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VSEBINSKO POROČILO (JRMOM-VON-2021) 

Vnesite podatke o izvedenih aktivnostih, ki ste jih navedli v prijavi. 

Inovativni predlogi za ponovno rabo vode v MOM 

Aktivnosti, ki smo jih izvedli v projektu so:  
Aktivnost 1: Pripravili smo predavanje o ponovni rabi vode v urbanih območjih. Predavanja 
je bilo namenjeno študentom in drugim mladim s ciljem, da nadgradijo svoja spoznanja in da 
se aktivno vključijo v razmišljanje o možnostih ponovne rabe. Predavanje smo vezali na  
Svetovni  dan vode v mesecu marcu 2021 tako, da smo javno objavili preko MOM napoved 
za zbiranje predlogov za ponovno rabo vode in potem izpeljali predavanje preko digitalnih 
orodij (MST) 14. 5. 2021. Naslov predavanja je bil: PONOVNA RABA VODE V URBANIH 
OBMOČJIH. Izvedba: 20. 3. objava oglasa za zbiranje predlogov za ponovno rabo vode in 
14. 5. 2021 izvedba e-predavanj za mlade. 
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Aktivnost 2: Priprava raziskave o inovativnih možnostih ponovne rabe v urbanih območjih 
v MOM. Vključili smo študente in druge mlade ter zainteresirane, da podajo svoje predloge 
za ponovno rabo vode, ki smo jih vključili v e-monografijo Inovativni predlogi za ponovno 
rabo vode v MOM. Izvedba april-maj-junij 2021.  
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Aktivnost 3: Izdelava e-monografije: Digitalna monografija Inovativni predlogi za ponovno 
rabo vode v MOM  kot strokovna podlaga z možnostjo uporabe v neposredni praksi. 
Izvedba: julij-avgust-september 2021. 
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Aktivnost 4: Javna predstavitev inovativnih predlogov v obliki spletnih predstavitev in 
medijskih objav. Z objavami v revijah, na konferencah in predavanjih smo ozaveščali širšo 
javnost o pomenu ponovne rabe vode v mestnih okoljih. Izvedba: september 2021.  
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POVZETEK POROČILA 

Vnesite kratek povzetek vsebinskega poročila s ključnimi podatki o izvedenih aktivnosti. Obseg največ pol strani. 

V urbanih območjih se krepi potreba po varovanju vode in njeni ponovni rabi, saj je v porastu 
krožno gospodarjenje in voda je pomemben element v tem procesu. Pogosto manjkajo ideje, 
kako bi lahko vodo ponovno rabili v urbanih okoljih, zato smo v tem projektu raziskali in 
prikazali prav te možnosti. Želimo namreč, da bi se znanstvena spoznanja uporabljala tudi v 
praksi, na področju vode je veliko priložnosti in pogosto ne zahtevajo velikih finančnih 
vlaganj, saj gre za prilagajanje obstoječe infrastrukture novim potrebam.  
V E-digitalni monografiji Inovativni predlogi za ponovno rabo vode v Mestni občini Maribor 
smo prikazali najprej obstoječe možnosti, ki že obstajajo po svetu za ponovno rabo vode, 
nato smo vključili ideje mladih in strokovnih delavcev ter nato razvili predloge za ponovno 
rabo vode v Mestni občini Maribor. V urbanih območjih v Sloveniji  ta vedenja še niso dovolj 
poznana, medtem ko v tujini razvijajo večdimenzionalno  mestna območja prav na osnovi 
ponovne rabe vode in tako povečujejo druge vrednosti prostora, kot so biodiverziteta, 
turizem, rekreacija, bivanjski standard, samooskrba in krajinski izgled mesta. S to e-
monografijo bi lahko mesto Maribor postalo znano po trajnostnih pristopih upravljanja z 
vodo, zlasti deževnico.  
 
Pripravila: ddr. Ana Vovk 


