je
na jezeru, ampak sem potem sam pri sebi
ugotovil, da to res ni prav. Zakoni naj bi
veljali za vse ... (bb)
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» Embalaža in okolje

Plastika je najvecji onesna
Stopnja rasti onesnaževanja morja z odpadki - gre predvsem
za plastične odpadke
- je alarmantna, saj
naj bi se podvojila
vsako desetletje.
JURE MURKO

(World Press)

Čeprav radi povemo, da smo pomorski
narod, v Sloveniji o onesnaženosti morja
ne govorimo prav veliko. Izvzeti je treba
plinski terminal v Žavljah, ki je zadnja leta
stalnica na ekološkem radarju, medtem
ko so odpadki v morju bolj stvar ekoloških entuziastov, potapljačev in drugih
ljubiteljev morja. Ta zadržanost je najbrž
posledica dejstva, da smo dejansko
lahko vsaj malenkost zadovoljni s čistostjo naših vod. Z evropskimi sredstvi je
namreč skoraj vsako večje naselje dobilo
svojo čistilno napravo, odpadke vedno
bolj pridno ločujemo in predelujemo,
kljub veliko divjim odlagališčem pa so naši

rečni in jezerski bregovi ter morska obala
sorazmerno čisti. A čeprav se na prvi
pogled zdi, da smo del rešitve, je resnica
drugačna. Največji delež odpadkov v
morju, okoli osemdeset odstotkov, tvorijo
plastični odpadki, med njimi najdemo
največ plastenk in plastičnih vrečk. To pa
sta izdelka, ki sta Slovencem še posebno
pri srcu.
Smo namreč eni večjih porabnikov plastičnih vrečk, po nekaterih podatkih naj bi
jih povprečni Slovenec porabil kar tristo
na leto, nič kaj bolj sramežljivi pa nismo
niti pri porabi plastenk, katerih uporaba

aževalec
skokovito narašča, medtem ko jih le 30
odstotkov odvržemo pravilno. In čeprav
se nam mogoče zdi, da vrečka, v kateri
smo prinesli domov dve limoni iz najbližje
trgovine, ravno zaradi prej omenjenega napredka pri ravnanju z odpadki v
Sloveniji ne more končati v morju, je srž
problema drugje.
Dejstvo je, da so morja zelo onesnažena,
in ker čiščenje ogromnih in globokih oceanov ni praktična rešitev, bi morali najprej
poskrbeti za spremembo miselnosti, ki
narekuje pretirano porabo plastenk in plastičnih vrečk, ter poskrbeti za zmanjšanje

porabe plastičnih izdelkov, ne da bi pri
tem preveč vplivali na življenjski slog ljudi.

Za 69 Slovenij
Na odpadke lahko gledamo tudi kot na
človeško sled, saj nam odpadki, če naletimo na njih v naravi, običajno dajo vedeti,
da je tja že stopila človeška noga. Zato
je najbolj tragično pri morskih odpadkih
dejstvo, da jih je najti prav povsod, tudi
tam, kjer ljudje sploh nismo prisotni, in da
kljub temu povzročajo nepopravljivo škodo
naravi. Zaradi morskih tokov je namreč
najti odpadke tudi na najbolj odmaknjenih
plažah, na najbolj neobljudenih delih planeta, najti jih je v vseh oceanih in morjih,
tudi v globinah do več sto metrov. Obseg
onesnaženja morja z odpadki postane
jasnejši, če omenimo, da je v Tihem oceanu, v območju šibkih tokov, nastala zaplata, sestavljena iz več kot treh milijonov ton
plastičnih odpadkov, velika za dve zvezni
državi Teksas, kar je približno 69 Slovenij.
Znanstveniki pa so pred kratkim poročali, da so podobno zaplato odkrili tudi v
Atlantskem oceanu.
In od kod prihaja vsa ta količina odpadkov,
ki končajo v morju? Viri teh odpadkov so
predvsem turizem, potniški in tovorni
ladijski promet, razne morske ploščadi in
seveda odpadki, ki jih s kopnega prinesejo
reke. Ali veste, da naj bi po nekaterih ocenah vsako leto v morju končalo okoli deset
tisoč ladijskih kontejnerjev? Poleg že omenjenih vrečk in plastenk pa se v morju znajde tudi druga plastika: vse vrste plastične
embalaže, plastični zamaški, baloni, boje,
vrvi, vžigalniki, ribiške vrvi in mreže itd.
Škoda, ki jo povzročajo odpadki, predvsem plastična embalaža in vrečke, je
ogromna, saj v nasprotju z drugimi materiali, ki končajo v vodi, večina plastike ni
biorazgradljive. Plastika se lahko namreč
razgrajuje stoletja, tudi več kot tisoč let.
Tako začne plastika, ki konča v morju, pod
vplivom sonca razpadati na vedno manjše
delce, ki so tudi vir raztopljenih, za ljudi
in za živali večinoma strupenih kemikalij.
Razpadli plastični delci, ki lebdijo v vodi, se
pomešajo med plankton, tega pa pojedo
manjše ribe. Plastični delci tako postanejo
del prehranjevalne verige in se prenesejo
vse do človeka. Ob tem je treba poudariti,
da vpliv vedno večjih količin plastike na

