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Slovenska nacfonalnb 
komisija zo UNESCO 

Slovenian National 
Commission for l;JN!:SCO 

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO je v skladu s Sklepom Vlade RS o ustanovitvi 
Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (Ur. I. RS st. 47, 26.7.2019) na svoji dopisni seji dne 
5.12.2019 obravnavala predlog za ustanovitev Nacionalnega odbora mednarodnega 
hidroloskega programa (International Hydrological Programme - IHP) in sprejela naslednji 

Sklep 

Ustanovi se Nacionalni odbor mednarodnega hidroloskega programa (International 
Hydrological Programme - IHP), ki deluje kot strokovno in posvetovalno telo Slovenske 
nacionalne komisije za UNESCO. 

Predsednik Nacionalnega odbora IHP je prof. dr. Matjaz Mikos. 

II 

Na loge odbora so zlasti: 

sirjenje vedenja o vsebini in pomenu programa IHP, 
svetovanje Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO v zadevah, povezanih z delovnim 
podrocjem programa IHP, 
dolocanje srednjerocnih prioritet in usmeritev sodelovanja Slovenije v programu IHP, 
priprava in potrjevanje programa dela in financnega nacrta v okviru programa IHP, 
izvajanje sprejetega programa dela, 
sodelovanje s sekretariatom UNESCO, podrocnimi uradi in drugimi nacionalnimi odbori 
IHP, 
druge naloge, ki izhajajo iz sodelovanja Slovenije v programu IHP. 
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V Nacionalnem odboru IHP sodelujejo predstavniki naslednjih organov in organizacij ter 
posamezniki: 

1. dr. Mihael Brencic (Naravoslovnotehniska fakulteta Univerze v Ljubljani) 
2. dr. Mitja Brilly (prejsnji predsednik NO IHP, upokojeni profesor UL FGG) 
3. Mojca Dezelak (Sektor za nove izzive in groznje, Ministrstvo za zunanje zadeve) 
4. mag. Lara Flis (Direkcija za vode, Ministrstvo za okolje in prostor) 
5. dr. Udija Globevnik (Drustvo vodarjev Slovenije) 
6. Ga~per Hrastelj (Urad za UNESCO) 



7. dr. Janja Kramer Stajnko (Fakulteta za gradbenistvo, prometno inzenirstvo in 
arhitekturo, Univerza v Mariboru) 

8. dr. Matjaz Mikos (predsednik NO IHP - ze imenovan 
9. dr. Metka Petric (lnstitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center, 

Slovenska akademije znanosti in umetnosti) 
10. dr. Mojca Sraj (UNESCO katedra za zmanjsevanje tveganj ob vodnih ujmah, Univerza v 

Ljubljani) 
11. dr. Mihael Jozef Toman (Biotehniska fakulteta Univerze v Ljubljani) 

12. dr. Mira Kobold, ARSO 

IV 

Mandat clanov Nacionalnega odbora IHP traja stiri leta, po preteku mandata pa so clani lahko 
ponovno imenovani. 

Ciani Nacionalnega odbora IHP so pri svojem delu neodvisni, svoje delo pa opravljajo kot 

castno funkcijo. 

V 

Sedez Nacionalnega odbora IHP je pri Fakulteti za gradbenistvo in geodezijo, Jamova 2, 1000 

Ljubljana. 

VI 

Sredstva za delovanje Nacionalnega odbora IHP se zagotavljajo v okviru proracunske postavke 

Urada za UNESCO pri Ministrstvu za izobrazevanje, znanost in sport. 

VII 

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi Nacionalnega odbora IHP z 

dne 10.12.2015. 

Vse odlocitve, ki jih je sprejel Nacionalni odbor IHP do dne sprejetja tega sklepa, ostanejo v 

veljavi. 

Ta sklep zacne veljati s podpisom sklepa. 

Generalna sekretarka 
Marjutka Hafner 

VIII 

Predsednik 
prof. dr. Radovan Stanislav 

Pejovnik 
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