
Na konferenci bomo govorili o tem, kako upravljanje voda 
krepi odpornost mest na podnebne spremembe in izzive 
prihodnosti. Spoznali bomo primere domačih in tujih rešitev ter 
skupaj s predstavniki slovenskih občin in gosti  razpravljali o 
naprednih organizacijskih, načrtovalskih in tehničnih rešitvah 
za učinkovito upravljanje vode in krepitev odpornosti mest na 
podnebne spremembe in izzive prihodnosti.

Podnebne spremembe vplivajo na to, da se povečuje število 
in pogostost ekstremnih vremenskih pojavov. Tudi slovenska 
mesta se soočajo s povečevanjem števila močnih nalivov in 
vročinskih valov. Njihov vpliv na mestno okolje in življenje 
ljudi je močno odvisen od tega, kako je urejen mestni prostor, 
kako deluje odvajanje padavinske vode, kako prostorske 
ureditve zadržujejo in prepuščajo padavinsko vodo, kako se pri 
gradnji upošteva zaledno vodo, in kako dobro so na dogajanje 
pripravljeni prebivalci in drugi akterji prostoru.

Odpornost mest na podnebne spremembe je možno načrtovati. 
Mesta po vsem svetu se aktivno odzivajo na pojav vremenske 
spremembe. Rešitve za obvladovanje vode iščejo tako v 
organizacijskih kot v tehničnih ukrepih, s preverjanjem novih 
rešitev in z izmenjavo izkušenj z drugimi mesti. Na Ptuju 
bodo domače izkušnje soočene s tujimi, pridružil se nam bo 
Ronny Van Loorve, vodja projekta za prilagajanje podnebnim 
spremembam v mestu Antwerpen in Giovanni Fini,  tehnični 
koordinator oddelka za kakovost okolja in iz mesta Bologna. 

Dogodek bo potekal dvojezično – v slovenščini in angleščini 
s simultanim tolmačenjem. Udeležba na konferenci je 
brezplačna, zaradi organizacijskih potreb prosimo za prijavo.

Več o dogodku je objavljeno na spletni strani konference: 
www.ipop.si/obvladovanje-vode-v-mestih-2 
in družabnih profilih IPoP – Inštitut za politike prostora.
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9.00 – 9.30        Prijava

9.30 – 9.50 Pozdrav in uvod Nuška Gajšek, županja Mestne občine Ptuj 
Aleš Prijon, Državni sekretar na Ministrstvu za 
okolje in prostor

9.50 – 10.25 Prilagajanje podnebnim spremembam 
v Antwerpnu: strategija in primeri s 
poudarkom na odpornosti na področju 
voda

Ronny Van Looveren, mesto Antwerpen

10.25 – 11.00 Upravljanje z vodami v kontekstu 
prilagajanja na podnebne spremembe  
v Bologni

dr. Giovanni Fini, mesto Bologna

11.00 – 11.30 Vprašanja

11.30 – 11.50        Odmor za kavo

11.50– 12.10 Upravljanje z vodami v času neurij mag. Mateja Klaneček, Direkcija za vode,  
OE Drava

12.10 – 12.30 Uporaba modelov za učinkovito 
obvladovanje padavinskih voda v mestih  

asist. Matej Radinja, dr. Nataša  Atanasova,  
dr. Franci Steinman, UL FGG

12.30 - 12.50 Vprašanja

12.50 – 13.30        Odmor za kosilo

13.30 – 13.45 Odvajanje padavinske vode in razvoj 
kanalizacije v Celju 

Marko Planinšek, VO-KA Celje

13.45 – 14.00 Alternative ravnanja s padavinsko  
vodo v urbanih okoljih

Tomaž Oberžan, Ekologika

14.00 – 14.15 Poplavna ogroženost naselij z zalednimi 
vodami

Aleš Jecl, mag. Smiljan Juvan, VGB Maribor

14.15 – 14.30 Povezovanje deležnikov za boljše 
obvladovanje vode v mestih

dr. Lidija Globevnik, UL FGG in TC Vode

14.30 – 15.00 Razprava

Moderira Maja Simoneti, IPoP


