Državni svet Republike Slovenije,
Slovenski nacionalni komite za velike pregrade,
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije in
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
vabijo na posvet z naslovom

Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb je zadrževanje vode nuja ali možnost v procesu prilagajanja
podnebnim spremembam
v četrtek, 30. januarja 2020, ob 10. uri,
v dvorani Državnega sveta, v prostorih parlamenta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.
Posvet je namenjen predstavitvi pomena zadrževanja vode za okolje in družbo, še
zlasti v luči podnebnih sprememb in potreb po zagotavljanju tako količin vode za
potrebe človeka kot za vzdrževanje ustreznih razmer za ohranjanje habitatov tudi v
21.stoletju.
Zadrževanje voda se vse bolj izkazuje za nujen in ključen ukrep za blaženje hidroloških
neravnovesij in učinkovito zmanjševanje škod, ki vsako leto nastanejo zaradi
omenjenih hidroloških ekstremov ter ključno orodje za zagotavljanje pitne vode, pa tudi
pogojev, ki bodo ohranjali biotsko raznovrstnost v prihodnje. Zadrževalniki so v veliko
primerih tisti, ki ugodno vplivajo na vzpostavitev ugodnih življenjskih pogojev, ti pa
omogočajo ohranitev ogroženih vrst ali habitatnih tipov ali je njihovo obratovanje pogoj
za ohranitev le-teh. Izgradnja zadrževalnikov je tako navzlic prepričanju, da posegi
škodujejo živalskim in rastlinskim vrstam, lahko pogoj za ohranitev prav slednjih.
***
Vljudno vas vabimo, da se udeležite posveta ter z vprašanji in mnenji aktivno
sodelujete v razpravi!
Predsednik Državnega sveta
Alojz Kovšca
Udeležba na posvetu je brezplačna. Prosimo vas, da zaradi omejenega števila mest udeležbo na
posvetu potrdite do torka, 28. januarja 2020, do 10. ure, na e-poštni naslov: gradb.zveza@siol.net. Ob
prijavi prosim navedete ime, priimek in naslov stalnega bivališča (zaradi olajšanja postopka registracije
v recepciji parlamenta). S potrditvijo vaše udeležbe se obenem tudi strinjate s snemanjem in
fotografiranjem dogodka.
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na konferenci pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih
vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

