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Draga bralka in bralec,  
V preteklih mesecih smo partnerji v okviru projekta City Water Circles, pripravili priporočila politikam na 
nacionalni ravni, za izboljšanje  upravljanja krožnih voda. Nacionalni dokumenti so na voljo tudi na projektni 
spletni strani. Kljub hudim težavam in naraščajočim cenam v evropski gradbeni industriji so projektni 
partnerji uspeli dokončati nekatere  pilotne naložbe. Z veseljem jih predstavljamo v tej številki. 

 

PILOTNI VIDEOPOSNETKI ZELENE STREHE V TORINU 

Kaj je osnovni koncept? Kakšni so izzivi zbiranja 
deževnice in čiščenja? Kako sivka sodeluje pri 
gradnji skupnosti? 

Oglejte si nove videoposnetke in izvedite več o 
popolnoma novem strešnem vrtu v Torinu. 

 

VEČ INFORMACIJ TUKAJ 

 

 

 

 

ZAKLJUČNI PILOTNI DOGODEK V SPLITU 

28. oktobra 2021 je Javni zavod RERA S.D. v 
sodelovanju z vodovodom in kanalizacijo Split 
d.o.o. organiziral zaključni pilotni dogodek v 
okviru projekta "City Water Circles" – CWC na 
Univerzi v Splitu, Fakulteta za gradbeništvo, 
arhitekturo in geodezijo (FGAG). 

 

 

VEČ INFORMACIJ TUKAJ 
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https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Turin-greenroof-pilot---New-videos-.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/FINAL-PILOT-EVENT-HELD-IN-SPLIT-WITHIN-THE-CITY-WATER-CIR.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Turin-greenroof-pilot---New-videos-.html
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 NOVE TEHNOLOGIJE PONOVNE UPORABE VODE V MARIBORU 

 

Čas je, da o odpadnih vodah razmišljamo 
na drugačen način. Pilotna investicija  
Mariborskega vodovoda prikazuje 
tehnično novost pri čiščenju in ponovni 
uporabi prečiščene odpadne vode in 
zbrane deževnice. 

Ali so lahko odpadne vode nov gradbeni 
material? Oglejte si kratek video pilotne 
akcije in si oglejte naložbo. 

VEČ INFORMACIJ TUKAJ 

 

 

SVEČANA OTVORITEV V TORINU 

 

“Open House Torino fest” je zasnovan 
tako, da ljudem omogoči, da obiščejo hiše, 
zgradbe in zanimivosti, ki običajno niso 
dostopne, ter tako odkrijejo bogastvo 
arhitekture in urbane krajine. Pilotni 
projekt v Torinu je bil ena izmed odprtih 
lokacij in predstavljen obiskovalcem. 

 

VEČ INFORMACIJ TUKAJ 

 
  

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Maribor-Pilot-Video.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/The-grand-opening-in-Turin.html
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PRIPOROČILA POLITIKAM DRŽAV SREDNJE EVROPE 

Od začetka poletja 2021 so projektni partnerji v 
sodelujočih regijah začeli z organizacijo 
nacionalnih okroglih miz, z namenom 
identificirati najbolj relevantna priporočila 
politike, ki lahko prispevajo k povečanju krožne 
rabe vode v državah CE.  

 

 

VEČ INFORMACIJ TUKAJ 

 

 

 

DEŽEVNI VRT V BYDGOSZCZU 

 

Že nekaj tednov smo v Bydgoszczu veseli nove 
zelene in modre infrastrukture, ki je nastala v 
okviru projekta CWC. Ob zgodovinski palači v 
prostorih Muzeja vodovoda je nastal deževni 
vrt, ki je pilotna dejavnost, ki se izvaja v okviru 
projekta. 

 

 

VEČ INFORMACIJ TUKAJ 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVA na E-novice 

Obiščite spletno stran in nas spremljate! 

 

           

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ESTABLISHING--DIALGUES-TO-IDENTIFY-NATIONAL-CIRCULAR-WATE.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Raingarten-in-Bydgoszcz.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