V letu 2011 je bilo na slovenski obali
pobranih 1900 kg odpadkov in kar 85
odstotkov teh je tvorila plastika.

Leta 1992 je tovorna ladja ob obali
Kitajske v Tihem oceanu izgubila
30.000 gumijastih račk. Račke so najprej potovale s tokovi proti Avstraliji,
v naslednjih petnajstih letih pa so jih
našli na popolnoma različnih koncih
sveta, med drugim tudi na obali Velike
Britanije.

Vsako leto se izdela okoli 100 milijonov ton plastike, od tega približno 10
odstotkov konča v morju. Približno 20
odstotkov pride z ladij in ploščadi, preostalo s kopnega.
ekosisteme in organizme niti ni popolnoma znan.
Po nekaterih ocenah naj bi zaradi plastike
v vodi vsako leto trpelo okoli sto tisoč morskih želv in sesalcev in več kot milijon drugih morskih živali. Na udaru so tudi ptice.
Na Midwayu vsako leto pogine na tisoče
kormoranov zaradi zamenjevanja hrane
s plastiko. V njihovih želodcih tako rekoč
ni hrane, le desetine plastičnih zamaškov,
vžigalnikov in kosov plastičnih vrečk.
Posledice pa je že čutiti tudi v ekonomiji,
predvsem v turizmu, ribolovu in ladijskem
prometu. Obale, nastlane z odpadki, vsekakor odbijajo turiste, lokalne skupnosti v
turističnih krajih po celem svetu pa vsako
leto porabijo ogromno sredstev za čiščenje
obale. Mesto Los Angeles recimo vsako
leto porabi 18 milijonov dolarjev za programe čiščenja in vzdrževanja obale ter za
izobraževanje in preventivne akcije.
Kako bomo ukrepali mi, je odvisno od nas.
Lahko zakopljemo glavo v pesek oziroma
plastiko ali pa začnemo pometati pred svojim pragom in gremo naslednjič v trgovino z
dobrim starim cekarjem. Kakorkoli že, videti
je, da ima narava pri teh zadevah nenavaden občutek za ironijo. Pomislite, plastična
vrečka, ki jo brez pomisleka odvržemo v
naravo, lahko naposled konča v našem
želodcu.
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» Varčno

... na vrtu
Vrtnarjenje postaja
vse bolj priljubljen
hobi, za marsikoga
tudi edina rekreacija. Poleg tega da je
zdravo, zanj tudi ne
potrebujete zelo veliko denarja. Nekaj
zemlje, zavitkov semen in sadik, motiko,
grablje ter lopato in
pripravljeni ste.

(Natalija Jurše)

Rezultati vašega dela na vrtu sicer niso
vidni takoj, saj se pokažejo v vsej svoji bujni
lepoti čez dobra dva meseca. Če ste bili v
maju dovolj pridni, je vaš vrt ravno zdaj v
polnem razcvetu. V poletnih dneh pa vrtnine potrebujejo še dodatno pozornost, saj
dolgotrajna vročina in pomanjkanje vode
zanje vsekakor nista koristna. Voda pa je
dragocena dobrina, s katero moramo ravnati varčno in preudarno, zato na vrtu, če
je le mogoče, ne uporabljajte vode iz vodovoda, ki poleg tega, da jo potrebujemo

