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Meteorološka opazovanja v letu 2018 
Mateja Nadbath, Agencija Republike Slovenije za okolje

Uvod

Na začetku leta 2018 potekajo meteorološka 
opazovanja1  v državni mreži meteoroloških postaj 
na 175 postajah z opazovalci in 172 samodejnih 
postajah. Zaradi velike podnebne pestrosti je vsaka 
meteorološka postaja zelo dobrodošla in prispeva k 
boljšemu poznavanju in razumevanju podnebja. Za 
Slovenijo je značilna velika podnebna pestrost, saj se 
na zelo majhnem območju izmenjujejo in prepletajo 
trije zelo različni podnebni tipi: submediteranski, 
alpski in celinski tip podnebja. 

Struktura meteoroloških postaj

Od klasičnih2  je največ padavinskih postaj, 152, 18 
je podnebnih, dve sta postaji 1. reda in  štiri postaje 
na letališčih. Po uspešno zaključeni posodobitvi 
mreže postaj v okviru projekta BOBER, ima Agencija 
Republike Slovenije za okolje (ARSO) poleg klasičnih 
še 121 meteoroloških samodejnih postaj in 51 
hidroloških in ekoloških postaj, na katerih merimo 
tudi nekatere meteorološke spremenljivke. Vreme po 
Sloveniji spremljano na 309 različnih krajih; v nekaj 
primerih sta namreč klasična in samodejna postaja v 
istem kraju in delujeta vzporedno. 

1 Izraz meteorološko opazovanje pomeni tako merjenje 
meteorološke spremenljivke z instrumenti kot njeno opazovanje, kar 
opazovalec zazna z vidom in sluhom (megla, grmenje, bliskanje...).
2 Klasična meteorološka postaja je postaja z opazovalci; imeno-
vana tudi ročna postaja.

Število postaj po njihovih vrstah (slika 1) nakazuje 
na spremembo v načinu opazovanja vremena. Smo v 
prehodnem obdobju, ko počasi a vztrajno prehajamo 
na samodejne postaje. Samodejna postaja pogosto 
nadomesti opazovalca, ko ta preneha z opazovanji. 
Število samodejnih postaj narašča, od prve samodejne 
meteorološke postaje, ki je bila postavljena decembra 
1989 v Mariboru, do današnjih 121. S samodejne 
postaje v Mariboru bomo letos imeli tridesetletni niz 
podatkov, kolikor jih potrebujemo pri analizi podnebja 
za primerjalno povprečje.

Leta 2017 so na postajah prvega reda, Murska 
Sobota, Celje Medlog, Šmartno pri Slovenj Gradcu, 
Novo mesto, Bilje in Rateče, profesionalne opazovalce 
zamenjali prostovoljni, ki opravljajo opazovanja zjutraj, 
večino podatkov o vremenu pa je s teh krajev sedaj s 
samodejne postaje. Profesionalni opazovalci so ostali 
še na Kredarici, v Ljubljani in na letališčih Jožeta 
Pučnika Ljubljana, Edvarda Rusjana Maribor, Cerklje 
in Portorož. Na vseh ostalih postajah, podnebnih 
in padavinskih, opazovanja opravljajo prostovoljni 
meteorološki opazovalci.

Velike zasluge za dolge nize podnebnih podatkov v 
Sloveniji gredo meteorološkim opazovalcem, ki vestno 
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Slika 1. Število postaj z meritvami 
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vrstah in letih 
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in vztrajno vsak dan opazujejo vreme in ga beležijo, 
mnogi med njimi po več desetletij. Delo opazovalca na 
postaji 1. reda in na letališču je, da opravlja meritve 
vsako uro med prisotnostjo na postaji, atmosferske 
pojave pa opazuje in beleži tudi med opazovalnimi 
termini. Na podnebni postaji opazovalec opravlja 
nekatere meritve trikrat dnevno, ob 7., 14. in 21. uri 
po krajevnem času, vremenske pojave pa opazuje in 
beleži neprekinjeno. Z opazovanji pojavov je podobno 
tudi na padavinski postaji, meritve pa opazovalec 
opravi ob 7. uri, razen ob močnih nalivih, ko ima še 
izredne meritve.

Zgodovina meteoroloških postaj

Število postaj z opazovalci upada. Največ jih je 
bilo v obdobju šestdesetih in sedemdesetih let, ko 

jih je bilo čez 350; v toliko krajih po Sloveniji smo 
tedaj tudi opazovali vreme. Prve podatke s tovrstnih 
postaj imamo v našem arhivu od leta 1818, ko je 
z opazovanji začel profesor Friedrich Anton Frank v 
Ljubljani (slika 2). Sistematično in organizirano so 
meteorološka opazovanja v Sloveniji stekla leta 1850, 
kmalu potem, ko so v takratni Avstro-Ogrski ustanovili 
Centralni zavod za meteorologijo in Zemeljski 
magnetizem (Central-Anstalt für Meteorologie und 
Erdmagnetismus). Nizi podatkov s tovrstnih postaj 
so dolgi, marsikdaj 100 let in več, za Ljubljano 
denimo 200 let. V vseh teh letih se je nabralo 
ogromno podatkov o podnebju Slovenije. ARSO je 
zato upravičeno ponosen na bogat arhiv podnebnih 
podatkov, ki je del zgodovinske in kulturne dediščine 
naroda. Samo s postaj z opazovalci imamo dovolj 
dolge nize podatkov za analizo podnebja.

Slika 2. Izsek iz časopisa Intellignz-Blatt zur Laibacher Zeitung Nro. 7 z objavo vremenskih podatkov za dneve od 15. do 21. 
januarja 1818. Za vsak dan so objavljeni jutranji, opoldanski in večerni izmerki. Zračni tlak (Barometer) je zapisan v dunajskih 
colah (Z) in linijah (L) 1, temperatura zraka (Thermometer) v stopinjha Reaumur2 , za izmerke zračne vlage (Hygrometer) pa ne 
vemo zagotovo v katerih enotah so zapisani (arhiv ARSO).

1 Dunajska cola (oznaka Z ali ‘’) = 12 linij = 26,340 053 mm, dunajska linija (oznaka L ali ‘’’) = 12 Punkte = 2,195 004 mm, Punkt (oznaka P) 
= 182,917037 µm
2 Reaumur (oznaka °Re ali °r) T (°C) = T (°R) × 5/4, ledišče vode je pri 0 °r, vrelišče pa pri 80 °r

Slika 3. Padavinska postaja Davča, 
september 1999 (Foto: arhiv ARSO).  
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Postaje z dolgimi nizi in njihovi opazovalci

Pri prostovoljnih meteoroloških opazovalcih je veliko 
primerov, ko so se z opazovanji seznanili vsi v družini, 
saj je za tovrstno »stalno pripravljenost» potreben 
namestnik; s tem opazovanja prehajajo iz roda v rod. 

Kar 96 je delujočih postaj, na katerih več rodov iste 
družine vrši meteorološka opazovanja 30 let ali dlje. 
Najdlje, kar 92 let opravljajo meteorološka opazovanja 
pri družini Prezelj v Davči, to je od leta 1925, ko 
so postajo prvič postavili v tem kraju. Od začetka 
delovanja padavinske postaje opazovanja opravljajo 
tudi pri družini Dolinar v Lučinah, to je že 91 let. Prav 
veliko ne zaostaja družina Šneler na Sinjem Vrhu z 89 
leti opazovanj, 88 let opazovanja opravljajo pri družini 
Rojc na Hribu v Loškem Potoku in družini Markelj v 
Zgornji Sorici, v Logatcu je postaja pri družini Meze 
87 let, v Železnikih pri družini Reya 86 let, v Kranjski 
Gori pri družini Žerjav 85 let in v Srednji Bistrici pri 
Lebarjevih 83 let.

Podobno kot v Davči in Lučinah, kjer je postaja od 
svoje ustanovitve pri isti družini, je med delujočimi 
postajami, ki delujejo že 30 let, še osem takšnih 

Slika 4. Izsek mesečnega poročila s postaje 
Davča za maj 1944. Davča je bila takrat 
postaja Velikonemškega  rajha, zato je 
obrazec v nemščini. Poleg osnovnih podatkov 
o postaji in podatkov o vremenu pa je tudi 
zabeležka o poletnem času (Sommerzeit). Že 
med drugo svetovno vojno so premikali ure  
(arhiv ARSO).

