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SIMIS - POVEZANI SISTEM MONITORINGA REKE SO�E - ISONZO  

 
Datum objave: 23.11.2005 
 
Namen projekta SIMIS je prispevati k ve�ji varnosti prebivalstva na povodju reke So�e 
pred hidrološkimi in hidrogeološkimi tveganji preko mreže hidrološkega in 
meteorološkega monitoringa civilne zaš�ite Avtonomne regije Furlanije Julijske Krajine 
(RAFVG) in mreže ARSO ter modelskega prognosti�nega okolja. Projekt SIMIS poteka 
pod okriljem programa Interreg IIIA. Namenjen je uskladitvi podlag za upravljanje z 
mednarodnim pore�jem, vzpostavitvi povezav ter izmenjavi hidroloških podatkov in s 
tem zmanjševanju poplavne ogroženosti in izboljšanju �ezmejnega sodelovanja. 
 
KRATKA ZGODOVINA SODELOVANJA PRI PRIPRAVI PROJEKTNEGA PREDLOGA 
 
11999922  ––  pprrvvii  pprreeddllooggii  iinn  sskklleennjjeenn  ddooggoovvoorr  oo  rraazzvvoojjuu  sskkuuppnniihh  vvooddnnooggoossppooddaarrsskkiihh  oossnnoovv  zzaa  
ppoovvooddjjee  rreekkee  SSoo��ee..  
11999977  ––  uusskkllaajjeevvaannjjaa  nnaa  SSlloovveennsskkoo  ––  IIttaalliijjaannsskkii  kkoommiissiijjii  zzaa  vvooddnnoo  ggoossppooddaarrssttvvoo..  
22000000  ––  ppooddllaaggaa  ––  ookkvviirrnnee  vvooddnnee  ssmmeerrnniiccee  ((wwaatteerr  ffrraammeewwoorrkk  ddiirreeccttiivvee  ––  WWFFDD))  ––  uusskkllaajjeevvaannjjee  
ppooddrroo��jjaa  ZZnnaa��iillnnoossttii  ppoorree��iijj  ((RRiivveerr  bbaassiinn  cchhaarrcctteerriissttiiccss))  iinn  ššee  ppoosseebbeejj  oossnnoovv  zzaa  uupprraavvlljjaannjjee  ss  
ppoovvooddjjii  ––  hhiiddrroolloošškkiihh  ppaarraammeettrroovv..  
22000011  ––  oobblliikkoovvaannjjee  ookkvviirrnniihh  vvsseebbiinn  pprroojjeekkttaa  vv  pprrooggrraammuu  IINNTTEERRRREEGG  IIIIIIAA..  
22000033  ––  ooddoobbrriitteevv  pprroojjeekkttaa  vv  pprrooggrraammuu  IINNTTEERRRREEGG  IIIIIIAA  22000022--22000066  ––  SSlloovveenniijjaa  ššee  nnii  bbiillaa  ��llaanniiccaa  
EEvvrrooppsskkee  sskkuuppnnoossttii..  
OOkkttoobbeerr  22000044  ––  PPooddppiiss  ppooggooddbbee  oo  iizzvvaajjaannjjuu  pprroojjeekkttaa  mmeedd  UUnniivveerrzzoo  vv  LLjjuubblljjaannii  ((UUNNII--LLJJ))  iinn  
CCeennttrroomm  zzaa  zzaašš��iittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  FFVVGG  iizz  PPaallmmaannoovvee.. Agencija RS za okolje je v omenjeni 
pogodbi umeš�ena kot podizvajalec UNI-LJ. 
 
NOSILCI PROJEKTA 
 
VVooddiillnnii  ppaarrttnneerr  vv  pprroojjeekkttuu  jjee  CCeenntteerr  zzaa  zzaašš��iittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  FFVVGG,,  PPaallmmaannoovvaa  ((ppooggooddbbeennii  ppaarrttnneerr  
IINNTTEERRRREEGG  IIIIIIAA))  
PPaarrttnneerrjjii  vv  SSlloovveenniijjii::  
UUnniivveerrzzaa  vv  LLjjuubblljjaannii,,  FFaakkuulltteettaa  zzaa  ggrraaddbbeenniiššttvvoo  iinn  ggeeooddeezziijjoo,,  KKaatteeddrraa  zzaa  mmeehhaanniikkoo  tteekkoo��iinn  
AAggeenncciijjaa  RRSS  zzaa  ookkoolljjee  
PPaarrttnneerrjjii  vv  IIttaalliijjii::  
UUnniivveerrzzaa  vv  TTrrssttuu,,  OOddddeelleekk  zzaa  ggrraaddbbeenniiššttvvoo  
UUnniivveerrzzaa  vv  TTrrssttuu,,  OOddddeelleekk  zzaa  iinnffoorrmmaattiikkoo  iinn  eelleekkttrroonniikkoo  
AAuuttoorriittaa  ddii  BBaacciinnoo,,  VVeenneezziiaa  ––  UUpprraavvaa  zzaa  ppoovvooddjjee  ––  BBeenneettkkee  
UUffffiicciioo  IIddrrooggrraaffiiccoo  ee  MMaarreeooggrraaffiiccoo  VVeenneezziiaa..  
  
CILJI PROJEKTA IN NALOGE ARSO 
 
Z izvajanjem projekta se zagotavlja osnovo za upravljanje mednarodnega povodja reke So�e in 
postopno uvajanje dolo�il vodne direktive. Na osnovi povezanega monitoringa hidroloških in 
meteoroloških pojavov na mednarodnem povodju reke So�e in izdelavi hidroloških in 
hidravli�nih študij reke So�e s pritoki bo možno izdelati ve� vrst hidroloških prognosti�nih 
modelov. S skupnim on-line virom podatkov s povodja in izboljšanimi orodji napovedovanja 
hidroloških razmer, bo možno vzpostaviti operativne postopke meddržavnega obveš�anja pred 
škodljivim delovanjem voda. Kon�ni cilj je izboljšanje poplavne varnosti obeh držav na povodju 
reke So�e. Ob tem je predvideno sodelovanje pri skupni promociji aktivnosti vzpostavitve 
povezanega monitoringa in opozorilnega sistema na mednarodnem pore�ju. 
 
 
V sklopu projeka bo Agencija RS za okolje zagotovila izmenjavo podatkov v realnem �asu, 
izmenjavo �asovnih nizov podatkov (zgodovinski podatki) in sodelovanje pri izdelavi 
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dokumentov, ki predpisujejo formate podatkov v skladu z že obstoje�imi tovrstnimi protokoli 
ARSO. Sodelovala bo pri izdelavi pisnih protokolov o medsebojnem obveš�anju ARSO in 
RAFVG ob izrednih hidroloških razmerah v skladu z usmeritvami tovrstnega obveš�anja v 
državah podonavskega bazena in Protokola o medsebojnem obveš�anju in pomo�i ob naravnih 
in drugih nesre�ah med lokalnimi skupnostmi na obmejnem obmo�ju Slovenije in Italije ter 
posredovala izkušnje na podro�ju konceptualnega hidrološkega modeliranja. 
 
Janez Polajnar 
Vodja oddelka za hidrološko prognozo 
 


