VABI
na javno razpravo o poplavah in upravljanju voda
Društvo vodarjev Slovenije (DVS) v sodelovanju z društvi: Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV),
Slovensko društvo za velike pregrade (SLOCOLD), Društvo slovenski komite mednarodnega združenja
hidrogeologov - IAH (SKIAH), Slovensko društvo za namakanje in odvodnjo (SDNO), Slovensko
meteorološko društvo (SMD), Slovensko sociološko društvo in Slovensko politološko društvo vabi na
javno razpravo o poplavah in problematiki upravljanja voda, ki jo podpira tudi skupina Odgovorno do
prostora!.
Namen razprave je interdisciplinarno problematizirati spopadanje s poplavami in ponuditi priložnost
za javno izmenjavo mnenj, stališč in razmislekov. Organizacija razprave je posledica prepričanja, da je
v danih razmerah nujno treba dvigniti splošni nivo razumevanja kaj se nam dogaja, kakšni ukrepi so
potrebni in možni ter kakšna je pri poplavni problematiki vloga posameznika, strok, občin in države.
Organizatorji ocenjujejo, da so razmere kritične in zahtevajo drastično spremenjeno ravnanje, pri
katerem je po novem pomembna vloga vseh, posameznikov in organizacij. Posebej izpostavljajo
povezavo med rabo prostora in poplavami ter opozoriti na posledice odločitev, ki se ne ozirajo na
delovanje vode v prostoru. Ključen pa je poudarek, da je prav na vsak poseg v vodo treba gledati
celovito, z vidika vodnega toka in dejavnosti v obvodnem prostoru zaradi česar je nujno bolj
odgovorno usklajevanje rabe prostora in načina izvajanja dejavnosti v prostoru. V tej luči je treba
obravnavati tudi ukrepe za zaščito pred škodljivim delovanjem voda z zadrževanjem voda kot eno
izmed vrst rabe oziroma posegov.
Razpravo bo ogrelo nekaj kratkih uvodnih predstavitev, ki jim bo sledila odprta razprava. Sodelovanje
v razpravi bo možno po predhodni prijavi. Pred srečanjem organizatorji sprejemajo tudi dodatne teze
za razpravo na naslov info@drustvo-vodarjev.si do vključno 19.11. ob 20.00. Vsak razpravljavec bo
imel največ 5 min časa za javno predstavitev svojega razmišljanja. Razprava bo pogovorna, brez
digitalne slikovne podporne tehnike, vodil jo bo moderator. Zagotovljeno bo zvočno snemanje.
Razprava bo v četrtek 20.11.2014 ob 15.30 v Ljubljani, v konferenčni sobi gostišča "Livada",
Hladnikova 15, Ljubljana.
V imenu vseh sodelujočih društev in skupine Odgovorno do prostora!
dr. Lidija Globevnik
Predsednica Društva vodarjev Slovenije

