
  

   

                                         

 

 

4. TRIENALNI ZNANSTVENI POSVET 

Dan Bojana Ušeničnika – Naravne nesreče v Sloveniji 2017 
 

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ MEST 

IN NARAVNE NESREČE 

 

Ig, 28. 3. 2017 

http://nns.zrc-sazu.si 
 

 

Spoštovani! 

Na 4. trienalnem znanstvenem posvetu se bomo zbrali raziskovalci, strokovnjaki, državni in 

občinski sodelavci ter drugi, ki nas povezuje delovanje na področju naravnih nesreč. Namen 

posveta je analiza posameznih primerov in vrst naravnih nesreč, predstavitev najnovejših 

metod, spoznanj in načinov upravljanja na področju naravnih nesreč v Sloveniji, hkrati pa 

izmenjava izkušenj ter vzpostavitev novih in utrditev obstoječih strokovnih vezi. 
 

 

Prijave za udeležbo zbiramo do  

13. 3. 2017 na spletni strani  

http://nns.zrc-sazu.si 
 

 

 

V SKLOPU POSVETA BOMO PRIPRAVILI 
 

PREDAVANJA 

priznanih strokovnjakov za osvetlitev širšega konteksta naravnih nesreč, 

OBELEŽITEV 30. ŠTEVILKE REVIJE UJMA 

s pregledom razvoja revije in njenega pomena ter 

MONOGRAFIJO, 

ki bo izšla kot 4. knjiga v knjižni zbirki »Naravne nesreče«.  
 

 

 

 

 

KONTAKT 
nns@zrc-sazu.si, 

 Jure Tičar, tel: 01 4706 351  

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana  

http://nns.zrc-sazu.si/
http://nns.zrc-sazu.si/
mailto:nns@zrc-sazu.si


Program posveta 
 

TRAJNOSTNI RAZVOJ MEST IN NARAVNE NESREČE 
(Izobraževalni center za zaščito in reševanje, Ig, Zabrv 12)  

------------------------------------------------------------------------------------------  

8:00–9:00  

Registracija udeležencev  

------------------------------------------------------------------------------------------  

9:00–9:30  

Pozdrav organizatorjev in začetek posveta 

------------------------------------------------------------------------------------------  

9:30–11:20 

Predstavitev referatov z diskusijo  
predsedujoči: dr. Matija Zorn, GIAM ZRC SAZU  

1. Krepitev odpornosti družbe na naravne in druge nesreče in prehod v nizkoogljično 

družbo v Sloveniji (dr. Matjaž Mikoš) 

2. Implementacija Sendajskega okvira na lokalni ravni – zmanjšanje tveganj nesreč 

v lokalnih skupnostih (Katja Banovec Juroš) 

3. Vročinski valovi kot naravna nesreča v mestih (Mateja Zalar, dr. Tjaša Pogačar, dr. 

Zalika Črepinšek, dr. Lučka Kajfež Bogataj) 
4. Naravne nesreče v mestih – primer mestnega toplotnega otoka (dr. Blaž Komac, dr. 

Rok Ciglič, mag. Miha Pavšek, dr. Žiga Kokalj) 
5. Pomen hidrološke napovedi za učinkovit odziv v mestnih poplavah (mag. Nejc 

Pogačnik) 

6. Raziskave nevarnosti seizmičnih resonančnih učinkov med sedimenti in stavbami 

v petih slovenskih mestih z metodo mikrotremorjev (dr. Andrej Gosar) 

7. Določanje stabilnosti tal s pomočjo radarske interferometrije v naseljenih 

območjih (dr. Mateja Jemec Auflič, dr. Marko Komac, Blaž Milanič, dr. Jernej Jež) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

11:20–11:40 Odmor  

------------------------------------------------------------------------------------------  

11:40–12:20  

Obeležitev 30. številke revije UJMA 
predsedujoči: dr. Blaž Komac, GIAM ZRC SAZU 

------------------------------------------------------------------------------------------  

12:20–13:40 Kosilo 

------------------------------------------------------------------------------------------  

13:40–15:40  

Predstavitev referatov z diskusijo 
predsedujoči: mag. Miha Pavšek, GIAM ZRC SAZU 

8. Razširitev strokovnih podlag in orodij za oceno potresne ogroženosti v Sloveniji (mag. 

Marjana Lutman, dr. Primož Banovec, Matej Cerk, dr. Maja Kreslin) 

9. e-Plaz – spletna aplikacija za popis in pregledovanje plazov in erozije (Špela Kumelj, 

Jasna Šinigoj) 

10. Prispevek projekta VODPREG 2 k oceni posledic porušitev vodnih pregrad (dr. 

Stanislav Lenart, dr. Rudolf Rajar, dr. Andrej Širca) 

