Slovensko društvo
za zaščito voda

VABILO

Vodni dnevi 2021
Simpozij z mednarodno udeležbo

7.–8. oktober 2021
Rimske Toplice, Kongresni center Rimske terme

Spoštovani.
Evropski zeleni dogovor je jasen. Do leta 2050 se je Evropska unija zavezala k uresničevanju ciljev za
doseganje podnebne nevtralnosti. Del te zaveze je tudi osmi okoljski akcijski program, v katerem je za
oblikovanje in izvajanje okoljske ter podnebne politike do leta 2030 voda vključena v kar dve od šestih
prioritet: prizadevanje za nično onesnaženje s toksičnimi snovmi ter zaščita, ohranitev in ponovna vzpostavitev
biodiverzitete. Pred nami je zahtevna naloga, dejstva so jasna, programi pa nedvoumni in transparentni. Pri
tem se nam zastavlja vrsta vprašanj. Ima voda le svojo vrednost ali v naši zavesti že postaja vrednota? Nam
jo je kot vrednoto že uspelo osmisliti? Znamo vrednotiti naš vodni odtis? Smo oblikovali prave programe, jih
med seboj uskladili ter pravočasno in pravilno komunicirali z javnostjo?
Na letošnjih Vodnih dnevih bomo skozi prizmo vode kot vrednote osvetlili aktualna dogajanja v Sloveniji,
predočili dejstva, predstavili dosedanje izkušnje in prikazali dobre prakse na vseh področjih upravljanja z
vodami, kot so voda v naravnem okolju, vodni viri in pitna voda ter čiščenje odpadne vode. Vsa področja
so namreč med seboj tesno povezana, neučinkovito delovanje ali slaba koordinacija na enem od področij
pa lahko negativno vpliva na delovanje drugega vodnega sistema. K sodelovanju smo tudi letos, ob
30-letnici Slovenskega društva za zaščito voda, že tradicionalno povabili priznane slovenske in ugledne tuje
strokovnjake. Z njimi bomo razpravljali in izmenjevali mnenja na okroglih mizah, poglobili in analizirali stanje
voda v Sloveniji ter oblikovali predloge, ki bodo pripomogli k izboljšanju obstoječega stanja vodnega okolja.
Pridružite se nam na simpoziju Vodni dnevi, kjer kot organizatorji z izbranimi in aktualnimi vsebinami skrbimo
za celostno vrednotenje voda. Podnebno nevtralnost bomo lahko dosegli le z voljo po spremembi in slogo med
ljudmi, pri čemer imamo strokovnjaki, ki se ukvarjamo z varovanjem in zaščito voda, še posebej pomembno
vlogo.
Vabljeni, da se nam na Vodnih dnevih osebno pridružite 7. in 8. oktobra 2021 v Rimskih Toplicah ali pa
simpozij v živo spremljate prek spleta.
Programski odbor Vodnih dnevov 2021

Program
Četrtek, 7. oktober 2021
8.30–9.00

Registracija udeležencev

9.00–9.30

Uvodni nagovori

OTVORITEV SIMPOZIJA

9.30–11.15
9.30–10.00

POGLED NA VODO Z RAZLIČNIH
ZORNIH KOTOV
Zeleni dogovor1
Bettina Doeser, European Commission,
Directorate General Environment,
Clean Water Unit

10.00–10.15

Voda kot vrednost ali vrednota
Dr. Pavel Gantar

10.15–10.30

Razsodnost in rahločutnost:
o komuniciranju vode
Maja Hawlina, Avanta Largo,
Zavod za družbeno komuniciranje

Petek, 8. oktober 2021
9.00–10.50

ČIŠČENJE ODPADNE VODE

9.00–9.30

Trajnostne tehnike odstranjevanja
fosforja na komunalnih čistilnih
napravah1
Bengt Hansen, Kemira Kemia AB,
Švedska

9.30–9.45

Celostna izkušnja tehnološke
optimizacije vodenja biološkega
procesa čiščenja odpadne vode
Peter Cerar, JP CČN Domžale-Kamnik,
d. o. o.

