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Natečaj za najlepšo fotografijo oblakov
Jožef Roškar

Leta 2017 je Svetovna meteorološka organizacija svetovni dan meteorologije posvetila oblakom. Slovensko meteorološko društvo je zato v začetku maja 2017 objavililo natečaj za najboljšo fotografijo oblakov nad Slovenijo. Do
konca septembra smo na razpis prejeli številne fotografije. Strokovna komisija za izbor najboljše fotografije je bila
soočena s težko nalogo. Ni se mogla odločiti za eno samo, zato je izbrala tri fotografije. Izbrane fotografije so:

Dejan PAHOLE: Altocumulusi in odsev v Slivniškem ribniku, Maribor, 22. oktobra 2016.

Gregor SKOK: Lečasti oblak nad Ljubljano v jutranjih urah 30. decembra 2016.
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Matej ŠTEGAR: Pileus, pogled iz Orešja pri Ptuju 14. maja 2015.

Na tradicionalnem prednovoletnem druženju smo vsem trem zmagovalcem izročili posebna priznanja. Zmagovalne
fotografije in izbor najboljših fotografij tudi drugih avtorjev smo objavili v galeriji na naši spletni strani http://www.
meteo-drustvo.si/novicedogodki/galerija-oblakov/.
Z zmagovalci je naša kolegica Tanja Cegnar opravila intervjuje, ki smo jih prav tako objavili na naši spletni strani.
Avtorji zmagovalnih fotografij so v intervjujih povedali zanimive zgodbe, ki jih v nadaljevanju objavljamo tudi v
našem glasilu.

INTERVJU Dejan Pahole
Vaša fotografija je med tremi najboljšimi fotografijami
oblakov na natečaju Oblaki nad Slovenijo. Kdaj vas je
začelo zanimati fotografiranje?
Fotografiranje me je začelo zanimati pred približno 10
leti. Fotografiral sem že v najstniških letih.
Dandanes veliko ljudi za fotografiranje uporablja
samo še pametni telefon. Tisti, ki naokoli hodimo s
fotoaparatom, smo v manjšini. Kaj pa vi?
Začel sem z aparatom Canon powershot SX 20 IS,
nato pa kmalu izbral analogni fotoaparat. Canon
FTb- QL. Kljub prehodu na digitalno fotografijo mi je
film še vedno ljubši, saj se mi zdi tovrstna fotografija
na pogled bolj naravna in pristna. Ker je uporaba
filma vezana na precejšnje stroške, izdelava slik pa
vzame precej časa, večino slik naredim z digitalnim
fotoaparatom. Za nakup profesionalne fotografske
opreme sem se odločil v času, ko sem čakal na redno
zaposlitev in sem si želel s fotografiranjem služiti

kruh. Zavedal sem se, da brez kakovostne opreme
ne bo kakovostnih fotografij. Tako kot kakovostna
oprema je potrebno tudi znanje, pridobival sem ga
z ogledom različnih strokovnih knjig in priročnikov,
video navodil, z ogledom dokumentarcev, pa tudi od
znanih fotografov in inženirjev. Trenutno uporabljam
fotoaparat znamke CANON EOS 6D in aparat Sony
NEX-6. Z rezultati sem zelo zadovoljen, saj pogosto
presežejo moja pričakovanja.
Kako ste izvedeli za natečaj Slovenskega
meteorološkega društva?
Za natečaj sem izvedel od g. Gregorja Skoka. Nanj
sem se obrnil, ker me je zanimalo, kaj vpliva na barvo
oblakov. Takrat mi je povedal za natečaj. Rad bi
prisluhnil kakšnemu predavanju ali se udeležil kakšne
delavnice na to ali podobno temo.
Ste se takoj odločili za sodelovanje?
Da, takoj, saj me je tema izredno zanimala. Ker
imam bogato zbirko fotografij, sem na natečaj poslal
fotografije, ki sem jih že imel, in mi ni bilo potrebno
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fotografirati posebej za natečaj.
Pravite, da je vaša zbirka fotografij na temo vremena
bogata. Kaj vse je v vaši zbirki?
Zbirka fotografij na to temo je zelo bogata. Rad
fotografiram pokrajino in naravo, vendar v zadnjem
času pogosteje dajem poudarek na oblake, sončne
vzhode in zahode, strele, mavrico … Vse to me izredno
navdušuje, me pomirja – vsakokrat so ti pojavi
unikatni in jemljejo dih.
Obstajajo motivi, ki pogosteje pritegnejo vašo
pozornost?
Največkrat se na lov za zanimivimi motivi odpravim
zgodaj zjutraj oz. uro do dve pred sončnim zahodom.
Pogosto se držim načela »golden hour«, saj mi je všeč
svetloba, ko je sonce nizko nad obzorjem. Največkrat
se odpravim na kakšno višjo točko, na primer stolp ali
kakšen hrib. Rad poiščem motiv ob ribnikih, jezerih,
morju, gorah, potokih in poljih, iščem odseve in
gibanje vodne gladine. Pogosta motiva sta tudi Luna
in Sonce, seveda tudi voda. Najraje imam sončne
vzhode in zahode, kadar so na nebu zanimivi oblaki,
s pomočjo katerih dosežem zanimivo kompozicijo
in harmonijo med nebom in tlemi ter okolico. Ker
fotografija zamrzne trenutek, je zanimivejša, če
zajame gibanje narave, npr. hitro premikajoči se
oblaki, valovita gladina, migetanje listov, vej…). Tako
fotografija ponazarja življenjski tok narave.
Narava me sprošča in umirja, včasih navdaja s
strahospoštovanjem in osuplostjo nad zakonitostmi,
nepredvidljivostjo in harmonijo. Med kraji, kjer najraje
iščem motiv, so Rački in Slivniški ribniki, Kamniška
Bistrica, Plački stolp, Slap Peričnik in Šumik, tudi
Rakov Škocjan in gore.
Kje na svetovnem spletu si lahko ogledamo vaše
fotografije?
Trenutno moje fotografije najdete na https://500px.
com/dejanpahole in http://dejanpahole.wixsite.
com/mysite. V kratkem pa načrtujem izdelavo lastne

