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Vsebina 

•Kaj so izredne okoljske razmere 

 

•Kako lahko sami spremljate meteorološke in hidrološke razmere 

 

•Priprava napovedi in opozoril 

 

•Obveščanje javnosti in strokovnih služb 

 

•Zaključki 

 

1998 
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Izredne okoljske razmere 

ARSO izda opozorila v primeru pričakovanih izrednih okoljskih razmer. 

 

•Izredne meteorološke razmere:  
– obilne in/ali dolgotrajne padavine, 

– obilno sneženje, 

– nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in točo, 

– poledica, žled, 

– močna burja, močan veter 

– nevarnosti požarov v naravnem okolju, pozebe, proženja zemeljskih plazov 

 

•Izredne hidrološke razmere: 
– poplave rek in hudournikov, jezer in morja, 

– ekstremni dvig podzemne vode, 

– ekstremno nizke vode, nizki vodostaji/mali pretoki 
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Opozorila 

Meteorološke izredne razmere:  

www.meteoalarm.eu in www.meteo.si/pozor 

 

 

Slika: www.meteo.si/pozor 

Slika: www.meteoalarm.eu 

http://www.meteoalarm.eu/
http://www.meteo.si/pozor
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Hidrološka opozorila 

Opozorilo se izda ob pričakovanih izrednih dogodkih v obliki besedila in 

slikovnega prikaza z označeno stopnjo nevarnosti za posamezna porečja. 

25 porečij in obala Reka Krka poplavlja v širšem obsegu. Njen 

pretok v Podbočju postopno narašča in trenutno 

ima vrednost okoli 360 m3/s. Tekom današnjega 

dne lahko reka Krka v spodnjem toku preseže 

pretok 400 m3/s. 

 

Razlivajo se tudi manjše reke na območju 

vzhodne in osrednje Slovenije. opozorilne 

vrednosti so presegle reke Rogatnica, Črnolica, 

Mestinjščica, Sevnična, Medija, Mirna, 

Temenica, Bistrica pri Sodražici in Gradaščica. 

Omenjene reke še naraščajo vendar se njihovo 

naraščanje postopoma umirja. 

 

Poplavlja tudi reka Ljubljanica na Ljubljanskem 

barju. 

 

Tekom noči so velike pretoke dosegle tudi reke 

Kolpa in njeni pritoki, Idrijca, Poljanska Sora, 

Rača, Dravinja, Ščavnica, Pesnica, Ledava in 

Velika Krka ter trenutno še močno naraščajo. Ob 

omenjenih rekah so možna razlivanja ob 

strugah. 

 

Mura bo danes popoldne pričela poplavljati 

znotraj protipoplavnih nasipov. 

Slika: Primer besedila hidrološkega opozorila Slika: Primer slikovnega prikaza hidrološkega opozorila 
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Obveščanje 

Objava splošnih napovedi/opozoril*: 
– spletne strani ARSO ( www.arso.gov.si, www.meteo.si ) 

– elektronska pošta* (CORS in strokovne službe) 

– fax* (CORS in strokovne službe) 

– mediji (izjave za radio, televizijo, spletne portale,...) 

– teletekst 

– Twitter 

Priprava posebnih napovedi/opozoril za: 
- pogodbene stranke 

- mednarodno obveščanje in opozarjanje hidroloških  

 služb sosednjih držav 

 

 

Slika: Opozorilo na spletni strani ARSO Slika: Hidrološka napoved 

http://www.arso.gov.si/
http://www.meteo.si/
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Dejavnosti ARSO (države) na področju zagotavljanja poplavne varnosti 

• vzdrževanje, širitev in posodobitev meteorološke in hidrološke merilne 

mreže (projekt BOBER): 
– posodobljena in razširjena operativna mreža samodejnih hidroloških in meteoroloških 

postaj, 

 

 

Trenutno: 

• 132 samodejnih hidroloških postaj 

• 77 samodejnih meteoroloških postaj 

• 2 vremenska radarja 

Načrti do 2016: 

• 180 samodejnih hidroloških postaj 

• 120 samodejnih meteoroloških postaj 

• 2 vremenska radarja  
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Dejavnosti ARSO (države) na področju zagotavljanja poplavne varnosti 

• vzdrževanje, širitev in posodobitev meteorološke in hidrološke merilne 

mreže (projekt BOBER): 
– posodobljena in razširjena operativna mreža samodejnih hidroloških in meteoroloških 

postaj, 

– posodobljen vremenski radar za spremljanje padavin na Lisci in nov radar na Pasji ravni, 

 

 

Trenutno: 

• 132 samodejnih hidroloških postaj 

• 77 samodejnih meteoroloških postaj 

• 2 vremenska radarja 

Načrti do 2016: 

• 180 samodejnih hidroloških postaj 

• 120 samodejnih meteoroloških postaj 

• 2 vremenska radarja  

Slika: Radarska slika padavin 
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Spremljanje hidroloških razmer, kje najdemo podatke ? 

• Podatki samodejnih hidroloških postaj: www.arso.gov.si/vode/podatki 

 
 

 

http://www.arso.gov.si/vode/podatki
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Hidrološki podatki 

Nove samodejne 

postaje 2016: 

Savinja Celje 

Voglajna Celje 

Hudinja Škofja vas 

Lučnica Luče 

Bolska Dolenja vas 

Savinja Solčava 

Dreta Kraše 

Ložnica Levec 
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Hidrološka in meteorološka mreža merilnih postaj na OPVP Celje 
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Spremljanje meteoroloških razmer, kje najdemo podatke ? 

