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AQUARES  

GLASILO 
GLASILO NAMENJENO PREDSTAVITVI PROJEKTA, OBVEŠČANJU O NAPREDKU IN 

NADALJNJIH PROJEKTNIH AKTIVNOSTIH  

S PONOVNO UPORABO VODE 

PODPIRAMO UČINKOVITO 

RABO VODNIH VIROV 

“AQUARES – Izboljšanje politik na področju ponovne 

uporabe vode za učinkovito rabo virov” je projekt 

programa INTERREG Europe, katerega namen je izboljšati 

izvajanje regionalnih razvojnih politik, povečati učinkovito 

rabo virov, spodbuditi zeleno rast in okoljsko učinkovitost 

v sektorju ponovne uporabe vode. Projekt združuje 10 

javnih inštitucij iz devetih evropskih držav s ciljem, da bi s 

ponovno uporabo vode dosegli boljše upravljanje z 

vodnimi viri. 

V prvem semestru izvajanja projekta so partnerji 

napredovali z raziskovalnimi dejavnostmi na področju 

tehnologij in praks ponovne uporabe vode ter praks 

spremljanja, ki se uporabljajo v partnerskih državah. 

Medregionalna delavnica o tehnologijah za ponovno 

uporabo vode je bila organizirana marca v Milanu, nato 

pa v maju še delavnica o financiranju na Malti. Vsi partnerji 

napredujejo z organizacijo srečanj deležnikov in 

izmenjavo izkušenj. 
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MEDNARODNA DELAVNICA 

O TEHNOLOGIJAH 

PONOVNE RABE VODE | 

Milano, marec 2019 

Mednarodno delavnico o tehnologijah za 

ponovno uporabo vode je med 27. in 28. 

marcem 2019 v Milanu gostila Lombardijska 

fundacija za okolje. Delavnici je sledil drugi 

projektni sestanek. 

Na srečanju je sodelovalo več vabljenih 

deležnikov, raziskovalcev in partnerjev 

Generalnega direktorata za vodo v regiji Murcia, 

Evro-sredozemske fundacije za inštitut za vodo, 

Odbora za vode v Oldenburgu in Vzhodni Friziji 

(Nemčija), Regionalne razvojne agencije regije 

Pardubce (Češka), Ministrstva za okolje in 

energijo iz Grčije, Malteške agencije za vodo in 

energijo, Fundacije za okolje iz Lombardije 

(Italija), Združenje obal Baltskega morja iz 

Latvije, regije Lodzkie (Poljska) in občine Trebnje 

(Slovenija). 

Delavnica o „tehnologijah ponovne uporabe 

vode“ je bila namenjena opredelitvi izvedljivih 

strategij za reciklažo, nadzor uporabe reciklirane 

vode in omejitev neučinkovite rabe. Med temami 

razprave so bile Tehnični izzivi in znanstvene 

negotovosti; Posebne ovire za ponovno uporabo 

vode pri namakanju; Identifikacija in optimizacija 

ustreznih tehnologij v zvezi s ponovno uporabo 

vode. 

 

 

 

 

 

Na delavnici smo tudi razpravljali, kako bolje 

izkoristiti evropske finančne instrumente in kako 

vzpostaviti dialog med različnimi interesenti na 

področju upravljanja z vodami. 

Ob koncu delavnice so imeli udeleženci tudi 

priložnost si ogledati čistilno napravo Milano-

Nosedo, eno najboljših italijanskih in evropskih 

praks ponovne uporabe vode. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med 16. in 17. majem 2019 je potekala mednarodna 

delavnica, ki je združila zainteresirane strani iz več 

evropskih držav za razpravo o možnostih uporabe 

javnih in zasebnih naložb (javno-zasebna partnerstva) v 

ponovno uporabo vode. 

Srečanje, ki je bilo del projekta Aquares, Interreg 

Europe, je gostila Agencija za energijo in vode z Malte, 

pri čemer so prišli partnerji iz Španije, Grčije, Poljske, 

Češke, Italije, Nemčije, Latvije in Slovenije. 

