SLOVENSKO DRUŠTVO
ZA ZAŠČITO VODA

VABILO

VODNI DNEVI 2022
Simpozij z mednarodno udeležbo

13. in 14. oktober 2022
Rimske Toplice, Kongresni center Rimske terme

Spoštovani.
Slovenija, julij 2022. Obdobje z manjšo količino padavin, kot je povprečje preteklih let, se je iz lanskega jesenskega obdobja nadaljevalo v letošnjo pomlad in poletje. Padavine so vir pitne vode, z upadanjem količine padavin pa se znižujejo tudi gladine podzemnih voda plitvih peščeno-prodnih vodonosnikov kot tudi pretoki izvirov
ter vodotokov. Upadajo viri vode za namakanje kmetijskih površin, tehnoloških voda in vode za pridobivanje
električne energije, ob tem pa se spreminjajo življenjski pogoji številnih rastlinskih in živalskih vrst.
Mnogi upravljavci vodovodov omejujejo rabo vode in pozivajo uporabnike k njeni varčni porabi, pri čemer kmetje
nemočno opazujejo propad kmetijskih pridelkov, saj so zaloge vode v tleh pošle, površinski vodni ekosistemi
in biodiverziteta pa so pod stresom. Celotno naravno okolje se spreminja in sprašujemo se, koliko k neželenim
spremembam prispeva človeštvo. Svetovne projekcije nakazujejo, da bodo temperaturni ekstremi in daljša sušna obdobja tudi v Evropi stalnica. Kaj je treba storiti, praviloma vemo, a je malo verjetno, da se bo človeštvo
sposobno dogovoriti o učinkovitih ukrepih, ki bi zmanjšali vplive na našem planetu na še sprejemljivo raven.
Letošnje vroče poletje lahko že nakazuje na pomanjkanje vode, na katero se bo treba hitro in organizirano pripraviti tudi pri nas, navkljub trditvam, da je Slovenija vodnata dežela.
Vodni dnevi so dogodek, namenjen tudi razpravi o tovrstnih izzivih.
Simpozij Vodni dnevi 2022 nosi naslov letošnjega svetovnega dneva voda, ki je potekal pod sloganom »Voda
– skrito naj postane vidno«. Na simpoziju bomo ozavestili globalno in lokalno razumevanje vode, njeno pravo
vrednost ter njen pomen na ekonomski, politični in mednarodni ravni. Razkrili bomo vire skritih onesnaževal v
odpadnih vodah, njihov vpliv na vodna okolja in pitno vodo ter predstavili učinkovite ukrepe za preprečevanje
urbanih poplav. Učili se bomo na izkušnjah ob uvedbi standardov pri upravljanju vodovodnih sistemov in ukrepih
v času okoljske nesreče ter razmišljali o vplivih družbe na količinsko stanje podzemnih voda in širjenje onesnaževal.
Geslo »Voda – skrito naj postane vidno« nas bo v okviru predstavitev, okroglih miz in svetovne kavarne o vodi
povezovalo oba delovna dneva simpozija. V program smo vključili celostno področje upravljanja z vodami, vodnih virov in priprave pitne vode, odvajanja in čiščenja odpadne vode ter družbeni, politični in ekonomski vidik
vode. Samo kadar delujemo skupaj in interdisciplinarno, bomo pri vse večjih okoljskih in družbenoekonomskih
pritiskih našli najboljše rešitve. Pridružite se nam in dejavno prispevajte k temu.
Programski odbor Vodnih dnevov 2022

Program
Četrtek, 13. oktober 2022
8.30–9.00

Petek, 14. oktober 2022

Registracija udeležencev

9.00–11.00

ODPRTJE SIMPOZIJA
9.00–9.30

Uvodni nagovori

9.00–9.30

Danski pristop obvladovanja
bolnišničnih odpadnih voda –
od problematičnega onesnaženja
do novega vodnega vira1
Mag. Kristina Buus Kjær, DHI A/S, Danska

9.30–10.00

Nadzor nad kanalizacijskimi priključki
– zakaj in kako?1
Wendy Francken, VLARIO, Belgija

10.00–10.15

Obvladovanje padavinskih odpadnih
voda s prilagajanjem urbanih območij
na ekstremne padavine
Dr. Matej Radinja, Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
in mag. Maja Štajdohar, JP VOKA SNAGA,
d. o. o.

