
Društvo Vodna agencija organizira 25. in 26. 

septembra 2020 v Rogaški Slatini prvi  

Festival izobraževalnih programov o vodi  

WEP EFFECT 2020. 

Dogodek bo potekal v Kulturnem centru 

Rogaška Slatina s prenosom preko spletne 

videokonference ZOOM. 

 

Povezovanje in sodelovanje vzgojno-izobraževalnih ustanov in izvajalcev javnih služb v lokalnem 

okolju je ključno za sodelovanje pri celovitem upravljanju z vodnimi viri in pri izvajanju neodtujljive 

pravice do pitne vode. S povezovanjem krepimo izobraževanje o lokalnih vodnih virih in o njihovem 

varovanju za zdravo vodooskrbo. Mednarodni projekt Vodni agent že vrsto let vzpostavlja tovrstno 

sodelovanje. V okviru projekta se otroci in mladostniki izobražujejo o lokalnem okolju in o vodnih 

virih ter se osveščajo o nujnosti varovanja in odgovornega ravnanja z okoljem in vodnimi viri. V času 

prisotnosti COVID-19 je poleg racionalne rabe vode še kako pomembno osveščanje o pomembnosti 

umivanja rok kot preventiva pred okužbo. V okviru Festivala bodo javna komunalna podjetja in šole 

prestavili svoje izobraževalne in osveščevalne aktivnosti na temo voda. 

V tekmovalnem delu programa bodo v skladu s temo festivala Izobraževanje o vodi - trajnostna 

komunikacija z javnostjo svoja gradiva predstavila komunalna podjetja za vodooskrbo, kanalizacijo 

in čiščenje odpadnih voda. Mednarodna žirija šestih strokovnjakov bo ocenila gradiva, razvrščena v 

štiri kategorije: tiskana gradiva, video gradiva, izobraževalne aplikacije in spletne strani, scenski 

prikaz in objekti. Na Festivalu bosta predstavljeni po dve najboljši gradivi iz posamezne kategorije in 

izbran najboljši program letošnjega Festivala. Drugi dan festivala bodo svoje aktivnosti in izkušnje z 

mednarodnim projektom Vodni agent predstavile šole iz držav Podonavja.  

Prvi mednarodni Festival WEP EFFECT 2020 bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika 

Republike Slovenije Boruta Pahorja. 

P R O G R A M 

Petek, 25. 9. 2020, Rogaška Slatina, Kulturni center, spletna videokonferenca ZOOM 

9.00 Prijava udeležencev 

9.10–9.30 Pozdravni nagovori: 

‐ dr. Jožef Lipnik, predsednik organizacijskega odbora Festivala 

‐ mag. Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina 

9.30–9.45 EU direktive na temo vode, Ljudmila Novak, poslanka Republike Slovenije v EU parlamentu 

za okolje, zdravje in varnost hrane 

9.45–10.00 Vloga mladih pri lokalnih vodnih virih in EU, dr. Mitja Bricelj, Ministrstvo za okolje in 

prostor Republike Slovenije 

10.00–10.15 Pomembnost izobraževalnih programov pri komunikaciji z javnostjo, dr. Samuel 

Appelbaum, Univerza Ben-Gurion, Izrael 

 



10.15 -10.30 Oskrba s pitno vodo - film, Komunala Kranj d.o.o., Maja Rozman 

10.30 -10.45 Riječka voda – dokumentarni film, KD Vodovod i kanalizacija Rijeka, Jelena Zorić 

10.45 -11.00 Pavza  

11.00-11.15 Olje nekoli drugače – animirani film, JP Komunala Sevnica d.o.o., Mitja Udovč 

11.15-11.30 Varujvodo – film projekt, Kostak d.d. Krško Sabina Senica 

11.30-11.45 Kapkotovi nasveti – film in brošura , Ržanski vodovod,  Koper, Petar Damjanić 

11.45 -12.00 Razglasitev najboljšega izobraževalnega gradiva na festivalu WEP EFFECT 2020 

12.00 – 12.15 prof. dr. Mihael Jožef Toman, Varovanje voda in vodnih virov v Sloveniji 

12.15–13.15 Odmor 

Primeri dobre prakse – izobraževalni programi v EU 

13.15–13.30 Projekt Vodna šola in spletno izobraževanje, Tanja Bordon, Celostno izobraževanje o 

prehrani Tanja Bordon s. p., Slovenija 

13.30–13.45 Handbook Water agent V003, Michaela Hanzlova, IREAS, Institut za strukturalno 

politico, Praga, Češka Republika 

13.45–14.00 Erasmus + projekt Wat.Edu – Water Education for Innovative Environmental Learning, 

Aniko Horvath & Erika Sule, projekt koordinator, Osnovna šola Košut Lajoš, Egyházasrádóci, 

Madžarska 

14.00–14.30 Diskusija in vprašanja 

Sobota, 26. 9. 2020, spletna videokonferenca ZOOM 

9.00 Prijava udeležencev 

9.10-9.25 Izobraževalni programi kot medgeneracijsko komunikacijsko sredstvo, Majda Adlešić, 

vodja programov društva Vodna agencija, Slovenija 

9.25–9.40 Projekt Vodni agent – izkušnje in izzivi v obdobju COVID-a 19, dr. Tatjana Kikec, strokovni 

vodja projekta Vodni agent, društvo Vodna agencija, Slovenija 

9.40 – 9.55 Osnovna šola Srečko Kosovel, Sežana; Mojca Gerželj Štembergar, učiteljica  

9.55 -10.10 Osnovna šola Žarko Zrenjanin, Novi Sad, Sanja Mojić učiteljica 

10.10–11.00 Diskusija in vprašanja 

 

                                               

 

 

www.vodnaagencija.org  


