Zbornica komunalnega gospodarstva
Skupnost občin Slovenije
Združenje občin Slovenije
Združenje mestnih občin Slovenije

31. marec 2016, Gornja Radgona

organizirajo STROKOVNI POSVET

IZGRADNJA IN VZDRŽEVANJE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Spoštovani!
v okviru mednarodnega Pomladnega sejma bo 31. marca 2016 v Gornji Radgoni potekal že tradicionalni strokovni posvet komunale – KOGRA.
Osrednja tema letošnjega posveta je izgradnja in vzdrževanje komunalne infrastrukture. Na posvetu bomo
osvetlili, kako uspešni in trajnostno usmerjeni smo pri izgradnji komunalne infrastrukture ter kako zagotoviti
vzdrževanje in ohranjanje infrastrukture po dostopnih cenah. Predstavljeni bodo izbrani investicijski projekti
na področju komunale z vidika načrtovanja, pridobivanja sredstev in izgradnje.
Predstavniki občin in izvajalci javnih služb nam bodo predstavili tudi svoje izkušnje in spoznanja, s katerimi
se soočajo po izgradnji komunalne infrastrukture. Pregled izkušenj bo iztočnica za Komunalno akademijo na
temo, ali se problemi z izgradnjo komunalne infrastrukture res končajo. Obetajo se kritični pogledi in prodorna
razmišljanja o izgradnji in upravljanju komunalne infrastrukture.
Vljudno vabljeni!
Inštitut za javne službe
mag. Stanka Cerkvenik, strokovna direktorica
PROGRAMSKI SVET
• mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe
• Miran Lovrič, Zbornica komunalnega gospodarstva
• Leo Kremžar, Skupnost občin Slovenije
• Jurij Lep, Združenje občin Slovenije
• mag. Jože Kobe, Združenje mestnih občin Slovenije
DATUM IN LOKACIJA
31. marec 2016 ob 9.00, Gornja Radgona, Pomurski sejem, Dvorana 1
KOTIZACIJA IN PRIJAVA
Udeležba na posvetu je brezplačna. Prijave sprejemamo do torka, 29. marca 2016. Prijavite se lahko na
spletni strani www.javne-sluzbe.si ali po e-pošti: seminar@javne-sluzbe.si.
Odpoved udeležbe je možna do vključno 29. 3. 2016. Prijavljeni, ki do tega roka ne pošljejo odpovedi svoje udeležbe, so dolžni poravnati 25 EUR (brez DDV-ja) organizacijskih stroškov ali zagotoviti udeležbo drugega udeleženca in o tem v odpovednem roku poslati
obvestilo na seminar@javne-sluzbe.si.

PROGRAM
9.00–9.15

Otvoritev posveta in uvodni nagovor udeležencem

9.15–10.30

Izgradnja komunalne infrastrukture

		
• Izgradnja nove infrastrukture in cene komunalnih storitev
			
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe
		
• Regijska projekta Čista Ljubljanica in Krajinski park Ljubljansko barje –
			 uspešen zaključek evropske investicije je hkrati začetek lokalne zgodbe
			
Monika Pulko Jurca, Javno komunalno podjetje Brezovica, d. o. o.,
			 Metod Ropret, Občina Brezovica
		
• Kritični pogled na kohezijski projekt izgradnje sistema odvajanja in čiščenja
			 na območju Domžale - Kamnik
			
dr. Marjeta Stražar, JP CČN Domžale - Kamnik, d. o. o., Suzana Stražar,
			 Občina Kamnik
		
• RCERO po RCERU
			
Janko Kramžar, Snaga, javno podjetje, d. o. o., Ljubljana
10.30–11.00

Odmor s pomurskim pridihom

		
		

Pogostitev: ELLAB kompoziti – ekskluzivni zastopnik za KIO,
kompozitne cestne pokrove nove generacije

11.00–11.30

Vodenje investicijskih projektov

		
• Vodenje investicijskih projektov z vidika koordinacije projekta
			
Miran Lovrič, Vodovodi in kanalizacija, d. d., Nova Gorica
		
• Optimalno načrtovanje komunalne infrastrukture z vključevanjem investitorjev
			
Peter Žigante, Tatjana Vresk, Savaprojekt, d. d., Krško
11.30–12.30

Komunalna akademija

		
• Razprava na temo: Ali se problemi z izgradnjo komunalne infrastrukture
			 res končajo?
12.30		

Poslovno druženje v Vinskem hramu ob pomurskih dobrotah

		
		
		

Pogostitev: GH Holding – načrtovanje in izvajanje projektov na 		
področju aerobne tehnologije čiščenja odpadne vode, filtracije, 		
anaerobne digestije, obdelave blata in predelave odpadkov

DODATNE INFORMACIJE
INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE, Slovenska 56, Ljubljana
Spletna stran: www.javne-sluzbe.si
E-pošta: seminar@javne-sluzbe.si
Programski vodja: mag. Stanka Cerkvenik
Telefon: 041 821 821
POSVET SO OMOGOČILI

ADRIA

SISTEMI VAKUUMSKE KANALIZACIJE
www.flovac.com

