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DEJAVNOSTI ARSO V LETU 2017



◦ V letu 2017 smo nadaljevali projekt Ocena podnebnih sprememb do
konca 21. stoletja (OPS21): izračuni in analiza prihodnjih hidroloških
razmer s poudarkom na visokih in sušnih pretokih. Rezultati projekta
bodo služili za pripravo strategij prilagajanja na podnebne
spremembe. Izvedbo projekta finančno podpira MOP iz sredstev
Podnebnega sklada.

◦ Vključeni smo v izvajanje projekta FRISCO1 - Čezmejno usklajeno
slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti - negradbeni
ukrepi (Interreg V-A Slovenija – Hrvaška), ki se je začel aprila 2016,
prednostna os »Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v
čezmejnih porečjih«. V letu 2017 so bili izdelani hidrološki atlasi
mejnih porečij. Začela se je nadgradnja prognostičnih modelov na
šestih čezmejnih porečjih z republiko Hrvaško.

◦ ARSO od leta 2012 sodeluje pri projektu South-eastern Europe Flash
Flood Guidance (SEEFFG), ki teče pod okriljem WMO.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST IN PROJEKTI



◦ V okviru projekta Mednarodne komisije za Savski bazen (ISRBC) poteka
projekt “Sistem za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami v
porečju Save - FFWS”. Projekt se je začel junija 2016 in se zaključi avgusta
2018. V 2017 je bil na ARSO vzpostavljen začasni center in instalacija
sistema, izvedeni sta bili tudi dve delavnici za uporabnike sistema.

◦ Januarja 2018 se zaključuje projekt mGROWA, v okviru katerega je bil
vzpostavljen vodnobilančni model, ki bo omogočal celostno spremljanje
vodnobilančnih členov in izračune na mesečni in dnevni ravni.

◦ Sodelujemo v projektu DriDanube (Drought Risk in Danube Region) iz
programa Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020. Namen
projekta je povečati odpornost družbe na pojav suše v Podonavju z
uvedbo novih orodij sušnega monitoringa in orodij za oceno tveganja suše
ter pripravo strategije odziva na tveganje suše. Projekt se je začel januarja
2017.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST IN PROJEKTI



◦ Izvajanje hidrološkega monitoringa in vzdrževanje zbirke državnih
hidroloških podatkov. V začetku novembra 2017 so bili uradno objavljeni
hidrološki podatki za leto 2016. Čas od meritev do uradne objave
podatkov uspešno skrajšujemo.

◦ Zagotavljanje produktov hidrološkega prognostičnega sistema (HPS).

◦ Izdelana je bila metodologija za vrednotenje ekološkega stanja vodotokov
na podlagi hidromorfoloških elementov.

◦ Mednarodna dejavnost: uspešno sodelovanje na področju izmenjave in
usklajevanja hidroloških podatkov za čezmejne vodotoke, delovanje v
meddržavnih delovnih skupinah in komisijah za vodno gospodarstvo,
ekspertnih skupinah pri Savski komisiji, Donavski komisiji idr.,
posredovanje podatkov v evropske informacijske sisteme.

REDNO DELO



PUPLIKACIJE IN OBJAVE

• Publikacije:
◦ Mesečni bilten ARSO Naše okolje o pretokih rek, temperaturah

rek in jezer, dinamiki in temperaturi morja.

◦ Poročila o izrednih hidroloških dogodkih (april, september,
december 2017), objavljena na:
http://www.arso.gov.si/vode/poročila in publikacije/

◦ Pregled hidroloških razmer v Sloveniji. Poročilo o monitoringu za
leto 2015 (http://www.arso.gov.si/vode/poročila in publikacije/)

• Predavanja in objave:
◦ 2. kongres o vodah, Podčetrtek, Slovenija

◦ Mišičev vodarski dan, Maribor

◦ Revija Ujma



DEJAVNOSTI IZRK V LETU 2017



◦ Raziskovalni program P6-0119 Raziskovanje krasa.

