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Temperaturne razmere v letih 2011 in 2012 
na Javorniku pri Črnem Vrhu nad Idrijo

Iztok Miklavčič, Luka Likar, Martin Gustinčič, Veronika Hladnik, Društvo za raziskovanje 
vremena in podnebja

Uvod

Društvo za raziskovanje vremena in podnebja združu-
je posameznike, ki jih zanima praktično raziskovanje 
vremena in podnebja. Člani društva smo dejavni 
zlasti v delu Notranjske in na severnem Primorskem. 
Tu razpolagamo z več višje ležečimi merilnimi mesti, 
med katerimi je  tudi Javornik pri Črnem Vrhu nad 
Idrijo. Čeprav so na vseh merilnih mestih meritve 
avtomatizirane, pa zahtevajo pogosto kontrolo. Kon-
trolo podatkov izvajamo v meteoroloških hišicah, kjer 
sočasno merimo z različnimi termometri, nato pa ob 
morebitnem odstopanju upoštevamo napake meritev. 
Pri obdelavi podatkov se soočamo z nekoliko slabšo 
natančnostjo uporabljenih termometrov.

Javornik

Območje Javornika med Hotedršico in Colom obse-
ga skupino vrhov med 1000 in 1240 m nadmorske 
višine. Dinarska gorska pregrada (slika 1)  je usmer-
jena v smeri jugovzhod–severozahod. Ob vetru, ki 
piha pravokotno na pregrado (jugozahodnik, seve-
rovzhodnik), pride do prisilnega dviga zračne mase ob 
pobočjih. Posledica je povečana količina padavin in 
pogostejše pojavljanje megle in ivja. Vse to so razlogi, 
da je Javornik že pred štirimi leti vzbudil zanimanje pri 
ustanoviteljih društva, ki so na tem mestu decembra 
2010 vzpostavili stalne meritve temperature zraka. V 
načrtu imamo tudi vzpostavitev meritev padavin. 

Slika 1. Relief Dinarske pregrade. Vir: Medmrežje

Slika 2. Domačija Medved in zgornji del smučišča Javornik v 
njenem ozadju (Foto: M. Gustinčič)

Od druge polovice prejšnjega stoletja pa do konca 70. 
let je na obravnavanem območju delovala padavinska 
postaja državne meteorološke mreže. Postaja Javor-
nik nad Colom je stala ob domačiji Medved na nad-
morski višini 1142 m (vir: Meteorološki arhiv ARSO). 
Med letoma 1961 in 1977 je bila povprečna letna 
višina padavin (2264 mm) nižja kot v za slovenske 
razmere precej nadpovprečno namočenem Črnem 
Vrhu (2573 mm). Najvišja izmerjena snežna odeja je 
20. februarja 1969 segala 245 cm visoko, nekaj cm 
debela snežna odeja pa je bila dvakrat zabeležena 
tudi še v juniju (vir: medmrežje 1). Pri interpretaciji 
podatkov je potrebno upoštevati mikrolokacijo me-
ritev na nekoliko prisojni, odprti in s tem prevetreni 
legi. Glede na naša opažanja iz minulih nekaj let se 
snežne razmere na naši izbrani lokaciji 100 m višje 
lahko precej razlikujejo od razmer na lokaciji nekda-
nje padavinske postaje.

Podrobnosti o meritvah

V društvu merimo z digitalnim registratorjem tem-
perature Madgetech Transitemp II, ki je tovarniško 
umerjen na natančnost ± 0,5 °C. Kljub temu vse 
termometre ponovno umerjamo v meteorološki hiški 
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glede na tekočinske termometre in na vremenske 
postaje WMR 928. Tako dosegamo nekoliko večjo  na-
tančnost  v razponu vsaj od –15 °C do 30 °C. Termo-
meter je na višini dveh metrov od tal pred Sončevim 
sevanjem in padavinami zaščiten s termometrskim 
zaklonom, ki smo ga v zadnjih nekaj letih razvili s po-
močjo Slovenskega meteorološkega foruma. Zaklon je 
izdelan iz lahko dostopnih materialov, plastičnih cve-
tličnih podstavkov (slika 3), ovitih v aluminijasto folijo. 
To je cenovno ugodna rešitev za meritve temperature 
na odročnih lokacijah. Primerjavo lastnosti različnih 
zaklonov  sta  v okviru Slovenskega meteorološke-
ga foruma izvedla Gregor Vertačnik in Iztok Sinjur 
(objavljeno v tej številki Vetrnice v rubriki Razprave). 
V testiranje, ki je potekalo julija  2010 v nekaj dni 
trajajočem obdobju jasnih dni na vremenski postaji v 
Šmartnem pri Slovenj Gradcu, je bil vključen tudi za-
klon, ki ga uporabljamo v  društvu.  Glede na rezultate 
je bilo največje odstopanje od meritev samodejne po-
staje v vremenski hišici v dopoldanskem času. Takrat 
je bila  temperatura v zaklonu  v povprečju višja za  
1,5 °C, nato pa je razlika preko dneva padala (zjutraj 
termometer v zaklonu hitreje sledi spremembi tempe-
rature zraka kot pa senzor samodejne postaje, ki je 
kljub meteorološki hišici postavljen še v dodatnem za-
klonu). V popoldanskem času je temperaturna razlika 
znašala približno 1 °C, v večernih urah okoli 0,5 °C, v 
nočnem času pa so bile temperaturne razlike manjše, 
saj je senzor v zaklonu v povprečju beležil za 0,3 °C 
nižje temperature kot samodejna postaja. 

Termometri Madgetech so se skupaj s programsko 
opremo izkazali za uporabniku prijazne merilnike, v 
nekaterih temperaturnih območjih  pa glede na preo-
stale termometre sistematično odstopajo.

Merilno mesto na Javorniku

Merilno mesto društva (slika 4) se nahaja nedaleč od 
vrha Javornika na manjši travnati uravnavi na nad-
morski višini 1200 m. V primerjavi z našimi drugimi 
merilnimi mesti je ta lokacija ena od bolj primernih 
za meteorološke meritve, tako iz varnostnih razlogov 
(lahka dostopnost, a hkrati  zadovoljiva oddaljenost 
od bolj obljudenih planinskih poti), kot z vidika rela-
tivno zatišne lege, ki na tem sicer precej vetrovnem 

Slika 3. Vrtanje lukenj za zračenje zaklona (Foto: L. Likar) Slika 4. Društveno merilno mesto na Javorniku (Foto: L. 
Likar)

območju omogoča meritve snežne odeje.
Skoraj vse meritve temperature zraka zadnjih let so 
bile izvedene z digitalnim registratorjem temperature 
Madgetech, ki ob izbranem merilnem intervalu 5 mi-
nut omogoča skoraj štiri mesece meritev.  Na novo ku-
pljene termometre umerjamo s priloženo programsko 
opremo na naših nižinskih meteoroloških postajah, 
medtem ko že pridobljene podatkovne nize postopo-
ma popravljamo s pomočjo programa napisanega v 
programskem jeziku Python.