Rački ribnik je moj priljubljen motiv, foto: Dejan Pahole.

spletne strani. Fotografije objavljam zato, ker z drugimi
rad delim lepe stvari.
Fotografije si lahko ogledamo na vaši spletni strani,
kaj pa razstave? Ste že razmišljali, da bi pripravili
razstavo?
Želja je velika. Zaenkrat še čakam na primerno
priložnost, da bi javnosti predstavil svoje fotografije.
Vendar je priprava razstave velik finančni zalogaj, ki si
ga trenutno ne morem privoščiti, čeprav so vsi, ki so si
ogledali moje izdelke, navdušeni nad kompozicijami in
motivi. Ker nisem poklicni fotograf, sem svoje izdelke
želel pokazati tudi strokovnjakom, da bi ga objektivno
ocenili. Njihove pohvale so me prijetno presenetile.
Kako gledate na črno-belo fotografijo? So vam ljubše
barve?
Barve name močno vplivajo. Še posebej toplejše.
Poživljajo. V obdobju neviht sem še posebej pozoren
na dogajanje in adrenalinsko razpoložen. Črno-belo
fotografijo uporabim pri zajemu minimalističnih
motivov ali takrat, ko želim poudariti teksturo in
relief, tudi kadar barv ni veliko ali pa za poudarjanje
sporočila fotografije.
Kaj pa video? Vas je že pritegnil?
Do sedaj le za spomin in zabavo. Za razliko od videa
me timelapsi mnogo bolj mikajo. Pred kratkim sem
pričel pripravljati vse potrebno, da jih nekaj naredim.
V kratkem bova z ženo odpotovala v toplejše kraje in
želim na več načinov zabeležiti obiskane kraje. Če se
bom izkazal v produkciji timelapsov, se gotovo ne bo
končalo zgolj pri vtisih s potovanja.
Je fotografirati vremenske pojave poseben izziv?

Dejan Pahole, foto: osebni arhiv Dejan Pahole

Seveda, saj se »scenarij« naravnih pojavov izredno
hitro spreminja. Ob pravem času moraš priti na
pravo mesto, kar ni vedno mogoče. Zgodilo se je že,
da bi lahko naredil čudovite posnetke, a sem moral
zaradi lastne varnosti odložiti fotografiranje (npr.
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Ko vreme pokaže svojo moč, foto: Dejan Pahole.

fotografiranje strel, nevihtnih celic). Vremenski pojavi
niso samo lepi, lahko so tudi zelo nevarni.
V čem se vremenski pojavi razlikujejo od ostalih
motivov?
Ker večinoma fotografiram pokrajino in naravo, ki je
običajno statična, mi vremenski pojavi v fotografijo
vnesejo dinamiko. Če redek vremenski pojav vključim
v lepo pokrajino, to fotografijo zelo popestri in ji da
težo.
Kaj vam pomeni vreme?
Zelo rad bi bolje razumel vremenske pojave. Opažam
zakonitosti, vendar jih ne poznam dovolj dobro, ker
za to nimam ustrezne izobrazbe. Z veseljem bi se
udeležil kakšnega predavanja, ki bi mi pomagalo
razumeti vremenske zakonitosti. Prepričan sem, da bi
mi razumevanje vremenskega dogajanja pomagalo do
boljših fotografij vremenskih pojavov.
Fotografijam bi rad poleg estetske dodal tudi
uporabno vrednost, da bi koristile tudi za razlago ali
opis pojavov, saj vreme vedno bolj vpliva na nas in
nam občasno povzroča različne nevšečnosti.
Bi v prihodnje še sodelovali v kakšni pobudi
Slovenskega meteorološkega društva?
Z velikim veseljem. Bilo bi mi v čast.
Kakšno vlogo ima vreme v vašem vsakdanu?
Vreme ima sorazmerno močan vpliv na moje življenje.
Takrat, ko se večina ljudi poskrije v svoja domovanja,
se jaz odpravim ven fotografirat. Velikokrat velja

načelo: »Bad weather – good pictures«. V tem pogledu
bi se lahko še izpopolnil. Včasih me kak pojav spravi
v evforijo, dvigne adrenalin in enostavno moram iti
fotografirat. Vremenske pojave bi rad bolje razumel.
Imate kakšno posebno misel, ki bi jo radi delili z nami?
Ko najdem primeren motiv, se kar zlijem s
fotoaparatom. Postane del mene z motivom vred.
Čutiti bitje srca na sprožilcu in čakati primerni
trenutek je nadvse fantastično in razburljivo. Čakam
razplet. Sem zgolj gledalec. Ne morem vplivati na
razplet. Kakor bo, bo. Svoje fotografiranje doživljam
kot akcijsko dramo, včasih pa kot poživljajočo,
znanstveno-fantastično dramo. Kot začetek, jedro
in zaključek. Spet drugič želim vremenski pojav
“zamrzniti v fotografijo” kot poezijo.
Velikokrat me navdihne tudi glasba, seveda ustrezna
»melodiji« motiva. Včasih glasba, včasih zvoki narave.
V hrupnem okolju uporabljam slušalke, vendar pri tem
pazim na varnost. Ob glasbi in pogledih na naravo
doživljam unikaten prizor, vsakič nov, z novo zgodbo in
razpletom. Me preseneti in nasmeji. Včasih razočara,
vendar je tudi to del predstave.
Bi ljubiteljskim fotografom še kaj sporočili?
Rad bi spodbudil vse, ki imajo »fotografsko žilico«
ali pa jih je fotografiranje šele pričelo zanimati: ni
potrebna profesionalna oprema, morate pa svojo
opremo dobro poznati. Preizkusite se v različnih
zvrsteh fotografiranja in našli boste svojo najljubšo.
Dobra fotografija ni vedno odvisna od poznavanja
teorije – ko pritisnete na sprožilec, posnamete
unikatno fotografijo, ki je nihče drug ni in ne bo
posnel. Sprostite se in uživajte v fotografiranju.
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Za dobro fotogarfijo se je potrebno potruditi, foto: osebni arhiv Dejan Pahole.

