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Tokratna številka Vetrnice ne prinaša vodilne teme. 
Za zadnjih nekaj številk smo le s težavo nabrali dovolj 
prispevkov za vodilno temo, zato smo takšen način 
zbiranja prispevkov začasno prekinili. Verjamemo, da 
je pomanjkanje prispevkov za vodilne teme odraz po-
manjkanja energije in časa za pisanje in ne tega, da 
nimamo o ničemer pisati. V kolikor se bodo pojavile 
ideje in hkrati tudi pisci za vodilno temo, jo bomo z 
veseljem uvedli nazaj. 

Kljub izostanku vodilne teme smo zbrali veliko pri-
spevkov, ki ponujajo zanimivo branje. Lahko rečemo, 
da se je vodilna tema tokratne številke oblikovala 
kar spontano, ob nabiranju prispevkov. V rubriki Pod 
drobnogledom predstavljamo kar dva prispevka, 
ki ponujata vpogled v zgodovino naše stroke. Prvi 
predstavlja zgodovino meteoroloških merilnih postaj 
na slovenskih tleh. Drugi pa predstavlja zelo zanimivo 
zgodovino meteorološke stroke na Slovenskem. Drugo 
leto bo namreč minilo sto let od ustanovitve Zavoda 
za meteorologijo in geodinamiko v Ljubljani, hkrati pa 
se je začel vzpostavljati tudi študij meteorologije na 
slovenskih tleh. Tretji prispevek v tej rubriki razkriva, 
kako se nekatere fraze v stroki nekritično udomači-
jo, kljub temu, da niso najbolj primerne, še manj pa 
točne pri opisu vremenskega dogajanja. 

V društvu se vseskozi trudimo povečati aktivnost. 
Leta 2017 smo Svetovni dan meteorologije, ki je bil 

posvečen oblakom, izkoristili za popestritev društvene 
dejavnosti z natečajem za najboljšo fotografijo obla-
kov. Natečaj je bil zelo uspešen, saj ste se številni 
člani društva, pa tudi nečlani, odzvali z lepo nabirko fo-
tografij. V  Vetrnici objavljamo nagrajene fotografije in 
zanimive intervjuje z njihovimi avtorji. Na naši spletni 
strani v galeriji oblakov na spletnem naslovu http://
www.meteo-drustvo.si/novicedogodki/galerija-obla-
kov/ pa najdete še več fotografij.

Študentski kotiček tokrat ni tako pester kot v prejšnji 
številki, kljub temu pa ponuja kar nekaj zanimivih 
povzetkov magistrskih nalog in doktorske disertacije. 
Prispevek v Razpravah povzema metodologijo priprave 
značilnega meteorološkega leta. Lep primer prispev-
ka, ki mogoče ni zanimiv za objavo v mednarodni 
znanstveni reviji, je pa pomemben za dokumentacijo 
razvoja meteorološke stroke v slovenskem prostoru. 
Spodbujamo vas, da za dokumentacijo vašega dela 
izkoristite to rubriko v čim večji meri.

V času od izida zadnje številke pa sta nas žal zapustila 
kar dva vidna člana našega društva, ki sta v slovenski 
meteorologiji pustila viden pečat. Njunemu bogatemu 
življenju in delu namenjamo prve strani številke, ki je 
pred vami.
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