Prvi rezultati meritev

Leto 2011

Leto 2011 (slika 5) se je na Javorniku začelo z me-
secema s povprečno temperaturo dobri dve stopinji 
pod lediščem. Januar je bil s povprečno temperaturo 
–2,5 °C tudi najhladnejši mesec v letu. Med poletni-
mi meseci je bil s povprečno temperaturo 16,8 °C in 
absolutno maksimalno temperaturo 30,2 °C najto-
plejši avgust. Posebej velja omeniti tudi novembrsko 
temperaturno povprečje, ki znaša 2,4 °C. Takrat 
je nad našimi kraji daljše obdobje vztrajala izrazita 
temperaturna inverzija, zaradi katere so mnoge višje 
ležeče vremenske postaje beležile izjemno visoke 
temperature, nižine pa so bile v glavnem hladnejše od 
dolgoletnega novembrskega povprečja. 

Letna povprečna temperatura na Javorniku je bila 
6,7 °C, povprečje dnevnih maksimalnih oziroma 
minimalnih temperatur, beleženih ob 21h, pa 10,5 °C 
oziroma 4,1 °C.

Od skupno petdesetih dni, ko se temperatura ni 
dvignila nad ledišče, jih je bilo največ januarja – 17, 
11 jih je bilo februarja, 9 marca, 1 oktobra, 4 novem-
bra in 8 decembra. Ob tem velja izpostaviti nepreki-
njeno obdobje ledenih dni1  od 19. februarja do 8. 
marca, ko je bila povprečna temperatura zraka –6,4 
°C. V dveh zaporednih dneh, 24. in 25.2., pa je bila 
dosežena tudi absolutna minimalna temperatura v 
letu 2011, –13,0 °C. Temperatura se je tako nizko 

1 Ledeni dnevi so dnevi, ko se temperatura ne dvigne nad ledišče.
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spustila še enkrat, in sicer 5.1., v kratkem zaporedju 
mrzlih dni na začetku leta. 

Topli dnevi1  so bili zgoščeni v juliju in predvsem v 
avgustu, ko jih je bilo kar osem od skupno enajstih v 
letu 2011 in od tega sedem zapored od 21. avgusta 
dalje. Temperatura se je dve desetinki nad 25 °C pov-
zpela še 4. septembra. Ta dan so tudi mnoge postaje 
po nižinah zabeležile izjemno visoke in ponekod celo 
rekordne septembrske temperature. 

V vročinskem valu v zadnji tretjini avgusta je tempera-
tura presegla tudi 30 °C in enkrat tudi ponoči ostala 
nad 20 °C. To se je zgodilo triindvajsetega v mesecu, 
ko se je ogrelo do 30,2 °C, minimalna temperatura pa 
je bila 20,1 °C.  V tem obdobju je bila povprečna dnev-
na temperatura šest dni zapored krepko nad 20 °C. Z 
dnevnim povprečjem 22,9 °C sta bila najtoplejša 22. 
in 23. avgusta.

Leto 2012

Povprečna temperatura v prvih dveh mesecih leta 
2012 (slika 6) je bila na Javorniku precej nižja od tiste 
iz leta 2011. Kljub temu je bila v obdobju med de-
cembrom 2011 in decembrom 2012 povprečna letna 
temperatura enaka tisti iz leta 2011, saj je bilo poletje 
2012 precej toplejše od poletja 2011. Za desetinko 
nižji od leta 2011 pa sta bili povprečji maksimalnih ter 
minimalnih temperatur.

Na Javorniku je bilo od 1. januarja do 30. novembra 
2012 skupaj 88 hladnih2 , 34 ledenih in 26 toplih 
dni (preglednica 2). Zaporednih hladnih dni je bilo na 

1 Topli so dnevi, ko se temperatura povzpne na ali preko  
25°C.
2 Hladni so dnevi, ko je minimalna temperatura nižja ali                    
enaka 0°C.

Slika 5. Mesečna povprečja in ekstremne vrednosti tempe-
rature zraka na Javorniku v letu 2011. Zelena črta označuje 
povprečno temperaturo, rdeča povprečje maksimalnih in 
modra povprečje minimalnih dnevnih temperatur. S kva-
dratki so prikazane najvišje in najnižje izmerjene  tempera-
ture po mesecih.

Javorniku 31, od 24. januarja pa vse do vključno 23. 
februarja. V tem obdobju je bilo zabeleženih tudi naj-
več zaporednih ledenih dni, in sicer 20, od 25. 1. do 
vključno 13. 2. Kar 13 zaporednih dni, od 31. januar-
ja pa vse do 12. februarja, se maksimalna temperatu-
ra ni dvignila nad –10 °C. V tem obdobju se tempera-
tura tudi na mnogih nižinskih postajah ni dvignila nad 
ledišče, vrednost maksimalne temperature pa je 3. 
februarja znašala le –16 °C. Največ zaporednih toplih 
dni je bilo v času vročinskega vala, ki je zajel osre-
dnji del Evrope, v obdobju med 18. in 25. avgustom, 
najvišja temperatura je bila takrat osem dni zapored 
enaka ali višja od 25 °C.

Najtoplejši mesec v letu 2012 je bil avgust. Povpreč-
na mesečna temperatura je bila takrat 18,1 °C. Av-
gusta je bila izmerjena tudi maksimalna temperatura 
v obdobju med 1. januarjem 2012 in 30. novembrom 
2012; 21.8. je znašala 31,3 °C. Istega dne je bila 
zabeležena tudi tropska noč3, saj je bila minimalna 
dnevna temperatura enaka 20,5 °C (preglednica 1).

Najhladnejši mesec v opisanem obdobju je bil febru-
ar. Na Javorniku je bila povprečna mesečna tempera-
tura enaka –7,1 °C. Minimalna dnevna temperatura 
je bila najnižja 6. februarja, ko je bilo –18,5 °C.

3 Tropska noč je pojav, ko se temperatura preko noči ne spusti 
pod 20°C

Slika 6. Mesečna povprečja in ekstremne vrednosti tempe-
rature zraka na Javorniku v letu 2012. Rdeča črta prika-
zuje povprečje maksimalnih, modra povprečje minimalnih 
dnevnih temperatur in zelena črta označuje povprečno 
temperaturo. Z rombi so prikazane najvišje oziroma najnižje 
izmerjene temperature po mesecih.

Javornik, 2011
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Zanimivi vremenski dogodki na Javorniku

V sklopu naših meritev smo zabeležili nekaj dogodkov, 
ki so se nam z meteorološkega stališča zdeli zanimivi. 
V našem članku podrobneje predstavljamo dva izmed 
njih, dodajamo pa še dve primerjavi  podatkov s posta-
je na Javorniku s podatki na postaji Vojsko (ARSO).
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Preglednica 1. Temperaturni podatki po mesecih za leti 2011 in 2012. V prvem stolpcu so navedene povprečne mesečne 
vrednosti, v drugem in četrtem mesečna povprečja maksimalne in minimalne dnevne temperature. Tretji in peti stolpec vsebu-
jeta najvišje in najnižje zabeležene vrednosti v posameznih mesecih. Z rdečo in modro so označeni topli in hladni ekstremi v 
posameznih kategorijah.

Preglednica 2. Statistika značilnih dni po mesecih v letih 2011 in 2012.