INTERVJU dr. Gregor Skok
Tvoja fotografija je med tremi najboljšimi fotografijami
oblakov na natečaju »Oblaki nad Slovenijo«. Leta
2002 si diplomiral iz meteorologije na Fakulteti za
matematiko in fiziko v Ljubljani in se kmalu zaposlil
na Katedri za meteorologijo. Najprej si bil zaposlen v
okviru projekta pozneje pa kot asistent in si vodil vaje
pri številnih meteoroloških predmetih. Iz meteorologije
si doktoriral leta 2009 in leta 2014 postal docent.
Trenutno predavaš meteorološke predmete na petih
fakultetah Univerze v Ljubljani. Kdaj te je začelo
zanimati vreme in kdaj si se odločil, da boš poklicno
izobraževal nove rodove meteorologov?
Za študij meteorologije sem se odločil pri vpisu
na fakulteto. Že prej sem vedel, da me zanimajo
naravoslovne vede, predvsem fizika, ob prihodu na
Fakulteto za matematiko in fiziko pa sem se odločil
za študij meteorologije. Čeprav prej z meteorologijo
nisem imel izkušenj, se mi je področje zdelo zanimivo,
hkrati pa sem ugotovil, da me druga področja fizike
manj privlačijo. Razlog je, da so vremenski pojavi veliki
in jih lahko vsakodnevno opazuješ in neposredno
občutiš – za razliko od npr. preučevanja osnovnih
delcev, ki jih ne moreš neposredno videti.
Kako bogata je tvoja zbirka fotografij na temo
vremena? Je fotografiranje vremenskih pojavov
poseben izziv?

Moja zbirka vremenskih fotografij je majhna. Slike
nastajajo predvsem tako, da fotografiram kakšen
zanimiv vremenski pojav, ki ga slučajno opazim,
seveda če imam pri roki fotografski aparat. Fotografija,
ki je bila izbrana na natečaju, je nastala, ko sem neko
jutro ob sončnem vzhodu skozi okno opazil lep oblak
nenavadne oblike. Iz omare sem vzel fotoaparat, stopil
na balkon in posnel fotografijo – to je vse.
Kakšno vlogo ima vreme v tvojem vsakdanu?
Z vremenom se vsakodnevno ukvarjam v okviru
svojega dela. Sem visokošolski učitelj in študentom
na različnih fakultetah univerze v Ljubljani predavam
o meteorologiji. Pri tem se trudim, da bi študentje
razumeli fizikalne vzroke za dogajanje v ozračju, saj je
takšno razumevanje bistveno za pravilno razumevanje
pomembnih tem, kot so npr. podnebne spremembe.
Poleg pedagoškega dela opravljam tudi raziskovalno
delo, katerega končni rezultat je povezan z napredkom
v napovedi vremena, analizi ekstremnih dogodkov,
itd..
Kako pomembna je meteorologija za družbo? Kakšen
je tvoj pogled na meteorologijo kot znanost?
Meteorologija je zelo pomemba za družbo, saj ima
dogajanje v ozračju velik vpliv na Zemljo in življenje
na njej. Značilen primer je vremenska napoved,
ki ima veliko ekonomsko vrednost. Drug primer je
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Gregor Skok pri pregledu dežemera samodejne meteorološke postaje na fakulteti za matematiko in fiziko, foto: osebni arhiv.

preučevanje podnebnih sprememb, ki se trenutno
dogajajo na našem planetu, in se jim bomo morali
prilagoditi. Znanstveni napredek na teh (npr. bolj
natančna vremenska napoved) in drugih področjih
meteorologije ima velik potencial, da pozitivno vpliva
na družbo.

ki sem jih dokumentiral skozi objektiv ter z zapiski
v vremenski dnevnik. Z zapiski sem začel leta 2001
in jih še vedno pišem. V srednji šoli se je ob prihodu
računalnikov in spleta zanimanje za vreme samo še
večalo. In tako je tudi danes, ko nam lepota in hkrati
moč narave krojita naš vsakdan.

Komu bi priporočil študij meteorologije?

Kako ste izvedeli za natečaj Slovenskega
meteorološkega društva? Ste se takoj odločili za
sodelovanje? So bile fotografije posnete posebej za
natečaj?

Študij meteorologije priporočam vsem, ki jih zanimajo
naravoslovne vede in bi jim bilo všeč ukvarjati se
z vremenom. Področje meteorologije ima številna
pod-področja; od napovedi vremena, klimatologije,
agrometeorologije, onesnaženja in širjenja škodljivih
snovi, do skrbi za meteorološka opazovanja,
uporabe satelitskih meritev in dela na letališču. Delo
meteorologa je tako precej raznoliko in ponuja veliko
izzivov.

INTERVJU Matej Štegar
Vaša fotografija je med tremi najboljšimi fotografijami
oblakov na natečaju Oblaki nad Slovenijo. Kdaj vas je
začelo vreme zanimati?
Vreme me je začelo ljubiteljsko zanimati že v osnovni
šoli. Mojo pozornost je pritegnil vsak vremenski
dogodek, bodisi sneženje, nevihte, veter, temperature,
itd. Vsak letni čas je bil zame nekaj posebnega, saj
je ponujal veliko razburljivih vremenskih dogodkov,

Za natečaj sem izvedel na vaši spletni strani, katero
občasno obiščem. Ker se predvsem v poletnem
času rad podim za nevihtami, da bi tako ujel najbolj
zanimive strukture oblakov, sem se takoj odločil, da
nekaj svojih najboljših pokažem tudi na natečaju.
Fotografije niso bile posnete posebej za natečaj.
Imate bogato zbirko fotografij na temo vremena? Si jih
lahko kje na svetovnem spletu ogledamo?
Imam kar veliko zbirko zanimivih fotografij, različnih
vremenskih pojavov. Najdete jih lahko v foto galeriji
na koncu spletne strani http://ptuj.zevs.si. V bodoče
nameravam narediti posebej spletno stran, kjer bodo
zbrane najboljše fotografije vremenski pojavov.
Kdaj ste se odločili za lastno meteorološko postajo?
Nam na kratko predstavite, katere vremenske podatke
shranjujete in kje na spletu si lahko ogledamo
predstavitev vaše meteorološke postaje?
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Matej Štegar, foto: osebni arhiv Matej Štegar.