Zvezdana Mlakar, igralka:
"Živim na pobočju hriba, ki je poln
izvirov, torej nam vode ne primanjkuje,
trije potočki žuborijo ob naši hiši, pa
vendar zbiramo deževnico in je ona
glavni vir našega vodnega jedilnika.
Z njo peremo, se kopamo, pomivamo, zalivamo rože ... Na vrtu imam
zbiralnike deževnice, v pomoč pa mi
je tudi voda iz potoka. Po gredicah
imam speljane kapalnike do rastlin, ki
vodo potrebujejo vsak dan, sicer pa
ne zalivam kar vsepovprek. Ne glede
na vse nasvete poskušam, da narava
dela po svoje, le ko je sušnih dni res
veliko, malce pomagam. Z vodo, v
kateri perem zelenjavo, zalivam rože,
vodo, v kateri kuham in bi jo drugače
zlila v odtok, ohladim in prav tako z njo
zalijem rastline. Obožujem, spoštujem
vodo, najraje jo tudi pijem."
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Mito Trefalt, televizijski
voditelj: "Zelenjavnega vrta praktično ne zalivam. Zalijem le sadike takoj
po sajenju in fižol 'preklar', kadar je res
huda suša. Paradižnike in fižol zastiram
s pokošeno travo, enako maline in
borovnice. Paradižnike sem letos sadil
v mešanico zelo starega gnoja, šote in
vrtne zemlje in še niso veneli, tudi ob
hudi vročini ne. Šota zadržuje vlago,
zastirka pa preprečuje izsušitev.
Pred mnogimi leti sem zgradil vodni
rezervoar za približno 6000 litrov
deževnice. Kadar je vode dovolj, ne
pazim, s kakšno vodo zalivam, če pa je
zmanjkuje, vedno zalivam z deževnico.
To mi pride posebno prav, kadar je uradna prepoved zalivanja vrtov, ker imava
z ženo veliko lončnic, ki jih je treba zaliti
vsak dan."

za pitje in druge nujne potrebe, ni ravno
primerna za namakanje. Ker so pitni vodi
dodane nekatere kemične snovi (predvsem
soli), ki zagotavljajo njeno neoporečnost in
primernost za pitje, porušijo naravno ravnovesje zemlje, v kateri potem rastline ne
uspevajo najbolje.

Deževnica
Z deževnico bo zalivanje vrta najkvalitetnejše in najbolj ugodno. Vse hiše imajo velike
strešne površine, pogosto so na parceli še
kakšen nadstrešek, delavnica ..., z malo
truda ali res malo denarja pa jih lahko spremenite v dragocen vir vode. Spomladi pa
tudi v poletnih nalivih lahko zberete veliko
vode, ki je idealna ravno za namakanje
vrta. Da bo njena poraba najbolj optimalna, se opremite še z manjšo črpalko ter
posebnimi naluknjanimi ali poroznimi
cevmi, namenjenimi enakomernemu zalivanju.

Zadrževanje vlage
Eden najboljših načinov varčevanja z
vodo, ki je tudi najbolj koristen za rastline, pa je zadrževanje vlage, saj s tem
poskrbimo za dolgotrajno enakomernost
vlage in tako rastline niso izpostavljene
šokom suše in pretirane vlage. Za vrtove
so najbolj primerne zastirke s pokošenimi
rastlinami, travo z zelenic, koprivami ...,
najbolje je s suhimi, če pa zastirko pripravimo svežo, jo je treba obračati, da ne
začne gniti. (bb)

Eko otok «

Steklo
sestavina stekla je kremen, ki ga
Eden najstarejših ma- Glavna
najdemo predvsem v pesku, kjer pa je
terialov, ki jih je nare- pomešan z različnimi nečistočami. Zelo
dil človek, je steklo, po čistega najdemo v kameni streli.
mnenju zgodovinarjev Vrsta odpadka
Steklo, ki zavzame nekaj več kot 10 % vseh
naj bi ga bili začeli
odpadkov, je po izvoru komunalni oziroma
izdelovati na obmoindustrijski odpadek. Najdemo ga tudi v
in sicer v obsidianu. To je trda, stečju današnje Sirije, in naravi,
klu podobna vulkanska kamnina, ki nastasicer 5000 let pr. n. št. ne pri hlajenju lave. Steklene posode različnih živil je treba najprej sprazniti, dobro pa
je, če jih tudi operemo. Stekleni embalaži
odstranimo pokrovčke. Pokrovčke iz plute
odvržemo v zabojnik za mešane odpadke, plastične in kovinske pa v zabojnik za
embalažo.