Temperaturna inverzija januarja in februarja 
2011

Pri izračunu klimatološkega temperaturnega povpre-
čja (preglednica 3) na Javorniku za januar in februar 
2011 smo ugotovili, da je bil Javornik hladnejši od 
dveh višjeležečih uradnih meteoroloških postaj (Kr-
vavec 1740 m, Vogel 1535 m) in nižjeležeče uradne 
postaje Vojsko (1067 m) (vir: medmrežje 1). 

Vzrok za to je bila subsidenčna inverzija (slika 7). V 
anticiklonu se zrak spušča, ob tem pa se segreva 
in suši. V „bližini“ tal se ta toplejši zrak razteka nad 
hladnejšo zračno maso spodaj. Na stiku med obe-
ma zračnima masama temperatura naglo narašča z 

višino.  Najhladnejši zrak je običajno v zgornjem delu 
meglene oziroma oblačne plasti, kjer se je pogosto 
nahajal tudi Javornik. Višji vrhovi so bili v toplejši 
zračni masi.

Največje razlike med postajama dinarske gorske 
pregrade (Vojsko, Javornik) ter Voglom in Krvavcem so 
bile  med 30. januarjem in 3. februarjem. V tem času 
so bili naši kraji pod vplivom anticiklona, ki je iznad 
zahodne Evrope segal nad Panonsko nižino in Balkan. 
Sprva je nizka oblačnost segala do nadmorske višine 
1100 metrov, nato pa se je vsak dan spuščala. Druge-
ga februarja se je nizka oblačnost povsod razkrojila, 
le na vzhodu države je še vztrajala megla (vir: med-
mrežje 2). 

Povprečna T Povprečna Tmax Najvišja T Povprečna Tmin Najnižja T

Leto 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Januar –2,5 –,2 –0,5 –0,7 11,0 0,8 –4,1 –5,1 –13,0 –14,5

Februar –2,3 –7,1 1,0 –4,3 14,0 14,0 –4,4 –9,6 –13,0 –18,5

Marec 0,4 4,2 3,1 8,2 13,2 15,8 –1,8 1,1 –10,3 –8,1

April 7,5 4,2 13,5 7,8 20,4 23,2 3,6 1,6 –1,9 –8,7

Maj 10,3 9,7 15,3 14,5 21,3 23,2 6,3 6,2 –1,8 –1,1

Junij 13,5 14,7 17,7 18,9 24,1 26,1 10,6 11,3 5,4 6,0

Julij 14,1 16,2 18,5 21,7 26,3 27,7 11,0 12,8 6,1 6,4

Avgust 16,8 18,1 21,7 24,6 30,2 31,3 13,5 13,6 7,2 6,2

September 13,9 11,7 18,3 15,4 25,2 23,4 10,9 9,2 4,0 2,9

Oktober 5,9 7,2 9,2 9,8 20,6 16,1 3,4 5,5 –3,6 –6,4

November 2,4 4,1 5,0 6,1 10 12,7 0,5 2,4 –6,3 –2,8

December 0,4 –2,1 2,3 0,1 7,0 5,1 –1,4 –3,8 –8,8 –10,0

Št. ledenih dni Št. hladnih dni Št. toplih dni

Leto 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Januar 17 11 20 28 0 0

Februar 11 20 23 27 0 0

Marec 9 2 17 11 0 0

April 0 0 5 8 0 0

Maj 0 0 2 4 0 0

Junij 0 0 0 0 0 4

Julij 0 0 0 0 3 7

Avgust 0 0 0 0 7 15

September 0 0 0 0 1 0

Oktober 1 1 10 4 0 0

November 4 0 12 6 0 0

December 8 12 18 27 0 0

Vsota 50 46 107 115 11 26
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Preglednica 3. Mesečna povprečja temperature na izbranih višinskih postajah v °C. Tpov predstavlja klimatološko povprečje. 
Tmin povprečje dnevnih minimumov in Tmax povprečje dnevnih maksimumov.

Slika 7. Izrazita temperaturna inverzija 2.2.2011 ob 6. uri 
zjutraj (vir: medmrežje 3)

je bila 31. januarja. Krvavec je imel maksimalno 
temperaturo 5,0 °C, Vogel 1,5 °C, Vojsko –6,0 °C in 
Javornik –6,3 °C. Razlika med Krvavcem in Javorni-
kom je tako znašala kar 11,3 °C. K temu pomembno 
prispeva tudi razlika v legi obeh postaj. Javornik je 
namreč postavljen na grebenu kjer je pogosta megla.. 
Postaja na Krvavcu pa leži 500 metrov višje na južni 
prisojni strani Krvavca. Tako je bil tistega dne Javornik 
v megli, Krvavec pa je zaradi 500 metrov višje lege 
segal iznad megle v območje toplega zraka inverzije.

Pri minimalnih temperaturah so bile razlike manjše. 
Krvavec je imel v obravnavanem obdobju povprečno 
minimalno temperaturo –4,8 °C, Vogel –4,5 °C,  Voj-
sko –6,8 °C  in Javornik –8,1 °C (slika 11). Največja 
razlika v minimalni temperaturi je bila 2. februarja, ko 
je bilo na Krvavcu –3,5 °C, Voglu –4,8 °C, Vojskem 
–9,0 °C in Javorniku celo –11,8 °C. To je bila v obrav-
navanem obdobju tudi najnižja minimalna temperatu-
ra med vsemi postajami. Slika 8. Prelivanje nizke oblačnosti z vzhodnim vetrom čez 

greben Javornika (Foto: L. Likar)

Slika 9.  Časovni potek povprečne dnevne temperature v 
obdobju med 30.1.2011 in 5.2.2011

Slika 10. Časovni potek maksimalne dnevne temperature v 
obdobju med 30.1.2011 in 5.2.2011

V obravnavanem obdobju je bila povprečna tempe-
ratura na postajah dinarske gorske pregrade pre-
cej nižja od višjih postaj Vogel in Krvavec (slika 9). 
Povprečna temperatura na Javorniku je znašala –5,0 
°C, na Vojskem –3,4 °C, bila na Voglu 0,2 °C in na 
Krvavcu –0,9 °C. 

Podobno velike razlike so bile pri dnevni maksimalni 
temperaturi zraka (slika 10).  Povprečna maksimalna 
temperatura je bila na Krvavcu 4,5 °C, Voglu 3,9 °C, 
Vojskem 0,1 °C in Javorniku –0,7 °C. Največja razlika  

Javornik Vogel Vojsko Krvavec

Postaja Tpov Tmin Tmax Tpov Tmin Tmax Tpov Tmin Tmax Tpov Tmin Tmax
januar –2,75 –4,49 –0,7 –1,91 –4,21 0,85 –2,74 –5,09 0,34 –0,58 –6,88 –0,58

februar –2,42 –5,01 0,93 –1,5 – 3,93 2,54 –0,9 –3,83 2,66 –1,67 –5,16 2,26
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Slika 11. Časovni potek minimalne dnevne temperature v 
obdobju med 30.1.2011 in 5.2. 2011

Slika 12. Posledica prehajanje nizke oblačnosti čez Javornik 
je tudi več kot pol metra dolgo ivje na stolpu na Javorniku 
24.1.2010 (Foto: M. Gustinčič)

Vročinski val v  avgustu 2012

Na Javorniku smo v dneh od 19.8. do 25.8. zabele-
žili  najvišjo temperaturo od začetka meritev na tej 
lokaciji. Slovenija je bila pod vplivom anticiklona, ki 
je postopno slabel. Vremenska fronta nas je dosegla 
23.8. dopoldne. Dne 24. in 25.8. je pihal jugozahodni 
veter, nad naše kraje pa je dotekal zelo topel in suh 
zrak. Vročinski val se je končal 26. dne v mesecu, ko 
je v severni Italiji in nad severnim Jadranom nastal 
sekundarni ciklon. Prek Slovenije se je pomikala hla-
dna fronta s padavinami in vmesnimi nevihtami, na 
Primorskem je zapihala burja. 