(preglednica 1). To so postaje na Jeronimu (s 66 leti 
opazovanj), Javorniškem Rovtu (65 let), Pustih Ložicah 
(64 let), v Opatjem selu (62 let), Slapu (49 let), 
Dobrniču (34 let), Zdenski vasi (34 let) in Čemšeniku 
(30 let).   

Velja izpostaviti tudi družine, ki so v preteklosti dlje 
od 30 let opazovale na še delujočih postajah. Družina 
Škvarča je na Vrhniki vreme spremljala 78 let, 63 
let je to delo opravljala družina Kurnik iz Koprivne, 
60 let pa družina Žitnik iz Črne vasi, v Podkraju je 
padavinsko postajo imela družina Kobal 54 let, v 
Hotedršici pa 53 let družina Nagode. Vsega skupaj 
je 32 takih družin. Zagotovo je bilo na postajah, ki so 
prenehale z opazovanji, takšnih družin še več.

Na nekaterih postajah najdemo več družin, ki so 
vztrajale z opazovanji po več desetletij. Tako sta po 
dve družini več kot 30 let opazovali v Cirkulanah, 
Kadrencih, Kneških Ravnah, Morskem, Planini pod 
Golico, Ribnici na Pohorju, Solčavi, Šalovcih, na Vučji 
Gomili in Žusmu.

Po naših evidencah je delo prostovoljnega 
meteorološkega opazovalca najdlje opravljal Ivan 

Slika 5. Padavinska postaja Lučine, maj 
2007 (Foto: arhiv ARSO).  
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Slika 6. Skica padavinske postaje v Lučinah iz leta 1937 s podpisom opazovalca (arhiv ARSO).

Prezelj na postaji v Davči, kar 70 let. Sledi mu 
Ivan Pader iz Vojnika z 68 leti opazovanj, 61 let že 
opazujeta Filip Dolinar iz Lučin in Franc Škrabec 
iz Nove vasi na Blokah. V Sevnem Marija Vidgaj 
vreme opazuje 58 let, 55 let pa Vida Rošelj s Fužine, 
ravno tako dolgo je bil opazovalec tudi Ivan Dragar 
s Pokojišča. Po 54 let so bili prostovoljni opazovalci 
Elizabeta Praznik iz Kotelj, Anton Kobal iz Podkraja in 
Anton Trstenjak iz Starš. 53 let so spremljali vreme 
Pavel Nagode iz Hotedršice, Neža Kalamar s postaje 
Martinje, Hugo Jesensky iz Podbrda in Ivan Skvarča z 
Vrhnike. Zadnja s seznama opazovalcev, ki so delali 
vsaj 50 let je Tončka Praznik, na Remšniku je bila 
opazovalka 52 let. Na seznam opazovalcev, ki so 
opazovanja opravljali 30 let, je danes vsega skupaj 
99 opazovalcev, vendar seznam ni popoln, ker z 
raziskovanjem zgodovine postaj še vedno najdemo 
kakšne nove podatke. 

Številni opazovalci so s svojim delom zbrali obsežen 
arhiv podnebnih podatkov. Večina tega gradiva je za 
obdobje pred letom 1961 še vedno le na papirju. Za 
lažjo uporabo in njegovo zaščito ga je potrebno še 
digitalizirati. Vsi podnebni podatki od leta 1961 do 
danes so v digitalni bazi podatkov in so osnova za 
analize podnebja. Poznavanje podnebja je pomembno, 
saj vpliva na mnoga področja človekove dejavnosti: 
kmetijstvo, energetiko, gradbeništvo, promet, 
turizem...Vplive podnebja čutimo v našem vsakdanu, 
za kakršnokoli načrtovanje ukrepov in prilagoditev 
družbe in njene dejavnosti na spremenljivo podnebje 
potrebujemo kakovostne podatke o podnebju. 
Podatki s klasičnih postaj so kakovostni, dolgi in v 
gosti mreži postaj; ti podatki so bili osnova za analizo 
podnebja Slovenije v obdobju 1961–2011, ki je bila 
objavljena v publikaciji »Podnebna spremenljivost 
Slovenije v obdobju 1961–2011«. 
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Sto let od ustanovitve Zavoda za                  
meteorologijo in geodinamiko v Ljubljani 
Jože Rakovec

Uvod

Ko je po koncu 1. svetovne vojne razpadla Avstro-
ogrska monarhija, je Osrednjemu zavodu za 
meteorologijo in geodinamiko na Dunaju (ZAMG) 
prenehala formalna odgovornost za meteorologijo 
na Slovenskem. Torej je bilo potrebno kar na hitro 
poskrbeti, da se dejavnost v novi Državi Slovencev, 
Hrvatov in Srbov nadaljuje. Poverjenik Narodne vlade 
SHS za uk in bogočastje dr. Karel Verstovšek je dokaj 
hitro ukrepal in 4. marca leta 1919 izdal dr. Franu 
Čadežu tudi formalni akt glede meteorologije. Ime 
Zavod za meteorologijo in geodinamiko (ZMG) v njem 
sicer ni omenjeno, vsebinsko pa gre zanj.

Obenem so se tudi takoj po razpadu monarhije 
pričele pobude za ustanovitev univerze v Ljubljani. 
Tako je bila že 23. novembra 1918. leta ustanovljena 
Vseučiliška komisija (VK) z idejo ustanoviti slovensko 
univerzo in že tri dni zatem, 26. nov. 1918 je bil pri 
telesu Narodnega sveta (Države SHS) sestavljen 
spisek njenih možnih učiteljev – predvsem »sposobnih 
za takojšnjo habilitacijo« (Mikuž 1969, Arhiv UL1). Med 
24 takimi je bil tudi Novomeščan Ferdinand Seidl (Iv. 
Rakovec 1943). Verjetno je bil on tisti, na katerega je 
računala iniciativna skupina za Tehniško fakulteto, ki 
je 30. maja 1919 v spisek predvidenih učiteljev na tej 
fakulteti zapisala tudi potrebo po honorarnem docentu 
za Meteorologijo/Klimatologijo.

Izteklo se je tako, da sta se obe pobudi združili s tem, 
da je minister prosvete Kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev z odlokom V.N. Br. 4080 dne 25. nov. 1921 
Zavod za meteorologijo in geodinamiko v Ljubljani 
postavil pod upravo Univerze in zanj konkretno poveril 
tedanjega profesorja geografije na Filozofski fakulteti. 

ZMG je do leta 1947 skrbel za operativno 
meteorologijo na slovenskem. O tem so sicer pisali že 
drugi, a ker so postali znani še nekateri novi originalni 
dokumenti, je vredno vse skupaj še enkrat opisati. Tu 
se omejimo samo na obdobje do leta 1950, ko je ZMG 
prenehal obstajati. V tem prispevku je torej opisano, 
kako je nastal ZMG in kako so na Univerzi v Ljubljani 
že od samih zečetkov predvideli tudi meteorologijo, 
kako je ZMG skrbel za meteorološke meritve, 
obdelavo podatkov ter za raziskave v meteorologiji, 
kako se je razvijal pouk raznih meteoroloških vsebin 
v okviru ZMG do leta 1950, ko je bila ustanovljena 
Katedra za meteorologijo na Matematično-fizikalnem 
oddelku takrat na novo organizirane Prirodoslovno-

matematične fakultete Univerze v Ljubljani (UL). 
Nadaljnji razvoj študija in raziskovalno delo na univerzi 
po letu 1950 sta opisana v Zborniku UL FMF ob 
stoletnici Univerze v Ljubljani (Rakovec 2019). Zato tu 
omenimo samo, da je od tedaj do danes (poleti 2018) 
na tem študiju diplomiralo okrog 120 študentov, 14 jih 
je doseglo znanstveni magisterij, doktotrat znanosti pa 
14.

Operativna meteorologija deluje danes v Agenciji za 
okolje Republike Slovenije (ARSO), pred tem pa v 
Hidrometeorolškem zavodu Slovenije (HMZ).  Študij 
meteorologije je v Sloveniji dandanes na Fakulteti 
za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, razna 
predavanja iz meteorologije in sorodnih vsebin pa 
so na UL še na Biotehniški fakulteti (agronomija, 
gozdarstvo), Fakulteti za strojništvo (letalstvo), 
Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (hidrologija), 
Filozofki fakulteti (geografija), na Zdravstveni fakulteti 
(sanitarno inženirstvo) in na doktorskem študiju 
Varstva okolja. Meteorološke vsebine predavajo tudi 
na Univerzi v Mariboru (tehniško varstvo okolja) in na 
Univerzi v Novi Gorici (okolje). Kogar to bolj zanima, 
naj o meteorologiji na Biotehniški fakulteti prebere 
npr. opis Hočevar in Kajfež-Bogataj (2004).