Na dvodnevni delavnici se je poskušalo s številnimi 

predstavitvami  bolje razložiti, kako je mogoče 

pridobiti zasebne naložbe v infrasturkturo za ponovno 

uporabo vode in tako zagotoviti, da udeleženci 

delavnice bolje razumejo delovanje in uporabo javno-

zasebnih partnerstev. Prvi dan so svoje izkušnje delili 

predstavniki Project Malta, Unije za Sredozemlje in 

Evropskega strokovnega centra za javno-zasebna 

partnerstva (EPEC). S pomočjo njihov predstavitev smo 

dobili vpogled in boljše razumevanje o tem, kaj so 

javno-zasebna partnerstva, kako jih oni uporabljajo ter 

pogled nanje iz različnih perspektiv, vključno z 

regionalno in nacionalno perspektivo. 

Drugi dan so svoje izkušnje in poglede na 

javno-zasebna partnerstva delilii projektni 

partnerji iz Nemčije, Grčije in Španije. V drugem 

delu je predstavnik javnega komunalnega 

podjetja z Malte, ki zagotavlja oskrbo z vodo 

(Water Services Corporation), je na primeru 

čistilne naprave Gozo podrobno predstavil 

izkušnjo uporabe javno-zasebnih partnerstih pri 

gradnji treh čistilnih naprav na Malti. V želji, da 

nam vse to predstavijo na praktičnem primeru, 

so bili vsi udeleženci povabljeni na ogled 

čistilne naprave.  

Vsaki predstavitvi na dvodnevni konferenci je 

sledila diskusija, ki je udeležencem omogočila 

aktivno izmenjavo izkušenj iz projektov, ki so jih 

že izvedli, prenos znanja in svetovanje pri 

nadaljnjih projektih.   

MEDNARODNA DELAVNICA 

O FINANCIRANJU |  

Malta, maj 2019 
 



  

AKTIVNOSTI PARTNERJEV LODZKIE je obeležila Svetovni 

dan voda  

V okviru Svetovnega dneva voda 22. marca 

so na Fakulteti za procesno in okoljsko 

inženirstvo v Lodžu (Poljska) organizirali 

dogodek, na katerem je projektna ekipa 

AQUARES iz regije Lodzkie učencem 

osnovne šole v Lodžu in gimnazije Sieradz 

predstavila cilje mednarodnega sodelovanja 

v okviru projekta in koristi trajnostnega 

upravljanja voda za družbo, kmetijstvo in 

kulturno dediščino.  

Pomembna točka predstavitve je bila zgodba 

o uspehu čistilne naprave Milano-Nosedo, 

kjer so uspeli obnoviti kanale za ponovno 

uporabo vode, ki so jih uporabljali že 

cistercijanski menihi v srednjem veku za 

namakanje kmetijskih pridelkov. 

 

 

FLA na 4. Nacionalni konferenci o 

energetski učinkovitosti, okolju in 

klimatskih napravah v Italiji  

Ponovna raba vode bo v prihodnosti vse 

pomembnejša. Da bi dosegli konkretne 

rezultate, je potrebno prisluhniti strokovnjakom  

in razumeti potrebe.  

 

 

 

Zaradi tega je februarja 2019 Fundacija za okolje 

iz Lombaridje (FLA) sodelovala na 4. nacionalni 

konvenciji o energetski učinkovitosti, okolju in 

klimatskih napravah v Desenzano Del Garda 

(Italija) v organizaciji Eco Meeting. FLA je 

predstavila projekt AQUARES in vzpostavila 

tesne stike s podjetji, specializiranimi za 

odstranjevanje in obdelavo odpadkov, čiščenje 

odpadne vode, sanacijo onesnaženih območij in 

obdelavo blata. 

Zaevzali so se, da bodo še naprej sodelovali pri 

varovanju okolja, gospodarstva in zdravja! 