V analizo vročinskega vala smo poleg prej omenjene 
četverice postaj, vključili še dve postaji društva Nanos 
(1170 m) in Blegoš (1540 m) in samodejno uradno 
meteorološko postajo Nanos-Ravnik1  (915 m).
Povprečna temperatura v času vročinskega vala 

1 Na postaji Nanos-Ravnik so na voljo le urne vrednosti. Potrebno 
je upoštevati, da je lahko maksimalna ali minimalna temperatura  
tudi za več kot 0,5°C višja oz. nižja kot ob času meritve.

(slika 13) je na Javorniku znašala 22,0 °C. Blegoš je 
imel 19,1 °C in Nanos 22,1 °C. Na postajah državne 
meteorološke službe so bili podatki sledeči: Vojsko je 
imelo povprečno temperaturo 21,1 °C, Vogel 18,9 °C 
in Krvavec 18,1 °C. Z izjemo postaje Nanos-Ravnik je 
bila najvišja temperatura izmerjena 21. avgusta.

Javornik je bil v času vročinskega vala topel zlasti v 
nočnem času. V vsem obdobju meritev smo zabe-
ležili prvo tropsko noč (20,5 °C). Ponoči je bil med 
toplejšimi postajami še Blegoš (18,9 °C). Vojsko, ki je 
Javorniku najbližje od vseh postaj, je bilo v povprečju 
za 2,5 °C hladnejše, zaradi bolj planotastega reliefa v 
primerjavi s postajo Javornik na izpostavljenem grebe-
nu. Povprečna minimalna temperatura na Javorniku 
je znašala 17,4 °C in s tem je bila ta postaja toplejša 
od vseh ostalih obravnavanih meteoroloških postaj. 
Na  Nanosu-Ravniku je povprečna minimalna tem-
peratura znašala 17,2 °C, na društvenem merilnem 
mestu Nanos 16,7 °C, na Vojskem 14,9 °C, na Voglu 
15,0 °C in na Krvavcu 14,0 °C.

Primerjava Javornika in Vojskega v poletnem 
anticiklonalnem tipu vremena

V vročinskem valu v drugi polovici avgusta 2012 se je 
tako na Javorniku kot na Vojskem zvrstilo več dni, ko 
je temperatura zraka presegla 25 °C. Za primerjavo 
postaj v poletni anticiklonalni situaciji smo izbrali 
dneve od 18. do 25. 8. To obdobje lahko glede na pri-
merjavo temperatur razdelimo na dva dela: v prvem 
so najvišje dnevne temperature višje na Vojskem, v 
drugem pa tako najvišje in predvsem najnižje tempe-
rature na Javorniku odstopajo od Vojskega tudi za več 
kot stopinjo v pozitivni smeri.

V prvih treh dneh je bila najvišja  temperatura na 
Javorniku od pol stopinje do stopinjo nižja kot na 
Vojskem, minimalne temperature pa so bile podob-
ne. Poleg tega lahko opazimo še, da so v teh dneh 
najvišje vrednosti na Javorniku dosežene uro do dve 
prej kot na Vojskem, vsakič ob istem terminu meritev 
(13:45 CET).

Slika 13. Časovni potek povprečne dnevne temperature 
temperature v avgustovskem vročinskem valu
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Preglednica 4. Maksimalna dnevna temperatura v avgustovskem vročinskem valu.

Datum Javornik Vojsko Blegoš Vogel Krvavec Nanos Nanos-
Ravnik

19.08.2012 26,1 26,5 23,8 22,4 23,7 25,8 29,8
20.08.2012 28,5 28,8 26,2 24,6 26,7 29,6 32,9
21.08.2012 31,3 30,2 26,2 26,4 28,7 30,9 31,3
22.08.2012 29,8 28,8 25,2 26 26,8 29,6 29,7
23.08.2012 29,4 27 22,8 23 21,3 30,7 31,4
24.08.2012 29,5 28,2 23,1 25,1 22,4 29,7 30
25.08.2012 28,6 28 22,6 21,6 21,4 28,2 28,6
povprečje 29,0 28,2 24,3 24,2 24,4 29,2 30,5

Slika 14. Časovni potek minimalne dnevne temperature v 
avgustovskem vročinskem valu

Slika 15. Potek temperature v anticiklonalnem tipu 
vremena

V naslednjih štirih dneh so najvišje temperature na 
Javorniku vsakič za več kot stopinjo presegle vredno-
sti na Vojskem. Največja razlika, 2 °C, je bila izmer-
jena 24. 8. Tudi v tem obdobju so najvišje vrednosti 
na Javorniku dosežene prej, le da so tokrat časovne 
razlike manjše - od 30 do 45 minut. Ohlajanje na 
postajah se v nočeh od 21. 8. do konca obravnava-
nega obdobja bistveno razlikuje. Izjema je le noč iz 
22. na 23. 8., ko je postaji proti jutru prešla močnejša 
nevihta in je na obeh lokacijah opazen hiter in velik 
padec temperature. Preostale tri noči so razlike mini-
malnih temperatur med postajama tudi do 5 °C. Na 
Javorniku so temperature v nočeh iz 20. na 21. in iz 

21. na 22. 8. ostale nad 20 °C, med tem ko so se na 
Vojskem spustile do okoli 16 °C.

Z dostopnimi podatki je težko določiti glavne razloge 
za temperaturne razlike med postajama v izbranem 
obdobju. Glede na bližnje, nižje ležeče postaje, bi 
lahko sklepali, da je na najvišje temperature močno 
vplivala smer vetra. V prvih dneh je namreč pihal 
vzhodnik, nato pa jugozahodnik. Obrat vetra se zgodi 
skladno s spremembo lokacije z najvišjo temperaturo. 
Na temperature ponoči zagotovo vpliva prevetrena 
lokacija postaje na Javorniku, ki stoji na grebenu Di-
narske pregrade, med tem ko ima postaja na Vojskem 
bolj zatišno lego.

Primerjava postaj Javornik in Vojsko v 
ciklonalni situaciji

Podrobneje smo si pogledali še eno izmed ciklonalnih 
situacij v obdobju med 12. in 19. marcem 2011. Dva-
najstega je bilo še suho in večinoma jasno v večjem 
delu Slovenije. Tega dne je še opazen izrazit dnevni 
hod temperature na obeh postajah, trinajstega pa je v 
večernem času že začelo rahlo deževati. Precej obilne 
padavine so bile zabeležene na nižinskih postajah 14. 
in 16. marca, rahlo pa je deževalo tudi 15. in 17. 