O Zavodu za meteorologijo in geodinamiko (ZMG) 
je torej pisalo že več avtorjev (npr. Pučnik 1980, 
Borko 1989, Petkovšek 1992 in še nekateri). Borko 
je npr. natančno pregledal, uredil in popisal arhiv 
ZMG-ja  (Borko 1989). Ob tem moramo žal opozoriti, 
da izgleda, da je originalni arhiv ZMG, ki ga g. Miran 
Borko predal v hrambo Hidrometeorološkemu zavodu, 
ta zavod (ali pa morda njegova naslednica ARSO) 
nekam založil ali celo izgubil. Upajmo, da je samo 
založen!

Zamisli o meteorologiji ob ustanavljanju 
Univerze

Ker so dokumenti o meteorologiji na univerzi 
zgodnjejši od tistih o ZMG, začnimo s pobudami o 
meteorologiji na Univerzi. Omenili smo že, da je bila 
23. novembra 1918 – manj kot mesec po tem, ko 
je razpadla Avstro-ogrska monarhija – ustanovljena 
Vseučiliška komisija (VK) z idejo ustanoviti slovensko 
univerzo in že tri dni zatem, 26. nov. 1918 je bil pri 
telesu Narodnega sveta (Države SHS) sestavljen 
spisek njenih možnih učiteljev – med njimi je bil tudi 
Ferdinand Seidl, po študiju v Gradcu naravoslovec, 
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matematik in fizik, sicer pa ob začetku svoje 
znanstvene poti predvsem meteorolog, potem bolj 
seizmolog in kasneje geolog (Iv. Rakovec 1943). 
Pol leta kasneje, 30. maja 1919, je podkomisija VK za 
tehniško fakulteto, ki je že pred formalno ustanovitvijo 
univerze pripravljala prvi nekajmesečni tečaj 
(»skrajšani prvi letnik« še pred začetkom jeseni tega 
leta) o čemer pričata dva tukaj priložena  dokumenta 
(Arhiv RS 100 in Arhiv UL2). V prvem (dve strani dolg 
dokument) predlaga predmete za študij na tehniški 
fakulteti (v ustanavljanju), in sicer 22 predmetov, med 
njimi tudi meteorologijo/klimatologijo s privatnim 
docentom ter s po dvema urama predavanj. V 
drugem dokumentu z istim datumom (šest strani 

dolg dokument) pa konkretno za prvo šolsko leto (za 
čas od 1. jul. 1919 do 30. jun. 1920) tega predmeta 
ne navaja, kar verjetno pomeni, da meteorologija ni 
bila predvidena za prvo leto izvedbe – morda tudi 
zato, ker ni bilo še jasno, kdo bi to poučeval (glej 
nadaljevanje). Še tole: V Arhivu RS sta v originalu 
dokumenta AS 100 2/1/1-818 Meteorologija/
Klimatologija tudi na rahlo prečrtana (kar se na kopiji 
v Arhivu UL ne vidi in na priloženi sliki  komaj opazi). 
To morda lahko razumemo, kot da se prvo leto ne bo 
izvajala. Vendar to ni edina razlika med dokumentoma 
2/1/1-818 in 2/1/2-781 – za dejansko izvedbo je bilo 
tudi za marsikak drug predmet predlagano manjše 
število profesorjev, docentov in asistentov, toda več 
pomožnega osebja.

Sliki 1. Predlog predmetov na Tehniški fakulteti (levo, list 818) in predlog za izvedbo v šolskem letu 1919 za prva dva semestra 
od Velike noči do jeseni (desno, list 781); oboje 30. maja 1919 (Arhiv RS 100: Vseučiliška komisija, 2/1/1-818 in 2/1/2-781, s 
pisnim dovoljenjem; kopiji tudi v Arhivu UL2)
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V tistem času je meteorologijo na slovenskem 
najbolje poznal in razumel Ferdinand Seidl, ki je v 
Gradcu doštudiral prirodopis, matematiko in fiziko. 
Leta 1884 je objavil prvi, na sodobnih spoznanjih 
meteorologije zasnovan članek napisan v slovenščini: 
Napovedovanje vremena na znanstveni podlagi (Seidl 
1894). V njem razloži osnove sinoptične metode na 
podlagi istočasnih opazovanj, pomen polja zračnega 
tlaka ter vpliv vrtenje Zemlje na vetrove (Coriolisov 
efekt) ter premeščanje vremenskih sistemov pretežno 

od zahoda proti vzhodu. V tem članku pohvali 
tudi dunajski Osrednji zavod za meteorologijo in 
magnetizem Zemlje - ZAME, ustanovljen leta 1851, ki 
je skrbel za meteorološko službo, vključno s širjenjem 
mreže merilnih in opazovalnih meteoroloških postaj, 
češ, da je leta 1875 za avstrijski del monarhije »izrekel 
83,9 popolnoma in 11,2 deloma resničnih napovedi 
vremena izmed 100« (a ni navedeno, po katerih 
kriterijih so dobljene te – za tiste čase zelo ugodne – 
ocene).

Sliki 2. Ferdinand Seidl, Napovedovanje vremena na znanstveni podlagi. (Iz Ljubljanskega lista  15.04.1894, https://www.dlib.
si), levo začetek članka, desno stolpec, v katerem pojasnjuje vpliv vrtenja Zemlje (Coriolisov efekt) na vetrove.

Leta 1898 je Seidl v dunajskem Meteorologische 
Zetrischrift objavil opis Luftwellen bei Bora im Golfe 
von Triest (Seidl 1898), v katerem opisuje, kako je od 
Miramara videl, da ob burji valuje slika grebenov na 
vzhodni in južni strani Tržaškega zaliva. Za razlago 
pojava se sklicuje na razlago valov na meji dveh 
različno gostih zračnih mas: »Lahko bi poskusili 
razložiti opazovano valovno gibanje kot Helmholtzov 
primer za valovanje v zraku.« Pri tem pa kljub pravilni 
osnovni ugotovitvi, da svetlobni žarki potujejo skozi 
valujočo zračno maso (»Indem die Lichtstrahlen … in 
Wellenbewegung befindliche Luftmasse passirten…«), 
naredi na koncu vseeno nekaj napačnih sklepov (glej 
npr. Petkovšek 1992). 

Tretja objava, ki jo je vredno omeniti, pa je zelo znana 
Klima Kranjske (napisana v nemščini: Das Klima 
von Krain, Seidl 1892-1902). Opis klime Kranjske je 
izhajal postopoma od leta 1891 do 1902, potem pa 
še kot posebni odtis z naslovnim listom, kazalom in 
samostojno paginacijo – skupaj 649 strani.

Te, pa tudi druge njegove meteorološke objave (Iv. 
Rakovec 1943) pričajo, da je bil Ferdinand Seidl z 
novimi spoznanji na tekočem in bi bil ustrezen učitelj 
na področju meteorologije. To ga je pri pripravljalcih 
predloga za slovensko univerzo – ob vseh njegovih 
drugih seizmoloških, meteoroloških, geoloških, 
botaničnih dosežkih in objavah (kakih sto razprav, 
člankov in knjig) – že ob prvih pripravah 26. nov. 
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Slika 3. Ferdinand Seidl, naravoslovec, fizik, matematik, 
meteorolog, seizmolog in geolog, (1856-1942). 
Iz https://www.dlib.si

1918 kvalificiralo za možnega učitelja na novi 
univerzi. Kvalificiran je bil za geologijo – za učitelja 
meteorologije pa je bil pravzaprav edini kvalificiran 
prav dr. Ferdinand Seidl. 

A kot pove Iv. Rakovec (1967): učitelj meteorologije 
ni postal, ker 1) je bil predviden za geologijo in 2) 
»velika skromnost in bolehnost, ki je z leti nastopala, 
pa sta mu svetovali, da se vabilu ni odzval«. No, 
tako zelo bolehen vseeno ni bil, saj je kasneje, leta 
1926, sprejel vabilo za sodelovanje pri Geološko-
paleontološkem inštitutu Univerze ter bil leta 1940  
izvoljen v slovensko Akademijo znanosti in umetnosti. 

