
EVROPSKI TEDEN 

TRAJNOSTNEGA 

RAZVOJA IN DRUŠTVO 

VODNA AGENCIJA                

  

Društvo vodna agencija (Rogaška Slatina, Slovenija), je bila organizator in partner dogodkom 

posvečenim Evropskemu tednu trajnostnega razvoja. Med 26. majem in 2. junijem 2017 so 

bile organizirane aktivnosti v Novem Sadu (Srbija), Slavonskem Brodu (Hrvaška) in Celju 

(Slovenija). 

 

 

»Vodni agenti Novega Sada«, je bil 

dogodek organiziran med 26. in 29. 

majem 2017 v prostorih Zabavnega parka 

Starli v Novem Sadu, kateri je bil tudi 

organizator tega dogodka.

 
 

Društvo vodna agencija je predstavila 

Vodno postajo, katera omogoča mladim 

vpogled v še ne viden svet vodovodne in 

kanalizacijske infrastrukture, hišnih 

inštalacij in opreme.

Mladi so se poleg tega naučili nekaj več o 

racionalni rabi vode, prečiščevanju vode in 

hkrati spoznali tudi enega od načinov 

preživetja v razmerah pomanjkanja 

kvalitetne pitne vode.

  



Delavnice je spremljala tudi animacijska 

skupina z točko H2O iz Tv serije 

Uprirodise.

Delavnic se je udeležilo približno 700 

otrok s starši in učitelji iz desetih Osnovnih 

šol iz Novega Sada in okolice.  S tem 

dogodkom je potrjeno partnerstvo 

Društva Vodna agencija in Zabavnega 

parka Starli, v šolskem letu 2016/17, v 

katerem se je začel projekt Vodni agent z 

aktivnostmi v osnovnih šolah Novega sada 

in izobraževalnimi delavnicami v samem 

Zabaviščnem parku Starli.  

  

Sponzor dogodka je bila Paloma d.d. 

   

 

 

»Vodni agenti reke Save«, je bil dogodek 

organiziran 1. junija 2017 v Slavonskem 

Brodu. Organizator je bil JP Vodovod 

Slavinski Brod d.o.o., s katerim je Društvo 

Vodna agencija v partnerstvu začela 

projekt v osnovnih šolah v šolskem letu 

2016/17.

 

 

 

 Organizirane so bile aktivnosti v sklopu 

Evropskega tedna trajnostnega razvoja na 

promenadi bratov Radić, ob reki Savi v 

Slavonskem Brodu.

 Ob tej priložnosti  je bila predstavljena 

delavnica Vodna postaja, na kateri so 

otroci na poseben način spoznali kako 

deluje vodovod in kanalizacija. Na 

delavnici so otroci tudi reševali ECO 

vprašalnike in risali svoje značke Vodnega 

agenta. 



Delavnic se je udeležilo približno 200 otrok 

s učitelji in nekateri zainteresirani občani.  

Strokovno predstavitev procesa obdelave 

odpadne vode mesta Slavonski Brod, je  

predstavila Korana Nikšić, tehnologinja iz 

laboratorija Čistilne naprave odpadnih 

voda Slavonskega Broda. 

To je tretja čistilna naprava na Hrvaškem 

zgrajena iz strukturnega sklada EU in 

edina naprava tretje stopnje. Sponzor 

Društvu vodna agencija je bilo podjetje 

Paloma d.d. 

 

 

 

 

 

»Vodni agenti Savinjske regije«, je bil 

zadnji dogodek ob Evropskem tednu 

trajnostnega razvoja  Društvu vodna 

agencija, ki je bil organiziran 2. junija 

2017, v OŠ Lava v Celju, katera je bila 

partnerica Društvu vodna agencija. 

Partnersko podporo so nudili tudi Muzej 

novejše zgodovine v Celju z delavnicami, 

katere je vodil Herman Lisjak, maskota 

njihovega otroškega oddelka, katere so 

bile namenjene otrokom nižje starosti (1. 

in 2. razred).  

 
Višjim razredom (6. razred) je predavala  

dr. Dragica Marinčić iz Štajerske 

gospodarske zbornice Maribor. Ostali 

razredi so sodelovali v delavnicah Vodne  

 

postaje v katerih so spoznali še ne viden 

svet vodovodne in kanalizacijske 

infrastrukture in hišnih inštalacij. 

Pogovarjali smo se tudi o človekovem 

vplivu na onesnaženost vode in o tem kaj 

lahko vsak naredi, da pusti čim manjši 

odtis na vodo.

 Izvedeli so tudi, kako podjetje Paloma, 

sponzor celotnega programa Evropskega 

tedna trajnostnega razvoja, upravlja s 

svojim sistemom rabe vode, racionalno 



rabo vode, recikliranje kot način 

zmanjšanja rabe vode, lesa in odpadne 

vode iz proizvodnje. Delavnic se je 

udeležilo približno 500 otrok in učiteljev OŠ 

Lave v Celju. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Ob Evropskem tednu trajnostnega razvoja je v delavnicah Vodna postaja sodelovalo približno 

1500 udeležencev (otroci, učitelji, zaposleni na šolah, starši, partnerji v projektu...). Delavnice 

so skupno trajale 32ur. Mobilna Vodna postaja je prepotovala približno 1340km čez 

Slovenijo-Hrvaško-Srbijo-Hrvaško-Slovenijo. O dogodkih so pisali mediji, tako elektronski kot 

pisni, portali, družbena omrežja, kot tudi spletne strani organizatorja in partnerjev in na ta 

način smo informirali nekaj milijonov ljudi.  
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