Slika 16. Potek temperature v ciklonalnem tipu vremena
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Zaključki

Obravnavani del dinarske gorske pregrade predsta-
vlja oviro vlažnim zračnim masam iz jugozahoda, kot 
tudi vzhodnim zračnim tokovom. Zaradi specifične 
izoblikovanosti reliefa se zračne mase dvigujejo, kar 
pomembno prispeva k vremenski pestrosti obravna-
vanega območja. Z društvenimi meritvami smo prišli 
do zaključka, da so pridobljeni podatki pomembni 
tako za prebivalce tega območja kot tudi za širšo 
javnost. 

Meritve na Javorniku potekajo že tretje leto, v tem 
času pa smo izmerili kar nekaj zanimivih vrednosti. 
Izmerjena temperatura na tem območju se lahko zna-
tno razlikuje od temperature na podobni nadmorski 
višini v drugih delih Slovenije.

V letu 2011 smo društveno merilno mrežo razširili  na 
področje Nanosa in v letu 2012  na Golake in bližnje 
mrazišče na Trnovskem gozdu. Poleg meritev tempe-
rature načrtujemo v društvu tudi vzpostavitev mreže 
višinskih padavinskih postaj, kjer bomo poskušali čim 
bolj natančno izmeriti letno višino padavin.

Viri

Arhiv opazovanih in merjenih meteoroloških podatkov 
ARSO-meteo.si. Medmrežje 1:  http://meteo.arso.gov.
si/met/sl/archive/ Foto: L. Likar

V celotnem časovnem obdobju se je temperatura 
na Vojskem spreminjala le za okrog 4 stopinje med  
maksimalnimi ter minimalnimi vrednostmi, medtem 
ko je bil v celotnem obdobju na Javorniku opazen 
izrazit dnevni hod z razlikami med maksimalnimi in 
minimalnimi dnevnimi temperaturami tudi več kot 10 
stopinj Celzija. Minimalna dnevna temperatura je bila 
na Javorniku 15. marca za kar 7 stopinj Celzija nižja 
od temperature izmerjene na Vojskem, 16. pa je bila 
maksimalna dnevna temperatura na Javorniku za 6,4 
°C višja kot na Vojskem. Temperatura se je tako na 
Javorniku v času ciklonalne situacije spustila tudi pod 
ledišče ter presegla 11 °C, medtem ko se je na Voj-
skem gibala med 3 in 7 stopinjami celzija.  Predvido-
ma je bila torej v času ciklonalne situacije na Vojskem 
megla, saj je po koncu padavin 18. marca na Vojskem 
spet opazen izrazit dnevni hod.

Meteorološki arhiv ARSO – podatki s postaje Nanos-
Ravnik in informacije o nekdanji padavinski postaji 
Javornik nad Colom.

Naše okolje, februar 2011. Medmrežje 2: http://
www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%c5%benica/
mese%c4%8dni%20bilten/NASE%20OKO-
LJE2011%2002.pdf

Reliefne slike za Google zemljevide. Medmrežje 3: 
http://www.maps-for-free.com/ 

Vertikalna sondaža s postaje  Ljubljana Bežigrad. 
Medmrežje 4: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/avia-
tion/
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Matjaž, domžalski vremenko

Matjaž Černevšek, Domžale

Ljudje marsikdaj rečejo, da jih nekaj »briga kot lanski 
sneg«.  A med nami obstaja nekaj ljudi, ki jih pa še 
kako zanima lanski sneg. Pa ne samo sneg,  tudi vse 
ostale oblike padavin, spreminjanje temperature in 
vse kar spada pod pojem vreme in si brez tega sploh 
ne predstavljajo več vsakdanjika. Med njimi sem tudi 
jaz.

Začetki

Ko pomislim, kdaj se je vse skupaj začelo, nimam od-
govora. Proti koncu osnovne šole, v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja, sem si občasno že delal zapiske, 
a le kadar se je dogajalo kaj zanimivega. V srednji šoli 
je to zapisovanje postalo rutina, sočasno pa je raslo 
zanimanje za meteorologijo (slika 1). Že pred srednjo 
šolo sem si v knjižnici izposojal knjige o astronomiji 
(še en moj konjiček), vremenoslovju in jih bral, name-
sto da bi se učil za šolo. To je bilo malce pred priho-
dom svetovnega spleta, ki je stvari precej spremenil. 
Včasih si moral res iskati gradivo, zdaj pa te spletni 
brskalniki dobesedno zasujejo z informacijami, kar se 
kaže tudi v povečanem številu ljubiteljskih vremenar-
jev in raznih vremenskih forumov.

Slika 1. Zapisovanje vremenskih dogodkov v koledar 

Za študij meteorologije takrat nisem izpolnjeval 
precej zahtevnih pogojev, zato sem pač izbral drugo 
smer. V tistem času, leta 2005, je bil že ustanovljen 
prvi slovenski meteorološki forum, kjer sem spo-
znal nekaj sorodnih duš.  Izrazil sem željo po delu 
na področju meteorologije in kmalu zatem že dobil 
namig, da bi lahko opravljal meritve v Domžalah, saj 
je med postajama Ljubljana-Bežigrad in letališčem 
Brnik zevala velika luknja. Tako sem dobil padavinsko 
postajo in opazovanje vremena je postalo že nekoliko 
bolj resen hobi (slika 2).

Slika 2. Dežemer na padavinski postaji v Domžalah (Foto: 
M. Černevšek)

Zakaj?

Ker sem večino otroštva preživel v enem od domžal-
skih blokov v centru mesta, imajo veliko zaslugo za 
prebuditev mojega zanimanja za vreme obiski Zgor-
nje-Savinjske doline. Zahajal sem v vasico Bočna v 
občini Gornji Grad, ki leži v Zadrečki dolini. Reka Dre-
ta se 10 km niže izliva v Savinjo. Skoraj vsak vikend, 
odkar pomnim, sem s  starši   potoval iz Domžal mimo 
Kamnika čez prelaz Črnivec (902 m.n.v.)  na štajersko 
stran, mimo Gornjega Grada do  Bočne, locirane na 
severovzhodni strani Menine planine (slika 3). Sicer le 
46 kilometrska pot, a včasih še kako pestra.

Slika 3. Vas Bočna v Zadrečki dolini (Foto: M. Černevšek)

Razne karte in statistični podatki pravijo, da  se 
podnebje v tem delu države ne razlikuje kaj dosti od 
tistega v Ljubljanski kotlini. A videz včasih vara, kar 

LJUBITELJSKA METEOROLOGIJA
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še kako drži v tem primeru.  V tem članku ne bom po-
drobneje predstavljal svoje amaterske postaje v Bočni.  
Le na kratko bi rad omenil nekaj spoznanj, ki so mi že 
kmalu vzbudile zanimanje:

• Zaradi izrazitega gornika (pobočnega vetra) so 
tam nenavadno hladni večeri v primerjavi z okoli-
co. 

• Včasih  zaradi stacionarne ali obnavljajoče se 
oblačnosti nad Menino planino (oblaki, ki se zbi-
rajo nad njo mečejo popoldne senco na njeno SV 
stran in seveda tudi nad nas; včasih je ta senca 
omejena na zelo majhno območje) opažam  obču-
tno manj sončnega obsevanja. 