Ali je bil Seidl bolj meteorolog, ali bolj seizmolog, ali 
pa morda geolog? Po njegovi bibliografiji (Iv. Rakovec 
1943) sodeč, je bil sprva predvsem meteorolog. Ko pa 
je leta 1895 postal poročevalec za potrese, so začele 
prevladovati seizmološke objave in poročila – a ne 
izključno te; npr. že omenjeni opis v v dunajskem Met. 
Z. ali pa po prvi svetovni vojni objavljena razprava o 
dinarskogorskem fenu (v treh nadaljevanjih) itd.

Ustanovitev Zavoda za meteorologijo in 
geodinamiko - ZMG

Ob prelomnem času po prvi svetovni vojni je za 
meteorološko dejavnost za ozemlje nove države 
prenehal skrbeti Osrednji zavod za meteorologijo 
in geodinamiko (OZMG oz. po nemško ZAMG) na 
Dunaju in kar na hitro je bilo potrebno poskrbeti, 

da se dejavnost v novi državi nadaljuje. Tako se je 
ljubljanska meteorološka opazovalnica preoblikovala 
v Zavod za meteorologijo in geodinamiko (ZMG) 
in prevzela naloge dunajskega Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik ZAMG (dunajski 
zavod se je leta 1904 preimenoval iz ZAME – E za 
Erdmagnetismus v ZAMG – G za Geodynamik in tako 
se imenuje še danes). Pučnik (1980) poudarja velike 
Seidlove zasluge za ljubljanski ZMG, toda Miran Borko 
(1989, rokopis) ni nikjer našel navedbe o tem, da je 
prav Seidl vzpostavil ZMG. Po drugi strani pa bi bilo to 
možno, glede na to, da je bil Seidl že od 1895 pa do 
1915 poročevalec za potrese Dunajski potresoslovni 
komisiji (Iv. Rakovec 1967). Ob pripravi tega opisa 
pa so »prišli na dan« še novi dokumenti iz osebnega 
arhiva prof. FMF Andreja Čadeža.

Da je bil dr. Fran Čadež vodja ljubljanskega ZMG 
vsaj od marca 1919 do decembra 1921 dokazuje 
več dokumentov - tudi dva dokumenta iz osebnega 
arhiva prof. Andreja Čadeža. F. Čadež je študiral fiziko 
na dunajski univerzi in opravil rigoroze 1906. Leta 
1907 je postal sodelavec (asistent) dunajskega ZAMG 
a postal tudi že 1. oktobra 1907 suplent na II. drž. 
Gimnaziji v Ljubljani (kasneje v Kopru, Gorici, Idriji 
in še kasneje na realki v Ljubljani). (Arhiv A. Čadež, 
Slovenec 1907 - dosegljivo na Digitalni knjižnici 
Slovenije – dlib, na Wikipediji,…) 

Prvi dopis Franu Čadežu v zvezi z ZMG je od 
Poverjeništva za uk in bogočastje v Ljubljani št. 1106 
z dne 4. marca 1919 in je nekak »akt o ustanovitvi«, ki 
jemlje pod državno nadzorstvo ves inventar potresne 
opazovalnice in brezžične postaje (kjer naj bi bila 
tudi meteorološka opazovalnica) v Ljubljani in zanj 
pooblašča dr. Frana Čadeža, profesorja na realki. 
Podpisan je Dr. Karel Verstovšek (poverjenik za uk 
in bogočastje Narodne vlade v Ljubljani – to je v 
tistem prehodnem času pomenilo »minister«). Res ni 
omenjeno ime ZMG, vsebinsko pa gre zanj.

Slika 4. Dr. Fran 
Čadež (1882-
1945), prvi 
vodja Zavoda za 
meteorologijo in 
geodinamiko v 
Ljubljani iz https:
//sl.wikipedia.org/
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Drugi dokumenti so iz decembra 1921, ko je ZGM 
prešel na UL. Decembra – 10. in 19. decembra 1921 
sta bila sestavljena zapisnika o predaji ZMG Gavazziju 
oz. Univerzi v Ljubljani (Borkov popis Arhiva ZMG, 
1989) ter spet iz arhiva A. Čadeža dokument od 22. 
decembra 1921, ki pove, da je minister prosvete z 
odlokom V.N. Br. 4080 dne 25. nov. 1921 Zavod za 
meteorologijo in geodinamiko v Ljubljani postavil pod 
upravo univerze in zanj konkretno poverja tedanjega 
profesorju geografije na filozofski fakulteti, prof. F. 
Čadežu pa ponovno nalaga polno učno obveznost na 
realki (Arhiv A. Čadež). (Podoben odlok je bil tri četrt 
leta prej – sedmega februarja 1921 – izdan glede 
makroseizmične službe, za katero je skrbel Seidl. 
O tem Seidl 10. oktobra 1922 piše Gavazziju – z 
domnevo, kdo je iniciator in s hvaležnostjo Čadežu, da 
je ta odlok zadrževal (Borko 1989 str. 72).) Posredni 
viri (Pučnik 1980, Petkovšek 1969) sicer navajajo, 
da naj bi ZMG prešel na Univerzo že leta 1920, a 
po dokumentih (Borkov popis Arhiva ZMG in Arhiv 
A. Čadež) je bil ministrski sklep o tem izdan 25. 
novembra 1921, predaja UL oz. prof. Gavazziju pa 
decembra 1921.

Do sedaj so menili (Pučnik 1980), da si je ime ZMG 
izmislil F. Čadež. Sodeč po pismih prof. Mohorovičića 
v Ljubljano (tudi on je bil najprej meteorolog in potem 
seizmolog), pa je prav možno, da je to ime vzpodbudil 
Mohorovičić, saj je dober teden pred Verstovškovo 
zadolžitvijo Čadeža (25. februarja 1919) namreč kot 
vodja zagrebškega Kraljevskega zemaljskega ZMG 
napisal pismo sorodnemu ljubljanskemu zavodu in 
ga naslovil na ljubljanski ZMG (po navedbi M. Borka 
dokument 1 v mapi V v Arhivu ZMG). Ime za zagrebški 
Kr. Zem. ZMG – po analogiji z dunajskim ZAMG 
– je nastalo leta 1911, ko se je tako preimenoval 
prejšnji zagrebški meteorološki observatorij (Penzar 
in Sijerković 2014). Ime se je očitno »prijelo« tudi za 
ljubljanski zavod. 

Fran Čadež pa je tudi po predaji ZMG Univerzi 
še naprej izkazoval zanimanje za meteorologijo: 
tako je npr. leta 1927 v Avstriji patentiral svoj 
barometer (Luftdruckmesser) in leta 1931 v 
nemškem Reichu merilnik sprememb zračnega tlaka 
(Luftdruckänderungsmesser) (Arhiv A. Čadež), za 
pojave v ozračju pa navdušil tudi enega od sinov – 
kasnejšega prof. dr. Marjana Čadeža.

Sliki 5. Dokumenta, ki ju je prejel dr. Fran Čadež v zvezi z Zavodom za meteorologijo in geodinamiko v letih 1919 (levo) in 1921 
(desno) (Arhiv A. Čadeža)
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To pomeni, da je sicer možno, da bi Ferdinand Seidl 
sodeloval pri ustanavljanju ZMG, toda za meteorološka 
in seizmološka opazovanja je morda skrbel kvečjemu 
kakega pol leta – od razpada monarhije oktobra 1918 
do marca 1919, ko ZMG prevzame prof. Fran Čadež. 
Vsekakor pa obstaja veliko korespondence, ki kaže na 
tesno in uspešno sodelovanje Seidla z ZMG.

ZMG in meteorologija na UL v okviru 
geografije

Meteorologija kljub načrtom Tehniške fakultete ni bila 
vključeno vanjo – morda tudi zato, ker (brez Seidla) 
ni bilo primernega učitelja. Pučnik (1980) navaja, da 
naj bi vključitev v Filozofsko fakulteto predlagal prav 
Seidl, kar Petkovšek (1992) ocenjuje kot “nehote 
povzročeno znatno škodo in zaostanek razvoja te 
stroke…”. Ker Ferdinand Seidl kot naravoslovno 
ter matematično in fizikalno izobražen strokovnjak 
ni postal učitelj, je bila v prvih letih nove univerze 
meteorologija bolj opisna, kot bi bila ob njegovem 
morebitnem sodelovanju. Tudi večina slovenskih 
meteoroloških opazovalnic ni obstala v ZMG, temveč 
je skoraj vse prevzel Hidrografski oddelek Generalne 
inšpekcije voda v Ljubljani. ZGM-ju so ostale zgolj štiri: 
Ljubljana, Celje, Maribor in Novo mesto (Pučnik 1980). 
Koroške, primorske in del notranjskih opazovalnic pa 
so tako ali tako pristale v drugih državah.

