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Glasilo vremenskega društva ZEVS  Letnik: 9   Številka: 112 

Uvodnik 
  
Letošnji avgust je minil ob dokaj dinamičnem vremenu, brez večjih suš in ekstremne vročine. Praktično 

ni minil dan, ko vsaj nekje v Sloveniji ni bilo vsaj ene plohe ali nevihte. Občasno je bilo ob prehodih 

fronte precej nevihtno, marsikje je padala tudi toča. Ker so bile nevihte večinoma krajevnega značaja 

so se količine padavin močno razlikovale od kraja do kraja. Več o tem pa seveda v nadaljevanju. 

  

Matic Cankar, 

urednik mesečnega biltena.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
         

Vremenski pregled meseca avgusta 
 

Nad srednjo Evropo je bilo območje enakomernega zračnega tlaka. S šibkimi zahodnimi 

vetrovi je dotekal v višinah k nam prehodno nekoliko bolj suh zrak. V četrtek 1. avgusta zgodaj 

zjutraj je bilo še spremenljivo oblačno, na vzhodu je še nastalo nekaj ploh in neviht. Čez dan 

je bilo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer so na severozahodu nastale 

krajevne nevihte. Šibka burja na Primorskem je čez dan ponehala. Najnižje jutranje 

temperature so bile od 12 do 20°C, na Primorskem do okoli 22 °C. Najvišje dnevne 

temperature so bile od 25 do 29°C, na Primorskem do 31 °C.  

 

Malo po polnoči so še na vzhodu nastajale plohe in nevihte. Vir: ARSO 

Nad Alpami in našimi kraji se je zadrževala frontalna cona. S severnimi do severovzhodnimi 

vetrovi je nad naše kraje začel dotekati hladnejši zrak. V petek zjutraj so se pojavljale krajevne 

padavine, ponekod tudi nevihte. Čez dan, popoldan in zvečer je bilo spremenljivo do pretežno 

oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Krajevno so nastale tudi močnejše nevihte z nalivi, 

točo in sunki vetra. Na ARSO postaji Topol je padlo 96,6 mm. Prehodno je zapihal veter 

severnih smeri, zvečer ob nevihtah na Primorskem močan zahodnik. Jutranje temperature so 



 

 
 
 
         

bile med 13 in 20°C, ponekod na Primorskem do 22°C. Najvišje dnevne temperature so bile 

od 20 do 27°C, na obali do 30 °C.  

Mediji: 

https://www. 24ur. com/novice/slovenija/oranzno-opozorilo-nevihte-in-krajevna-neurja-po-

vsej-drzavi. html 

Močne nevihte, neurja 

Izdano 2. 8. 2019 ob 9:00 

Danes bodo ob močnih nevihtah možna krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo. Prvi 

izrazitejši val neviht bo Slovenijo prešel dopoldne in sredi dneva, drugi pa predvidoma proti 

večeru.  

Ob nevihtah bo na Obali zapihal močan veter zahodnih in severnih smeri, s sunki predvidoma 

od 70 do 100 km/h.  

 

Močna supercelična nevihta na območju Litije ob 12:40. Vir: ARSO 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/oranzno-opozorilo-nevihte-in-krajevna-neurja-po-vsej-drzavi.html
https://www.24ur.com/novice/slovenija/oranzno-opozorilo-nevihte-in-krajevna-neurja-po-vsej-drzavi.html


 

 
 
 
         

 

 

Pogled z letališča pri Zagrebu na drugo supercelično nevihto 2. 8. 2019 Foto: Matej Štegar 

Reportaža neviht na območju Korene 31. 7. 2019, in supercelične nevihte na območju 

Zagreba 2. 8. 2019 

http://ZEVS. si/index. php/vremelov/399-nevihtno-dogajanje-31-7-in-2-8-2019 

http://zevs.si/index.php/vremelov/399-nevihtno-dogajanje-31-7-in-2-8-2019


 

 
 
 
         

 