• Zaradi razgibanega površja je tam nekoliko več 
padavin kot v nižji okolici in zaradi polsenčne 
lege pozimi več dni s snežno odejo kot v okolici. 
Nasploh v tem delu Slovenije šteje vsak kilome-
ter, saj komaj 25 kilometrov od Savinjskih Alp do 
Nazarij prestavlja prehod od 2300 do 1300 mi-

Slika 6. Dolina pod Menino planino. Naš del vasi, izposta-
vljen gorniku. Pozno popoldne in zvečer pihlja v smeri ceste 
navzdol (Foto: M. Černevšek)

limetrov povprečnih letnih padavin, Bočna je pa 
nekje vmes. Če se malo poigramo s številkami, 
predstavlja vsak kilometer proti vzhodu 40 mm 
manj letnih padavin! 

• Pogosto piha zelo močan jugozahodni veter v 
večjem delu Zadrečke doline. V našem delu vasi 
zaradi reliefa malo zaokroži in piha celo od sever-
ne in severozahodne smeri; od jugozahoda pač 
ne more, saj je vetru »na poti« Menina planina. 
Lokalno spremenjena smer sicer ne vpliva na fen-
ski učinek jugozahodnega vetra. Se pa tudi zgodi, 
da smo zaradi njega kakšen dan med najtoplejši-
mi kraji v Sloveniji, saj nas pogosto prepiha med 
prvimi, a kasneje kot Gornji Grad in dolino Nove 
Štifte.

Ko pod vse to potegnemo črto, lahko vidimo, da je 
to povsem drug svet kot bolj monotona Ljubljanska, 
Celjska ali kakšna druga kotlina, kjer se vreme ravna 
precej bolj »po učbeniku«. Sicer sem opazil, da se tu 
ljudje nekoliko bolj zanimajo za vremenske pojave 
kot recimo v Ljubljani, kar glede na opisano sploh ni 
čudno. Veter, padavine in temperatura zraka lahko 
konkretno vplivajo na življenje. Še najbolj je »razvpit« 
t.i. gornik, ki ob lepem vremenu zvečer rahlo zapihlja 
po pobočjih Menine planine in k nam v dolino prinese 
tako hladen zrak, da se je treba celo sredi poletja 
zvečer toplo obleči. Čeprav je temperatura še recimo 
+18°C, je občutek mraza prav nenavaden. Medtem 
ko po drugih nižinah še vlada vročina in sopara, 
imamo mi že pošteno hladna ušesa in prste na rokah. 
Ob sončnem zahodu se pogosto v uri in pol ohladi za 
okoli 10 stopinj, vlaga hitro narašča in še pred nočjo 
je včasih na tleh rosa. Temperature so ob npr. osmih 
zvečer zelo podobne tistim na Lisci, včasih celo Rogli 
in Menini planini, od koder v bistvu prihaja ta hlad. A 
pozor, tako je le v našem delu vasi, ki je v nekakšnem 
kanalu povsem pod vznožjem Menine planine (slika 
6). Takoj za ovinkom, približno 400 metrov niže, je še 
prijetno toplo vreme, ki se hladi precej bolj umirjeno. 

Slika 5. Pogled na Bočno, obdano z Menino planino (Foto: 
M. Černevšek)

Slika 4. 60 centimetrska snežna odeja konec februarja 
2013 v Bočni (Foto: M. Černevšek)
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Moram še omeniti, da je v zavetrju, recimo za hišo ali 
uto, še prijetno in v skladu z dejansko temperaturo 
zraka. Povsem drugače pa je v tem hladnem gorni-
ku...morda si lahko predstavljate, če ga primerjam s 
klimatsko napravo, nastavljeno na minimum, ki zoprno 
pihlja v vas, medtem ko je v prostoru še toplo.

Seveda človeka zanima, kaj se nato dogaja ponoči, 
zato imam zdaj že nekaj let zapisovalnik podatkov, 
ki v poljubnih intervalih beleži temperaturo zraka in 
njen potek v obliki grafa. Zanimivo je, da se že pozno 
zvečer ohlajanje precej ustavi, gornik oslabi in čez noč 
temperatura le počasi pada vse do jutranje minimalne 
temperature, ki je pri nas celo nekoliko višja kot niže 
v dolini, sploh ob hudem zimskem mrazu. Zasluga 
gre nekoliko vzdignjeni legi nad dolinskim dnom ter 
bližnjim smrekovim gozdovom, ki nas obkrožajo iz treh 
smeri. A povprečne temperature so kljub temu nižje, 
kot v večjem delu doline, saj malce višje minimalne 
temperature povsem izničijo malce nižje dnevne tem-
perature in občutno hladnejši večeri. O razmerah tu pa 
veliko pove že vegetacija in to je tukajšnjim ljudem že 
hitro padlo v oči. Fenološke faze v našem delu vasi za-
ostajajo od nekaj dni pa do enega tedna za preostalim 
delom vasi in doline ter 10 do 14 dni za Ljubljansko in 
Celjsko kotlino. Zakasnitev fenološke faze je odvisna 
od vremenskih razmer v konkretni pomladi. 

Po vsem napisanem je zdaj verjetno jasno, zakaj me 
je, v iskanju odgovorov in želje po znanju, tako prevze-
la meteorologija. Bočni pripisujem levji delež zaslug, 
saj dvomim, da bi tako močno zašel v vremenske 
vode, če bi vso mladost preživel v ravninskih Domža-
lah. Sicer se spominjam, kako me je že kot osnovno-
šolca čudila gosta jutranja megla ter poletne nevihte, 
vendar ti pojavi niso nič kaj posebnega v primerjavi s 
tistimi lokalnimi na severni strani Menine planine.

Vsakdanjik vremenskega navdušenca

Ko si enkrat tako odvisen od spremljanja vremena, le-
to že začne vplivati na tvoj vsakdanjik. Kot uradni opa-
zovalec imaš dolžnost izmeriti padavine ob 7.00 zjutraj 
(poleti ob 8.00). To je treba uskladiti s službo, včasih 
pomaga kak družinski član, včasih se pa tudi ne izide 
in kasneje izmerim skupno količino padavin, ki se jo 
nato kasneje porazdeli po dnevih s pomočjo radarskih 
slik padavin in bližnjih postaj. Sicer je najbolj po-
membna skupna količina padavin, tako da kar se tega 
tiče ni večjih problemov. Od približno 170 padavinskih 
postaj po Sloveniji je moja verjetno najdlje od mojega 
bivališča. Ker živim v centru Domžal, smo dežemer 
postavili na dobro in varno lokacijo v bližini športnega 
parka Domžale, pri teniškem klubu. Sprva me je bilo 
strah, koliko časa bo  tam zdržala (bližina otrok, obča-

sen vandalizem v bližini, itd.), a v petih letih ni bilo še 
nobenih problemov. Zahvaliti se je treba žičnati ograji 
okoli teniškega kluba, pa tudi precej nevpadljivemu 
videzu hellmannovega dežemera, saj na prvi pogled 
deluje kot navadno vedro na stojalu. Do te postaje 
imam 15 minut hoje ali 5 minut z avtom. A za stvari, ki 
jih imamo radi, razdalje niso ovira…

