
  
  
  
                                                                                                                                                    

   

          
 

 

 

Vabilo na delavnico projekta DRINKADRIA  

 - komunikacije z deležniki -  

(tretja nacionalna delavnica)  

 

Projekt DRINKADRIA je bil prijavljen in potrjen v okviru programa IPA ADRIATIC 

(http://www.adriaticipacbc.org/) kot strateški projekt, ki naslavlja področje regionalnega sodelovanja in 

izboljšanja oskrbe s pitno vodo in varovanje le-teh na območju jadranske makroregije. Pomemben izziv, ki 

ga izpostavlja predlagani projekt, je izboljšanje izvajanja čezmejne oskrbe s pitno vodo ter varovanje virov 

pitne vode. Na območju obravnavane makroregije so zaradi zgodovinskih razlogov čezmejna oskrba s pitno 

vodo in čezmejni viri pitne vode dokaj pogosti, žal pa je zaradi številnih težav pri upravljanju z njimi pogosto 

v različnih fazah nazadovanja. 

Redki primeri novega razvoja čezmejne oskrbe s pitno vodo po drugi strani jasno kažejo na njen pomen, ki 

v sami osnovi pomeni dvig zanesljivosti in varnosti oskrbe s pitno vodo, po drugi strani pa pogosto tudi 

ekonomsko ustreznejše rešitve. Projekt DRINKADRIA poleg same oskrbe s pitno vodo vključuje tudi 

upravljanje s čezmejnimi vodnimi viri, saj šele obe komponenti predstavljata zaključeni okvir kakovostne 

dobavljene vode in zadovoljnega končnega uporabnika.  

Tretja nacionalna delavnica bo organizirana v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva pri 

Gospodarski zbornici Slovenije in bo potekala v 

četrtek 7. 4. 2016 z začetkom ob 8:30 uri na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva ulica 13, 

Ljubljana, dvorana C v I. nadstropju. 

Udeležba na delavnici je brezplačna, prosimo za registracijo udeležencev na elektronski naslov:  

drinkadria@fgg.uni-lj.si  do torka, 5.4.2016. 

Vljudno vabljeni,  

         

dr. Primož Banovec 

 

Alenka Gorza Jereb 

    Direktorica Zbornice komunalnega gospodarstva 
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Program Tretje nacionalne delavnice v okviru projekta DRINKADRIA, 

Gospodarska zbornica Slovenije  – Ljubljana, 

Dvorana C, dne 7.4.2016 ob 8:30 

Čas Predavatelji Naslov prispevka 

8.30 REGISTRACIJA 

9.00  UVODNI NAGOVORI  
(Primož Banovec, Miran Lovrič, Tomaž Prohinar) 

   

9.30-11.20 PREDAVANJA 

9.30 Enrico Altran 
(AcegasApsAmga S.p.A. ) 

DRINKADRIA – the network of experts from eight 
countries works! (predavanje v angleščini) 

9.40 prof. Barbara Karleuša 
(Univerza v Reki) 

DS4 – Cross-Border Water Resources in Adriatic 
Region and Climate Change (predavanje v 
angleščini) 

10.00 izr. prof. dr. Mihael Brenčič  
(UL NTF) 

DS4 – Vodovarstvena območja: ovira ali priložnost 
v prostoru; izkušnje z Jadranskega prostora 

10.20 prof. dr. Polona Domadenik,  
(UL EF) 

DS5.3 – Oblikovanje cen pitne vode v Sloveniji in 
tujini 

10.40 doc. dr. Primož Banovec 
(UL FGG) 

DS5.2 – Oblikovanje pogodbe o čezmejni dobavi 
pitne vode 

11.00 dr. Mitja Bricelj 
(Ministrstvo za okolje in prostor) 

Razvoj čezmejnega sodelovanja na področju 
upravljanja z vodami in vloga bilateralnih komisij 

11.20-12.00 ODMOR 

12.00-14.00 PREDAVANJA 

12.00 Matjaž Hvalič  
(Vodovodi in kanalizacija Nova 
Gorica ) 

DS6 – Določitev območij izvajanja meritev in 
identifikacija izgub  

12.20 Matej Cerk  
(UL FGG) 

DS3 – Interaktivna platforma za izboljšanje 
čezmejnega upravljanja z vodovodnimi sistemi  

12.40 mag. Iztok Rozman  
(GZS) 

Vloga Zbornice komunalnega gospodarstva pri 
izvajanju Javnih služb v RS 

13.00 OKROGLA MIZA s povabljenimi 
udeleženci 
(Moderator: Primož Banovec 
Udeleženci: dr. Mitja Bricelj (MOP), prof. 
dr. Polona Domadenik (EF), Aleš Stražar 
(JKP Prodnik), Primož Rošer (Komunalno 
podjetje Velenje), Boštjan Zver 
(VODOVOD SISTEMA B d.o.o.) in Marko 
Cvikl (Vodovod-kanalizacija Celje)) 

Medobčinska oskrba s pitno vodo v Sloveniji, 
težave in primerjava z meddržavno oskrbo 

   

13.50 Zaključki – prioritete za izboljšanje stanja na področju oskrbe s pitno vodo in njeno 
varovanje v Sloveniji 

14.00 Pogostitev 

 
 


