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Postavitve oznak visokih voda v Sloveniji - prvi koraki

V začetku leta 2014 smo se na Komisiji za hidrogeografijo odločili dopolniti akcijo Sporoči
poplavo s postavljanjem oznak visokih voda v Sloveniji. Pri označevanju sodelujemo z
Agencijo RS za okolje. Kot nosilec postavljanja oznak na lokacijah, ki ne sovpadajo z
vodomernimi postajami, smo k sodelovanju na strani ZGS povabili več institucij: Zavod RS
za šolstvo, Oddelek za geografijo FF Univerze v Ljubljani, Oddelek za geografijo FHŠ
Univerze na Primorskem, Geografski inštitut Antona Melika in Inštitut za raziskovanje krasa
pri ZRC SAZU. K sodelovanju bomo povabili tudi še druge zainteresirane javne organizacije
in z lokalnimi deležniki izvedli popis najvišjih vodostajev na teh območjih. Komisija za
geografijo bo skušala hkrati z domačini in lokalnimi deležniki določiti lokacije in pridobiti
dovoljenja za postavitev oznak visokih voda.
Kot prvi korak smo Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije in Agencija RS
za okolje konec maja podpisali Sporazum o sodelovanju pri akciji oznak visokih voda.
V okviru skupne akcije smo 28.maja na Planini pri Postojni že postavili prve oznake o višini
vode, ki so jo dosegle ojezeritve kraškega polja v februarju 2014. Komisija za hidrologijo pri
Zvezi geografov Slovenije in ARSO sta podelili tudi zahvale krajanom za sodelovanje v
akciji.
Namestitev oznak je del širše akcije, s katero želimo geografi obveščati in izobraževati
prebivalce o visokih voda in poplavah kot naravnem pojavu, izboljšati vedenje o ojezeritvah
kraških polj in poplavnih območjih rek ter spomniti na dejstvo, da voda bolj ali manj pogosto
zase zahteva dodaten prostor.
Akcijo postavljanja oznak visokih voda bomo v okviru Komisije za hidrogeografijo nadaljevali.
Poteka postavljanje oznak na Notranjskih kraških poljih, kjer so imeli največ težav z
ojezeritvami prav letos. Želeli bi postaviti še kakšno oznako na Planinskem polju, izbrali smo
nekaj lokacij na Cerkniškem polju in v Loški dolini, obdelali bi lahko Zgornjo Pivko in Loški
potok, morda porečje Bistrice nad Sodražico in dele Ribniškega polja z Rakitnico. Vse
geografe kot lokalne poznavalce vabimo k aktivnemu sodelovanju pri naših akcijah.

Oznaka za visoke vode ima na desni strani znak Zveze geografov Slovenije, ki je pobudnik
akcije oznak izven lokacij vodomernih postaj.

Nekaj fotografij z dogodka v Planini

Mitja Bricelj ob nagovoru ob postavljanju oznake visokih voda na hiši v Planini (foto Marjan
Bat).

Florjana Ulaga podeljuje zahvalo lastnici hiše za sodelovanje v akciji (foto Marjan Bat).

Oznaka visoke vode na hiši (foto Marjan Bat).

Florjana Ulaga podeljuje zahvalo lastniku hiše v Planini za sodelovanje v akciji (foto Marjan
Bat).

Florjana Ulaga podeljuje zahvalo lastniku hiše za sodelovanje v akciji (foto Marjan Bat).

Akcijo nameravamo nadaljevati na Loškem polju na prikazanih lokacijah:
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