◦ Vodilni partner raziskovalnega projekta L1-7555 Razvoj in uporaba
metode za količinsko in kakovostno ovrednotenje vodnih virov na krasu.

◦ Vodilni partner projekta J7-7100 Naravni viri kraških turističnih jam:
ravnovesje med varovanjem, izkoriščanjem in promocijo.

◦ Partner v projektu J6-8266 Okoljske spremembe in kraški vodni viri:
vplivi, ranljivost in prilagoditve rabe prostora (Vodilni partner
Urbanistični inštitut Republike Slovenije).

◦ Partner v projektu J5-7178 Integralni sistem poplavno vzdržnega
prostorskega načrtovanja (Vodilni partner Urbanistični inštitut
Republike Slovenije).

◦ Partner v projektu J2-7322 Modeliranje hidrološkega odziva
nehomogenih povodij (Vodilni partner Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo Univerze v Ljubljani).

RAZISKOVALNA DEJAVNOST IN PROJEKTI



RAZISKOVALNA DEJAVNOST IN PROJEKTI

◦ Partner v projektu L1-6731 Znanstveni temelji za varstvo človeške ribice
(Proteus anguinus): metodologija monitoringa, ocena izhodiščnega stanja
ter identifikacija varstveno pomembnih enot (Vodilni partner Biotehniška
fakulteta Univerze v Ljubljani).

◦ Partner v projektu J1-6741 Preučevanje mikrobioma kraških voda z
novejšimi pristopi v metagenomiki (Vodilni partner Biotehniška fakulteta
Univerze v Ljubljani).

◦ IHP-Unesco: Vzdrževanje in razvoj eksperimentalnih porečij, raziskave na
eksperimentalnih porečjih ZRC.

◦ Več tržnih projektov za naročnike.

◦ 7. FP EU: LIFEWATCH – European e-Science infrastructure for biodiversity
and ecosystem research



PEDAGOŠKE AKTIVNOSTI

Podiplomski študijski program Krasoslovje na Fakulteti za
podiplomski študij Univerze v Novi Gorici (UNESCO Chair on Karst
Education).



PREDAVANJA IN OBJAVE NA KONFERENCAH

Predavanja na konferencah z objavo prispevkov v zbornikih:

◦ Drugi slovenski kongres o vodah, Podčetrtek, april 2017

◦ 25th International Karstological School Classical Karst, Postojna,
junij 2017.

◦ Man and karst, international scientific meeting, Zadar, Croatia,
junij 2017.

◦ 17th International Congress of Speleology, Sydney, Australia,
julij 2017.

◦ 44th Annual Congress of the International Association of
Hydrogeologists, Dubrovnik, Croatia, september 2017.



ZNANSTVENI ČLANKI

Objava člankov v znantvenih revijah:
◦ Science of the total environment,

◦ Acta Carsologica,

◦ Geologija,

◦ Acta hydrotechnica.



DEJAVNOSTI KSH FGG V LETU 2017



RAZISKOVALNA DEJAVNOST IN PROJEKTI

V letu 2017 smo pričeli z aktivnostmi v okviru UNESCO Katedre
za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah:
◦ sodelovanje pri organizaciji in izvedbi mednarodne doktorske poletne

šole o naravnih nesrečah (21. maj–10. junij 2017),

◦ organizacija in izvedba 4. Svetovnega foruma o zemeljskih plazovih (29.
maj–2. junij 2017),

◦ uspešna prijava dvoletnega bilateralnega projekta z Univerzo v
Hannovru (Nemčija), ki obravnava stohastične modele padavin za oceno
erozije zaradi padavin,

◦ udeležba na številnih domačih in tujih srečanjih, s področja
zmanjševanja tveganj ob vodnih ujmah.



