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KRATKE VIJESTI

KONFERENCIJA O VODI U OSJETLJIVIM I 
ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Međunarodna konferencija o vodama s 
temom Vode u osjetljivim i zaštićenim 
područjima održana je od 13. do 15. lip-
nja 2013. u hotelu Westin u Zagrebu. 
Organizatori su bili Hrvatsko društvo za 
zaštitu voda (HDZV) i Europsko udru-
ženje za vode (EWA), a suorganizatori 
Hrvatske vode, HSGI, Njemačko udru-
ženje za vodoopskrbu, odvodnju i ot-
pad (DWA) i German Water Pertnership 
(GWP), dok su pokrovitelji bila brojna 
hrvatska ministarstva i agencije za za-
štitu okoliša i prirode. Ovo je inače treća 
međunarodna konferencija o vodama 
jer je prva održana 1996. u Primoštenu, 
a druga 2007. u Dubrovniku, a sadašnje 
su se teme odnosile na primjenu za-
konskih obveza prema vodama u osjet-
ljivim područjima, na nova i primjenjiva 
tehnička rješenja, zaštitu podzemnih 
i površinskih voda i strateških rezervi 
pitke vode i na vode u osjetljivim preko-
graničnim područjima.
Na čelu međunarodnoga Znanstve-
no-stručnog odbora bio je prof. dr. sc. 
Zoran Nakić s Rudarsko-geološko-
naftnog fakulteta u Zagrebu, a na čelu 
Organizacijskog odbora mr. sc. Bojan 
Zmaić, predsjednik HDZV-a.
U radu je Konferencije sudjelovalo više 
od 150 sudionika iz Hrvatske i ostalih 
europskih zemalja, a tijekom dva dana 
izloženo je više od 40 radova. Skup je 
otvorio Dražen Kurečić, pomoćnik mi-
nistra poljoprivrede i voditelj Uprave 
za vodno gospodarstvo koji je izrazio 
opredijeljenost Hrvatske na održivo ko-
rištenje voda, racionalno gospodarenje i 
očuvanje kvalitete voda te izrazio nadu 
da će u tome imati pomoć fondova Eu-
ropske Unije.
Na otvorenju je češka iskustva u us-
postavi europskog upravljanja voda-
ma predstavio dr. Jiří Wanner, što je 
uključivalo mnogo zakonskih promjena, 

gradnju velikog broja pročišćivača i veli-
ko povećanje cijene vode. Češka je pot-
puno privatizirala vodno gospodarstvo, 
što je bilo pogrešno jer privatni sektor 
ne zanima promicanje javnih interesa. 
Govorio je i dr. sc. Neno Kukurić, voditelj 
Diktasa (GEF-ova projekta za istraži-
vanje podzemnih voda dinarskog krša), 
koji je istaknuo da podzemne vode 
predstavljaju 95 posto zaliha pitkih 
voda na svijetu, ali se često ignoriraju 
iako raste stanovništvo i onečišćenje se 
vodenih zaliha svakodnevno povećava.
Nakon dva radna dana sudionici su 3. 
međunarodne konferencije posjetili 
Nacionalni park Plitvička jezera gdje je 
održan okrugli stol o turizmu u osjetlji-
vim i zaštićenim područjima. •

DODIJELJENE GRADITELJSKE NAGRADE 
CEMEXA

U Zagrebu su 3. srpnja 2013. na pri-
godnoj svečanosti u hotelu Esplanade 
sedmi put dodijeljene graditeljske na-
grade Cemex Hrvatska za najuspješnija 
arhitektonska i građevinska dostignuća 
u protekle dvije godine. Nagrađeni su 
projekti u kategoriji javnih i poslovnih 
građevina, poslovna zgrada Sky Office 
u Zagrebu te privatna kuća za odmor 
na Krku koja je pobijedila u kategoriji 
stambenih građevina. Nažalost u trećoj 
kategoriji za infrastrukturne građevine 
nije bilo prijavljenih projekata koji bi 
zadovoljavali uvjete natječaja. Kuću na 
Krku projektirao je uhodani tim zagre-
bačkoga projektnog biroa Dva arhitekta 
d.o.o. (Tomislav Ćurković, dipl. ing. arh. i 
Zoran Zidarić, dipl. ing. arh.), a poslovni 
neboder Sky Officea AJF projekt d.o.o. 
iz Zagreba (Ante Anin, dipl. ing. arh.), a 
izvođač je bila Tehnika d.d.
Članovi su nacionalnog odbora nagrade 
koji djeluju dobrovoljno i bez novčane 
nagrade te neovisno o organizatoru bili 
prof. dr.sc. Ante Mihanović, profesor na 
Fakultetu građevinarstva, arhitekture 

i geodezije u Splitu kao predsjednik te 
prof. Miljenko Domijan, glavni konzer-
vator u Upravi za zaštitu Kulturne ba-
štine Ministarstva kulture i prof. Nikola 
Bašić, član suradnik HAZU.
Pobjednički će projekti predstavljati 
Hrvatsku na 22. međunarodnom na-
tječaju Cemex Building Award koje će 
se u studenom 2013. održati u Mek-
siku. Na prijašnjim su međunarodnim 
natjecanjima hrvatski projekti postizali 
visoke plasmane i odnosili brojne na-
grade. •

HOTELI U CAVTATU DOBILI NOVOG 
VLASNIKA

Tvrtka Liburnia Riviera Hoteli d.d. iz 
Opatije kupila je 80,8 posto dionica tr-
govačkog društva Hoteli Cavtat d.d. 
koji raspolažu s 1236 m2 prostora, od-
nosno 618 soba u hotelima Epidaurus 
i Albatros u Cavtatu koji imaju tri i če-
tiri zvjezdice. Ti su hoteli u 2012. imali 
prihod od 77,6 milijuna kuna i ostvarili 
dobit od 17,4 milijuna kuna. Uprava je 
novog vlasnika uvjerena da će kvalitet-
nijim radom, restrukturiranjem i vođe-
njem, ali i razvojem i izgradnjom znatno 
povećati financijske rezultate.
Iako su za tu kupnju neki opatijski ho-
teli stavljeni pod hipoteku. gradona-
čelnik Opatije Ivo Dujmić rekao je kako 
će Grad Opatija kao strateški partner 
podržati svaku investiciju za povećanje 
vrijednosti dionica LRH, ali vjeruje da to 
neće utjecati na investicijski ciklus na 
području Liburnije. 
Inače prema investicijskim planovi-
ma LRH kao najveća hotelska kuća na 
Kvarneru u sljedećem petogodišnjem 
razdoblju, od 2011. do 2016., plani-
ra uložiti približno 500 milijuna kuna 
u obnovu i uređenje hotela u Opatiji. 
Bude li postojala dobra suradnja s je-
dinicama lokalne samouprave i okru-
ženjem, te bi investicije možda mogle 
biti i značajnije. •

STRUČNE I POSLOVNE INFORMACIJE
Pripremljeno u suradnji 
s portalom gradimo.hr