9.45–10.00

10.00–10.15

Male komunalne čistilne naprave še
vedno predstavljajo številne izzive
Mag. Mojca Vrbančič, JP VOKA SNAGA,
d. o. o.
Novi pristopi pri čiščenju komunalne
odpadne vode na območju razpršene
poselitve
Sabina Senica, KOSTAK, d. d.

Voda v krožnem gospodarstvu
z uporabo trajnostnih konceptov
Izr. prof. dr. Nataša Atanasova, Univerza
v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo

10.15–10.50

Okrogla miza
Moderatorka dr. Marjetka Levstek

10.45–11.15

Okrogla miza
Moderator prof. dr. Mihael J. Toman

10.50–11.30

Odmor

11.15–11.45

Odmor

11.30–13.00

NARAVA IN VODNA OKOLJA

11.45–13.15

VODNI VIRI IN PITNA VODA

10.30–10.45

11.30–11.45

Izzivi in priložnosti Slovenije, ki
izhajajo iz evropske in svetovne
biodiverzitetne strategije1
Andras Krolopp, The Nature Conservancy

11.45–12.00

Razdrobljenost rek v Sloveniji:
poziv k izvedbi nacionalnega popisa
Dr. Polona Pengal, Zavod REVIVO

11.45–12.15

Novodobna onesnaževala in oskrba
s pitno vodo1
Prof. dr. Jan Peter van der Hoek,
Waternet, Nizozemska

12.15–12.30

Izbruh gastroenteritisa v mestu
Havelock North leta 2016 in njegov
vpliv na novozelandsko vodno
industrijo2
Anže Lenček, Napier City Council, Nova
Zelandija

12.00–12.15

Najnovejša znanstvena dognanja
o možnostih za blaženje učinkov
podnebnih sprememb na vodne
ekosisteme
Dr. Nataša Mori, Nacionalni inštitut za
biologijo

12.30–12.45

Akumulacija Butoniga v Istri –
prve izkušnje pri oskrbi s pitno vodo3
Dr. Bojana Hajduk Černeha, IVS –
Istarski vodozaštitni sustav, d. o. o.,
Hrvaška

12.15–12.30

Vpliv podnebnih sprememb na vodne
količine v Sloveniji
Dr. Mira Kobold, Agencija Republike
Slovenije za okolje

12.45–13.00

Novi pristopi k pripravi in nadzoru
kakovosti pitne vode
Nataša Uranjek, Komunalno podjetje
Velenje, d. o. o.

13.00–13.30

Okrogla miza
Moderatorka dr. Brigita Jamnik

13.30–15.00

Kosilo

15.00–17.00

KAVARNA O VODI

19.30

Večerja

12.30–13.00

Okrogla miza
Moderator prof. dr. Mihael Brenčič

13.00–14.00

SKLEPNE MISLI O VODI KOT VREDNOTI

1 Predavanje bo v angleščini in bo potekalo prek spletne povezave.
2 Predavanje bo potekalo prek spletne povezave.
3 Predavanje bo v hrvaščini.

Splošne informacije
KOTIZACIJA Z UGODNOSTMI
Kotizacija za udeležbo na celotnem simpoziju
v Kongresnem centru znaša:
•
•

za člane SDZV
280 EUR brez DDV-ja (341,60 EUR z DDV-jem)
za nečlane
340 EUR brez DDV-ja (414,80 EUR z DDV-jem)

Kotizacija vključuje:
•
•
•
•
•

udeležbo na dvodnevnem simpoziju,
e-zbornik referatov,
potrdilo o udeležbi na simpoziju,
pijačo in prigrizke med odmori,
kosilo in večerjo prvi dan simpozija.

Kotizacija za udeležbo na celotnem e-simpoziju
znaša:
•

za člane SDZV
230 EUR brez DDV-ja (280,60 EUR z DDV-jem)

•

za nečlane
290 EUR brez DDV-ja (353,80 EUR z DDV-jem)

Kotizacija vključuje:
•
•
•

neposredno spremljanje predavanj celotnega simpozija
prek spleta,
e-zbornik referatov,
potrdilo o udeležbi na simpoziju.

