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Strokovni posvet in okrogla miza 

 

Komunalna infrastruktura – priložnost za investicijski zagon 

 

 

9. april 2013, ob 10.00, GZS, Dimičeva 13 v Ljubljani 

 

 

Za enkrat v Sloveniji še lahko pijemo vodo iz pipe, bo to lahko zagotovljeno tudi v 

prihodnje? Kako? 

 

Pridružite se nam na strokovnem posvetu in okrogli mizi in s sodelujočimi 

strokovnjaki ter predstavniki države in nevladnih okoljskih organizacij razpravljajte 

o stanju, spremembah in vplivih na okolje ter priložnostih in prihodnjih 

prilagoditvah komunalne infrastrukture v Sloveniji. 

 

PROGRAM: 

 

STROKOVNI POSVET 

 

10.00 – 10.03 

Uvodni pozdrav ter predstavitev posveta in okrogle mize 

 

10.03 – 10.10 

Uvodna izhodišča: Spremembe na področju komunalnih storitev in cenovna 

politika - novi evropski standardi in zahteve 

Govorec: Janko Kramžar, predsednik GZS ZKG 

 

10.10 – 10.40 

»Vrednost gospodarske infrastrukture in problematika zagotavljanja 

sredstev za njeno ohranitev« – predstavitev študije in rezultatov  

Govorec: dr. Albin Rakar, izredni profesor na Fakulteti za gradbeništvo in 

geodezijo 

 

10.40-11.00 

Občine in njihovi izzivi na področju komunalne infrastrukture 

Govorec: Leopold Kremžar, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije 

 

OKROGLA MIZA 

 

11.00 – 12.15: Okrogla miza 

Komunalna infrastruktura – priložnost za investicijski zagon in ključen 

dejavnik pri zagotavljanju čistih voda za prihodnje generacije 

Pogovor z udeležencev in gosti. Gosti okrogle mize so: 

- mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje 

- Janko Kramžar, predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva pri GZS 

- dr. Albin Rakar, izredni profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo 

- Leopold Kremžar, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije 

- Jurij Lep, podpredsednik Združenja občin Slovenije 

- Boris Kolar, koordinator vseslovenske akcije »Očistimo vode« 
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12.15 – 12.30 

Zaključek in pogostitev udeležencev 

 

 

Informacije in dodatna pojasnila: 

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do petka 5. aprila 2013 na kontaktni naslov 

komunala@gzs.si ali po telefonu 01/5898 484. 

 

Lokacija: 

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana. 

 

Organizator: 

GZS Zbornica komunalnega gospodarstva 

(http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva) 

 

Prijave na posvet in okroglo mizo: 

Kotizacije ni! Prijave sprejemamo do zapolnitve mest na komunala@gzs.si. 
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