 
Biti vremenski navdušenec tudi pomeni, da na 
dopustu z enim očesom pogleduješ proti nebu in se 
sprašuješ, kaj se dogaja doma. Pomeni, da celo na 
delovnem mestu zvedavo pogleduješ skozi okno, kaj 
se dogaja zunaj. Pomeni, da imaš na svojem sple-
tnem brskalniku med priljubljenimi zaznamki najprej 
cel kup z vremenom povezanih  povezav. In seveda 
pomeni, da te ljudje sprašujejo za vreme na skoraj 
vsakem koraku. Jaz sicer vedno poudarjam, da sem 
bolj analitik kot prognostik. Večina ljudi pač misli, da 
je meteorologija samo napovedovanje vremena in 
ne vedo, da zraven spada še statistika, kontrola in 
analiza podatkov, klimatologija, itd. In ravno to me 
najbolj veseli, napovedovanje pa raje pustim za to bolj 
usposobljenim strokovnjakom. Moja velika želja je, da 
bi nekoč lahko delal na področju opazovanja vremena 
ali analize podatkov in morda se mi nekoč ta želja ure-
sniči. V vsakem primeru pa bom vsak dan zapisoval 
podatke in pogledoval v nebo. 

Slika 7. Meritve snežne odeje na padavinski postaji v 
Domžalah (Foto: M. Černevšek)
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Vreme – naš vsakdan

Iztok Sinjur, Gozdarski inštitut Slovenije

Vremenski pojavi že od nekdaj burijo človeško domi-
šljijo, bolj ali manj vplivajo na vsakdanje aktivnosti in 
nenazadnje na naše počutje. Ker je bil v preteklosti 
človek mnogo bolj izpostavljen vremenskim razme-
ram, poznavanje njihovih zakonitosti pa je sprva 
temeljilo zgolj na izkušnjah prednikov pomešanih 
z različnimi verovanji, so ti pogosto odločali celo o 
preživetju. S časom se je neposredna izpostavljenost 
vremenskim pojavom zmanjšala, a vreme še vedno 
ostaja pomemben človekov spremljevalec.

O vremenu do danes

Vremenske pojave človek spremlja že tisočletja. Sprva 
je šlo za upodabljanje s slikanjem, z razvojem pisave 
pa so pričeli nastajati še danes pomembni viri. Zapisi 
vremenskih dogodkov, ki so bodisi omogočili dobre 
letine pridelkov, bodisi vzeli življenja domačih živali in 
ljudi, tako še po stoletjih predstavljajo pomemben vir 
za preučevanje podnebja. Z ozemlja današnje Slove-
nije pa imamo, zahvaljujoč izjemni sposobnosti opa-
zovanja in pisanja barona Janeza Vajkarda Valvasorja, 
že iz 17. stoletja mnogo podrobnih zapisov o lokalnem 
podnebju in njegovem vplivu na življenje ljudi. 

Med drugim v najnovejšem prevodu Slave vojvodine 
Kranjske (Die Ehre des Hertzogthums Crain) izvemo, 
da je »leta 1190 jeseni tri tedne močno deževalo, 
da se je reka Ljubljanica razlila na dolgo in široko in 
se je bilo treba skozi mesto voziti s čolni. Voda se je 
na mnogih krajih povzpela do zgornjih oken«. Precej 
besed je napisal tudi o ljubljanski megli, ki da je tudi 
koristna, saj »pridejo nekateri do visoke starosti in če 
tega pri mnogih ne bi preprečila prekomerna pijača, bi 
jih to doseglo še več«.

Slika 1. Slava vojvodine Kranjske (Foto: I. Sinjur)

Slika 2. Naslovnica knjige Vremenoslovje Oskarja Reye 
(Foto: I. Sinjur)

Iz tedanjega časa so se ohranili tudi številni zapisi o 
lokalnih vremenskih razmerah v kronikah, ki so jih 
pisali zlasti duhovniki in drugi posamezniki. Z napred-
kom znanosti smo dobili tudi pomembna pisna dela 
s področja vremenoslovja. Eno takih del je nedvomno 
»Vremenoslovje« iz leta 1940. Z lepo pisano slovensko 
besedo je dr. Oskar Reya, upravnik Zavoda za meteo-
rologijo na ljubljanski univerzi, skušal takratno znanje 
o vremenu predstaviti tako strokovnjakom kot prepro-
stim, podeželskim ljudem. S pojavom novih medijev 
za zapis dogodkov sta se zlasti v 20. stoletju začela 
širiti tudi nabor in kakovost virov za preučevanje 
vremenskih pojavov. Slikovne in pisne vire so pričeli 
dopolnjevati še fotografije in filmi, v devetdesetih letih 
s skokovitim razvojem svetovnega spleta tudi izjemen 
porast t.i. elektronskih virov. 



22 LJUBITELJSKA METEOROLOGIJA

Spletni forumi

V splošnem so spletni forumi prostovoljna združe-
nja posameznikov različnih starosti, ki jih združujejo 
podobni interesi. Lahko so javno dostopni in objave 
prebirajo vsi obiskovalci spletne strani, lahko pa so 
zaprtega tipa in je prebiranje ter pisanje omogočeno le 
registriranim uporabnikom. Spletna aplikacija foruma 
predstavlja nekakšno omizje, kjer med posamezniki 
poteka pisna komunikacija, kar omogoča hiter prenos 
podatkov ne glede na čas in kraj. Nekateri forumi 
za pridobitev vstopnega gesla zahtevajo tudi nekaj 
osnovnih podatkov o uporabniku in obrazložitev želje 
po sodelovanju. Obstoj tako nastale spletne skupnosti 
je precej odvisen od razvoja odnosov med sodelujoči-
mi. Pisne razprave običajno nadzirajo skrbniki foruma, 
moderatorji in administratorji, ki skrbijo, da vsebina 
sledi tematiki in po potrebi rešujejo ali prekinejo neso-
glasja. V primerih, ko uporabnik krši pravila skupnosti 
in ne upošteva opozorila moderatorja ali administra-
torja, začasno ali trajno izgubi možnost sodelovanja.

Spletni vremenski forumi – sodobne vremenske 
kronike v Sloveniji

Prvi spletni vremenski forum se je v Sloveniji pojavil 
leta 2004 (Prvi slovenski vremenski forum). Pionir 
na tem področju, Marko Korošec, je s tem vzpodbudil 
mnoge, da so svoje zanimanje za vreme lažje delili in 
nadgrajevali. Sledil je hiter porast amaterskih vre-
menskih opazovalcev, ki so z medsebojno pomočjo 
izpopolnili znanje o vremenoslovju in podatke samo-
dejnih vremenskih postaj pričeli objavljati na spletu. 
Potem, ko je omenjeni forum po dveh letih prenehal z 
delovanjem, se je razvoj prvotne vremenske spletne 
skupnosti razcepil v dve smeri. Del skupnosti se je 
združil v forumu, kasneje Vremenskem društvu ZEVS, 

O vremenu danes

Vremenski pojavi spremljajo tudi sodobno družbo. 
Zahvaljujoč tehniki prenosa podatkov in načinu 
njihove hrambe lahko na svetovnem spletu -  interne-
tu najdemo vse do sedaj omenjene vire. Z razvojem 
merilnih naprav in svetovnega spleta je skokovito 
narasla množica podatkov o vremenu in njihov hiter 
prenos do posameznikov. Pravzaprav lahko šele sedaj 
opazimo, kako veliko je zanimanje za vremenske 
pojave. Ne samo, da na spletu zasledimo podatke ne-
štetih amaterskih vremenskih postaj iz vseh koncev 
sveta, ampak tudi vremenske kronike (t.i. bloge). Te 
običajno pišejo posamezniki. Vremenska društva ali 
skupine vremenskih zanesenjakov pa razpravljajo na 
t.i. forumih.