 

 

• www.meteo.si 

 

 

http://www.meteo.si/


REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE 

Napovedi in opozorila 

Proces priprave napovedi in opozoril v hidrološki prognozi: 

1. analiza izračunov različnih prognostičnih modelov 

 

Slika: Modelske napovedi pretokov rek Slika: Različne modelske napovedi padavin 

*Opozorilne vrednosti določamo glede na posledice 

povečanja pretokov rek.  

Določimo jih s sodelovanjem URSZR 
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Napovedi in opozorila 

Proces priprave napovedi in opozoril v hidrološki prognozi: 

1. analiza izračunov različnih prognostičnih modelov 

2. subjektivna ocena prognostikov (izkušnje!), priprava napovedi in opozoril, 

določanje stopnje nevarnosti glede na pričakovane razmere 

 

 

Slika: Meritve padavin na samodejnih postajah po Sloveniji Slika: Modelska napoved padavin 

40-50 mm 

15-40 mm 
Aladin ECDA - 3 h akumulacija 

? intenziteta je lahko prevelika 

? lokacija maksimuma je lahko +/- ? km (različna porečja) 

? padavine so možne tudi tam, kjer jih model ne predvideva 
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Opozorila 

ORANŽNA: 

Okoljske razmere so nevarne. Verjetna (ali nastala) je gmotna škoda, lahko je 

ogroženo zdravje ljudi ali so ogrožena človeška življenja in premoženje. 

RDEČA: 

Okoljske razmere so zelo nevarne. Na širšem območju je verjetna ali je že nastala 

večja gmotna škoda, ogroženo je zdravje ljudi ali so ogrožena človeška življenja in 

premoženje. 

Slika: Barvna shema opozorilnega sistema 
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Opozorila 

Slika: Primer neskladnih modelskih napovedi Slika: Primer skladnih modelskih napovedi 
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Zelo mala verjetnost, velika nevarnost 

Kraške poplave in poplave večjih rek Hudourniške poplave 
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Opozorilo se lahko med dogodkom spremeni 

 
• Izdano opozorilo – nujno SPREMLJANJE stanja! 

– opozorilo se lahko kadarkoli spremeni: zaostri ali omili 

– prognostične službe spremljajo stanje preko samodejnih merilnih postaj in 

radarske slike padavin 

– opozorila se obnavljajo na osnovi novih informacij 

– mediji niso nujno najbolj verodostojen/ažuren vir informacij! 

• Izdano opozorilo – nujno SPREMLJANJE stanja! 
– opozorilo se lahko kadarkoli spremeni: zaostri ali omili 

– prognostične službe spremljajo stanje preko samodejnih merilnih postaj in 

radarske slike padavin 

– opozorila se obnavljajo na osnovi novih informacij 

– mediji niso nujno najbolj verodostojen/ažuren vir informacij! 

• ! 
– opozorilo se lahko kadarkoli spremeni: zaostri ali omili 

– prognostične službe spremljajo stanje preko samodejnih merilnih postaj in 

radarske slike padavin 

– opozorila se obnavljajo na osnovi novih informacij 

– mediji niso nujno najbolj verodostojen/ažuren vir informacij! 
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Ozaveščanje javnosti o ogroženosti zaradi poplav 

Poročila o dogodkih na spletni strani ARSO 

(www.arso.gov.si) 

 

Tablice „Najvišja izmerjena gladina“ 

 

 

http://www.arso.gov.si/


REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE 

Zaključki 

ZELO POMEMBNO JE SPROTNO SPREMLJANJE RAZMER in OPOZORIL!  

 

Razširjena mreža hidroloških in meteoroloških samodejnih postaj omogoča boljše 

spremljanje trenutnih razmer po vsej državi. 

 

Zavedanje, da so posamezni naravni procesi težko napovedljivi. 

  

Napoved hudourniških poplav je krajevno, časovno in jakostno manj zanesljiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.arso.gov.si 

www.meteo.si 

 

 

http://www.arso.gov.si/
http://www.meteo.si/
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Uporabne POVEZAVE in APLIKACIJE: 

 

• ARSO / državna meteorološka služba: 

• splet                                                         www.meteo.si ali www.vreme.si/ 

• mobilno                                                   www.meteo.si/pda 

• twitter                                                      twitter.com/meteoSI 

 

• meteo!Pozor - opozorilne strani:           www.meteo.si/pozor 

• meteo!Pozor - twitter:                            twitter.com/meteoPozorSI 

 

• vreme - stanje in kratkoročna napoved 

• splet + mobilno                                       www.meteo.si/met/sl/app/inca/ 

 

• Hidrološki podatki napovedi in opozorila 

•                                   http://www.arso.gov.si/vode/napovedi/ 

•                                     http://www.arso.gov.si/vode/opozorila/ 

http://www.meteo.si/
http://www.vreme.si/
http://www.vreme.si/
http://www.meteo.si/pda
http://twitter.com/meteoSI
http://www.meteo.si/pozor
http://twitter.com/meteoPozorSI
http://www.meteo.si/met/sl/app/inca/
http://www.meteo.si/met/sl/app/inca/
http://portal.geopedia.si/moc-mnozic/
http://portal.geopedia.si/moc-mnozic/
http://portal.geopedia.si/moc-mnozic/
http://portal.geopedia.si/moc-mnozic/
http://portal.geopedia.si/moc-mnozic/
http://portal.geopedia.si/moc-mnozic/

