PARTNERJI

KONTAKT

Partnerji iz devetih držav v porečju Donave si
prizadevamo za izboljšanje zaščite vodnih virov in
zmanjšanje poplavne ogroženosti.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo
dr. Daniel Kozelj

Avstrija
• Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in
vode
• Mestna občina Dunaj, MA31
• Raziskovalno‐izobraževalni center za kmetijstvo
Raumberg‐Gumpenstein

Slovenija
• Univerza v Ljubljani
• JP Vodovod‐Kanalizacija d.o.o.

Madžarska
• Herman Ottó Inštitut

daniel.kozelj@fgg.uni‐lj.si

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška
fakulteta
doc. dr. Barbara Čenčur Curk

Sodelovanje deležnikov pri uvajanju naprednih
praks gospodarjenja s prostorom z vidika vplivov
na vodni režim v povodju Donave

barbara.cencur@ntf.uni‐lj.si

JP Vodovod‐Kanalizacija d.o.o.
mag. Branka Bračič Železnik
branka.bracic.zeleznik@vo‐ka.si

Romunija
• Državna uprava za gozdove Romsilva
• Državna meteorološka uprava
• Agencija za varovanje okolja Covasna

http://www.interreg‐danube.eu/camaro‐d

Bulgarija
• Agencija za gozdove

Nemčija
• Raziskovalni inštitut za gozdove Baden‐Württemberg

Hrvaška
• Hrvaški geološki zavod

Češka
• Češka tehnična Univerza v Pragi CTU

Srbija
• Inštitut za razvoj vodnih virov "Jaroslav Cerni" JCI

Ta zloženka je bila pripravljena v sklopu programa Interreg
Podonavje (DTP), podprtega s strani EU (Evropski sklad za regionalni
razvoj).

CILJI

TESTNE AKTIVNOSTI

Cilj projekta CAMARO‐D (Sodelovanje
deležnikov pri uvajanju naprednih praks
gospodarjenja s prostorom z vidika vplivov
na vodni režim v povodju Donave) je trajna
zaščita vodnih virov in zmanjšanje
poplavne ogroženosti. Trajnostne prakse
gospodarjenja s prostorom bodo izboljšale
infiltracijsko sposobnost tal in vodno
zadrževanje, kar ugodno vpliva na
zmanjševanje erozije tal in poplavljanje.

Testne aktivnosti so zbrane v tri skupine glede
na geografske in naravne značilnosti:

Eden od glavnih rezultatov projekta bo nov
instrument za prostorsko načrtovanje:
Načrt gospodarjenja s prostorom (LUDP) bo
v mednarodnem obsegu Podonavja
zagotavljal usklajevanje različnih praktično
usmerjenih trajnostnih dejavnosti
gospodarjenja s prostorom. Funkcionalnost
LUDP bo praktično preizkušena na različnih
območjih testnih aktivnosti v devetih
sodelujočih državah.
Inovativna mednarodna priporočila za
trajnostno prostorsko načrtovanje (GUIDR),
ki bodo razvita v sklopu projekta, bodo
deležnikom in odločevalcem omogočala
aktivnejše sodelovanje pri uporabi novega
instrumenta za podporo pri odločanju. Ta
priporočila bodo vsebovala nabor najboljših
možnih praks za prilagajanje različnih
dejavnosti rabe prostora in gospodarjenja s
prostorom ob sočasnem upoštevanju
negotovih trendov zaradi podnebnih
sprememb.

1. skupina testnih aktivnosti ‐ podzemne
• reka Kolpa, HR
• Prispevno območje JP za oskrbo s pitno vodo
Dunaj, AT
• Polje podzemne vode Steyr, AT
• Pašniki v dolini Enns, AT
• Ljubljansko barje ‐ vodno polje Brest, SI
• Zadrževalnik za pitno vode Kinzig, študija
ekosistema "Conventwald", DE

2. skupina testnih aktivnosti ‐ hudourniki in
manjši vodotoki
• Ochindolska reka, BG
• Pritoki v dolini Enns, AT
• Ljubljansko barje ‐ reka Iška, SI
• Prispevno območje reke Putna (okrožje
Vrancea), RO

3. skupina testnih aktivnosti ‐ večje
vodotoki in vodni zadrževalniki
• Hidrografsko območje pritoka Covasna v okrožju
Covasna, RO
• Dolina Enns, AT
• Prispevno območje Raab / Gnas, AT
• Prispevno območje zadrževalnika Brno / porečje
reke Svratka, CZ
• Prispevna območja reke Gruže in zadrževalnikov
Grosnica, Garaši in Bukulja, RS
• HOI (ERDF PP05), HU