Slika 4. Vstopni strani dveh spletnih vremenskih forumov

Slika 3. Merilne naprave v meteorološki hišici amaterske 
meteorološke postaje. Grosuplje, 21. 10. 2007 (Foto: I. 
Sinjur)
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del pa v Slovenskem meteorološkem forumu. Četudi 
je do sedaj v Sloveniji nastalo že več tovrstnih forumov 
(s pomočjo spletnih brskalnikov ob hitrem pregledu 
danes lahko naletimo na vsaj 5 vremenskih forumov), 
sta prav omenjena najbolj aktivna. Slednja s pomo-
čjo opisov in fotografskega gradiva gradita obsežne 
vremenske kronike, tako za območje Slovenije kot 
širše. Kljub temu pa se med seboj nekoliko razlikujeta. 
Za javno prebiranje odprt forum Vremenskega društva 
ZEVS s pomočjo amaterskih opazovalcev in mreže 
samodejnih vremenskih postaj omogoča hiter pregled 
vremenskih razmer po Sloveniji, javnosti zaprt Sloven-
ski meteorološki forum pa deluje zlasti na področju 
raziskovalno usmerjenih nalog, na primer raziskavi 

mrazišč. V obeh forumih sodeluje od nekaj deset do 
nekaj sto članov, ki sicer povečini prihajajo iz Sloveni-
je, nekaj pa tudi iz tujine. Ker gre za spletno delovanje 
in se večina članov osebno ne pozna, so organizirana 
občasna skupna srečanja, na katerih je poleg samega 
druženja poskrbljeno tudi za kakšno predavanje ali 
ogled zanimivosti.

Forumi so stičišče mladih in starejših, osnovnošolcev 
in doktorjev znanosti. Predstavljajo idealno možnost 
za prenos znanja med posamezniki, obenem pa tudi 
za objavo podatkov o aktualnih, lahko tudi nevarnih 
vremenskih razmerah, zaradi česar se lahko nekateri 
pravočasno odzovejo in imetje obvarujejo pred škodo.

Mavrica v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, 22. 7. 2011 (Foto: I. Sinjur)
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Slika 1. Razporeditev vremenskih postaj, vključenih v vremensko društvo ZEVS

Vremensko društvo ZEVS
Marko Premelč, predsednik Vremenskega društva ZEVS

Prvi koraki

Pravijo, da je vsak začetek težak in ustanavljanje dru-
štva je vsekakor nekaj, kar zahteva veliko mero preda-
nosti in zanosa. V primeru, ko gre za ljubitelje vreme-
na, pa bi lahko dejali, da kar velja tista pregovorna o 
»muhastem vremenu« - in tako tudi o muhavosti vseh, 
ki jim spremljanje vremenskih pojavov pomeni nekaj 
več. Ko pa se muhavost spremeni v predanost in tudi 
malo trme, potem je to druga pesem.

Skupina vremenskih zanesenjakov oziroma lastni-
kov zasebnih vremenskih postaj razpršenih po vseh 
koncih naše domovine se je začela spoznavati, izme-
njavati nasvete in izkušnje - sprva le preko interneta, 
nato pa tudi na prvih srečanjih. Pred skoraj sedmimi 
leti je tako dozorela ideja, beseda je dala besedo 

in rodilo se je Vremensko društvo ZEVS. Zakaj ravno 
ZEVS? Sprva kot »Združenje vremenskih skupnosti«, 
nato pa kar po vzoru vrhovnega med starogrškimi 
bogovi – bogu groma Zevsu.

Dejavnosti društva in članstvo

Društvo vsaj enkrat letno organizira srečanje tako 
članov, kot tudi drugih ljubiteljev vremena in vseh 
pojavov, povezanih z vremenom. V zadnjih letih je 
uveljavljena praksa izvedbe dvodnevnih srečanj, 
kamor so povabljeni tudi predavatelji oziroma stro-
kovnjaki s področja meteorologije oziroma s sorodnih 
področij in društev. Do leta 2012 je društvo gostilo že 
15 srečanj, ki se jih je skupno udeležilo že več kot 300 
udeležencev.
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Slika 2. Nevihta nad Sorškim poljem (Foto: D. Košir)

Število članov na naše največje veselje narašča, tako 
je bilo v letu 2012 v društvo včlanjenih že 60 članov. 
Med člani je večina lastnikov zasebnih vremenskih 
postaj (50), ki gostujejo na najetem strežniku dru-
štva. Podatki teh vremenskih postaj so neprecenljivi 
in poleg tega, da so v veliko veselje samim lastni-
kom, pomenijo veliko tudi za spremljanje trenutnega 
vremena po Sloveniji. Podatki so objavljeni in prosto 
dostopni na spletnih straneh društva (http://geostik.
com/mv40.asp). Pomembno je, da se tudi arhivirajo 
in mesečno oziroma letno objavljajo v društvenem 
biltenu, ki ga ureja mlada zagnana ekipa ljubiteljev 
vremena. Bilten ZEVS je dostopen na naslednjem sple-
tnem naslovu: http://zevs.si.

Poleg zgoraj naštetega, društvo omogoča tudi obja-
vo 10-dnevne vremenske napovedi, ki je ena izmed 
redkih alternativnih vremenskih napovedi v Sloveniji 
za katero »stoji« predana stalna ekipa napovedovalcev 
ter tudi druge storitve (na primer vremenska napoved 
za pametne telefone android: http://www.krtina.com/
podatki/Napoved.apk).

Društvo skrbi (tudi finančno) za delovanje vremen-
skega portala ZEVS (http://zevs.si) in vremenskega 
foruma ZEVS (http://forum.zevs.si). Slednji ima okoli 
900 uporabnikov in je največji vremenski forum v 
Sloveniji. Uporabniki si lahko izmenjavajo mnenja o 
vremenu, napovedujejo vreme, spremljajo trenutne 
vremenske razmere, objavljajo fotografije, se dogovori-
jo za skupna spremljanja vremenskih dogodkov, iščejo 
tehnično pomoč, ipd. 

Kako naprej?

V prihodnje načrtujemo bolj pogosta, mesečna sreča-
nja članov, postavitev kakšne društvene vremenske 
postaje v sodelovanju s sorodnimi društvi, organizira-
nje fotografske razstave z vremensko tematiko in še 
marsikaj.

Vse bralce vabim, da za več informacij, tudi za more-
bitno sodelovanje, pišejo na naš elektronski naslov: 
vd.zevs@gmail.com oziroma se včlanijo v društvo na 
vremenskem portalu ZEVS (http://zevs.si). Veseli 
bomo novih idej in svežih moči.


