
   
 

 

OBELEŽITEV DNEVA VODA ZA DIJAKE 2. in 3. LETNIKA 

 

Gimnazija Novo mesto bo v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek 

za okoljsko gradbeništvo, obeležila dan voda. Dejavnosti bodo izvedene v četrtek, 22. 3. 

2018, ob 10.45 v atriju šole in v učilnici 216. 

Dijaki 3. letnika se bodo udeležili tematskih predavanj s pričetkom ob 10.45 v atriju šole.  

 10.45 – 11.30: asist. Katarina Zabret: Kaj lahko storimo za zeleno prihodnost? 

 11.35 – 12.20: doc. dr. Primož Banovec: Poplavna varnost Novega mesta 

Po predavanjih si bodo lahko ogledali modela podtalnice in premeščanja sedimentov, ki 

bosta postavljena v učilnici 216. Za ogled se je potrebno prijaviti (Prijava: 

https://goo.gl/forms/3FytZhyGOCQ54Zo73). Modela bosta na ogled do 13.15. 

Dijaki 2. letnika si bodo v učilnici 216 ogledali modela podtalnice in premeščanja 

sedimentov. Modela bosta na ogled od 10.45 do 12.20. 

 
MODEL PODTALNICE 

Vemo, da so vode na površju in pod zemljo med 
seboj povezane. Da bi dijaki bolje razumeli kakšna 
je ta povezava in kako deluje, vam jo bomo 
prikazali z modelom podtalnice. Tekom 
eksperimenta bomo pokazali tudi, kako iz 
podtalnice dobivamo pitno vodo, kako se giblje 
podzemna voda in z njo tudi morebitno 
onesnaženje, raziskali pa bomo še, zakaj je 
onesnaženje vodotokov in podtalnice na krasu 
toliko bolj nevarno.  
 
MODEL PREMEŠČANJA SEDIMENTOV  

Voda v potokih in rekah s seboj ves čas nosi 

različno velike delce – sedimente. S tem oblikuje 

rečno dno, ga poglablja, oblikuje zavoje in 

tolmune. Model premeščanja sedimentov 

prikazuje nekatere osnovne fizikalne zakonitosti 

premeščanja rečnih sedimentov in oblikovanja 

značilnih oblik dna. Dijaki bodo lahko sami 

preverili, kaj se zgodi v reki, če v strugi postavimo 

mostni opornik, če reko zajezimo ali iz nje 

odkopavamo prod.  

https://goo.gl/forms/3FytZhyGOCQ54Zo73


 

PREDSTAVITEV PREDAVATELJEV 

 

Asist. KATARINA ZABRET  
 
Asist. Katarina Zabret je mlada raziskovalka 
na Oddelku za okoljsko gradbeništvo 
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo 
Univerze v Ljubljani. Ukvarja se predvsem z 
raziskovalnim delom na področju hidrologije. 
Med drugim je sodelovala v Evropskem LIFE 
projektu izboljševanja prehodnosti reke 
Ljubljanice za ribe (projekt Ljubljanica 
povezuje), pri razvoju modela za oceno škode 
pri poplavah in v bilateralnem projektu z 
raziskovalci iz Nemčije na temo ocene 
erozivnosti padavin na podlagi stohastičnih 
padavinskih podatkov.  
V okviru doktorske disertacije se ukvarja z 

analizo meteoroloških in vegetacijskih 

spremenljivk na prestrezanje padavin. Dež, ki pade nad drevesi, ne doseže direktno tal. 

Nekaj se ga zadrži v krošnjah, iz katerih postopoma izhlapi nazaj v ozračje in nikoli ne 

doseže tal, nekaj pa ga postopoma prikaplja na tla z vej in listja. Proces prestrezanja 

padavin torej zmanjšuje količino padavin, ki dosežejo tla, kar med drugim vpliva na 

zmanjšanje površinskega odtoka. Zaradi tega so drevesa v urbanem okolju čedalje bolj 

prepoznana kot element zelene infrastrukture, s katerim lahko vplivamo na padavinske 

odtoke in zmanjšujemo stroške obdelave odpadne vode.  

 

Doc. dr. PRIMOŽ BANOVEC  
 
Doc. dr. Primož Banovec je v Sloveniji in v 

tujini priznan strokovnjak s področja 

modeliranja poplavne nevarnosti, 

ranljivosti in ogroženosti. Je predavatelj na 

Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter 

direktor Inštituta za vodarstvo. Ukvarja se s 

povezovanjem tehničnih, pravnih in 

ekonomskih vidikov kompleksnega 

področja gospodarjenja z vodami. Njegovo 

delo med drugim pokriva tudi načrtovanje 

kart poplavne nevarnosti, meteorne 

odvodnje, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter delovanja in vzdrževanja vodne 

infrastrukture.  