11. Modeliranje in prikazovanje nevarnosti zaradi snežnih plazov (Manca Volk Bahun) 

12. Prostorska in časovna analiza pojavljanja hudourniških poplav v Sloveniji (dr. Tajan 

Trobec) 

13. Poplavi na Zgornji Pivki v letu 2014 (dr. Gregor Kovačič) 

14. Poplavno tveganje v Sloveniji in podnebna spremenljivost (dr. Mojca Šraj, Matevž 

Menih, dr. Nejc Bezak, dr. Matjaž Mikoš) 

15. Nove podatkovne podlage za boljše upravljanje z vodami (Blaž Barborič, dr. Mihaela 

Triglav Čekada, mag. Vasja Bric, Primož Kete, Vesna Dežman Kete) 

------------------------------------------------------------------------------------------  

15:40–16:00 

Sklep posveta  

 ------------------------------------------------------------------------------------------  



KOTIZACIJA IN PLAČILA  
  

Kotizacija za posvet vključuje napitke, prigrizke ter kosilo med odmorom ter izvod monografije. Več 

soavtorjev prejme toliko izvodov monografije, kolikor znižanih kotizacij je bilo plačanih.  

Za člane znanstvenega in organizacijskega odbora ter člane štabov Civilne zaščite, zaposlene na 

URSZR ter ZRC SAZU je udeležba brezplačna. Deset dni pred dogodkom se že plačana kotizacija ne 

vrača. Vse cene vključujejo DDV. 
 

  Celotno kotizacijo 
(112 €) plačajo 

udeleženci posveta 
brez prispevka v 

monografiji. 

     Znižano kotizacijo 
(70 €) plačajo avtorji in 
soavtorji prispevkov v 

monografiji. 

Kotizacija za 
dodiplomske študente 

(10 €) ne vključuje 
izvoda monografije. 

Kotizacije NE plačajo 
člani štabov Civilne 

zaščite, zaposleni na 
URSZR in ZRC SAZU.  

 

Prosimo, da plačila nakažete na naslov: ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, račun: 01100-

6030347346, sklic 4233. Naša identifikacijska številka za DDV je SI-38048183 in smo davčni 

zavezanec. Pri navedbi namena plačila napišite "NNS 2017-[vaš priimek]". 
 

Navodila za plačilo z naročilnico za pravne osebe: Pri spletni prijavi je mogoče oddati tudi 

naročilnico v jpg formatu. Ustanove, ki pred plačilom nujno potrebujejo račun za kotizacijo, morajo 

naročilnico obvezno oddati. Udeleženci, ki bodo ob prijavi oddali naročilnico, bodo račun prejeli 

takoj po opravljeni storitvi (izvedenem posvetu). 
 

Če imate vprašanje glede načina plačila, lahko pošljete mail na marusa.goluza@zrc-sazu.si ali 

pokličete na 01 200 27 23. 
 

TRŽENJE 
 

 Ustanova ali podjetje, ki želi širši strokovni javnosti predstaviti svoje delo in ponuditi svoje storitve 

ali objaviti oglas, lahko informacije o tržnem sodelovanju najdejo na spletni strani posveta. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ZNANSTVENI ODBOR 

dr. Miloš Bavec, 
Geološki zavod Slovenije 
Darko But, 
Uprava RS za zaščito in reševanje 
dr. Rok Ciglič, 
ZRC SAZU, Geografski inštitut 
Antona Melika 
Branko Dervodel, 
Uprava RS za zaščito in reševanje 
Blažo Đurović, 
Direkcija RS za vode 
dr. Mateja Ferk, 
ZRC SAZU, Geografski inštitut 
Antona Melika 
 

 

dr. Andrej Gosar, 
ARSO, Urad za seizmologijo in 
geologijo 
dr. Andrej Kranjc, 
Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti 
dr. Blaž Komac, 
ZRC SAZU, Geografski inštitut 
Antona Melika 
dr. Matjaž Mikoš, 
UL, Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo 
dr. Karel Natek, 
UL, Filozofska fakulteta,  
Oddelek za geografijo 
mag. Miha Pavšek, 
ZRC SAZU, Geografski inštitut 
Antona Melika 

  

dr. Drago Perko, 
ZRC SAZU, Geografski inštitut 
Antona Melika 
Janez Polajnar, 
ARSO, Urad za hidrologijo in 
stanje okolja 
dr. Marko Polič, 
UL, Filozofska fakulteta, 
Oddelek za psihologijo 
Iztok Sinjur, 
Gozdarski inštitut Slovenije 
Srečko Šestan, 
MORS, Civilna zaščita RS 
dr. Matija Zorn 
ZRC SAZU, Geografski inštitut 
Antona Melika 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://giss.zrc-sazu.si/TR%C5%BDENJE.aspx
http://giss.zrc-sazu.si/TR%C5%BDENJE.aspx