10.15–10.30

Spremljanje vpliva komunalnih
in industrijskih čistilnih naprav na
ekološko stanje vodotokov v Sloveniji
Dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič,
Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija Republike Slovenije za okolje

Dr. Marjetka Levstek, predsednica
Slovenskega društva za zaščito voda
Uroš Brežan, minister za okolje in prostor
9.30–11.00
9.30–9.45

9.45–10.00

10.00–10.15

10.15–10.30

10.30–11.00

VODA – SKRITO NAJ POSTANE VIDNO
O globalnem in lokalnem razumevanju
podzemnih vod
Prof. dr. Mihael Brenčič, Univerza
v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
Vrednost vode –
če je skrita, bo prezrta
Mag. Stanka Cerkvenik,
Inštitut za javne službe
Voda –
nevidni fenomen v politični misli
Izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič, Univerza
v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
Center za politično teorijo in Inštitut
za ekologijo
Spregledan mednarodnopravni vidik
ureditve posegov v vode in vodna
okolja pri njihovem izvajanju
Prof. dr. Vasilka Sancin in Urška Stopar,
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
Okrogla miza
Moderator dr. Pavel Gantar

11.00–11.30

Odmor

11.30–13.15

VODNI VIRI IN PITNA VODA

11.30–12.00

12.00–12.15

12.15–12.30

Izkušnje in prednosti uvedbe
standarda ISO 22000 na velikem
vodovodnem sistemu1
Meritxell Minoves, Aigües de Barcelona,
Španija
Vpliv družbe na količinsko stanje
podzemne vode v Sloveniji
Dr. Peter Frantar, Ministrstvo za okolje
in prostor, Agencija Republike Slovenije
za okolje
Problematika oskrbe s pitno vodo
kot posledica okoljske nesreče
v podjetju Melamin
Antun Gašparac, Hydrovod, d. o. o.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE
ODPADNE VODE

10.30–11.00

Okrogla miza
Moderatorka mag. Mojca Vrbančič

11.00–11.30

Odmor

11.30–13.00

VODA V NARAVI – NA POTI
K NOVIM NAČINOM UPRAVLJANJA

11.30–11.45

Izzivi varovanja skrite naravne
dediščine podzemnih voda Slovenije
Doc. dr. Cene Fišer, Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta

11.45–12.00

Analiza prostorske porazdelitve
onesnaževal širokega spektra v vodah
Ljubljanske kotline
Ines Vidmar, Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta

12.00–12.15

Znanost o celinskih vodah,
ki vključuje državljane
Doc. dr. Tina Eleršek,
Nacionalni inštitut za biologijo

12.15–12.30 Razumevanje sprememb v rečnih

okoljih s prepletanjem daljinskega
zaznavanja in antropoloških raziskav
Liza Stančič, ZRC SAZU, Inštitut za
antropološke in prostorske študije

Nova metoda za določanje virov
fekalnega onesnaženja vode
Mag. Matjaž Retelj, Nacionalni laboratorij
za zdravje, okolje in hrano

12.30–13.00

Okrogla miza
Moderator prof. dr. Mihael J. Toman

12.45–13.15

Okrogla miza
Moderatorka dr. Brigita Jamnik

13.00–14.00

SKLEPNE MISLI O VIDNI IN
NEVIDNI VODI

13.15–15.00

Kosilo

15.00–17.00

KAVARNA O VODI –
KAKO SKRITO NAREDITI VIDNO

12.30-12.45

Moderatorka mag. Stanka Cerkvenik
19.30

Večerja

1

Predavanje bo v angleščini in bo potekalo prek spletne povezave.

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

za člane SDZV
310 EUR brez DDV-ja (378,20 EUR z DDV-jem)
za nečlane
375 EUR brez DDV-ja (457,50 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,
knjigo Matematika za upravljavce čistilnih naprav.

Kotizacija za udeležbo na celotnem e-simpoziju
znaša:
•

za člane SDZV
250 EUR brez DDV-ja (305,00 EUR z DDV-jem)

•

za nečlane
320 EUR brez DDV-ja (390,40 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
150 EUR brez DDV-ja (183,00 EUR z DDV-jem)

•

za nečlane
195 EUR brez DDV-ja (237,90 EUR z DDV-jem)

Kotizacija vključuje:
•
•
•

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

Ob prijavi treh ali več udeležencev iz istega podjetja
priznamo 20-odstotni popust za kotizacijo.
Popusti se seštevajo. Pri predprijavi in plačilu kotizacije
do 15. septembra 2022 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 za udeležbo
v Kongresnem centru Rimske terme, brez dodatnih
popustov za predprijavo.
Študentom in upokojencem omogočamo brezplačno
spremljanje predavanj simpozija prek spleta.
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo
na simpoziju pridobijo kreditne točke iz izbirnih
vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem
poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev
in sicer 4 kreditne točke za udeležbo na celotnem
simpoziju oziroma 1. kreditno točko za udeležbo
na prvem dnevu simpozija in 3 kreditne točke
udeležbo na drugem dnevu konference.

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 booking@rimske-terme.si in na telefonski
številki +386 3 574 20 16 ali +386 3 574 20 11. 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

Do kotizacije za člane so upravičeni posamezniki in
podjetja, ki so za leto 2022 poravnali članarino društva
in so tudi plačniki kotizacije za udeležbo na simpoziju.

POSEBNE UGODNOSTI ZA UDELEŽBO NA SIMPOZIJU:
Za prijave in plačila do 15. septembra 2022 priznamo
10-odstotni popust za kotizacijo.

13. in 14. oktober 2022
Rimske Toplice, Kongresni center Rimske terme
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