Prof. Arturja Gavazzija so po Seidlovi odklonitvi 
povabili v novo Univerzo, ki je bila s petimi fakultetami 
potem 17. julija 1919 uradno ustanovljena na 
zasedanju v Beogradu s sklepom »začasnega 
narodnega predstavništva«. Gavazzi je bil od že leta 
1911 profesor na zagrebški univerzi. Ukvarjal se je 
s fizično geografijo, predvsem s hidro(geo)grafijo, 
limnologijo in oceanografijo, z geomorfologijo in 
morfometrijo, pa tudi z meteorologijo in klimatologijo 
(FF UL 1999). Na Hrvaškem je prvi začel s 
sistematičnim raziskovanjem sile teže in bil je eden od 
začetnikov oceanografskih raziskav v Jadranu (Orlić 
1985). Na ljubljanski univerzi je ustanovil Geografski 
inštitut in vodil v univerzo vključeni že omenjeni ZMG. 
ZMG imel poleg meteoroloških tudi seizmološko 
postajo. Gavazzi je ustanovil 7 meteoroloških postaj I. 
reda in povečal število vseh na 228 in je torej vestno 
skrbel za merilne in opazovalne postaje, sicer pa 
je klimatologijo predaval samo enkrat, v zimskem 
semestru 1920/21 (UL 1932), potem pa nikoli več.

Gavazzi je objavil nekaj meteoroloških člankov; še 
najpomembnejši je verjetno članek Horizontalni 
raspored najvećih i najmanjih prosječnih mjesečnih 
množina padalina na Balkanskom poluotoku (Gavazzi 
1929), v katerem razlaga med drugim povezavo 
količine padavin z van Bebbrovimi prevladujočimi 
potmi ciklonov preko Jadrana in Balkana in 
regionalizacijo po mesecih za prevladujoče minimalne 
in maksimalne padavine.

Slika 6. Dr. Artur Gavazzi (1861-1944), Ilustrirani Slovenec 
ga predstavi kot profesorja na geografiji ter »znanega 
našega meteorologa«. Ilustrirani Slovenec, 05.07.1925 iz 
https://www.dlib.si. Avtor karikature je bil Maksim Gaspari, 
ki se je, kot navaja Revija Srp 78/88, podpisoval z znakom 
X.

Študij na filozofski fakulteti se je leta 1925 
preoblikoval. Fakulteta je 24. junija 1925 uvedla 
nov red za diplomske in doktorske izpite: A) glavni 
predmet, B) predmetno ali strokovno sorodne 
pomožne vsebine in C) splošno znanje vzporednih 
pomožnih predmetov (UL 1929). Na geografiji so 
ob tem uvedli dve smeri: »fizičnogeografsko« in 
»antropogeografsko« in »Nekateri mlajši študenti 
… smo že študirali po novih študijskih skupinah, 
prevzetih po vzorcu beograjske univerze« (Ilešič 1969). 
Pri prvi smeri se je geografija kot glavni predmet (»pod 
A«) vezala na geologijo (»pod B«) in na meteorologijo 
s fiziko (»pod C«). Tako je ostalo kar nekaj časa – kar 
je vidno npr. tudi iz ene od diplom (št. 138/1936, 
izdana 25. junija 1936). To pomeni, da se je že prof. 
Gavazzi zavedal, da je meteorologija pravzaprav 
dinamika in termodinamika ozračja in da se mora 
navezovati na fiziko. Gavazzi se je 1927 vrnil v Zagreb 
in na geografiji ga je nasledil kasnejši prof. Anton 
Melik, ki je kot docent prevzel geografijo leta 1928. 
Predaval je različne geografske predmete (UL 1943) 
in zato je »klimatologija lahko počakala« (Furlan 1990) 
– pred drugo vojno jo je tako predaval samo trikrat: 
v zimskem semestru 1930/31, poletnem semestru 
1963 in zimskem semestru 1939/40. Je pa leta 1935 
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izdal obsežno monografijo Slovenija in v njenem okviru 
obdelal tudi njeno klimo.

Prof. Oskar Reya je študiral geografijo in prirodoslovje 
v Ljubljani, zadnje tri semestre pa fizikalno geografijo 
in meteorologijo v Beogradu (Jevnikar (ur.) 1987). Bil 
je Gavazzijev asistent, ki pa ob Gavazzijevi vrnitvi v 
Zagreb še ni imel doktorata – doktoriral je pri njem v 
Zagrebu leta 1929 z disertacijo Letni tok temperature 
v Sloveniji. Po študiju je bil Reya torej fizikalni geograf, 
a je z doktoratom iz meteorološko-klimatološkega 
področja pridobil, skladno s tedanjimi študijskimi 
predpisi, naziv meteorologa.

Učitelj (kot privatni docent) je dr. Reya postal leta 
1933 in je predaval meteorološke elemente in 
dogajanja v ozračju. V zimskem semestru 1933/1934 
se v seznamih predavanj prvič pojavi področje 
Meteorologija (UL 1943) in privatni docent Reya je 
naveden kot učitelj. Strokovno se je Reya izpopolnjeval 
na univerzah v Berlinu, Münchnu in Parizu ter v 
planinskem observatoriju na Zugspitze. Po drugi 
svetovni vojni je bil leta 1947 izvoljen za izrednega 
profesorja za meteorologijo. Prvi v zgodovini slovenske 
meteorologije je uporabljal sinoptične karte, ki jih je 
po pošti dobival iz Dunaja, Novega Sada in Splita. 
Študij sinoptičnih kart so vključili tudi v študij rednih 
študentov meteorologije v okviru fizikalne geografije 
– študenti tehniških in drugih naravoslovnih smeri pa 
so njegova predavanja poslušali kot izbirna (Manohin 
1968). Tudi za študente splošne geografije v okviru 
zgodovinske skupine je prof. Anton Melik uvedel 
enosemestrske vaje v tolmačenju tekočih vremenskih 
pojavov s pomočjo sinoptičnih kart Zavoda za 
meteorologijo in geodinamiko.

ZMG je skrbel za meteorologijo na univerzi in za 
mrežo meteoroloških opazovalnic vse do leta 1947, 
ko so bili po drugi svetovni vojni v vsej Jugoslaviji 

Slika 7. Prof. Oskar Reya pri odčitavanju meteoroloških 
podatkov na ladji Rog med plovbo okrog sveta (osebni arhiv 
njegovega sina g. Jureta Reye).

ustanovljeni zvezni in republiški Hidrometeorološki 
zavodi (HMZ - imena so bila povzeta po sovjetskem 
načinu: zato ne »hidrološki« in »meteorološki«, temveč 
»hidrometeorološki«). Ti so prevzeli vso operativno 
meteorologijo. Malo za tem pa je meteorologija 
zapustila geografsko okrilje in leta 1950 je bil 
ustanovljen Meteorološki inštitut univerze – praktično 
brez inštrumentarija – razen knjižnice ni imel ničesar 
(Pučnik 1980).

Prof. Reya je največ objavljal v Geografskem vestniku 
(12 meteoroloških člankov), verjetno pa je njegovo 
najpomembnejše delo Padavine na Slovenskem 

Slika 8. Padavine na 
Slovenskem 1919-1939, 
iz (Reya 1940). Karta 
prikazuje razmere tudi 
preko meja tedanje 
Dravske banovine v 
Jugoslaviji. Na splošno je 
ta prostorska razporeditev 
padavin še danes veljavna.
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1919-1939 v Geografskem vestniku (Reya 1940; in 
Padavinska karta Slovenije kot samostojna publikacija 
iz leta 1946, 18 strani).

Prof. Oskar Reya se je še dosti bolj kot prof. Gavazzi 
zavedal, da mora meteorologija na univerzi temeljiti 
na fizikalnih zakonitostih in matematični obravnavi. 
Zato je 1950 ob reorganizaciji prvotne Filozofske 
fakultete na Prirodoslovno matematični fakulteti, na 
njenem Matematično fizikalnem oddelku vzpostavil 
Katedro za meteorologijo in samostojni meteorološki 
študij – približno pol je bilo matematike in fizike in 
približno pol specifičnih meteoroloških vsebin. Na ta 
študij se je prvo leto vpisalo 11 študentov in prvih pet 
je diplomiralo že leta 1954.