Izjemen shelf cloud v Istri-Peroj pri Puli 2. 8. 2019 Foto: Matic Cankar 

Reportaža: 

http://ZEVS.si/index.php/vremelov/400-jutranja-furlanija-vecerna-istra-vmes-pa-veliko-

prometa-02-08-2019 

Nad jugovzhodno Evropo je bilo plitvo območje nizkega zračnega tlaka, nad srednjo in 

zahodno Evropo pa je bilo šibko območje visokega zračnega tlaka. S severozahodnimi vetrovi 

je v višinah k nam pritekal bolj suh zrak. V soboto je bilo ob morju pretežno jasno. Drugod je 

bilo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sprva je bilo ponekod po nižinah še megla ali nizka 

oblačnost. Zjutraj so se pojavljale padavine, bolj pogoste na jugu države. Dopoldan je bilo 

suho. Popoldne je nastalo nekaj ploh in neviht z lokalno močnejšimi nalivi in sunki vetra. Na 

ARSO postaji Murska Sobota je padlo 29,8mm. Jutranje temperature so bile med 11 in 18°C. 

Najvišje dnevne temperature so bile od 22 do 29°C.  

http://zevs.si/index.php/vremelov/400-jutranja-furlanija-vecerna-istra-vmes-pa-veliko-prometa-02-08-2019
http://zevs.si/index.php/vremelov/400-jutranja-furlanija-vecerna-istra-vmes-pa-veliko-prometa-02-08-2019


 

 
 
 
         

 

Radarska slika padavin ob 16 uri. Vir: ARSO 

 

Na ZEVS postaji Griže pri Žalcu je ob 18:25 uri prešla nevihta z dokaj močnim vetrom in 

močnimi padavinami. V 10 minutah je padlo 11,4 mm padavin, temperatura pa se je spustila 

za 8,5°C, max. RR 268 mm/h. Vir: ARSO 



 

 
 
 
         

 

 

Pogled na nevihto s shelf cloudom, Grajena pri Ptuju 3. 8. 2019 Foto: Matej Štegar 

Reportaža: 

https://vreme-ptuj. blogspot. com/2019/08/nevihta-z-shelf-cloudom-grajena-pri. html 

 

Pogled na zelo lep shelf cloud, Podvinci pri Ptuju 3. 8. 2019 Foto: David Nerat 

https://vreme-ptuj.blogspot.com/2019/08/nevihta-z-shelf-cloudom-grajena-pri.html


 

 
 
 
         

Nad osrednjim delom Evrope je bilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda 

je dotekal k nam razmeroma suh in postopno spet toplejši zrak. V nedeljo je bilo večinoma 

sončno. Malo po polnoči je bila na obali nevihta. Popoldan je bilo več kopaste oblačnosti. 

Nastalo je par ploh, na območju Velenja tudi nevihta. Jutranje temperature so bile med 7 in 

17°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 21 do 27°C, na Primorskem do 30 °C.  

 

Manjša nevihta na območju Velenja. Vir: ARSO 

Nad Alpami in Sredozemljem je bilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Oslabljena topla 

fronta se je prek srednje Evrope pomikala proti vzhodu. Od zahoda je dotekal k nam postopno 

toplejši zrak. V ponedeljek je bilo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne 

in zvečer je nastalo nekaj ploh, na območju Raven na Koroškem tudi nevihta. Ponekod je pihal 

šibak južni do jugozahodni veter. Jutranje temperature so bile med 8 in 17°C, v Goriških Brdih 

okoli 19°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 24 do 30 °C.  



 

 
 
 
         

 

Pogled na supercelično nevihto s shelf cloudom. Ravne na Koroškem. Foto: Denis Čapelnik 

 

Nad južno polovico Evrope je bilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se je 

od severa bližala Alpam. Z vetrovi zahodnih in južnih smeri je dotekal nad naše kraje toplejši 

in bolj vlažen zrak. V torek 6. avgusta je bilo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sprva je 

bilo ponekod pretežno oblačno. Popoldne in zvečer so bile na Gorenjskem in Primorskem 

krajevne plohe in nevihte. Lokalno so bili tudi močnejši nalivi drobna toča in sunki vetra (ARSO 

Zgornja Radovna 26,2 mm, ARSO Rateče 24,7 mm). Ponekod je pihal šibak jugozahodni veter. 

Jutranje temperature so bile med 10 in 20°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 26 do 

32 °C.  



