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P R E D G O V O R 
 
 

10. letnik Hidrološkega letopisa Slovenije je prvi, ki je izšel v novonastali Agenciji 
RS za okolje. Ustanovljena je bila 27. 4. 2001 v skladu z zakonom o spremebah in 
dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev, vanjo pa so se 
združili Hidrometeorološki zavod RS, Uprava RS za varstvo narave in Uprava RS za 
geofiziko.  

 
V Hidrološkem letopisu so, kot doslej, predstavljeni povzetki meritev in obdelav, ki 

jih opravljamo na Sektorju za hidrologijo v Uradu za monitoring. Ne glede na spremembe 
v organizacijski shemi, se vsebina dela sektorja ni spremenila. 

 
Merilna mreža v letu 1999 ni doživela večjih sprememb. Za površinske vode so 

objavljeni podatki 156-ih vodomernih postaj, dveh manj kot leto poprej. Moteno je bilo 
delovanje v.p. Šmihel na Lijaku in v.p. Vir na Rači. Na podzemnih vodah je v letopisu 
predstavljenih 128 postaj, leto pred tem jih je bilo 132. Opuščena je bila postaja 2761 
Nemčavci, ki jo je nadomestila postaja 2762 Nemčavci. Vzporedno sta delovali že v letu 
1998. Delovanje postaje 0850 Polje pri Vodicah je bilo prekinjeno, ukinjeni pa sta bili 
postaji 0480 Zg. Bitnje in 0060 Ozeljan. 

 
Novo je poglavje o monitoringu izvirov. V letu 1999 sta v njegovih okvirih začeli 

delovati postaji na kraških izvirih Divje jezero in Podroteja pri Idriji. Zanju objavljamo 
podatke o vodostajih, temperaturi in elektroprevodnosti. 