Leta 2005 sem kupil svojo prvo ljubiteljsko vremensko
postajo, ki je beležila osnovne vremenske podatke
(veter, temperaturo, zračno vlago, pritisk idr.).
Vremenska ujma 15. avgusta 2008, je vremensko
postajo precej poškodovala in moral sem kupiti novo.
Ta postaja je bila veliko naprednejša od prejšnje,
saj je poleg ostalih veličin beležila tudi padavine in
shranjevala vremenske podatke, ki sem jih sproti
vpisoval v vremenski dnevnik. Doma sem jeseni leta
2008 izdelal vremensko hiško, ki je omogočala še
točnejše meritve temperature in vlage.
Ker sem vedno stremel k čim bolj točnim meritvam,
sem spomladi 2010 kupil polprofesionalno postajo
Davis Vantage pro 2. Pri tej postaji vremenska hiška ni
več potrebna, saj ima sevalni zaklon, ki je primerljiv z
vremensko hiško.
Vsi podatki vremenske postaje Davis VP2, ki so
prikazani na spletni strani http://ptuj.zevs.si, se

prenašajo brezžično. Podatki se zbirajo vsake 2
sekundi in stran se osvežuje vsakih 5 minut. Ta
spletna stran in na njej objavljeni podatki se zbirajo s
pomočjo programa WeatherLink.
Sestavljajo jo notranja konzola, ki sprejema izmerjene
podatke, oddajnik s sončnimi celicami in zunanji
merilni senzorji (termometer, higrometer/vlagomer,
pluviometer/dežemer- slednji ima tudi možnost
ogrevanja ob sneženju - in anemometer/vetromer).
Napajanje vseh merilnikov poteka preko baterije in
solarnih celic. Podatki o temperaturi, količini in jakosti
padavin se merijo v 10 sekundnih intervalih, podatki
o hitrosti in smeri vetra vsake 2,5 sekunde, podatki
o vlažnosti zraka pa vsakih 50 sekund. Izmerjeni
podatki se preko zunanjega oddajnika, s katerim
so povezane vse merilne naprave, prenašajo na
notranjo konzolo postaje in nato preko IP povezave na
računalnik in spletno stran. Notranjo konzolo poleg
električne energije napajajo še baterije, zato postaja
deluje tudi ob izpadu elektrike.
Poleg tega na vremenski postaji beležim novozapadli
sneg ter skupno višino. Prav tako beležim podatke o
številu dni z nevihto, slano, snežno odejo idr. Vsi letni
in mesečni statistični podatki so dostopni na spletni
strani in na blogu http://vreme-ptuj.blogspot.si/.
Sodelujete tudi z drugimi ljubitelji vremena?

Vremenski dnevnik, v katerega še tudi danes vpisujem vse
vremenske podatke, foto: Matej Štegar.

Konec poletja 2008 sem se včlanil v vremensko
društvo Zevs, kjer sem pridobil kar nekaj znanja
in koristnih informacij ter na društvenih srečanjih
spoznal druge ljubitelje vremena. Z nekaterimi od
njih hodim tudi na lov za ekstremnimi vremenskimi
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Konzola polprofesionalne vremenske
postaja Davis, ki jo uporabljam od 30.
aprila 2010 dalje, foto Matej Štegar.

pojavi po Sloveniji in v sosednjih državah. V zadnjem
letu sem se povezal tudi s kolegi s portala Neurje.
si, s katerimi se tudi pogosto odpravimo na lov za
nevihtami. V vremenskem društvu pomagam pri izdaji
mesečnega biltena, v katerem so zbrani vsi zanimivi
vremenski dogodki, v njem so zbrani tudi statistični
podatki z Zevs privatnih postaj. Prav tako izide tudi
letna oblika biltena. Mesečni bilteni so dostopni
na povezavi http://zevs.si/index.php/bilteni-zevs/
mesecni-bilteni, letni bilteni pa na povezavi http://
zevs.si/index.php/bilteni-zevs/letni-bilteni.
Na portalu urejam foto galerijo, v kateri so zbrane
fotografije po različnih kategorijah. Slike so prispevali
uporabniki in člani foruma in so dostopne na
povezavi http://zevs.si/index.php/foto-galerija. Poleg
omenjenega urejam na portalu še reportaže z lova
za nevihtami ter jih delim tudi prek Facebook računa
društva.
Bi v prihodnje še sodelovali v kakšni pobudi
Slovenskega meteorološkega društva?
Vsekakor sem še pripravljen sodelovati tudi v
prihodnosti.

Program Weatherlink, ki zajema podatke, foto Matej Štegar.

Kakšno vlogo ima vreme v vašem vsakdanu?
Vreme mi vsakodnevno popestri prosti čas s
pregledovanjem različnih meteoroloških izdelkov, ki so
dostopni na spletu. Pogosto se odpravim tudi na teren
fotografirat zanimive vremenske pojave, ki jih kasneje
delim s kolegi na forumu ali družabnih omrežjih.
Zakaj se vam zdi pomembno, da javnost obveščamo o
vremenskih razmerah?
Obveščanje javnosti o vremenskih razmerah je zelo
pomembno, saj vreme vpliva na naš vsakdan, bodisi v
službi kot v prostem času in na potovanjih.
Imate kakšno posebno misel, ki bi jo radi delili z nami?
Čeprav občudujem vremenske pojave in jih z veseljem
ovekovečim na fotografiji, si želim, da te vremenske
ujme ne bi imele tako katastrofalnih posledic, saj
povzročajo preveliko škodo za ljudi, živali, rastline in
okolje.
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Zunanja enota: vetromer je na višini cca 5,5m, dežemer,
vlagomer, temperaturni senzor pa na 2,3 m, foto Matej
Štegar.

