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Terenska opazovanja snega in plazov  

 

spletni vnos podatkov  

ales.poredos @ gov.si 

 

pri dejavnostih sodelujejo 

 

Gorska reševalna zveza Slovenije:  Dušan Polajnar 

Planinska zveza Slovenije:  Franc Kadiš, Matjaž Šerkezi 

Agencija RS za okolje:   Gregor Sluga, Andrej Velkavrh, Aleš Poredoš 
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Boljše poznavanje aktualnih 

snežnih razmer  

• poznavanje trenutnih snežnih razmer je velik problem 

– velika prostorska spremenljivost 

– velika časovna spremenljivost 

• malo opazovanj in še manj meritev 

• profil snežne odeje se trenutno  

 redno meri le nekajkrat na leto in le na eni lokaciji 

• obstoječe stanje lahko izboljšamo na dva  načina: 

– z zbiranjem (enostavnih) standardiziranih   

  poročil o stanju na širšem območju 

– z modeliranjem stanja snežne odeje 
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Kronologija   (zadnjega leta) 

URSZR    CZ    GRZS      PZS     ARSO 

 

15.10.2010  predlog ARSO glede vzpostavitve "terenske lavinske mreže"  

       (za širši nabor opazovanj snežnih in lavinskih razmer) 

   načelni dogovor o prostovoljnem sodelovanju  

        ustrezno usposobljenih  članov GRZS in PZS  

 

19.11.2010  tehnični sestanek GRZS, PZS in ARSO 

 

jan 2011   prve verzije sistema za spletni vnos 
                 (ARSO/meteo.si  Služba za sneg in plazove) 

 

feb -apr 2011  testiranje in dopolnitve; prvi realni podatki 

 

okt, nov 2011 priprave za testno obdobje (sezona 2011/12) 
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Obveščanje o stanju snega 

• s pomočjo vnosne maske na internetu  

– zapis terenskih opazovanj v snežno/lavinsko podatkovno bazo 

• možnost računskih analiz, zbirni prostorsko/časovni prikazi, ... 

• nabor podatkov   (cilj je čimbolj  standardizirano poročilo) 

– izhaja iz nabora parametrov pri rednih opazovanjih  

– v skladu z možnostmi posameznega terenskega ogleda  

                   (dopusten čas, vrsta glavne dejavnosti opazovalca na terenu, itd.) 

  

se dopolnjuje - po naraščajoči zahtevnosti: 

• 1. samo osnovna opazovanja  iz širšega območja ogleda,  

 ki jih z nekaj pozornosti v vsakem primeru zaznamo  

  med dejavnostjo na celotnem območju ogleda, 

 

• 2. dodatni podatki   iz posameznih točk/lokacij,  

 le v primeru, da imamo na terenu na posameznih lokacijah  

  na voljo čas in opremo 

 

– podatka, ki ga ne zmoremo oceniti, ne vnašamo 

• možnost vnosa standardnih ali poljubnih lokacij (GPS, izbira na karti, itd.) 

• vnašalci so registrirani, možna kontrola  kakovosti informacije 
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Vnos - začetek 
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Vnos - 1. stopnja - SPLOŠNO 

potrebno 
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Vnos - 1. stopnja - DODATNO 

ni nujno 

primer 

primer1.avi
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Poročilo - 1. stopnja 
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Vnos - 2. stopnja - SPLOŠNO 

zaželjeno 

primer 

ni nujno 

primer2.avi
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Poročilo - 2. stopnja 
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Vnos - 3. stopnja - POSEBNO 

zaželjeno 

primer 

koristno, 

   a ni nujno 

SNEŽNE PLASTI 

prerez 

snežne 

odeje 

primer3.avi
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Poročilo - 

3. stopnja 
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Poročila - 

pregled, analiza, 

obdelava   



Terenska opazovanja snega in plazov - spletni vnos podatkov  

19.11.2011 ARSO GRZS PZS 

delamo in 

trudimo se 

skupaj  

še naprej 