Kotizacija za udeležbo na posameznem dnevu
e-simpozija znaša:
•

za člane SDZV
140 EUR brez DDV-ja (170,80 EUR z DDV-jem)

•

za nečlane
175 EUR brez DDV-ja (213,50 EUR z DDV-jem)

Kotizacija vključuje:
•
•
•

neposredno spremljanje predavanj posameznega dne
simpozija prek spleta,
e-zbornik referatov,
potrdilo o udeležbi na simpoziju.

Do kotizacije za člane so upravičeni posamezniki in
podjetja, ki so za leto 2021 poravnali članarino društva
in so tudi plačniki kotizacije za udeležbo na simpoziju.
Posebne ugodnosti za udeležbo na simpoziju:
Za prijave in plačila do 7. septembra 2021 priznamo
10-odstotni popust za kotizacijo.
Ob prijavi treh ali več udeležencev iz istega podjetja
priznamo 20-odstotni popust za kotizacijo.
Popusti se seštevajo. Pri predprijavi in plačilu kotizacije
do 7. septembra 2021 za tri udeležence ali več iz istega
podjetja imate 30-odstotni popust.
Študentom in upokojencem, ki so člani SDZV, priznamo
40-odstotni popust za kotizacijo, brez dodatnih popustov
za predprijavo.

PLAČILO KOTIZACIJE
Prijavnica velja kot naročilnica. Udeležba na simpoziju je
možna samo ob predhodnem plačilu kotizacije.
Ustrezen znesek kotizacije poravnajte do 5. oktobra
2021 oz. pri uveljavljanju ugodnosti iz naslova predplačil
do 7. septembra 2021 na transakcijski račun Inštituta
za javne službe, soorganizatorja simpozija: TRR SI56
2900 0005 0747 638, odprt pri Unicredit Banka Slovenija,
d. d., BACXSI22, sklic 00 10032020.
Račun bomo plačnikom poslali po zaključku simpozija.
Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po
prejemu računa v skladu s predpisi.
Udeležba na simpoziju je možna samo
ob predhodnem plačilu kotizacije.
NAČIN IN ROK PRIJAVE
Prijavite se lahko na spletni strani www.vodnidnevi.si.
Zadnje prijave sprejemamo 5. oktobra 2021.
MOŽNOST ODJAVE
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je 5. oktober
2021. V primeru nepravočasne odjave bomo zaračunali
50 % celotne kotizacije, v primeru neudeležbe brez
odjave kotizacije ne bomo vrnili oz. jo bomo zaračunali v
celoti. Odjavo pošljite na e-naslov prijave@vodnidnevi.si.
POSLOVNE PREDSTAVITVE
V okviru simpozija smo pripravili različne predstavitvene
možnosti, ki omogočajo, da predstavite svoje podjetje
širšemu strokovnemu krogu. Ponudbo poslovnih
predstavitev najdete na spletni strani simpozija www.
vodnidnevi.si.
MOŽNOST NASTANITVE
Hotelsko namestitev lahko rezervirate na elektronskem
naslovu info@rimske-terme.si in na telefonski številki
+386 3 574 20 00. Pri rezervaciji se sklicujte na simpozij
Vodni dnevi.
KONTAKTNI PODATKI IN DODATNE INFORMACIJE
Spletna stran simpozija: www.vodnidnevi.si
E-naslov: info@vodnidnevi.si
Telefon: +386 41 821 821
KRAJ IN ČAS SIMPOZIJA
Rimske Toplice, Kongresni center Rimske terme
7. in 8. oktober 2021
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na
simpoziju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin
skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem
usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

ORGANIZATOR
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA ZAŠČITO VODA
Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

Predsednica:
dr. Marjetka Levstek
Člani:
prof. dr. Mihael J. Toman
dr. Brigita Jamnik
dr. Polona Pengal
mag. Mojca Vrbančič
Nataša Uranjek

ORGANIZACIJSKA IZVEDBA
INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE
Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

PODPORNIKA SIMPOZIJA

MIEL
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