BALTIC COASTS: Srečanje 

deležnikov  

26. aprila je Združenje Baltske obale gostilo 

drugo regionalno srečanje deležnikov projekta 

AQUARES na temo trajnostnega upravljanja z 

deževnimi vodami in ponovne rabe vode v 

Latviji. Srečanje je potekalo na uradu Ministrstva 

za varstvo okolja in regionalnega razvoja 

(MEPRD). Teme razprave so bile: izboljšave 

zakonodaje o trajnostnem upravljanju in 

ponovni uporabi deževnice; čiščenje deževnice; 

regulativni okvir in zelene rešitve; vprašanje 

ponovne uporabe vodnih virov v namakalnih 

sistemih (mokrišča); ponovna uporaba 

deževnice v namakalnih sistemih, požarna var-  

nost, urejanje krajine, zmanjšanje največje 

obremenitve v urbanih okoljih.  

Sodelovalo je 26 interesnih skupin, predstavnikov 

državnih ustanov, lokalne oblasti, podjetniki 

(Aqua-Brambis), načrtovalci (Grupa 93), 

teritorialne razvijalce (Bonava, DEPO projekts), 

krajinski arhitekti, Tehnična univerza iz Rige in 

drugi strokovnjaki. 



  

Regija Murcia je praznovala 14. 

dogodek posvečen komunalnim 

ureditvam in čiščenju voda   

Mesto Lorca je dva dni gostilo že tradicionalen 

dogodek o komunalnih ureditvah in čiščenju voda, 

ki sta ga organizirala Ministrstvo za vodo, 

kmetijstvo, živinorejo in ribištvo ter ESAMUR, 

regionalna enota za sanacijo in čiščenje odpadnih 

voda, ki je mesto spremenil v mednarodni forum za 

ponovno uporabo odpadnih voda. Kongres je bil 

namenjen prepoznavanju in vrednotenju dela, 

opravljenega v regiji, ki vodi prakso ponovne rabe 

98 % vse obdelane vode ali 105 kubičnih 

hektometrov za več kot 20.000 namakalnih naprav. 

Medtem se v preostali Španiji ponovno uporabi 15 

%, v Evropi pa približno 9 %. S pomočjo številnih 

predstavitev in različnih diskusij so udeleženci 

obravnavali celoten proces ponovne uporabe 

vode, izzive pa tudi tveganja in nadzor kmetijskih 

pridelkov.  

Praznovanje Svetovnega dneva 

voda v Murciji  

Ob praznovanju „Svetovnega dneva voda“ 

(22. marec) je Murcia organizirala informativni 

dan z naslovom »Od neba do podzemlja: 

vodonosnik med reko Vega Baja in reko 

Segure« ali »Hidrogeografija«, namenjena 

javnosti. 

fIEA na Nacionalnem kongresu o vodi 2019 

Mesto Orihuela (Španija) je 21. in 22. februarja 2019 gostilo Nacionalni kongres o vodi, ki ga je otvoril 

župan Orihuele Emilio Bascuñana in svetnik za okolje Miguel Ángel Fernández. Znanstveni dogodek so 

organizirali Oddelek za okolje mesta Orihuela in Univerzitetni inštitut za vode in okoljske znanosti 

Univerze v Alicanteju (UIWES). „Voda je ključnega pomena za vse, zlasti za Orihuelo, kjer je voda gonilo 

kmetijstva in turizma. 

52 študentov iz Alcantarilla 

(Murcia) je obiskalo čistilno 

napravo Torres de Cotillas in se 

spoznalo s procesom predelave 

vode 

Skupaj bo kar 14 šol in drugih izobraževalnih 

ustanov iz regije Murcia izvedlo obisk različnih 

čistilnih naprav z namenom, da se spoznajo s 

pomenom ponovne uporabe vode. Regionalni 

minister za vodo, kmetijstvo, živinorejo in 

ribištvo Miguel Ángel del Amor je na prvem 

dogodku spremljal učence in študente ter 

poudaril pomen "ozaveščanja mladih o naših 

najdragocenejših virih, tj. vodi". 

OSTALE NOVICE 



  

Stališče o minimalnih zahtevah za 

ponovno uporabo vode: informacije, 

ki izhajajo iz raziskovalnih projektov 

WavE, ki jih financira Zvezno 

ministrstvo za izobraževanje in 

raziskave v Nemčiji 

Poročilo se nanaša na razpravo o osnutku uredbe 

o ponovni uporabi vode in splošne zahteve za 

varno uporabo reciklirane vode. Nastal je kot 

rezultat trenutnih raziskovalnih projektov WavE, ki 

jih financira nemško Zvezno ministrstvo. 