O tem študiju in o raziskovalnem delu na Katedri za 
meteorologijo so tudi že pisali razni avtorji (npr. Pučnik 
1980, Petkovšek 1969 in 1992), pa tudi Rakovec 
(2019).
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O nekaterih zakoreninjenih zmotnih razlagah 
vremenskih pojavov 
Gregor Vertačnik, Agencija Republike Slovenije za okolje

Uvod

Vreme sodi med vsakodnevne in za množično 
poslušalstvo zanimive teme. Večja pozornost je 
vremenu posvečena ob nenavadnih vremenskih 
dogodkih ali ob dinamičnem, burnem vremenskem 
dogajanju. Razvoj medijev je v zadnjih letih 
vremenoslovcem omogočil sprotno in bolj obširno 
komentiranje vremena. Na žalost so včasih 
strokovne razlage vremena in vremenskih pojavov 
netočne ali neprimerne, čeravno zvenijo logično 
ali zdravorazumsko. V prispevku bomo osvetlili tri 
primere, kjer bi bile lahko razlage vremenskega 
dogodka točnejše. Razlage smo ovrednotili s pomočjo 
statistične obdelave uradnih meteoroloških meritev v 
Sloveniji in tuje strokovne literature.

Pregretost ozračja in nevarnost toče

V povezavi s poletnimi nevihtami in neurji se v medijih 
občasno pojavlja izraz »pregretost ozračja«, ki se 
ponavadi povezuje z nastankom neviht, tudi močnejših 
neurij. Dva primera pojavljanja izraza v medijih:

Toča je malo verjetna, saj ni pregretosti ozračja. Nalivi 
so možni, kaj ekstremnega pa podatki ne kažejo.  

Trenutno vremenske karte kažejo, da naj bi že v 
soboto dopoldne začel pri tleh dotekati zrak s severne 
strani Alp, ki praviloma vsebuje manj vlage in ni tako 
vroč. Zato pregretost ozračja in s tem povezani pogoji 
za nastanek močnih predfrontalnih neviht ne bodo 
tako izraziti.

Oglejmo si, kaj kažejo znanstvene raziskave 
o nevihtnih neurjih in njihovih dejavnikih (npr. 
Markowski in  Richardson 2010; Púčik in sod. 2015). 
Nevihtna neurja so povezana z  nevihtnim oblakom – 
kumulonimbusom, ki sega skozi vse sloje troposfere, 
zanj pa so značilni močni vetrovi v navpični smeri. 
Osnovne sestavine za globoko konvekcijo, ki omogoči 
rast nevihtnega oblaka, so tri: zadostna količina 
vodne pare v prizemni plasti, pogojna nestabilnost 
ozračja v osrednjem delu troposfere in dvig zračne 
mase do višine proste konvekcije. Prvi dve sestavini 
sta potrebni za vzdrževanje konvekcije, zadnja za 
njeno vzpostavitev. Za dobro organizirano konvekcijo 
(supercelične nevihte, nevihtne linije) sodi med 
ključne dejavnike tudi izrazito vertikalno striženje 
vetra. Verjetnost za neurja (pojave, ki povzročajo 

škodo) narašča tako s povečevanjem vetrnega 
striženje kot s konvektivno razpoložljivo potencialno 
energijo (ang. CAPE, slika 1). Vendar pa se ugodne 
razmere za nastanek posameznega nevarnega 
vremenskega pojava (npr. toče, močnih sunkov vetra, 
naliva) med seboj znatno razlikujejo. Za nastanek 
debele toče morajo biti izpolnjeni štirje pogoji: močan 
nevihtni vzgornik, veliko območje podhlajenih kapljic 
v vzgorniku, dolgotrajno nahajanje zametkov toče 
v vzgorniku in počasno taljenje ob padanju toče 
(Vasquez 2015). Največja verjetnost za debelo točo 
nastopi ob hkratni veliki labilnosti ozračja in velikem 
striženju vetra – to so tudi razmere ugodne za 
nastanek superceličnih neviht (Púčik in sod. 2015).

Slika 1. Verjetnost močnih neurij v odvisnosti od konvektivne 
razpoložljive potencialne energije (na vodoravni osi in 
v enotah hitrosti, ki ustreza teoretično največji možni 
hitrosti dviganja zraka) in velikosti striženja vetra v debeli 
plasti (razliko med vektorjema hitrosti vetra pri tleh in 
šest kilometrov nad tlemi) na navpični osi. Od leve zgoraj 
proti desni spodaj si sledijo toča (debeline vsaj 2 cm), 
močni sunki vetra (vsaj 25 m/s), tornado in dež oziroma 
naliv, ki povzroči poplave. Črni črti znotraj grafikonov 
predstavljata aritmetični sredini obeh spremenljivk v vseh 
zajetih primerih. Izračuni temeljijo na podatkih vremenskih 
sondaž in poročil o neurjih nad srednjo Evropo. Vir: Púčik 
in sod., 2015 (povezava za download: https://journals.
ametsoc.org/na101/home/literatum/publisher/ams/
journals/content/mwre/2015/15200493-143.12/
mwr-d-15-0104.1/20151120/images/medium/mwr-d-15-
0104.1-f5.gif).
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Toča se v Sloveniji najpogosteje pojavlja, ko je po 
nižinah dnevna najvišja temperatura pod 30 °C, 
torej ne v najhujši vročini (Jarh 2015). Pogostost toče 
se glede na to spremenljivko med regijami znatno 
razlikuje; ponekod (npr. na Goriškem) je toča poleti 
pogostejša v sorazmerno svežem vremenu kot v 
vročem vremenu. Med verjetnimi vzroki za to je vpliv 
zračne mase na taljenje toče, ko pade iz oblaka na tla 
(Medmrežje 1). Tudi če v nevihtnem oblaku nastane 
toča, se lahko na poti do tal povsem stali – kar je 
bolj verjetno v toplem ali vlažnem kakor v suhem ali 
hladnem ozračju pri tleh.

Po vsem povedanem bi torej težko dejali, da je 
»pregretost ozračja« pomemben dejavnik za nastanek 
toče. Izraz namiguje, da se je ozračje pri tleh toliko 
segrelo, da je prišlo do nastanka neviht. Močno 
sončno obsevanje, ki vodi do »pregretosti ozračja«, je 
eden izmed prožilcev neviht, a za nevarnost toče so 
mnogo pomembnejši drugi dejavniki. 

Aprilsko nestanovitno vreme

V spomladanskem času, ko se ozračje od tal 
počasi ogreva, v višjih delih troposfere pa je še 
sorazmerno sveže, so plohe in nevihte vse pogostejše. 
Spremenljivost vremena je v posameznih dneh 
precejšnja, tako po padavinah, oblačnosti, vetru kot 
tudi temperaturi zraka. Tako lahko v kratkem obdobju 
nekaj dni zadiši tako po zimi kot po poletju. Odtod 
morda izraz za nestanovitno vreme kot »aprilsko 
nestanovitno« ali »aprilsko vreme«:

Ob koncu tedna bo vreme zelo primerno za vrtna 
opravila, že na začetku novega pa bo spet aprilsko 
nestanovitno. (Tvit ARSO, 5. april 2018)

Radarska slika kaže dogajanje s pogostimi plohami, 
tu in tam tudi zagrmi. Izgleda kot bolj aprilsko vreme. 
Ne še čisto obupati, bolj zimi primerne razmere se 
vračajo ponoči. (Tvit ARSO, 15. 12. 2017)

Slovar slovenskega knjižnega jezika pojem »aprilsko 
vreme« razlaga kot spremenljivo, nestalno vreme 
(Medmrežje 2). Bi lahko s številkami opredelili 
spremenljivost, nestalnost vremena? Vsekakor gre 
za pojem, ki je vezan na podnebje, saj naj bi bilo za 
april takšno vreme značilno. O spremenljivosti ali 
nestalnosti lahko govorimo pri vseh meteoroloških 
spremenljivkah (temperaturi zraka, padavinah, 
osončenosti, vetru itd.). Vprašamo se lahko, po 
kakšni vrsti spremenljivosti naj bi april izstopal? 
Vzemimo pod drobnogled nekaj statističnih kazalnikov 
za obdobje 1981–2010 in primerjajmo april s 
sosednjima mesecema na treh izbranih merilnih 
mestih (preglednica 1).