Moja trenutno najlepša fotografija z lova na strele, okolica Lenarta 12. junij 2017.
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Visoko specializirane storitve v službi
spremljanja kakovosti zraka
Intervju z dr. Marijo Zlato Božnar
V Sloveniji ima premljanje kakovosti zraka z merilniki že kar zgledno zgodovino. Državna merilna mreža je zasnovana za državne potrebe spremljanja kakovosti zraka in ne spremlja onesnaženosti zaradi izpustov posameznih
onesnaževalcev, kar odpira prostor za posameznike in strokovne skupine, ki ponujajo visoko specializirane storitve. Pogovarjala sem se z dr. Marijo Zlato Božnar, direktorico MEIS. Spremljanje in modeliranje kakovosti zraka je
rdeča nit njene uspešne kariere. Leta 1990 je diplomirala z nalogo »Avtomatski merilni sistem za sprotno spremljanje koncentracij klora v ozračju«. Kot mlada raziskovalka je dve leti kasneje magistrirala z nalogo »Kratkoročno napovedovanje koncentracij SO2 v ozračju na osnovi večnivojske perceptronske nevronske mreže«, tematiko
pa razvijala dalje z doktorsko disertacijo »Izbira učnih vzorcev za model napovedovanja onesnaženja ozračja na
osnovi nevronskih mrež« leta 1997.
S članico našega društva je intervju opravila mag. Tanja Cegnar.

Kaj vas je pritegnilo k spremljanju kakovosti zraka?
Bilo je bolj naključje kot pa načrtovana poklicna
kariera. Že kot študentka sem po zaključenem prvem
letniku univerze poleti začela delati na Institutu Jožef
Stefan (IJS) v skupini dr. Šnajderja in se tam spoznala
s sistemi za spremljanje kakovosti zraka. Takrat so
že delovale avtomatske merilne postaje v okolici
Nuklearne elektrarne Krško. Delo je bilo zanimivo in
je ponujalo dovolj razvojnih izzivov, da me je pritegnilo
in odločitev za poklicno kariero na področju razvoja
sistemov za spremljanje onesnaženosti zraka je
bila samoumevna. Imela sem priložnost sodelovati
z odličnimi znanstveniki, odprte so bile razvojne

možnosti. Želja po znanju in novih dosežkih je padla
na plodna tla in dokler imam možnost raziskovati in
snovati nove pristope, ki so v praksi tudi uporabni in
koristni, me to delovno področje izpolnjuje.
Je bila odločitev za privatno podjetje težka?
Delu v skupini na IJS je sledilo solastništvo privatnega
podjetja AMES, ki je zaživelo v okviru Tehnološkega
parka. Razhajanja glede vizije nadaljnjega razvoja
med člani podjetja so pripeljala do odhoda in v
začetku leta 2007 ustanovitve podjetja MEIS, katerega
direktorica in solastnica sem.

Posterji na stenah pričajo o
sodelovanju na številnih znanstvenih
srečanjih, na katerih je sodelovala
(foto: T. Cegnar)
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Dr. Marija Zlata Božnar je ob posterjih izpostavila nekaj ključnih dosežkov (foto: T. Cegnar)

Kaj se skriva v imenu MEIS, gotovo ni izbrano
naključno.
V imenu MEIS je zaobjeto naše celotno delovno
področje. M je za modeliranje, meteorologijo in
meritve, E za ekološke informacijske sisteme, I za
inženiring, izobraževanje in informatiko, S za storitve,
študije, svetovanje in sisteme. To je izpisano tudi na
naših vizitkah.
Kako bi laiku na kratko opisali poslanstvo MEIS?
Raziskujemo in razvijamo nove sisteme. S sodelavci si
ne predstavljamo, da bi opravljali rutinsko delo, želimo
in iščemo nove izzive. Deloma si to omogočamo z
raziskovalnim delom, a vselej skrbimo tudi za to,
da so rezultati raziskav na koncu raziskave koristni
in uporabni, saj se s svojimi storitvami preživljamo
na trgu. Raziskave predstavljajo tretjino do polovico
našega dela. Samo z raziskavami ne moremo
preživeti, poleg tega pa nam je v veliko zadovoljstvo
in zadoščenje občutek, da smo z raziskavo prispevali
nekaj koristnega in uporabnega.
Kakšna je prednost “biti na svojem”?
So prednosti in tudi velika tveganja. Zavedamo
se obojega. Za zdaj smo uspešni in se še vedno
razvijamo in postavljamo cilje višje in višje. Seveda
pa moramo skrbno izbirati raziskovalne projekte, da
zadostijo kriteriju izziva ter na koncu pripeljejo do
uporabnih rezultatov. V podjetju smo dobro usklajena
ekipa, ki se medsebojno dopolnjuje. Izpolnjevati
moramo stroge kriterije, ki nam jih postavljajo
odjemalci naših storitev. Čeprav smo majhna skupina,
mora delo po pogodbah teči v predpisanih rokih,
kakovost našega dela in izdelkov je neprestano pod

