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Mišičev vodarski dan

Organizatorji 
30. MIŠIČEVEGA VODARSKEGA DNE v Mariboru 
vas vabimo k sodelovanju na letošnjem 
STROKOVNEM POSVETU MVD 

RAZPIS

V PETEK 29. NOVEMBRA 2019 
v Dvorani Narodnega doma v Mariboru

Mišičevega vodarskega dne po elektronski pošti na naslov:

V celoti pripravljen referat bo potrebno oddati do 25.10.2019 v ustrezni 
obliki, skladno z navodili. Referati niso honorirani in bodo objavljeni v 
zborniku referatov 30. Mišičevega vodarskega dne 2019. 

Prijavo in referat pošljite Organizacijskemu odboru za pripravo 

Prosimo vas, da prijave referatov (naslov referata s povzetkom) pošljete do 
20.09.2019 na spodaj naveden elektronski naslov. Pri prijavi referata obvezno 
navedite tematski sklop v katerega bi uvrstili vaš referat. Odgovor in navodilo 
za pripravo referata boste prejeli do 25.09.2019.

PRIJAVA
REFERATA

ODDAJA
REFERATA

tajnistvo@vgb.si
kontaktna oseba ga. MAJA OGRAJENŠEK

DODATNE 
INFORMACIJE

VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.
Glavni trg 19c 
2000 Maribor
T 02 234 65 02

Borut ROŠKAR 
T 02 787 50 11

Smiljan JUVAN 
T 02 234 65 04

Mitja TROP 
T 02 234 65 18 

Maja OGRAJENŠEK 
T 02 234 65 02

ORGANIZACIJSKI 
ODBOR
kontakti

Razpis je objavljen tudi na spletnih straneh http://www.vgb.si,
http://www.vgp-drava.si http://www.vdrustvo-vodarjev.siin 

OPOMBA

30. MIŠIČEV VODARSKI DAN 2019
Predsednik Organizacijskega odbora         
mag. Smiljan JUVAN, udig

Maribor, 10.09.2019

POSVET BO
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Stanje in problematika zagotavljanja 
potreb po vodi v sloveniji
Slovenija je vodnata dežela pa ima kljub temu težave pri zagotavljanju potrebnih količin 
vode z ustrezno kvaliteto na posameznih območjih. Kakšne so možnosti za pokrivanje 
potreb po pitni vodi, vodi za namakanje? Kakšni so potrebni ukrepi za zagotavljanje 
varne vodo oskrbe (npr. na obali, na vodonosnikih pri intenzivnem kmetijstvu)?
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Aktualni projekti s področja upravljanja 
z vodami in urejanja voda
Pregled projektov, izvedbe, raziskav s področja vodarstva je stalnica MVD. Izmenjava 
informacij o aktivnosti, izkušenj in znanj je namen priprave prispevkov v zadnjem 
sklopu posveta.

Izvajanje projektov varstva pred poplavami 
V  teku je priprava projektov in njihova izvedba na porečju Meže z Mislinjo, Ptujske 
Drave,  ki so financirani iz kohezijskih sredstev. Na mejnih rekah je zaključen projekt 
FRISCO, v izvajanju je meddržavni projekt Go-Mura, v zaključni fazi načrtovanja sta 
projekta zagotavljanja poplavne varnosti Ljubljane in Železnikov. V kakšni fazi so 
posamezni projekti, kakšne so izkušnje pri njihovem izvajanju?

Pričakovati je, da se s sledenjem okoljskim ciljem evropske vodne politike zmanjšujejo 
tudi konflikti med akterji ukrepov na vodotokih in vodnih zemljiščih. Je temu res tako?  
Kakšno je sodelovanje vodarstva, gozdarstva, kmetijstva, varstva narave ter lokalnega 
prebivalstva pri načrtovanju in izvajanju VG ukrepov?

Cilj projektov, ki se financirajo iz EU sredstev (kohezijskih) ni le zmanjševanje poplavne 
ogroženosti, temveč tudi sledenje ostalim okoljskim ciljem evropske vodne politike za 
površinske vode, zlasti preprečitev poslabšanja stanja in doseganje dobrega stanja 
površinskih voda. Kakšne so tovrstne izkušnje pri njihovem izvajanju?
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Vse pogostejše poplave in suše so dejstvo, ki smo mu priča v zadnjem času. Ali so 
ekstremi posledica klimatskih sprememb? Ali so ekstremi tudi posledica nezadostnega 
urejanja in vzdrževanja vodne infrastrukture, neustrezne rabe prostora? Kakšni so 
postopki ukrepanja po neurjih (odstranitev posledic, popisi škode, dolgotrajni postopki 
in zagotavljanje finančnih sredstev za odpravo posledic in izvedbo sanacije…)? 

Padavinski in hidrološki ekstremi

02

M
Mišičev vodarski dan

TEME RAZPISA

Le pravočasna oddaja referata zagotavlja objavo v zborniku referatov.!


