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Letno poročilo 2015
Predsednik: dr. Peter Frantar
Člani ožje skupine: mag. Florjana Ulaga, Marjan Jarnjak, dr. Mitja Bricelj, mag. Marjan Bat,
Mojca Robič, dr. Tajan Trobec, +dr. Irena Rejec Brancelj, dr. Valentina Brečko Grubar, Igor
Lipovšek
Poročilo o delu 2015
V letu 2015 je bilo 16 sestankov ožje skupine in več neformalnih srečanj. Širša skupina je
bila povabljena na sestanek ob Delavnici v Zemljepisnem muzeju (15.4.2015) in na novoletni
sestanek (16.12.2015).
Glavne aktivnosti komisije:
 Akcija postavitev oznak visokih voda: Loško polje, Rakov Škocjan,Izola, Sečovlje)
 Akcija Sporoči poplavo
 KHG je v letu 2015 začela pregledovati bazo oznak visoke vode na ARSO tablicah z
namenom bazo skupnih tablic prestaviti na Geopedijo. V načrtu je še kopija baze na
portalu eVODE.
 Akcija “Vizija za Vipavo” v sodelovanju z AGUL in občinami
 Sodelovanje na okroglih mizah in strokovnih posvetih na temo voda
 Facebook stran Komisije za hidrogeografijo
https://www.facebook.com/pages/KomisijazahidrogeografijoKHG/37121140970454
4?ref=hl
 Aktivna internetna stran KHG ZGS
Aktivnosti
:
●

3.3.2015

Sodelovanje na 
okrogli mizi o poplavah
na FHŠ v Kopru.

http://www.primorske.si/Novice/Istra/Jadranskerekenisovelikagroznja
● 13.3.2015
Otvoritev oznake visoke vode v Mirnu
.
http://www.mojaobcina.si/mirenkostanjevica/novice/solstvo/osnovnasola/postavitevtablice
priselu.html?RSS9e7e0a685b51d068f2e4797ef1af37a1

● 18.3.2015
Udeležba na okrogli mizi GWP
18. marca 2015 ob 11. uri v Hotelu Slon
prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, mag. Andreja Jerina, nacionalna koordinatorka za
makroregionalne strategije EU, dr. Mitja Bricelj, ministrstvo za okolje in prostor, Martina
Zupan, Globalno vodno partnerstvo Slovenije, mag. Mojca Dolinar, ARSO
●

5.4.2015

Delavnica na temo upravljanja s poplavami
 Zemljepisni muzej
KHG ZGS je v sodelovanju z Agencijo RS za okolje (ARSO) in Ministrstvom za okolje in
prostor (MOP) organizirala IZOBRAŽEVANJE O POPLAVAH IN OZNAKAH VISOKIH
VODA. Delavnice se je udeležilo okrog 3
0 udeležencev
.
http://sio.si/2015/04/24/kako‐brez‐poplave‐spraviti‐vodo‐na‐mlin‐solske‐geografije/
● maj 2015
Član KHG Marjan Jarnjak se je udeležil d
elavnice o protipoplavnih ukrepih
na IzVRS in
opozoril na dva ukrepa, ki se tičeta izobraževanja in osveščanja o poplavah.
● 3. & 4.7.2015
Delavnica 
o regionalnolokalnem razvojnem potencialu reke Vipave. Na občini Miren
Kostanjevica so člani Komisije sodelovali sstrokovno predstavitvijo 
pri okrogli mizi oz.
posvetu o razvoju porečja Vipave.
»Revitalizacija rabe rečnega in obrečnega prostora ob Vipavi v Mirnu«. Pobuda za ta projekt
je bila sprožena ob odkritju tablice o poplavnih vodah Vipave v Mirnu marca 2015 in sicer v
sodelovanju Zveze Geografov Slovenije (Komisija za hidrogeografijo), MOPARSO in
Občine Miren –Kostanjevica. Iniciativo je zatem prevzel AGUL, ki pa je odprt za sodelovanje
tudi z drugimi strokami (arhitekti, planerji, krajinarji, hidrologi…). AGUL pa vidi tudi odlične
možnosti, pravzaprav že kar obveznost, za prekomejno sodelovanje z občinami v Italiji preko
katerih teče Vipava, ter vso regijo med Posočjem in Tržaškim zalivom.
●

14.7.2015

KHG pripravi 
Poziv Ministrstvu za okolje in prostor o rabi kranjske stene
in vpisu kranjske
stene na svetovni seznam žive kulturne dediščine UNESCO. Poziv je bil poslan na MOP
julija 2015. 26.11.2015 je MOP odstopil vlogo Ministrstvo za kulturo.

●

28.7.2015
Na ta dan nas je zapustila soustanoviteljica KGH, kolegica in
prijateljica p
rof. dr. Irena Rejec Brancelj
. Ohranili jo bomo v
trajnem spominu.

●

14.9.2015

Grad Snežnik 
 Postavitev oznak visokih voda na Loškem polju in podelitev nagrad
natečajev Postani donavski umetnik in Vodni detektiv. Pred podelitvijo nagrad so se
ustvarjalci in njihovi mentorji udeležili prireditve s postavitvijo oznak visokih voda na Loškem
polju ter si nato ogledali grad Snežnik. Mentorje in učence je nagovoril predstavnik
Ministrstva z okolje in prostor (MOP) dr. Mitja Bricelj, ki je tudi predsednik Mednarodne
komisije za Savski bazen.
Dogodek je v celoti organizirala članica KHG ZGS mag. Florjana Ulaga.

http://www.24ur.com/bin/video.php?media_id=61660086&section_id=2&article_id=4056171
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6232/37cbf501b7432075df8f
9cbfe9ac6a1f/

●

15.9.2015
Izola  postavitev oznake visoke vode morja
na galeriji Rex s pomočjo kolegice Eve
Slekovec.

●

21.& 27.9.2015
Sodelovanje na Sredozemskem tednu
obale in združenih Ilešičevih in Melikovih
dnevih. Ob priložnosti je Društvo učiteljev
geografije Slovenije podelilo pohvalo KGH
za skrb za izboljšanje vodnega okolja in
učinkovitejše in celovitejše upravljanje z
vodami in za odmeven projekt Postavitev
oznak visokih voda.

● 6.11.2015
Sečovlje  akcija Postavitev oznak visokih voda
.
KHG je izvedla terensko predstavitev akcije študentom Oddelka za geografijo FHŠ UP in v
sodelovanju z njimi ter Krajinskim parkom Sečoveljske soline določila lokacijo za postavitev
oznake visoke vode poplav morja v solinah.

●

13.11.2015

AGUL + KHG  Vizija za Vipavo
KHG člani (Ulaga, Frantar, Bricelj) so se udeležili razširjenega sestanka upravnega odbora
AGUL.

●

16.12.2015

Srečanje širše skupine
KHG pred novoletnim srečanjem geografov. Priprava poročila za leto
2015 in načrt dela 2016.

Pripravila: Florjana Ulaga, Peter Frantar

December 2015