Ponovna uporaba vode ne temelji izključno na 

konvencionalnem najsodobnejšem čiščenju 

odpadnih voda. Rezultati raziskave to potrjujejo in 

kažejo, da je potrebno uporabiti celovite 

koncepte načrtovanja in vrednotenja ter 

razširjene inovativnih procesov čiščenja vode (npr. 

membranska filtracija, biofiltracija, dezinfekcija), ki 

zagotavljajo kakovost vode, prilagojeno namenu.  

Zahteve glede kakovosti, ki običajno vključujejo 

kemične, fizikalne in mikrobiološke parametre, 

morajo biti stalno opredeljene, zagotovljene in 

spremljane glede na vrsto uporabe vode in na 

podlagi tveganj pri posamezni uporabi reciklirane 

vode. 

Več informacij: kroemer@oowv.de  

Češko združenje za vode ogranizira 

konferenco VODA 2019 

Konferenca WATER 2019 bo tudi letos 

organizirana v Poděbradyju v prostorih 

kongresnega centra Lázeňská Kolonáda na 

Češkem. Konferenco, ki bo potekala 18. in 20. 

septembra 2019, bo spremljala razstava. 

Glavna tema konference je ponovna uporaba 

odpadnih voda, aktualne težave in trendi na 

področju upravljanja z vodami.  

 

 

 

 

 

 

Več informacij: 

http://www.czwa.cz/voda2019/  

Črnogorski predstavniki ministrstva 

so obiskali Murcio 

Skupina predstavnikov ministrstva in javnih služ iz 

Črne gore je med 8. in 10. Aprilom obiskala 

Murcio. Študijski obisk je bil organiziran in 

financiran v okviru instrumenta tehnične pomoči 

in izmenjave informacij Evropske komisije TAIEX. 

 

Razstava o vodi - Praga, maj 2019 

Skupina Veolia je od leta 2000 z več kot 1,5 

milijarde CZK financirala na stotine projektov na 

področju znanosti, raziskav, inovacij, 

izobraževanja in varstva okolja ter pomembno 

sodeluje s češkimi ekologi na projektu Mokrišč - 

Vračamo vodo v naravo.  

Veolia je partner razstave fotografij velikega 

formata v praški Kampi med 2. in 28. majem 

2019, s ciljem, da se doseže splošna javnost in 

pokaže ključni pomen vode za človeštvo.  

mailto:kroemer@oowv.de
http://www.czwa.cz/voda2019/


AQUARES RAZISKOVALNE 

AKTIVNOSTI 

Aktivnost A1.2: Analiza potreb po 

ponovni rabi vode v partnerskih državah 

Pripravljena je metodologija za izmenjavo 

različnih izkušenj glede potreb po ponovni 

uporabi vode v regijah, ki so partnerice v projektu 

AQUARES. Vsi partnerji bodo na podlagi skupne 

metodologije  pripravili sektorske analize (v smislu 

kmetijskih, industrijskih, mestnih in rekreacijskih) 

in medsektorskih prednostnih področij za vlaganje 

v ponovno uporabo vode, in sicer glede na  (a) 

njihovega negativnega vpliva na okolje in (b) 

obdobja vračanja investicije. Partnerji bodo 

zagotovili poročilo o teritorialnih značilnostih in 

naložbenih možnostih, nato pa bo MURCIA-GDW 

pripravila poročilo o analizi potreb, ki bo nadalje 

oblikovalcem politik omogočila, da opredelijo 

prednostna področja, na katere se naj 

osredotočijo, da tam spodbudijo naložbe v 

ponovno rabo vode, in sicer na podlagi smernic 

predstavljenih v metodologiji.   

Kabinetna raziskava je primarna raziskovalna 

metoda za zbiranje teritorialnih informacij o 

potrebah po ponovni uporabi vode. Nato bo 

izvedena raziskava med deležniki (anketni 

vprašalnik), ki bo podrobneje v pomoč pri 

opredelitvi sektorskih in medsektorskih 

prednostnih področij ter priložnosti za projekte 

ponovne uporabe vode. 

