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Skrb za zdrave in čiste vode

Sklad Si.voda, katerega ustanovitelj
in pobudnik je Si.mobil, je v letu 2012
finančno podprl dva projekta za zaščito
in ohranjanje čiste pitne vode z donacijo
v skupni višini 93.970,56 evrov.

Sklad Si.voda, zavod za čiste in zdrave vode, je samostojna
in neodvisna institucija, ustanovljena v duhu Si.mobilove
družbeno odgovorne filozofije Re.misli. Si.mobil se kot pobudnik in ustanovitelj zavoda zavzema, da bo čista pitna voda
na voljo tudi prihodnjim generacijam. Tudi v letu 2012 je Sklad
Si.voda nadaljeval s finančno podporo tistim projektom, ki
dejavno rešujejo problematiko kakovosti voda in ravnanja
z odpadnimi vodami ter prispevajo k varčnejši rabi vode v
Sloveniji. Konkretnost in učinkovitost projekta je pomembno
merilo za dodelitev donacije.

V letu 2012 sta Svet zavoda Sklada
Si.voda in Strokovni svet sprejela
etične smernice delovanja sklada.
Po uspešno izvedenih prvem in drugem projektu Sklada
Si.voda (gradnja rastlinske čistilne naprave v učilnici v naravi v
Modražah pri Poljčanah leta 2010 in gradnja rastlinske čistilne
naprave v Kozjanskem parku leta 2011) je Sklad Si.voda v letu
2012 finančno podprl dva nova projekta v skupni vrednosti
93.970,56 evrov – vzpostavitev sistema za zbiranje deževnice
v ljubljanskem vrtcu Hansa Christiana Andersena in gradnjo
rastlinske čistilne naprave na Lisci nad Sevnico.
Sistem zbiranja deževnice v vrtcu
Hansa Christiana Andersena
Varčevanje z vodo je eden najpomembnejših ukrepov pri
varovanju pitne vode, saj za samo pitje porabimo zanemarljiv
delež pitne vode. Večino čiste vode porabimo za druge namene, zlasti za splakovanje stranišč. Pri tem lahko veliko pitne
vode privarčujemo z uporabo deževnice. Konec septembra
2012 je Sklad Si.voda ljubljanskem vrtcu Hansa Christiana
Andersena pomagal pri vzpostavitvi sistema za zbiranje deževnice. 151 otrok in 26 zaposlenih v vrtčevski enoti Lastovica
bo tako prihranilo približno za olimpijski bazen pitne vode
na leto. Vrtec je pod igrišče položil dve podzemni cisterni za
deževnico s skupno zmogljivostjo 40 m3. Deževnico bo vrtec
uporabljal predvsem za splakovanje stranišč, poleg tega pa še
za zalivanje rož in trave na vrtu ter pranje službenih avtomobilov. Ob morebitnem pomanjkanju deževnice v sušnih obdobjih
leta bo sistem samodejno preklopil na vodovodno omrežje.
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V sklopu projekta je vrtec na otroških igriščih v treh enotah
postavil tudi pitnike, s katerimi želi spodbuditi otroke k pitju
vode iz pip. Za preverjanje ustreznosti pitne vode v pitnikih
skrbi Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana.

Sklad Si.voda je za izvedbo
celotnega projekta prispeval
37.930,56 evrov ali 80 odstotkov
sredstev, preostali del stroškov
je pokril vrtec sam.
Rastlinska čistilna naprava na Lisci nad Sevnico
Drugi projekt, ki ga je sklad podprl v letu 2012, je bila gradnja rastlinske čistilne naprave na priljubljeni izletniški točki
na Lisci nad Sevnico (948 metrov nadmorske višine). Rastlinske čistilne naprave uporabljajo samoobnovitvene sposobnosti narave pri čiščenju odpadnih voda. Delujejo na podlagi
filtracije vode skozi koreninski sistem močvirskih rastlin in so
učinkovita rešitev zlasti za območja z razpršeno poselitvijo,
kjer gradnja klasičnih čistilnih naprav ni okoljsko ali stroškovno sprejemljiva. Zato je bila rastlinska čistilna naprava zaradi
geografske značilnosti in občutljivosti naravne pokrajine na
Lisci zelo dobra rešitev, saj njena umestitev v prostor predstavlja zanemarljiv poseg.

Zbiranje sredstev
Vire za pridobivanje sredstev opredeljuje statut zavoda
Sklad Si.voda. Ta določa, da lahko zavod sredstva za opravljanje svoje dejavnosti pridobi iz sredstev ustanovitelja, z lastno
dejavnostjo, s prispevki donatorjev, iz občinskih, državnih in
mednarodnih javnih razpisov ali drugih virov na način in pod
pogoji, kot jih določa statut. Pri tem se sklad zavezuje, da bo
sredstva zbiral transparentno.
V Sklad Si.voda lahko prispevajo tudi Si.mobilovi uporabniki, in sicer tako, da pošljejo SMS s ključno besedo SIVODA na
1919 in podarijo 1 evro ali tako, da si vklopijo Opcijo Re.misli
in vsak mesec v Sklad Si.voda prav tako prispevajo 1 evro.
Si.mobil pa v Sklad Si.voda donira 1 evro za vsak elektronski
račun, na katerega se naročijo Si.mobilovi uporabniki, za vsak
telefon, ki ga bodo uporabniki prinesli v reciklažo v katerega
koli od Si.mobilovih prodajnih centrov, za vsako vklopljeno
Opcijo Re.misli in za vsako SMS donacijo, namenjeno skladu.
Bilanca poslovanja
Zavod Sklad Si.voda je na dan 31. 12. 2012 izkazal pozitivni
poslovni izid v višini 55.147 evrov, kar predstavlja kumulativni
rezultat poslovanja od ustanovitve zavoda naprej. Zavod je bil
ustanovljen 30. 3. 2009 z ustanovitvenim vložkom ustanovitelja v višini 10.000 evrov. Zavod na dan 31. 12. 2012 ni imel
oblikovanih ali porabljenih dolgoročnih rezervacij, prav tako
ni imel osnovnih sredstev, zalog, terjatev in obveznosti. Ker
zavod nima zaposlenih, ne ustvarja stroškov dela.

Vrednost celotne investicije
znaša 68.520 evrov, od tega
je Sklad Si.voda občini Sevnica
doniral 82 odstotkov sredstev
ali 56.040 evrov.
Rastlinska čistilna naprava na Lisci je namenjena čiščenju
komunalne vode iz Tončkovega doma in Jurkove koče. Grede
se raztezajo na površini 125 m2 neposredno za Tončkovim
domom, vodo pa bodo čistile močvirske rastline, kot so navadni trs, rogoz in šaš. Kapaciteta čiščenja rastlinske čistilne
naprave na Lisci je 49 populacijskih enot.
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