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Digitalni učni viri v 6 jezikih -pomemben korak na področju krožnih strategij upravljanja mestnih voda, 

plodno sodelovanje z drugimi projekti na področju voda, tisk je še vedno živ ... To so najpomembnejši  

dogodki v zadnjem obdobju projekta  City Water Circle. Preberite več o naših novicah. 

 

Digitalni učni viri o krožnem upravljanju voda v šestih 

nacionalnih jezikih 

 

Govorite hrvaško, madžarsko, italijansko, poljsko, slovensko ali angleško? Za vas imamo dobre novice! 

Naša gradiva za usposabljanje o krožnem upravljanju 

mestnih voda so sedaj na voljo na spletni strani CWC v 

6 jezikih. 

Obiščite City Water Circles spletno stran, zavihek 

digitalni viri 
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https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Digital-Learning-Resources-completed.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Digital-Learning-Resources-completed.html
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Izmenjava znanj s projektom Bo-DEREC 

Cilj projekta Bo-DEREK-CE je povečati kakovost 

pitne vode v srednjeevropskih naseljih, zato ni 

dvoma, sodelovanje in izmenjava znanja sta med 

obema projektoma bistvenega pomena. 

Preverite pričetek lepega prijateljstva 

 

 

 

 

 

 

Nadaljevanje sodelovanja v Torinu 

 

Tretje srečanje deležnikov v Torinu je potekalo 

preko spleta, 9. novembra. Organizirala sta ga 

projektna partnerja Poliedra in Mesto Torino. Kot 

novi član italijanske ekipe se je sestanku pridružilo 

podjetje IRIDRA, ki je sodeluje v procesu so-

ustvarjanja strateškega razvoja upravljanja z 

vodami v Torinu. 

Podrobnejše informacije so na voljo tukaj  

 

 

 

 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC-on-BoDerec-conference.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Next-level-of-cooperation-in-Italy.htm.html
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Strategija in pilotne naložbe: glavne teme srečanja v 

Bydgoszczu 

Dva srečanji, preko spleta in eno osebno, sta 

podprli lokalno strategijo krožnega upravljanja 

voda in pilotni razvoj v Bydgoszczu. 

Več informacij tukaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korak naprej do krožnega upravljanja mestnih voda v 

Splitu 

 "Kot prvi korak k sodelovanju so bili deležniki 

povabljeni, da delijo svoje ideje in mnenja o glavnih 

izzivih na tem območju, želeni prihodnji viziji in 

predstavljenih možnih rešitvah." 

Kaj se je še zgodilo v Splitu ? 

 

 

 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Fruitful-meetings-in-Bydgoszcz.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Split-steps-forward---second-SGM-meeting-.html


 

 

 

 

 City Water Circles Newsletter No3 Page 4 

Papir je še vedno živ! (radi imamo tisk ) 

 

Dozdeva se, da Covid-19 spreminja vse tradicionalne, stare šolske 

komunikacijske elemente projekta CWC, kot so tiskani plakati in družabne 

igre. Kljub prevladi spletnih dejavnosti se je ekipa Zugló odločila, da teh 

elementov ne bo preoblikovala v digitalne. 

Verjamemo, da je bila to dobra odločitev! 

 

 

 

 

 

 

SLOVENSKI VODNI DNEVI 2020 

“Skrajni čas je, da preidemo h konkretnim 

dejanjem” je zapisala Dr. Marjetka Levstek, 

predsednica Slovenskega društvo za zaščito voda. 

Letošnji simpozij  z mednarodno udeležbo se je 

fokusiral na sedemnajstih ciljev »Agende za 

trajnostni razvoj do leta 2030«, ki jo je sprejel vrh 

OZN. Na simpoziju so Agendo razpravljavci  

obravnavali s stališča štirih ciljev: Čista voda in 

sanitarna ureditev, Cenovno dostopna in čista energija, Industrija, inovacije in infrastruktura ter Življenje 

v vodi. Vir: https://sdzv-drustvo.si/vodni-dnevi-2020/ 

 

 

 

PRIJAVA na naslednje E-novice 

 

Obiščite spletno stran in nas spremljate! 

           

 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Paper-is-still-alive----traditional-communication-element.html
https://forms.gle/knem59gF32XB64WH6
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC.html
https://www.facebook.com/citywatercircles/
https://www.instagram.com/citywatercircles/
https://twitter.com/CirclesCity

