R A Z P I S
Organizatorji 28. MIŠIČEVEGA VODARSKEGA DNE
v Mariboru
VAS V A B I M O
K SODELOVANJU NA LETOŠNJEM STROKOVNEM POSVETU
MVD NA TEMATIKO:

1. ZMANJŠEVANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI SLOVENIJE
V zadnjih 10 letih je Slovenija samo zaradi poplav utrpela neposredno škodo v vrednosti 1,2 mrd EUR.
Vlada je v mesecu juliju 2017 sprejela sklep o sprejemu Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti
2017-2021. Za izvedbo potrebnih ukrepov je predvideno zagotoviti 540 mio EUR (110 mio EUR / leto).








Kako potekajo aktivnosti za realizacijo ukrepov?
Ali se bodo ukrepi izvajali le na predhodno določenih območjih pomembnega vpliva
poplav (OPVP) in kakšni so načrtovani ukrepi na ostalih območjih?
Kako pogosto se ažurirajo območja pomembnega vpliva poplav in kdaj bo izvedena
naslednja posodobitev in uskladitev s stanjem na terenu ?
Nedorečena metodologija za določevanje erozijske ogroženosti?
Stanje hidroloških podlag kot osnove za načrtovanje protipoplavnih ukrepov in vpliv
klimatskih sprememb?
Iskanje konsenza med varstvom narave in zagotavljanjem pretočnosti pri vzdrževanju
rečnih strug?
Možnosti umeščanja vodnogospodarskih objektov izven vodnega zemljišča?

2. RANLJIVOST SLOVENIJE ZARADI SUŠE
Računsko sodišče je že leta 2007 ugotovilo, da zaradi pogostosti pojavov suše, le-ta ni naravna
nesreča, ampak naravni pojav na katerega je potrebno v prihodnosti računati.





Kakšna je statistika pojavnosti suš v Sloveniji?
Kolikšna je škoda v kmetijstvu?
Koliko je bilo izplačanih sredstev za povrnitev škode in koliko sredstev je bilo
izplačanih za izvedbo preventivnih ukrepov?
Kakšne so možnosti in ovire za gradnjo namakalnih sistemov?
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3. AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA UPRAVLJANJA Z VODAMI IN
UREJANJA VODA


Predstavitve projektov, raziskav in izvedbe s področja vodarstva

POSVETOVANJE BO PREDVIDOMA V SREDO 6. DECEMBRA 2017
V DVORANI NARODNEGA DOMA V MARIBORU
Prosimo vas, da pošljete prijave referatov do 02.10.2017 (naslov referata s povzetkom). Pri prijavi
referata navedite tematski sklop v katerega bi uvrstili vaš referat. Odgovor in navodilo za pripravo
referata boste prejeli do 10.10.2017.
REFERATE bo potrebno oddati do 03.11.2017 v ustrezni obliki, urejene po navodilih. Referati
niso honorirani, avtorji so upravičeni do zgoščenke referatov. Tudi letos je dana možnost predstavitve
svojega prispevka na posterju.
Prijave in tekste referatov pošljite Organizacijskemu odboru za pripravo Mišičevega vodarskega dneva
po pošti ali elektronski pošti na naslov:
VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.
Glavni trg 19/c
2000 MARIBOR
»Za Mišičev vodarski dan«
MAJA OGRAJENŠEK, e-mail: tajnistvo@vgb.si
Le pravočasna oddaja referatov zagotavlja objavo v zborniku referatov.
OPOMBA:
Razpis je objavljen tudi na spletnih straneh http://www.vgb.si, http://www.vgp-drava.si, in
http://www.drustvo-vodarjev.si.
Za dodatne informacije se obrnite na naslednje predstavnike organizacijskega odbora:
Ime in priimek
Borut ROŠKAR
Smiljan JUVAN
Mitja TROP
Maja OGRAJENŠEK

Telefon
02 787 50
02 234 65
02 234 65
02 234 65

Lep pozdrav!

Maribor, 25.09.2017
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Za organizacijski odbor
Predsednik
mag. Smiljan JUVAN, udig