Projektni partner iz Nemčije Odbor za vodo v 

Oldenburgu in Vzhodni Friziji (OOWV) je pripravil  

poročilo s tematskim ozadjem in smernicami za 

zbiranje podatkov o monitoringu v državah 

partnericah projekta. Cilj te aktivnosti je opredeliti 

različne prakse, ki spremljajo, ocenjujejo in/ali 

učinkovito zagotavljajo, da različni akterji  v verigi 

ponovne rabe vode (npr. čistilne naprave) 

dosegajajo skladnost reciklirane vode z ustreznimi 

standardi - zahtevami kakovosti. V študiji 

obravnavamo:  

• Kateri so elementi/parametri, ki jih regije 

spremljajo in uporabljajo za zagotavljanje 

skladnosti z zahtevami za ponovno uporabo 

vode? 

• Kateri so učinkoviti načini za izvajanje 

monitoringa v sektorju ponovne uporabe 

vode?   

 

Aktivnost A1.4: Opredelitev najboljših 

praks za spremljanje, ocenjevanje in 

zagotavljanje skladnosti s standardi za 

ponovno uporabo vode 

Aktivnost A1.3: Ocena tehnologij in praks 

ponovne uporabe vode v različnih 

sektorjih in regijah  
 

Fundacija evromediteranskega inštituta za vode 

(FIEA) je pripravila metodologijo in orodja za 

prepoznavanje in ocenjevanje praks ponovne 

uporabe vode. Vsi partnerji bodo zbrali in ocenili 

obstoječe tehnologije. To je prvi korak k razvoju 

vodnika za uporabo tehnologije za ponovno 

uporabo vode, ki bo namenjen javnim organom. 

Glavna razsikovalna vprašanja so: 

• Katere tehnologije za ponovno uporabo 

vode se uporabljajo?  

• Katere tehnologije očiščevanja voda 

predlagajo ali načrtujejo? 

• Katere tehnologije za ponovno uporabo 

vode ustrezajo posebnostim regij, držav in 

različnih sektorjev? 



 

PARTNERSTVO SREČANJE PROJEKTNE 

SKUPINE IN TEREN - LODZKIE, 

POLJSKA, JESEN 2019  

VEČ INFORMACIJ 

Regional Government of Murcia, Ministry of 
Water, Agriculture, Livestock and Fisheries, 
General Direction of Water 

Ministry of Environment and Energy, Special 
Secretariat for Water 

Lodzkie Region 

The Regional Development Agency of the 
Pardubice Region 

Energy and Water Agency 

Lombardy Foundation for the Environment 

Water Board of Oldenburg and East Frisia 

Euro-mediterranean Water Institute Foundation 
(FIEA) 

Association "Baltic Coasts" 

The Municipality of Trebnje 

interregeurope.eu/aquares/ 

facebook.com/projectAQUARES/ 

twitter.com/projectAQUARES 

linkedin.com/in/projectAQUARES 

aquares.eu@gmail.com 

Regija Lodzkie bo v jeseni 2019 gostila 

tretji sestanek projektne skupine. 

Pogovarjali se bomo o izvajanju projekta, 

diseminaciji in komunkacijskimi 

aktivnostmi in nadaljnjem sodelovanju. Vsi 

partnerji bodo prispevali k razpravi in 

pripravili predstavitev. 

Informacije o terenskem 

obisku 

Tematika: Študijski obisk z namenom 

prenosa izkušenj, znanj o izzivih izvajanja 

in  monitoringa ponovne rabe vode 

Organizatorji: Regija Lodzkie 

Lokacija:  Łódź, Konstantynow Łodzki, 

Sieradz 

Datum: 16.-17. oktober 2019 

Jezik: angleščina 

Število udeležencev: 20-25 

Udeleženci: Predstavniki lokalne in 

regionalne ravni, različni deležniki, 

zunanji svetovalci  

Kontakt: Iwona Marcinkowska; Michal 

Mikina  

T: + 48 42 663 30 45 ;  + 48 42 663 38 08,  

E: iwona.marcinkowska@lodzkie.pl; 

michal.mikina@lodzkie.pl 
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mailto:michal.mikina@lodzkie.pl