Preglednica 1. Povprečne vrednosti izbranih statističnih 
kazalnikov po mesecih meteorološke pomladi v obdobju 
1981–2010.

Ljubljana Bežigrad
Statistični kazalnik marec april maj
Povprečna razlika med dnevno najvišjo 
in najnižjo temperaturo  (°C) 9,6 10,4 11,2

Povprečna razlika najvišje temperature 
v dveh zaporednih dneh (°C) 2,6 2.8 2,6

Verjetnost za dnevne padavine >= 1 mm 0,26 0,34 0,33

Povprečna oblačnost ob 7. uri (SEČ) 
(desetine) 7,0 6,8 6,1

Povprečna oblačnost ob 14. uri (SEČ) 
(desetine) 6,3 6,6 6,2

Povprečna razlika trajanja sončnega 
obsevanja v zaporednih urah med 12. in 
16. uro (SEČ) (minute)

6,8 7,5 8,8

Murska Sobota
Statistični kazalnik marec april maj
Povprečna razlika med dnevno najvišjo 
in najnižjo temperaturo  (°C) 10,8 11,8 12,1

Povprečna razlika najvišje temperature 
v dveh zaporednih dneh (°C) 2,7 2.8 2,6

Verjetnost za dnevne padavine >= 1 mm 0,20 0,27 0,30

Povprečna oblačnost ob 7. uri (SEČ) 
(desetine) 6,6 6,0 5,5

Povprečna oblačnost ob 14. uri (SEČ) 
(desetine) 6,6 6,7 6,2

Povprečna razlika trajanja sončnega 
obsevanja v zaporednih urah med 12. in 
16. uro (SEČ) (minute)

7,6 7,5 8,1

Bilje pri Novi Gorici
Statistični kazalnik marec april maj
Povprečna razlika med dnevno najvišjo 
in najnižjo temperaturo  (°C) 10,8 11,2 11,7

Povprečna razlika najvišje temperature 
v dveh zaporednih dneh (°C) 2,2 2.1 2,0

Verjetnost za dnevne padavine >= 1 mm 0,22 0,31 0,29

Povprečna oblačnost ob 7. uri (SEČ) 
(desetine) 5,9 6,0 5,3

Povprečna oblačnost ob 14. uri (SEČ) 
(desetine) 5,7 6,1 5,5

Povprečna razlika trajanja sončnega 
obsevanja v zaporednih urah med 12. in 
16. uro (SEČ) (minute)

6,5 6,8 7,9

Zbrani statistični kazalci v splošnem ne kažejo, da 

bi april posebej močno odstopal od marca ali maja. 
Povprečna velikost dnevnega hoda temperature, kar 
običajno ustreza razliki med najnižjo temperaturo 
zjutraj in najvišjo popoldne, se spomladi postopno 
povečuje in dosežek višek poleti. Zaporedni dnevi so 
si po najvišji temperaturi zraka v vseh treh mesecih 
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 Daljša noč nedvomno pomeni daljše ohlajanje, a 
kako je s tem kvantitativno? Nočna ohladitev zraka 
oziroma temperaturni padec od najvišje do najnižje 
točke je poleg same dolžine trajanja ohlajanja – ki 
je nedvomno povezana z dolžino noči – odvisen tudi 
od hitrosti ohlajanja. Hitrost ohlajanja pa je odvisna 
od mnogih dejavnikov, na primer oblike površja, 
tal, temperature in vlažnosti zraka, hitrosti vetra 
itn. V znanstveni literaturi (glej npr. De Wekker in 
Whiteman 2006; Whiteman 2007; Kiefer in Zhong 
2011) najdemo podrobne opise nočnega ohlajanja, 
tako z vidika spreminjanja temperature kot energijske 
bilance in vseh pripadajočih dejavnikov.
  
S pomočjo uradnih meritev v Sloveniji lahko 
preverimo, kako velik je učinek podaljšanja noči 
ob koncu poletja. Za podlago smo vzeli povprečno 
večerno/nočno ohlajanje ob toplem oziroma vročem in 
lepem vremenu v treh obdobjih leta: prvi polovici julija 
(1./2.–14./15. julij), drugi polovici avgusta (16./17.¬–
30./31. avgust) in prvi polovici oktobra (1./2.–14./15. 
oktober). Dodatno smo za Ljubljano analizirali obdobje 
10./11.–24./25. april, ko je noč skoraj enako dolga 
kot v drugi polovici avgusta. Obdobja smo izbrali tako, 
da se medsebojno močno razlikujejo v dolžini dneva 
oziroma noči, oktobrsko in aprilsko obdobje pa glede 
na poletje močno odstopata tudi po temperaturi zraka.  
Zaradi primerljivosti oziroma uporabnosti statističnih 
zaključkov smo se omejili na dneve z značilnim, 
enakomernim padanjem temperature v večernem 
in nočnem času, brez opaznejših motenj zaradi 
splošnega vetra v ozračju in oblačnosti. Iz analize 
smo izločili skrajno vroče in sorazmerno sveže dni, saj 
nas zanima splošna veljavnost prej omenjene izjave. 
Tako smo subjektivno izbrali dneve oziroma noči, 
ki zadoščajo naštetim pogojem, in sicer v obdobju 
2012–2017 na petih merilnih mestih z različnim 
podnebjem: Ljubljana Bežigrad, Letališče JP Ljubljana, 
Celje, Rateče in Letališče Portorož. Izbrana merilna 
mesta se nahajajo v spodnjem delu konkavne reliefne 
oblike (v dolini ali kotlini) in so podvržena izrazitemu 
dnevnemu nihanju temperature. Da bi še dodatno 
preverili veljavnost zaključkov, smo za Ljubljano in 
Letališče Portorož obravnavali tudi podatke obdobja 
2000–2008.
 
Za analizo smo imeli na voljo polurne podatke 
(terminska, povprečna, najvišja in najnižja vrednost), 
izmerjene v meteorološki hišici, 2 metra nad tlemi. Na 
vseh analiziranih postajah temperatura zraka običajno 
doseže višek sredi popoldneva, kasneje se vse hitreje 
ohlaja, v nočnem času pa ohlajanje poteka približno 
po eksponentni krivulji, kar pomeni, da se proti jutru 
ohlaja počasi ali skoraj nezaznavno (sliki 2 in 3).

Učinek dolžine noči med prvo polovico julija in 
drugo polovico avgusta lahko ocenimo iz odvoda 
temperature ob koncu noči. Odvod smo izračunali 
na podlagi dvourne razlike pred vzidom Sonca, 

približno enako različni, v notranjosti države je april za 
odtenek bolj spremenljiv. Verjetnost dnevnih padavin 
v višini vsaj 1 mm se iz marca v april precej poviša, 
nato se približno ustali. Aprilska jutra so v povprečju 
manj oblačna kot marčevska, a bolj kot majska; so pa 
popoldnevi aprila bolj oblačni kot v sosednjih mesecih. 
Po spremenljivosti trajanja sončnega obsevanja iz ure 
v uro pa je v popoldanskem času april nekoliko bolj 
stabilen od maja.

Če povzamemo zgoraj navedene ugotovitve, 
lahko rečemo, da je splošna predstava o aprilski 
spremenljivosti vremena kot posebnosti aprila glede 
na druge mesece, pretirana. Besedo »aprilsko vreme« 
bi brez težav lahko zamenjali z »majsko vreme« ali 
celo »marčevsko vreme«, kadar imamo v mislih 
spremenljivost vremena.

Hladnejša jutra avgusta kot julija zaradi daljše noči?

Poletje je pogosto čas vročine, ki pa se lahko 
pojavlja v različnih oblikah, na katere smo različno 
občutljivi. Toplotna obremenitev lahko traja ves 
dan ali pa le za čas popoldanske temperaturne 
konice. Že hitra statistična analiza pove, da so ob 
vročinskih valovih proti koncu poletja (sredi in konec 
avgusta) jutra običajno bolj sveža kot ob vročini sredi 
meteorološkega poletja. Na to lahko sklepamo tudi iz 
naslednje izjave:

Značilnost avgustovskih vročinskih obdobij je tudi ta, 
da so noči daljše kot julija in se zato ponoči zrak bolj 
ohladi. Vir: https://med.over.net/forum5/viewtopic.
php?t=10548542, http://old.slovenskenovice.si/
novice/slovenija/opozorilo-vrocina-bo-vztrajala-
temperature-nad-35.

