Znanstveni sestanek z naslovom:
»PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM Z
EKOREMEDIACIJAMI«
30. september 2010, Občina Poljčane
Organizirajo:
Mednarodni center za ekoremediacije
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru,
Limnos d.o.o – Podjetje za aplikativno ekologijo
in
Agencija za raziskovalno dejavnost R Slovenije,
Dravske elektrarne Maribor
Spoštovani,
Prilagajanje na podnebne spremembe zahteva celovit pristop, čezsektorsko sodelovanje in konkretne
aktivnost v pokrajini. S ciljem, da zberemo in oblikujemo konkretne ukrepe prilagajanja na podnebne
spremembe za uporabo na lokalni in regionalni ravni, vas vabimo na znanstveni sestanek, ki bo:

- 30. septembra (četrtek) v Poljčane (stavba občine Poljčane,
Bistriška c. 65, od 9. do 17. ure).
Na znanstvenem sestanku bomo sodelovali predstavniki sektorja za kmetijstvo, vode, varstvo narave,
regionalni razvoj, razvoj podeželja, turizem, energijo, izobraževanje, podjetništvo in drugi. Predstavili
bomo možne ukrepe prilagajanja na podnebne spremembe na različnih področjih, s katerimi bi lahko
ohranili ekosisteme, povečali njihovo samočistilno funkcijo in s tem zagotovili potek ekosistemskih
storitev, ki so nujne za naše preživetje na Zemlji – ekoremediacijski ukrepi.
Predlagane ukrepe bomo povezali v celovite pristope tako, da jih bo mogoče učinkovito uporabiti v
praksi. Predstavili jih bomo resornim ministrstvom, objavili na spletnih straneh, v medijih ter izdali v
tiskani obliki.
Zavedamo se, da smo dolžni sooblikovati tovrstne trajnostne pristope v Sloveniji in da je nujno
potrebno povezati različne ukrepe v celovite pristope.
Znanstveni sestanek poteka v organizaciji Mednarodnega centra za ekoremediacije, Filozofske
fakultete Maribor, Univerze Maribor, Podjetja za aplikativno ekologijo LIMNOS ter ob podpori
ARRS in Dravskih elektrarn Maribor. Trajal bo en dan, od 9. do 17. ure v prostorih občine Poljčane.

Okvirni program:
9.00 – Pozdrav organizatorja in povabljenih gostov
9.30 – Tiskovna konferenca
10.00 – Predstavitev ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe za uporabo v praksi (primeri
dobrih praks)
12.00 odmor za kosilo
13.00 – Oblikovanje celovitih pristopov za prilaganje na podnebne spremembe z ekoremediacijami
15.00 – Odmor
15.30 – Strateški pristopi in nasveti resornim ministrstvom za prilaganje na podnebne spremembe z
ekoremediacijami ter sodelovanje lokalnih skupnosti.

NAVODILA ZA PRIJAVO:
Sodelovaje prijavite preko e-pošte do 31. 8. 2010
e-mail: ana.vovk@uni-mb.si
Zadeva: Prijava na znanstveni sestanek 2010_ime in priimek
Naslov prispevka: _____________________________
Polni naslov prijavitelja: naziv, ime in priimek, ustanova, e-mail,
telefon, občina

Sporočilo organizatorju:__(ni obvezno)
Vljudno vabljeni in lep pozdrav.
Organizacijski odbor
Vodja prof. ddr. Ana Vovk Korže

Člani organizacijskega odbora:
prof. ddr. Ana Vovk Korže, Filozofska fakulteta Maribor
prof. dr. Danijel Vrhovšek, Limnos d.o.o., Ljubljana
Stane Kovačič, župan občine Poljčane
Jelka Potočnik, Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, Maribor
Mag.Dr. Wolfgang Fischer, Universität Graz
Prof. Dr. Dane Pejnović, Univerza u Zagrebu
Alenka Sajovic, Ekoremediacijski tehnološki center

Časovni roki:
Prijava na znanstveni sestanek do 31. 8. 2010
Potrditev prijave in navodila za prispevek do 10. 9. 2010
Zaključno obvestilo o znanstvenem sestanku 25. 9. 2010