drobnogledom. Z znanjem, izkušnjami in kakovostjo
storitev tekmujemo na trgu z drugimi ponudniki. Da,
tveganje je veliko. Imamo izkušnje, zaupamo v svoje
znanje, vase in v rezultate našega dela.
Koliko let že nabirate izkušnje z avtomatskimi
meteorološkimi postajami?
Že od vsega začetka. Začela sem z razvojem sistemov
za spremljanje klora. Nato pa v podjetju AMES z
meteorološkimi postajami v okolici NEK, na letališčih,
z merilnimi postajami v državni mreži spremljanja
kakovosti zraka, z merilnimi sistemi v okolici velikih
onesnaževalcev, kot sta npr. Termoelektratna Šoštanj,
pa Termoelektrarna Trbovlje. A vse je nenehen
razvoj in širjenje znanja ter izkušenj. Ni dovolj le
meriti v točkah, potrebno je določiti tudi prostorsko
porazdelitev obremenjenosti zraka z onesnaževali,
za kar so potrebni modeli. Modeliranje je prineslo
nove izzive, predvsem zato, ker je slovenski relief tako
razgiban. Veliko pozornosti namenjamo preverjanju
izračunanih vrednosti. Zmotno je mnenje, da model
lahko reši vse težave, poleg pravilno izbranega modela
za razgiban relief potrebujemo tudi dobre vhodne
podatke.
Za napovedovanje vremena uporabljamo izvedenke
modela WRF, za širjenje onesnaženosti v ozračju pa
predvsem model SPRAY. Naše širše napovedi vremena
zdaj sežejo 7 dni vnaprej, ožje, bolj podrobne pa 54 ur
vnaprej, rezultate podajamo v obliki kart. Računamo
tudi prejete doze za prebivalstvo v okolici NEK. Za
potrebe NEK segajo naši izračuni širjenja in stopnje
obremenitve zaradi morebitnega izpusta 7 dni vnaprej.
Imamo prečiščeno bazo meteoroloških podatkov s
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stolpa v NEK od leta 1977, za ostale merilne točke pa
približno 30-letne nize podatkov na katerih računamo
tudi povratne dobe posameznih izrednih vremenskih
dogodkov.
Zakaj avtomatske in ne samodejne, saj se je izraz
samodejne že kar prijel v javnosti?
Za nas je odločilen Terminološki slovar avtomatike, ki
je v Ljubljani izšel leta 2004. Poleg tega ločimo med
pomenom avtomatski in samodejni. Avtomatsko je
podmnožica samodejnega.
Kako skrbite za zagotavljanje kakovosti?
Imamo ISO 9001:2015, ki nam je v veliko pomoč.
Standard uporabljamo za optimizacijo dela, za
zagotavljanje kakovosti storitev, za zagotavljanje
sledljivosti. Standard nam ni v breme, ampak v veliko
pomoč. Res pa je, da ga ne izvajamo birokratsko,
ampak z namenom, za katerega je bil razvit. H
kakovosti smo zavezani vsi zaposleni.
Je naročnike storitev težko prepričati, da avtomatske
meritve potrebujejo “nadzornika” in je človek še vedno
potreben za zagotavljanje kakovostnih in verodostojnih
izmerkov?
Avtomatika še zdaleč ne pomeni, da ni potreben
nadzor in je človek odveč. Izmerke je potrebno redno

in sproti preverjati, potrebno je oskrbovati merilnike,
da delujejo pravilno, odstranjevati umazanijo in
druge moteče dejavnike ter zagotavljati vzdrževanje.
Naročniki to večinoma razumejo, včasih pa jim je
potrebno na začetku pojasniti, zakaj je človeški
nadzornik potreben.
Kako pomembno je, da je MEIS vključen v
mednarodna strokovna združenja?
Strokovna združenja so sicer pomembna, a še
pomembnejša je vpetost v mednarodno znanstveno
srenjo. Tako smo vedno na tekočem z razvojem
drugod po svetu, svoje dosežke primerjamo s
tujimi, spoznavamo niše, kjer lahko tudi mi s svojimi
raziskavami prispevamo k napredku v mednarodnem
merilu. Vključevanje v mednarodne raziskovalne
projekte ponuja veliko tega, kar sem naštela, prav
tako lahko s svojimi izkušnjami in znanjem ter primeri
dobrih praks prispevamo k izboljšavi predpisov na
področju zagotavljanja varnosti delovanja jedrskih
elektrarn. Sodelujemo z Upravo za jedrsko varnost in v
Sloveniji in Mednarodno agencijo za jedrsko varnost.
Je bilo začeti težko? Kaj je bil najtrši oreh?
Začeti z lastnim podjetjem je težko. Ideje, navdušenje,
znanje in delovni elan so nujni pogoj, a potrebno je
zagotoviti tudi finančna sredstva in prav ta so bila v
začetku najtrši oreh. A kot vidite: uspelo nam je.

Utrinek s predavanja na znanstvenem srečanju IAEA (foto: osebni arhiv M.Z. Božnar)
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Med razlago merilnih instrumentov, dr. Boštjan Grašič (levo) in dr. Primož Mlakar (desno), (foto: T. Cegnar)

Kaj loči kakovostno spremljanje stanja okolja od
povprečne storitve?
Ponujanje celovite storitve od načrtovanja in
vzpostavitve sistema za spremljanje stanja do
nadzora nad kakovostjo meritev, modeliranja in
napovedovanja, seveda pa tudi tolmačenja in prikaza
rezultatov uporabniku. Ponujamo tako programsko
kot tudi strojno opremo, predvsem pa naše znanje
in izkušnje. Že od vsega začetka se zavedamo,
da je potrebno rezultate prikazati na razumljiv in
uporaben način. Ne skrivamo se za debelimi elaborati
v tehničnem jeziku, ki uporabniku ne povedo veliko,
predvsem pa od njega zahtevajo veliko časa in znanja,
da se prebije do relevantnih dejstev. Jedrnatost,
razumljivost, uporabnost in preglednost so naše vodilo
pri posredovanju rezultatov.
Je ženski težje uspeti v tehničnem poklicu in delovati
kot menedžerka in strokovnjakinja sočasno?

komunikacije in ji namenjamo dovolj pozornosti in
časa. Pogosto imamo različne poglede na reševanje
problema, kar je prednost, ki nam omogoča, da skupaj
v procesu komunikacije izberemo optimalno rešitev.
Ker moramo sredstva za obstoj podjetja pridobiti
na trgu, je ključna komunikacija z odjemalci naših
storitev in izdelkov. Pogosto je s potencialnimi
odjemalci potrebno skupaj razčleniti problem in
poiskati optimalno rešitev. Moramo spoznati potrebe
odjemalca, njemu pa moramo razložiti, kako lahko
rešimo njegov problem ali nalogo. Pomembna je
tudi osebna komunikacija, ker tako lažje spoznamo
potrebe naročnika in mu tudi lažje svetujemo. Že
večkrat smo se znašli v situaciji, ko nam je koristilo,
da smo že vnaprej predvideli pomisleke in zadržke,
seveda pa tudi protiargumente konkurence. Z znanjem
in izkušnjami najdemo prave argumente, odjemalci pa
cenijo izkazano kompetentnost.