Označevalnih nalepk ni treba odstranjevati.
Steklovino odložimo v zabojnik za steklo
na ekološkem otoku. Če imamo možnost
ločevati stekleno embalažo po barvi,
potem ločimo prozorno, zeleno in rjavo.
Modre steklenice gredo skupaj z zelenimi.

lahko ponovno zaživi v frnikolah, delih
cestišča, deskah za srfanje, dekorativnih
ploščicah …
Izpraznjeno in očiščeno steklenico lahko
ponovno uporabite kot vazo za rezano
cvetje, v njej pa lahko namočite tudi
zdravilna zelišča in jih prelijete z oljem ali
alkoholom ter uporabite kot zdravilo ali
začimbno olje.
V prozorno steklenico položite stenj (vrvico
za izgorevanje sveč), nato pa počasi še
vosek v prahu. Unikatna svečka naj vam
popestri večer!
Če ste ljubitelj dekoracije, je lahko prozorna
steklenica pravi raj za domišljijo - vanjo
lahko v plasteh natresete pesek, školjke,
peške, semena, kamenje, suho sadje …
vse, kar ne vsebuje več vode in tako ne
more splesneti.

Čas razgradnje

Odslužene steklenice so odlična embalaža
za doma narejeno darilo. Vanje lahko nalijete borovnice v alkoholu z nekaj sladkorja
in domač borovničev liker potrebuje le še
ustrezen zamašek in pentljico (na primer iz
rafije, da ostanemo pri naravnem).

Razgradnja stekla in steklenih izdelkov v
naravi traja do 4000 let, medtem ko na
divjih odlagališčih več kot milijon let.

Stara steklenica, ki je primerna za nova
polnjenja, se lahko v proces polnitve vrne
tudi 50-krat.

Ponovna uporaba

Z uporabo ločeno zbranega stekla prihranimo kar nekaj energije, saj reciklaža stekla
porabi za 20 odstotkov manj energije kot
proizvodnja novega stekla in hkrati prihrani
uvoz dragocenih surovin. (I.M.)

Steklo je mogoče stoodstotno predelati,
saj ga lahko ponovno raztalimo in tako
uporabimo za nove izdelke. Z reciklažo

Namigi
Če želite, da v rubriki objavimo
tudi vaš dogodek, prireditev,
delavnico … z zeleno tematiko,
nam pošljite informacije in opis na
zeleni@vecer.com ali
dogodki@planet-zemlja.org.
Objave so brezplačne in pripravljene po
izboru uredništva. Časopisna hiša ne odgovarja za spremembe navedenih dogodkov
in prireditev.

Na pomolu je fešta
& Ribiška nedelja
Kdaj: 9.–11. avgust 2013
Kje: Koper
Koliko: dogodek je brezplačen
Info: www.zakladi-istre.si

Na prireditvah, ki bosta potekali na
Ukmarjevem trgu, bo tudi letos pestro
dogajanje z obilico dobre glasbe, prijetnim
druženjem in zabavo, v znamenju ribištva,
morja in poletja. Kot se za ribiško fešto
spodobi, se bo vleklo vrv, šivalo mreže,
organizirano bo tekmovanje v trnkarjenju
in še kaj.

6. Koliščarski dan
Kdaj: 17. avgust 2013
Kje: Ig
Koliko: 6–8 € (družinska 20 €)
Info: www.drustvo-frangovekar.si

Dan bo zapolnjen z aktivnostmi, ki bodo
potekale od 10. do 18. ure na Igu. Številne
delavnice, na katerih boste lahko sodelovali, vam bodo pričarale čas Jalnovih
BOBROV! Delavnice: izdelovanje koliščarske posode, orodja, lokov, drevaka,
maket koliščarskih hiš, peka podpepelnjakov in tkanje lanu na statvah. Pustolovce
čakajo vožnja s kanujem, majhen živalski
vrt in lov na Belega bobra. Druge bo navdušila gledališka predstava o junakih iz
romana Bobri. Za tiste najbolj radovedne
pa bo zelo poučno predavanje arheologa
dr. Antona Veluščka o življenju koliščarjev.

5. festival Kranjske klobase
Kdaj: 21.–24. avgust 2013
Kje: Sora pri Medvodah
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Koliko: dogodek je brezplačen
Info: www.festival-kranjske.si

Že peto leto zapored bo potekalo strokovno in ljubiteljsko ocenjevanje kranjskih klobas z izborom najboljše kranjske
klobase 2013, v okviru katerega se bodo
zvrstili številni dogodki. POSKOČNA ŠPILA
– Mednarodni nastop folklornih skupin,
razstava klobas EVROPE, tradicionalna
kolesarska dirka na Osolnik … V sredo in
četrtek od 12. do 24. ure bo na idilični lokaciji festivalskega prireditvenega prostora
odprt KLOBASA PUB. Poskrbljeno bo za
želodčke in veliko dobre volje.
Domačo kranjsko klobaso si lahko pripravite tudi sami, naravno, brez dodatkov:
Potrebujete:

