SDZV

Slovensko združenje za zaščito voda: SDZV je Slovensko društvo za zaščito voda, ki je bilo
ustanovljeno leta 1991. SDZV je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, katerega
namen je razvijanje varstva voda in tehnik čiščenja voda.
Ime društva in Logotip:

Slovensko društvo za
zaščito voda

http://www.sdzv-drustvo.si/

Sedež društva:

SDZV - Slovensko združenje za zaščito voda

Hajdrihova ulica 19

SI-1000 Ljubljana
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Slogan društva:

SDZV je Slovensko društvo za zaščito voda, ki je bilo ustanovljeno leta 1991.

SDZV je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, katerega namen je razvijanje
varstva voda in tehnik čiščenja voda.

Kratek opis društva:

SDZV je Slovensko društvo za zaščito voda, ki je bilo ustanovljeno leta 1991.
SDZV je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, katerega namen je razvijanje
varstva voda in tehnik čiščenja voda.
Društvo deluje na območju Republike Slovenije in se povezuje s sorodnimi društvi in združenji v
Sloveniji in po svetu. SDZV je član IWA (International Water Association), EWA (European
Water Association) ATV (Abwassertechnische Vereinigung).

Namen društva je:

- združevanje pravnih in fizičnih oseb, ki se ukvarjajo z zaščito voda;
- razvijanje zavesti o pomenu zaščite voda;
- spremljanje, preučevanje in delovanje na področju zaščite in izkoriščanja voda, preskrbe s
pitno vodo in ravnanja z uporabljenimi vodami in odpadki;
- informiranje in izobraževanje strokovne, znanstvene in ostale javnosti s publikacijami,
predavanji, srečanji, z izmenjavo izkušenj, ekskurzijami, s tečaji in podobnimi aktivnostmi o
stanju in dosežkih s področja zaščite voda;
- sodelovanje s podobnimi domačimi, tujimi in mednarodnimi društvi in organizacijami.

V ta namen se lahko društvo včlani v sorodno tuje ali mednarodno združenje ali organizacijo.
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Ključne dejavnosti:

prireja strokovna posvetovanja,

prireja strokovne ekskurzije,

organizira strokovne seminarje oziroma tečaje (izobraževanje članov),

se povezuje s sorodnimi strokovnimi institucijami doma in po svetu,

Naši člani so usposobljeni na področju:

sekcije za pitno vodo,

sekcije za industrijsko ekologijo,

sekcije za komunalno ekologijo,

sekcije za mineralne vode ...

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

0. Simpozij VODNI DNEVI z mednarodno udeležbo.
1. Člani društva se ravnajo po načelih strokovnega svobodnega prepričanja, lastne intelektualne
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odgovornosti, spoštujejo raznovrstnost mišljenja in posameznikove pobude.
2. Člani društva spremljajo razvoj na svojem delovnem področju, pri čemer si prizadevajo za
sprejetje strokovnih odločitev izključno na podlagi znanstvenih in strokovnih analiz.
3. Člani društva si prizadevajo v pridobivanju informacij, ki jih potrebujejo za strokovno delo.
4. Od članov društva se pričakuje delovanje, ki ni v nasprotju z njihovimi in etičnimi načeli,
osebnim intelektualnim prepričanjem, ali s človeško vestjo.
5. Društvo podpira svoje člane pri strokovnem uveljavljanju in razvijanju čuta odgovornosti.
6. Člani društva spoštujejo avtorske pravice.
7. Član ali članica, ki bi se znašel v težavah, zaradi spoštovanja tega kodeksa, bo užival
podporo članov društva.

Kontakt:
Predsednik:
Boris Kompare

Telefon:

Faks:

+386 1 476 02 00

+386 1 476 03 00

E-pošta:
boris.kompare@fgg.uni-lj.si
Spletna stran:
http://www.sdzv-drustvo.si/
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