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5. TRIENALNI ZNANSTVENI POSVET 

Dan Bojana Ušeničnika – Naravne nesreče v Sloveniji 2020 
 

Domači odzivi na globalne izzive 
 

Izobraževalni center za zaščito in reševanje, Zabrv 12, 1292 Ig 

31. marec 2020 
 

 

Spoštovani! 

Na 5. 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 predvsem ovrednotiti doseganje globalno zastavljenih ciljev na področju naravnih 

nesreč, hkrati pa bomo pozornost namenili tudi drugim temam, saj bomo predstavili tudi 

analize posameznih primerov in vrst naravnih nesreč ter najnovejše metode, spoznanja in 

načine upravljanja na področju naravnih nesreč v Sloveniji. Dogodek bo pripomogel k 

izmenjavi izkušenj ter vzpostavitvi novih in utrditvi obstoječih strokovnih vezi. 

 

V sklopu posveta bomo pripravili: 

 vabljena predavanja za osvetlitev širšega konteksta naravnih nesreč, 

 predavanja s študijami primerov z različnih področij naravnih nesreč ter 

 MONOGRAFIJO, ki bo izšla pri Založbi ZRC v zbirki »Naravne nesreče«. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SPREJEMANJE PRIJAV IN ODDAJA PRISPEVKOV 
Na simpozij se lahko prijavite prek spletne strani https://nns.zrc-sazu.si. 
Prispevke lahko pošljete na nns@zrc-sazu.si oziroma na naslov: Geografski inštitut Antona Melika ZRC 
SAZU, Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana. 

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

POMEMBNI DATUMI 
15. 7. 2019  podaljšan zaključek sprejemanja prispevkov (obvezno upoštevanje navodil za pripravo) 

september 2019 pošiljanje recenzentskih mnenj o prispevkih 

30. 10. 2019 zaključek sprejemanja popravljenih prispevkov 
(pogoj za objavo v monografiji je poleg pozitivne recenzije tudi do tega datuma PLAČANA 
VSAJ ENA ZNIŽANA KOTIZACIJA za avtorje) 

16. 3. 2020 zaključek zbiranja prijav na simpozij (do tega dne mora biti plačana tudi kotizacija) 

31. 3. 2020 posvet 

https://nns.zrc-sazu.si/
mailto:nns@zrc-sazu.si
http://nns.zrc-sazu.si/PRIJAVA/ODDAJAPRISPEVKA.aspx


KOTIZACIJA IN NAČIN 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 strokovnega 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 
in magistrske študente 

ter brezposelne je 
10 € in 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 2020-[priimek udeleženca]". 
 

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 izvedenem posvetu. 

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

01 200 27 23. 

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

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 
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 
mag. Stanislav Lotrič, 
Uprava RS za zaščito in reševanje 
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 

 
 

ORGANIZACIJSKI ODBOR: dr. Rok Ciglič, dr. Mateja Ferk, dr. Primož Gašperič, dr. Matjaž Geršič, dr. Blaž Komac, Erik 

Logar, Maruša Goluža, mag. Miha Pavšek, Jure Tičar, Manca Volk Bahun, dr. Matija Zorn, ZRC SAZU, Geografski 

inštitut Antona Melika; Olga Andrejek, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 

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

TRŽENJE 
Ustanove ali podjetja, ki želijo strokovni javnosti predstaviti svoje delo, ponuditi svoje storitve ali objaviti oglas, 

lahko informacije o trženju najdejo na strani http://nns.zrc-sazus.si. 

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

KONTAKT 
nns@zrc-sazu.si 

Erik Logar, telefon: 01 4706 504  
http://nns.zrc-sazu.si 

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