RAZISKOVALNA DEJAVNOST IN PROJEKTI

V letu 2017 smo nadaljevali z izvajanjem raziskovalnega
projekta ARRS Modeliranje hidrološkega odziva
nehomogenih povodij. Glavni cilji projekta so:
◦ analiza časovne in prostorske odzivnosti posameznih podobmočij

hidrološko nehomogenega porečja Ljubljanice, ki je hidrološko
gledano edinstveno v svetovnem merilu,

◦ opredelitev hidroloških kontrolnih mehanizmov, ki uravnavajo tvorbo
padavinskega odtoka,

◦ izvrednotenje hidrološkega odziva nehomogenega porečja,

◦ analiza poplavnih scenarijev preteklih padavinskih dogodkov,

◦ karakterizacija toka podtalnice na kraškem območju,

◦ izgradnja biogeokemijskega modela.



RAZISKOVALNA DEJAVNOST IN PROJEKTI

Kot vodilni partnerji smo skupaj z Univerzo iz Brescie (Italija)
in Univerzo BOKU (Avstrija) zaključili projekt Erasmus+ KA2-
HE-14/15.
◦ Organizacija 2. mednarodne doktorske poletne šole na temo

naravnih nesreč. Uporabljena je bila metoda mešanega učenja.
Poletne šole se je udeležilo 28 študentov iz vsega sveta in
mednarodno priznani strokovnjaki z različnih področij naravnih
nesreč, in sicer iz Slovenije (UL), Italije (University of Brescia;
University of Milano Bicocca), Avstrije (University of Natural
Resources and Life Sciences, BOKU, Vienna), Češke (Charles
University, Prague) in Indonezije (Universitas Gadjah Mada).



PEDAGOŠKA DEJAVNOST

Kot že več let od decembra 2017 KSH gosti mednarodni študijski
program Erasmus Mundus Flood Risk Management, ki se ga
udeležuje 6 podiplomskih študentov iz različnih držav sveta.

Zaključek študijev pod mentorstvom članov KSH:
Študij Število zaključnih 

del

Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (I. stopnja) 2

Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (II. stopnja) 10

Gradbeništvo (I. stopnja) /

Gradbeništvo (II. stopnja) 1

Doktorski študij (III. stopnja) 1



POMEMBNEJŠE AKTIVNOSTI IN DOSEŽKI

Dosežki članov KSH v letu 2017:
• Objava članka v reviji Science (izr. prof. dr. Mojca Šraj skupaj z

raziskovalci različnih evropskih raziskovalnih ustanov) o vplivu
podnebnih sprememb na čas nastopa poplav v Evropi.

• asist. Mateja Klun je na 85. letnem srečanju ICOLD v Pragi
dobila nagrado za najboljšo predstavitev na simpoziju
Knowledge Based Dam Engineering.

Sodelovanje pri različnih strokovnih nalogah s področja
splošne hidrotehnike.



PREDAVANJA IN OBJAVE NA KONFERENCAH

Več članov katedre je aktivno sodelovalo na konferencah:
◦ 85th ICOLD Annual Meeting v Pragi, Češka

◦ XXVII Conference of the Danubian Countries on Hydrological Forecasting
and Hydrological Bases of Water Management, Golden Sands, Bolgarija

◦ MACOLD 4th Congress on Dams, Struga, Makedonija

◦ XVII Dam Monitoring International Conference, Stryszawa, Poljska

◦ The First Baku International Water Week, Baku, Azerbajdžan

◦ European Geosciences Union, General Assembly 2017 na Dunaju, Avstrija

◦ 1st International Conference on Mobilizing UNESCO Chairs in Natural
Sciences for policy action towards 2030, Ženeva, Švica.

• ter na številnih domačih srečanjih z objavo prispevkov v
zbornikih.



ZNANSTVENI ČLANKI

V letu 2017 smo objavili znanstvene članke v naslednjih revijah:
◦ Science

◦ Water

◦ Atmosphere

◦ Geomorphology

◦ Landslides

◦ Journal of Flood Risk Management

◦ Science of the Total Environment

◦ Acta hydrotehnica

◦ Gradbeni vestnik

◦ Acta geographica Slovenica

◦ Geologija

◦ Ujma