V majhen podjetju se delo menedžerke in
strokovnjakinje prepleta. A nikoli nisem imela težav
zaradi tega, ker bi bila ženska v tehnični stroki.

Za prikaz rezultatov naših izračunov smo razvili
programsko orodje MUNGO. Ime je kratica za meisovo
univerzalno numerično grafično obdelavo.

Kakšne sodelavce si želite?

Kako ocenjujete ozaveščenost o pomenu kakovosti
zraka v Sloveniji?

Take kot jih imam. Vedoželjne, pripravljene raziskovati,
snovati nove izdelke in zanesljive. Z malce izrabljeno
frazo: take, ki so pripravljeni premikati meje.
Razumljivo, da so taki le odprti, delavni in seveda
inteligentni sodelavci s smislom za timsko delo, ki
ohranjajo zdravo mero skepse in mislijo s svojo glavo.
Kako pomembna je interna in zunanja komunikacija
za vaše podjetje?
Ključna. Brez dobre interne komunikacije ne gre tudi
v majhni skupini kot je naša. Zavedamo se pomena

Na področju regulative je stanje dokaj dobro, težave
nastanejo pri izvajanju v vsakdanjem življenju. Tu je še
veliko prostora za izboljšave. Velikim onesnaževalcem,
to je predvsem industrija, je skrb za okolje predpisana,
inšpektorji pa opravljajo nadzor. Drugače je z
gospodinjstvi, na primer s kurjenjem na prostem,
pa z malimi kurišči za ogrevanje…. Pri slednjem se
seveda zavedamo, da je prisoten tudi vidik energetske
revščine, ki bi jo morala država intenzivneje blažiti.
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med podiplomskim študijem in še vedno se izkažejo
za zelo uporaben pristop. Nazadnje smo jih uporabili
za izboljšanje napovedi ravni ozona in razpršenega
sončnega sevanja.
V okviru projekta »KOoreg« smo z našimi modeli
uspeli na testnem območju ločiti, koliko onesnaženja
prispevajo mala kurišča in koliko drugi onesnaževalci.
Ukvarjamo se tudi z meritvami in modeliranjem
difuznega (razpršenega) sončnega sevanja. To je trd
oreh, ki se ga lotijo le redki.

Vremenčice in sončnice so priljubljen prikaz dnevnega
poteka vremenskih in ekoloških spremenljivk (foto: T.
Cegnar)

Kateri projekt je za podjetje ključen?
Stalnica naše dejavnosti so storitve za NEK, ki
imajo že dolgo tradicijo. Poleg merilne mreže
avtomatskih postaj že več kot 20 let upravljamo
meritve s SODARjem, z dodatkom RASS pa zdaj
lahko spremljamo temperaturo, veter in vertikalno
gibanje zraka do višine 500 m. Nismo omejeni zgolj
na spremljanje vremenskih razmer, ampak tudi na
modeliranje, napovedovanje in ocenjevanje letnega
bremena radioaktivnih snovi v okolici NEK, ter orodja
za lažje odločanje v primeru nepredvidenih dogodkov.
V sodelovanju z NEK se neprestano razvijamo in
ponujamo vedno boljše storitve, kar potrjujejo tudi
pohvale mednarodnih inšpekcij, naše storitve so
pogosto izpostavljene kot primeri dobrih praks.
Kateri projekti so vam ostali v najlepšem spominu?
Veliko je projektov, ki so nam tako ali drugače ostali
v lepem spominu. Med njimi je tudi projekt SONČEK
z vremenčicami (radialni frekvenčni diagrami) za
prikaz dnevnega poteka vremenskih in ekoloških
spremenljivk, v katerem smo sodelovali z Univerzo v
Sao Paolu. Z vremenčicami zelo nazorno prikažemo
dnevno spreminjanje izbranih veličin, intuitivni prikaz
je podlaga za prilagajanje dejavnosti stanju okolja
tekom dneva. V Braziliji smo lahko s pomočjo pogostih
radiosondaž preverili izračune našega modela za opis
vremenskega stanja ne le v spodnji plasti ozračja,
ampak v vsej troposferi.
Veliko naših projektov je vezanih na modeliranje
gibanja onesnaževal v ozračju z Lagrangeevimi modeli
delcev nad razgibanim reliefom. Ta pristop smo
uporabili tudi za najzahtevnejše študije za pridobitev
integralnega okoljskega dovoljenja za industrijske
objekte. Z uporabo nevronskih mrež sem začela že

V okviru FP7 projekta N4C smo s partnerji razvijali
internet za odmaknjena področja, kjer ni enostavno
ali poceni ali je celo sploh nemogoče dobiti dostop do
internetnih omrežij na klasičen način. V projektu smo
uporabil tehnologijo odložljivih omrežij (DTN).
Med domačimi projekti naj omenim meritve s
SODARjem ob izgradnji viadukta Črni Kal, naša
programska oprema je bila že pred krizo v Ukrajini
uporabljena za spremljanje okolice jedrske elektrarne
Černobil.
Na stenah imate poleg številnih posterjev tudi celo
galerijo fotografij s strokovnjaki na gostovanju v vašem
podjetju.
Ponosni smo na obiske tujih strokovnjakov in
znanstvenikov v našem podjetju. Z mozaikom fotografij
obiskovalcev ohranjamo spomin na ta strokovna
srečanja, ki so vezana tudi na skupne raziskave v
preteklosti.
S katerimi raziskovalnimi projekti se trenutno
ukvarjate?
Z meritvami v kraških jamah. Z našimi meritvami
CO2 lahko spremljamo obremenitev, ki jo za jamo
prestavljajo obiskovalci v Postojnski jami. Meritve v
kraških jamah so precej zahtevnejše, kot bi si mislili.
Največja težava je visoka vlažnost zraka in kondenz, ki
škodi elektroniki. A tudi to težavo smo uspešno rešili.
Z ultrazvočnimi merilniki gibanja zraka smo v jamah
preverjali dotok zraka.