Dnevni hod temperature

V naših krajih je ob lepem vremenu značilen 
izrazit dnevni hod temperature zraka, ki je 
posledica pozitivne energijske bilance tal čez dan 
in negativne energijske bilance ponoči. Velikost 
dnevnega hoda je odvisna od številnih dejavnikov, 
med najpomembnejšimi so lastnosti površja (na 
primer kopno/voda), sklopitev z ozračjem in fazne 
spremembe vode (izhlapevanje, kondenzacija) (Betts 
2003). Na kopnem se le majhen del neto sevanja 
uskladišči v tleh ali rastju, zato temperatura po vzidu 
Sonca hitro narašča in se ustali, ko se neto sevalni 
tok (sestavljen iz dolgovalovnega in kratkovalovnega 
sevanja) približno uravnovesi s tokom zaznavne 
toplote v ozračje in tokom latentne toplote. Po 
popoldanskem temperaturnem višku je neto sevanje 
manjše od omenjenih dveh tokov, zato temperatura 
površja in zraka pri tleh pada, običajno vse do 
naslednjega jutra.
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v drugi polovici avgusta je to med 3. in 5. uro po 
srednjeevropskem času. Dobljeno vrednost smo 
množili z razliko trajanja noči (časom med zaidom 
in vzidom Sonca na matematičnem obzorju) med 
julijsko in avgustovsko skupino noči – razlika znaša 
okoli 105 minut. V izračunu odvoda smo uporabili 
avgustovske podatke in s tem ocenili hipotetično 
najnižjo temperaturo zjutraj, če bi bila dolžina noči 
v drugi polovica avgusta enaka kot v prvi polovici 
julija. Po teh izračunih lahko sklepamo, da slabi dve 
uri daljša noč v splošnem pojasni manj kot polovico 
razlike v temperaturnem padcu med prvo polovico 
julija in drugo polovica avgusta (preglednica 2). To 
velja tako za obdobja od popoldneva do jutra, kakor 
od zaida Sonca do jutra (preglednica 2). Razlike med 
merilnimi mesti lahko pojasnimo z različno krivuljo 
poteka, ki je odvisna zlasti od lastnosti površja. V 
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Slika 2. Povprečni potek ohlajanja v Ljubljani v izbranih 
nočeh v štirih delih leta, v obdobju 2012–2017.
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Slika 3. Povprečni potek ohlajanja na Letališču Portorož v 
izbranih nočeh v treh delih leta, v obdobju 2012–2017.

Ljubljani in na ljubljanskem letališču je recimo jutranje 
padanje temperature običajno mnogo hitrejše kot 
na portoroškem letališču. Za Ljubljano in Letališče 
Portorož, kjer smo v analizo zajeli dve večletni obdobji, 
se rezultati znatno razlikujejo, kar kaže na to, da bi 
morali za sorazmerno točno oceno (z napako največ 
nekaj odstotnih točk) deleža pojasnjene razlike vzeti 
nekaj desetletij dolgo obdobje meritev.

Razlike v velikosti temperaturnega padca med 
posameznimi nočmi in tudi deli leta lahko v precejšnji 
meri pojasnimo z različno vlažnostjo ozračja pri tleh 
(slika 4). Velikost temperaturnega padca je opazno 
povezana z depresijo temperature rosišča. Različna 
vlažnost ozračja tudi pojasni, zakaj se oktobra 
v povprečju manj ohladi kot avgusta in zakaj je 
nočna ohladitev v Ljubljani sredi aprila močnejša od 
oktobrske. Dodaten verjetno pomemben dejavnik 
pri temperaturnem padcu, ki pa ga v analizi nismo 
obravnavali, a ga navaja strokovna literatura, je 
vlažnost oziroma stanje tal (vključno z vegetacijo).

Na letni ravni je učinek vlažnosti zraka na 
temperaturni padec mnogo pomembnejši od dolžine 
noči. V splošnem pa letni potek temperature zraka 
oziroma razliko med poletjem in zimo v naših krajih 
najbolj določa sončno obsevanje.
 
Na podlagi analize meritev lahko obravnavano izjavo 
dopolnimo: Značilnost avgustovskih vročinskih obdobij 
je tudi ta, da so noči daljše kot julija in se tudi zato 
ponoči zrak bolj ohladi. Ohladitev je močnejša v 
suhem v suhem kot v vlažnem ozračju.
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Slika 4. Odvisnost vsega temperaturnega padca (od najvišje 
temperature popoldne do najnižje temperature naslednje 
jutro) od depresije temperature rosišča ob času najvišje 
polurne terminske temperature zraka v Ljubljani. Barva 
krogcev ustreza delu leta, črtkane črte pa predstavljajo 
linearno regresijsko zvezo.
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Zaključek
Izbrane izjave o vremenu smo podrobno analizirali 
s pomočjo zbirke meteoroloških podatkov, ki jih 
hrani Agencija RS za okolje. Pokazali smo, da bogat 
meteorološki arhiv omogoča strokovno presojo 
številnih izjav o vremenu, ki se pojavljajo v medijih, 
tako laičnih kot strokovnih. Upamo, da bo ta prispevek 
spodbudil vedoželjne skeptike, da preverijo še kakšno 
izjavo o vremenu ter o rezultatih poročajo v strokovni 
literaturi.
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Preglednica 2. Povprečne značilnosti temperaturnega padca (°C) v različnih obdobjih leta, obdobju let in na različnih merilnih 
mestih. Ves padec pomeni razliko med najvišjo temperaturo popoldne in najnižjo temperaturo naslednje jutro, padec ponoči 
pa je temperaturna razlika med zaidom Sonca in jutranjim minimumom. Učinek dolžine noči na temperaturni padec v drugi 
polovici avgusta je izračunan na podlagi povprečne razlike v dolžini noči v prvi polovici julija in drugi polovici avgusta in hitrostjo 
temperaturnega padca v zadnjih dveh urah noči primerov iz druge polovice avgusta. Pojasnjena deleža pomenita razmerje med 
učinkom dolžine noči in razliko v temperaturnem padcu med julijem in avgustom. Pojasnjen delež vsega padca za Letališče 
Portorož v obdobju 2000–2008 ni prikazan, saj je povprečni padec julija celo malenkost večji kot avgusta.

merilno mesto leta obdobje ves 
padec

padec 
ponoči

učinek 
dolžine noči

pojasnjen 
del vsega 
padca (%)

pojasnjen 
del nočnega 

padca (%)

Ljubljana 2012 - 2017 1. pol. julija 12,8 8,0

Ljubljana 2000 - 2008 1. pol. julija 13,4 8,3

Ljubljana 2012 - 2017 2. pol. avgusta 15,1 10,7 0,9 39 34

Ljubljana 2000 - 2008 2. pol. avgusta 15,0 10,2 1,0 63 54

Ljubljana 2012 - 2017 1. pol. oktobra 11,2 7,3

Ljubljana 2000 - 2008 1. pol. oktobra 11,3 7,9

Ljubljana 2012 - 2017 sredina aprila 13,7 9,4

Let. JP Ljubljana 2012 - 2017 1. pol. julija 14,3 8,6

Let. JP Ljubljana 2012 - 2017 2. pol. avgusta 16,6 11,0 1,0 41 38

Celje 2012 - 2017 1.pol. julija 15,3 8,5

Celje 2012 - 2017 2. pol. avgusta 18,2 10,7 0,7 24 31

Celje 2012 - 2017 1. pol. oktobra 14,2 8,2

Let. Portorož 2012 - 2017 1. pol. julija 13,3 7,9

Let. Portorož 2000 - 2008 1. pol. julija 13,5 8,3

Let. Portorož 2012 - 2017 2. pol. avgusta 14,2 9,5 0,3 36 21

Let. Portorož 2000 - 2008 2. pol. avgusta 13,4 9,1 0,2 / 29

Let. Portorož 2012 - 2017 1. pol. oktobra 11,6 7,9

Radeče 2012 - 2017 1. pol. julija 15,1 7,6

Radeče 2012 - 2017 2. pol. avgusta 17,5 9,8 0,7 31 32

Radeče 2012 - 2017 1. pol. oktobra 15,1 9,0


