Sobivati z reko
Reka Soča je več kot reka. Je življenje. Je spomin. Je simbol.
Je reka, ki povezuje državi, kulture, narode. Je reka dveh imen in reka nasprotij. Reka, ki ne pozna meja.
Je reka, ki zaznamuje. Zaznamuje človeka, pokrajino, čas. Je reka, ki definira območje med Alpami in
Jadranom. Naš odnos do smaragdne reke kot lakmusov papir odraža naš odnos do narave in vsega
prvobitnega.

Posoški razvojni center vas v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica
prijazno vabi
na okroglo mizo ob praznovanju Dneva reke Soče 2013

ODSEVI NA GLADINI
Soočanje interesov in iskanje soglasij v imenu reke
14. oktober 2013
Kajakaški center Solkan
16:00
Pozdravni nagovor – Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica



Inštitut za vode RS

16:10



Občina Bovec

Pomen in vloga deležnikov v upravljanju voda – dr. Aleš Bizjak in Lucija Marovt



Občina Kobarid



Občina Tolmin



Občina Idrija



Provincia di Gorizia



Autorità di Bacino



Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia



Comune di Turriaco



Zavod za zdravstveno
varstvo NG

16:30
Predstavitev koncepta povezovanja in sodelovanja deležnikov na reki Soči – možnost
ustanovitve fundacije v funkciji povezovalnega telesa, ki izhaja iz lokalnega okolja in iz
pristopa »od spodaj navzgor« - Miro Kristan, Posoški razvojni center
Okrogla miza na temo formalnega povezovanja deležnikov v Fundacijo za Sočo
Sodelujejo:
Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica – mag. Daniel Rojšek
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Sektor za vode - dr. Mitja Bricelj
Ribiška družina Tolmin - Dušan Jesenšek
Soške elektrarne Nova Gorica
Soča rafting - Goran Kavs
Pokrajina Gorica - Mara Černic
Razprava

Kulturni center Mostovna
19:00
Predpremiera dokumentarnega spletnega filma »Zbrani – Zaupno o skupnem«
(avtorici: Anja Medved in Patricija Maličev, producent: Kinoatelje) z glasbenim uvodom
avtorja glasbe Boštjana Bastyana Zobca in Sabine Vostner

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal
Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali .
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