Med izvajanjem meritev vetra na Črnem Kalu (foto: osebni
arhiv M. Z. Božnar)
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Kakšna je vaša vizija prihodnega razvoja vas osebno
in podjetja?
Tržimo lastne izdelke in storitve, nismo in ne
nameravamo biti posrednik ali zastopnik. Senzorje
kupujemo in jih ne izdelujemo sami. Poudarek bo tudi
v prihodnje na razvoju in raziskavah.
Podjetje je certificirano pri SIQ za ISO 9001:2015.
Kompetence na področju modeliranja širjenja
onesnaženja v ozračju smo že velikokrat uspešno
dokazali, ponujamo izdelavo in vzdrževanje
avtomatskih okoljskih merilnih sistemov in izvedbo

zahtevnih meritev v okolju, med njimi meritve
vertikalnih profilov s SODARjem. Ukvarjamo se z
radiologijo, onesnaževanjem ozračja, povezavo
z GISom ter internetnimi tehnologijami za
komunikacijsko zahtevna področja.
Vpeti smo v raziskave v Sloveniji in v mednarodne
raziskovalne projekte. Smo registrirana raziskovalna
skupina in imamo bogato znanstveno bibliografijo.
Naša vizija in cilj za prihodnost sta razvijati vsa
navedena področja in nadaljevati z raziskavami.

Poleg direktorice so bili na pogovoru prisotni tudi vodja raziskovalne skupine dr. Primož Mlakar, vodja kakovosti dr.
Boštjan Grašič in strokovni sodelavec Darko Popović. S ponosom so mi razkazali svoje delovno okolje, simulacije
širjenja onesnaženosti v ozračje, rezultate meritev in sisteme za kontrolo in zagotavljanje kakovosti podatkov v
bazah podatkov. Skupina strokovnjakov, ki se zaveda, da delajo za skupne cilje, ki se z izzivi soočajo z veseljem in
veliko željo po razvoju in raziskavah. Bili so prijetni sogovorniki, ki bi mi o svojem delu povedali še veliko več, če se
čas mojega obiska ne bi prehitro iztekel.

Med sproščenim pogovorom, od leve proti desni: dr. Boštjan Grašič, Darko Popović, dr. Primož Mlakar in dr. Marija Zlata Božnar
(foto: T. Cegnar)
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Znanstival: Ozračje v kozarcu
Živa Vlahović, Agencija Republike Slovenije za okolje
V sklopu Znanstivala – festivala znanosti, ki pod
okriljem Hiše eksperimentov že deseto leto zapored
poteka na različnih lokacijah v centru Ljubljane,
smo z delavnico Ozračje v kozarcu sodelovali tudi
predstavniki Slovenskega meteorološkega društva. Ta
je bila namenjena vsem radovednim raziskovalcem,
ljubiteljskim meteorologom in bodočim podnebnim
aktivistom. S pomočjo kozarcev za vlaganje,
vode, ognja in ledu ter z nekoliko improvizacije ob
spoznanju, da bomo brez elektrike, so udeleženci

spoznali nekatere temeljne lastnosti našega ozračja.
Med najstniki sta največ vzklikov navdušenja oziroma
začudenja bila deležna podhlajena voda in nastanek
oblakov na več načinov, mlajši pa so se v vlogo
znanstvenikov najraje postavili z mešanjem različno
obarvanih toplih in hladnih tekočin in pridobivanjem
ogljikovega dioksida iz osnovnih sestavin vsake
kuhinje. Na ogled so bili postavljeni tudi različni
meteorološki instrumenti, ki so pritegnili marsikateri
pogled mimoidočih, meteorološki opazovalec Anže
pa jim je postregel z dodatnimi pojasnili o njihovem
delovanju in o opazovanjih. Zaradi daljšega obdobja
neobičajno visokih temperatur, je pogovor nekajkrat
nanesel tudi na dogajanje v ozračju tisti dan. Starejši
obiskovalci, ki so želeli vreme in podnebje v Sloveniji
preučiti natančneje in v svojem času, so lahko domačo
knjižno zbirko dopolnili z brošurami o podnebnih

Navodila in oprema, s pomočjo katere lahko oblak naredimo
kar v kozarcu.

Stojnica z meteorološkimi eksperimenti je pritegnila kar
precej obiskovalcev. Zanimali so jih tudi meteorloški
instrumenti.

Hm, tekoča voda ima lahko tudi manj kot 0 °C. Tudi
naključne mimoidoče je zanimalo, kaj se dogaja v kuhinjski
posodi.
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spremembah v prihodnosti in s posameznimi
številkami Vetrnice. Kljub nekoliko oddaljeni lokaciji
na Gallusovem nabrežju in zgodnji popoldanski uri
smo zabeležili več deset obiskovalcev, kar potrjuje,
da je naše ozračje zanimivo tudi za laike, neodvisno
od starosti. Meteorološka skupnost je majhna in naša
znanja svojevrstna, zato lahko tovrstne dogodke s
pridom uporabimo za promocijo našega delovanja ter
vremena in podnebja tudi v bodoče.

Le zakaj se balon na vroči zrak dviga? Odgovor smo dobile z
mešanjem različno obarvani tekočin z različno temperaturo.
Pri kolikšni temperaturi zamrzne voda? Naučili smo se, da
odgovor sploh ni tako enostaven! Namesto, da rečemo, da
voda zamrzne pri 0°C, bomo naslednjič raje rekli, da se led
pri tej temperaturi stali.

Živa in Anže sta mladim in starim vremenskim
navdušencem ter naključnim mimoidočim približala našo
stroko s predstavitvijo nekaterih meteoroloških merilnih
inštrumentov in zelo zanimivimi poizkusi, ki so vremenske
procese pričarali kar v kazarcih.

V kozarec smo s pomočjo kisa in sode dodali ogljikov
dioksid. Sedaj pa študiramo, kakšen je njegov toplogredni
učinek.