4 kg svinjine (pleča)
5 strokov česna
1 skodelo belega vina
30 dag tenkega svinjskega črevesa
4 dag soli
1 žlico popra
1 žlico sladkorja
2 skodeli vode
Stlačen česen čez noč namakajte v
vinu. Čreva namakajte šest ur v mlačni
vodi. Grobo zmeljite svinjino in dodajte
sol, sladkor, poper in česen. Po potrebi
dodajte vodo in vino in dobro zmešajte.
Mešanica naj stoji eno uro, nato jo še
enkrat zmešajte. Skozi čreva pretočite
hladno vodo. Napolnite jih z mešanico,
pazite, da ne nastanejo zračni žepki.
Prepognite in zavijte pri ustreznih dolžinah
ter zašilite z lesenimi palčkami. Obesite
klobaso v dimnik in jo dimite dva ali tri
dni. Svežo ali prekajeno lahko spečete v
ponvi ali v pečici.

Vintgarji & slapovi
Iški vintgar; Iški vintgar se nahaja blizu Iške
vasi v okolici Ljubljane. Od 300 do 400
metrov globoko sotesko je izdolbla reka
Iška. Na sotočju reke Iške in Zale lahko
vidimo več metrov visok skalnat samotar,
ki mu pravijo Skalni mož. V soteski so
številni tolmuni, brzice, slapovi ter mnoge
živalske in rastlinske vrste. Za ljubitelje plezanja je na voljo plezalna stena Oskrinjek.
Izhodišče za pot je pri Domu v Iškem
vintgarju, kjer je tudi večje parkirišče. Če se
odpravimo po levem bregu reke, pridemo
do Grabljic, kjer lahko vidimo ostanke
kolov, zabitih v strugo potoka. Tukaj je tudi
naravno kopališče. Na desnem bregu je
zanimiv Votli kamen, ki ga je skozi mnoga
stoletja izdolbla reka.
Blejski vintgar; v neposredni bližini Gorij,
približno 4 km severozahodno od Bleda,
leži soteska, ki jo je izdolbla reka Radovna.
1,6 km dolga soteska Vintgar je zarezana
med veličastnimi navpičnimi stenami
hribov Homa in Boršta, krasi pa jo reka
Radovna s slapovi, tolmuni in brzicami. Čez
sotesko je po lesenih mostovih in Žumrovih
galerijah speljana učna pešpot, ki se zaključi z mogočnim, 13 m visokim rečnim slapom Šum. Bistriški Vintgar; Bistriški vintgar (dolžina poti: 6 km, čas hoje 3-4 ure)
je slikovita dolina potoka Bistrica, polna
naravnih posebnosti in ostankov človekovega bivanja in dela. Tam si lahko ogledate
Rimski kamnolom, kjer so lomili marmor
za rimske nekropole na Štajerskem. Od
kamnoloma se lahko odpravite proti slapu
Šum, ki je dolg nekaj čez 13 m. Više pridete
še do dveh manjših slapov. Eden izmed
njiju, visok 6 m, se zaradi značilne oblike
imenuje Žleb. Nekoliko naprej od slapa je
Ančnikovo gradišče. Tam so izkopali kovaške izdelke iz 4. stoletja.

Ribiški praznik
Kdaj: 23.–24. avgust 2013
Kje: Izola
Koliko: dogodek je brezplačen
Info: www.izola.eu

Ribiški praznik je tradicionalna javna
prireditev s 40-letno tradicijo. Praznik rib
in ribičev je prava mediteranska fešta, ki
se ponaša z bogato gostinsko ponudbo,
zlasti z ribjo kulinariko, nastopi znanih
glasbenikov, številnimi zabavnimi igrami
ter športnimi in kulturnimi prireditvami.

Slapovi:
V Sloveniji je kar preko tristo slapov, ki vas
očarajo. Številni so uvrščeni med naravne znamenitosti. Največ se jih nahaja v
Posočju in v Triglavskem narodnem parku.
Najvišji slap je Kloma v Trenti, visok 128
metrov, najbolj obiskan pa slap Savica pri
Bohinjskem jezeru. Za najmogočnejši slovenski slap velja Boka pri Bovcu, eden izmed
lepših pa je slap Rinka v Logarski dolini. Več
informacij: www.slapovislovenije.info

