Z vsakim novim Mišičevim vodarskim dnem prihajajo za nas organizatorje, Vodnogospodarski
biro Maribor in Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, nove odgovornosti in obveznosti s
ciljem zagotovitvi kvalitetno raven posveta, za sodelujoče pa je to priložnost, da predstavijo
aktualna strokovna spoznanja in praktične primere ter projekte s področja upravljanja in
urejanja voda.
Tokrat objavljene teme posveta »Poplavna ogroženost urbanih območij z meteornimi
vodami«, »Urejanje povirij kot ukrep za zmanjšanje erozijske in poplavne ogroženosti« ter
»Aktualni projekti s področja upravljanja z vodami in urejanja voda« so ponovno priložnost
za razpravo, kako zagotoviti trajnostno upravljanje z vodami. To je upravljanje, ki bo
dolgoročno zagotavljalo zadostne količine vode ustrezne kvalitete in je upravljanje, ki bo
zagotovilo pričakovano poplavno varnost urbanih kot tudi kmetijskih območij. Na aktualnost
razpisanih tem nas je v letošnjem poletju večkrat opomnila narava sama, saj smo bili prav v
urbanih območjih priča številnim vodnim ujmam, ki so jih povzročili na videz manj pomembni
potoki in meteorni odvodniki.
Odgovornost in strokovna usposobljenost vodarske stroke se kaže v stalni pripravljenosti in
v hitrem odzivu ter s prisotnostjo na terenu ob vse pogostejših vremenskih neurjih, ki
postajajo pravilo in stalnica pričakovanih klimatskih sprememb. Seveda pa je potrebno za vse
te aktivnosti s strani izvajalcev politike varstva voda in varstva pred vodami zagotoviti
ustrezen obseg finančnih sredstev in končno preiti s politike izvajanja kurativnih ukrepov na
politiko izvajanja preventivnih ukrepov. Le tako bomo lahko zagotovili ustrezno izvajanje
nalog varstva voda in varstva pred vodami ob zagotovitvi medsebojnega sodelovanja vseh
akterjev, ki sodelujejo pri zavezah, sprejetih na področju urejanja voda in varovanja okolja v
Republiki Sloveniji.
Seveda pri pripravi posveta ne moremo mimo dejstva, da smo v letu 2018 ponovno priča
razpisu za izbor koncesionarjev za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na
področju urejanja voda. V takšnih trenutkih se nam vedno znova postavlja vprašanje, ali
pretekle izkušnje strokovnih delavcev pri izvajanju nalog in dolgoletno izvajanje teh nalog ter
s tem pridobljeno znanje in poznavanje terena oz. terenske problematike urejanja voda res
nič, ali pa tako zelo malo štejejo? Ali jih res lahko enostavno nadomestijo izvajalci brez
ustreznih izkušenj, celo iz drugih problemskih okolij ali držav EU?
Pred nami je ponovno zbir zanimivih referatov različnih strokovnjakov iz vse Slovenije in tudi
iz tujine. Upamo, da bodo v njih predstavljena znanja in spoznanja slišali in upoštevali tako
politični odločevalci na občinski in državni ravni, kot tudi strokovnjaki drugih strok.
Vsem sodelujočim avtorjem referatov se zahvaljujemo za dragoceni trud, ki ste ga vložili v to
delo.
Že sedaj pa obljubljamo in vas vabimo na naslednji 30. jubilejni Mišičev vodarski dan.
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