
Vabimo vas na strokovni posvet o možnostih 
izrabe vode reke Mure za namakanje in vodo 

oskrbo v prekmurski ravnici.

Strokovni posvet se bo odvijal dne 04.12. 2018 
s pričetkom ob 10.00 uri v Hotelu Zvezda, 

Trg zmage 8, v Murski Soboti

ZENS in AAG sta organizatorja strokovnega posveta o možnostih izrabe 
vode reke Mure za namakanje in vodo oskrbo v prekmurski ravnici. 
Na posvetu želimo predstaviti morfologijo reke Mure in posledice 
»krajšanja« reke Mure skozi melioracijske posege in posledično 
zniževanje podtalnice.

URNIK POSVETA:
1. 1. Pozdravne besede predstavnice ZENS-a mag. Katja Damij, ZENS
2. Uvodni referat  – bližajoče klimatske spremembe,
  Anton Komat  samostojni raziskovalec
3. Morfologija reke Mure, 
  Aljaž Lesjak, Geofoto Slovenska Bistrica 
4. Kaj pomeni namakanje v Prekmurju in zakaj?  
  Miran Torič & Stanko Kapun, Kmetijsko gozdarski zavod iz Murske Sobote
5. 5. Predstavitev namakalnega sistema, 
  Uroš Jarc, HSEinvest Maribor
6. Podtalnica z vodo oskrbo v Prekmurju, 
  dr. Mitja Slavinec, Univerza v Mariboru
7. Diskusija ob okrogli mizi

Moderator bo Borut Hočevar, urednik priloge Okolje in energija časnika 
Finance. Ob prihodu bomo udeležence pogostili s kavo, kakor tudi med 
predavanji. Poleg kave bomo postregli tudi s sladicami. Na koncu posveta predavanji. Poleg kave bomo postregli tudi s sladicami. Na koncu posveta 
bomo vse udeležence povabili h kosilu (Restavracija Zvezda MS).

VABILO
Kaj se dogaja z Muro in kakšen potencial za namakanje vsebuje?



KOTIZACIJA ZA STROKOVNI POSVET ZNAŠA 30,00 €
Prijave sprejemamo na info@zens.si
V prijavi napišite svoje ime, priimek in organizacijo. 

PLAČILO:
Predračun za plačilo kotizacije boste udeleženci prejeli  takoj po 
prejemu vaše prijave na naš elektronski naslov info@zens.si
Potrebno ga je poravnati do priPotrebno ga je poravnati do pričetka strokovnega posveta. 
Neplačilo predračuna ne pomeni, da ste se od posveta odjavili. 

KOTIZACIJO PLAČAJTE NA TRR:
IBAN SI56 6100 0000 6117 846  - DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA
ZENS - združenje za energetsko neodvisnost, Likozarjeva 3A, KRANJ

INFO:
Za dodatne informacije smo dosegljivi na 
tel.: 064 277 756 in 030 645 135tel.: 064 277 756 in 030 645 135
Gradivo o Muri in vse ostale informacije glede strokovnega posveta
so vam na voljo na spletni strani rekamura.si

 

LOKACIJA POSVETA: 
Hotel Zvezda, Trg zmage 8, Murska Sobota


