Komisija za hidrogeografijo
Zveza geografov Slovenije

Zapisnik razprave na Izobraževanju o poplavah in oznakah visokih voda
15. april 2015

Na izobraževanju so svoje delo in mnenje predstavili:
● mag. Luka Štravs, MOP
● dr. Mitja Bricelj, MOP in KHG ZGS
● mag. Florjana Ulaga, KHG in ARSO
● dr. Peter Frantar, KHG in ARSO
● Janez Polajnar, ARSO
● Marjan Jarnjak, KHG
● Jože Papež, Hidrotehnik
● Irena Zupančič Cimerman, Sklad SI Voda

Na podlagi diskusije po predstavitvah smo sprejeli naslednje sklepe:
1. Predstavljeni rezultati akcije označevanja najvišje gladine vode (KHG/ARSO) v različnih
pokrajinah Slovenije je doživela pohvalo in pričakovanja udeležencev za nadaljevanje teh
aktivnosti. Zato predlagamo MOP/ARSO uporabo navedenih aktivnosti (z vključitvijo v
program dela) za sodelovanja z javnostmi pri pripravi programa ukrepov tako pri Načrtu
upravljanja z vodami II (RBMP II) kot Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti (NZPO), z
namenom povečanja učinkovitosti izvajanja teh vsebin na lokalni ravni.
2. ZGS predlaga MOP, da sproži ustrezne postopke na Vladi RS za razglasitev tehnike
Kranjske stene oz. lesene kašte kot možnost zelene infrastrukture urejanja vodotokov. Ta je
od 2013 vpisana v Register žive kulturne dediščine RS, podeljen pa ji je status mojstrovine
nacionalnega pomena, kar je predpogoj za vpis na svetovni seznam žive kulturne dediščine
UNESCO. Kranjska stena je bila predstavljena že na Kongresu geografov v letu 2013.
Utemeljitev:
- gre za tradicionalno tehniko z geografskim poreklom (Krainerwand) za gradnjo objektov za
zmanjševanje škodljivega delovanja voda,
- Slovenija bi s tem zaznavno izboljšala identiteto ter prepoznavnost pri trajnostnem
upravljanju z naravnimi viri in sonaravnimi tehnikami ter ureditvami (voda/les), vključno z
izboljšanjem identitete (Konvencija o krajini) kar je pomembno za izboljšanje konkurenčnosti
na področju turizma,
- uporaba navedene tehnike in gradiv (kamnito-lesena zložba) ustreza vsem kriterijem ti.
zelene infrastrukture oz. nizkoogljičnim ureditvam (EU 2020).

3. Lokalne javnosti so, ob ustreznem pristopu, zelo konstruktiven partner pri načrtovanju in
izvajanju ukrepov za izboljšanje stanja vodnih virov kot učinkovitih ukrepov za zmanjševanje
poplavne ogroženosti.KHG ZGS si bo zato še naprej prizadevala za dejavno vključevanje in
sodelovanje javnosti pri osveščanju in odgovornem ravnanju pri pripravi in izvajanju ukrepov
na lokalni ravni. KHG ZGS apelira na osnovnošolske, srednješolske in visokošolske učitelje,
da v okviru rednih dejavnosti izobraževanja namenijo tem vsebinam več pozornosti.
4. Geografi lahko s svojim znanjem pripomoremo k povezovanju in sodelovanju različnih
državnih ustanov in resorjev kot so MOP, MZZ, MGRT,… V razpravi se je pokazalo, da
možnosti obstajajo, so pa premalo izkoriščene (npr. Natura 2000).

Priloge: Vabilo na izobraževanje, Lista prisotnih, Fotografije z dogodka

Priloga 1: Vabilo
Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije (KHG ZGS)
v sodelovanju z Agencijo RS za okolje (ARSO) in
Ministrstvom za okolje in prostor (MOP)

organizira

IZOBRAŽEVANJE O POPLAVAH IN OZNAKAH VISOKIH
VODA
Izobraževanje v obliki delavnice bo potekalo 15. aprila 2015 ob 15h v
Dvorani Zemljepisnega muzeja na Gosposki ulici 16 v Ljubljani z dnevnim redom:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Poplavna direktiva
Predstavitev poplavne direktive in izvajanja v Sloveniji –predstavnik MOP.
Mednarodna porečja Drave, Mure in Save kot primer zmanjševanja ogroženosti
pred poplavami
Predstavitev mednarodnega sodelovanja in projektov v porečjih Drave, Mure in Save,
predstavitev Savske komisije in delovanja, predstavnik MOP.
Poplave v Sloveniji
Zgodovinski pregled poplav in pregled zadnjih aktualnih poplavnih dogodkov v Sloveniji.
Akcija Moč voda – Volba
Predstavitev akcije za spremljanje stanja vremena ob izrednih vremenskih dogodkih in
zbiranje podatkov o hidroloških pojavih v realnem času.
Predstavitev postavljanja oznak visokih voda v skupni akciji ARSO – KHG ZGS
Akcija postavljanja oznak visokih voda v sodelovanju KHG ZGS in ARSO. Skupna akcija
temelji na vključevanju lokalne skupnosti in zainteresirane javnosti z namenom osveščati in
ohranjati vedenje o poplavnih dogodkih v pokrajini. Še posebej vabimo k sodelovanju učitelje
geografije za aktivno lokalno pomoč.
Predstavitev akcije Sporoči poplavo KHG ZGS
Akcija Sporoči poplavo je v prvi vrsti namenjena kot baza fotografij preteklih in sedanjih
poplavnih dogodkov in posledic poplav. Akcija je namenjena predvsem v ozaveščanju
javnosti. Poplave in posledice poplav, ki jih bomo zabeležili v okviru tega projekta, bodo
pripomogle k boljšemu poznavanju dejanskega stanja v času poplav in po njem in s tem
nudilo nenadomestljiv doprinos pri podpori odločanju strokovnih služb, ki se s problematiko
poplav ukvarjajo na nivoju cele države.
Razprava in predlogi
Predavanja bodo predvidoma trajala 1 uro.
Vabljeni.

Priloga 2: Lista prisotnih

Priloga 3: Fotografije z dogodka