 

 
 
 
         

 

Nevihta s točo na območju Kranjske Gore. Vir: ARSO 

 

 

Močnejša nevihta na območju Bleda. Vir: ARSO 



 

 
 
 
         

 

Močnejša nevihta s točo v Kranjski Gori. Foto: Saša Žlak Janšek 

Nad severno in srednjo Evropo je bilo ciklonsko območje. Vremenska fronta je od 

severozahoda dosegla Alpe. Pred njo je pritekal nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi topel 

in postopno bolj vlažen zrak. V sredo 7. julija je bilo deloma sončno, predvsem popoldne je 

bila povečana koprenasta oblačnost. Zjutraj so se pojavljale krajevne padavine, deloma 

nevihte. Lokalno je bilo nekaj močnejših nalivov, na severovzhodu je bilo suho. Dopoldan je 

bilo suho vreme, popoldan in zvečer pa je v zahodnih in osrednjih krajih nastalo nekaj manjših 

ploh in neviht. Zvečer je nekaj kapelj padlo tudi v Prekmurju. Ponekod je pihal jugozahodni 

veter. Jutranje temperature so bile med 13 in 21°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 

24 do 31°C, na vzhodu do 33 °C. Ob 22 uri je bilo na ARSO postaji Črnomelj še 27,6 stopinj C.  

 



 

 
 
 
         

 

Zgodaj zjutraj so se pojavljale tudi nevihte z nalivi. Vir: ARSO 

 

 

Na območju Logatca je nastala popoldan manjša nevihta. Vir: ARSO 



 

 
 
 
         

Nad vzhodnimi Alpami in severnim Balkanom se je zadrževala vremenska fronta. Pri tleh je z 

vetrovi vzhodnih smeri k nam dotekal vlažen in nekoliko hladnejši zrak. V četrtek je bilo 

pretežno oblačno, sprva na jugovzhodu še deloma jasno. Nastajale so krajevne padavine, 

vmes so bile tudi nevihte. Lokalno so nastajali tudi močnejši nalivi, ki so bili najbolj izraziti na 

Primorskem (ARSO Slavnik 69 mm, od tega 50,3 mm v eni uri, 12:40-13:40, ZEVS Gradišče-

Brkini 65,8 mm, ARSO Park Škocjanske Jame 41,4 mm). Tudi zvečer so nastajale še plohe, 

ponekod je še zagrmelo. Zgodaj zjutraj je še ponekod pihal zmeren južni do jugozahodni veter. 

Čez dan pa je pihal šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature so bile med 15 in 21°C, 

ob morju okoli 24°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 22 do 28°C, na Primorskem do 

30 °C.  

 

Najnižje jutranje temperature na nekaterih ARSO in ZEVS postajah 8.8.2019 
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Močnejša nevihta na Primorskem ob 12:40. Vir: ARSO 

Nad Alpami, srednjo Evropo in severnim Sredozemljem je bilo šibko območje visokega 

zračnega tlaka. V višinah je pritekal od zahoda k nam topel in suh zrak. V petek malo po polnoči 

je v Prekmurju še padla kakšna kaplja. Do jutra se je delno razjasnilo, ponekod po nižinah je 

bila megla. Čez dan je bilo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod je pihal zmeren južni 

do jugozahodni veter. Jutranje temperature so bile od 11 do 18°C, na Primorskem med 17 in 

22 °C. Najvišje dnevne temperature so bile od 26 do 33 °C.  

Nad severozahodno Evropo je bilo območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta je 

valovila iznad Baltika proti Pirenejskem polotoku. K nam je od jugozahoda dotekal precej topel 

in suh zrak. V soboto je bilo pretežno jasno, zjutraj je bila ponekod po nižinah megla. Čez dan 

je ponekod pihal šibak do zmeren južni do jugozahodni veter. Pozno zvečer je na 

severovzhodu zapihal severovzhodni veter. Zelo soparno je bilo. Na ZEVS postaji Orešje pri 

Ptuju je bilo rosišče 25°C ob 17:07. Najnižje jutranje temperature so bile od 10 do 21°C, 

najvišje dnevne pa so bile od 28 do 34 °C. V srednji plasti ozračja je bila neobičajno topla 

zračna masa. Temperaturna meja 0 °C je bila zjutraj na višini 5 km. Podobno visoko, kakor v 

rekordni vročini v avgustu 2013. Zaradi toplega zraka v višinah, je kljub sopari po nižinah, 

popoldne ni bilo neviht.  

Oslabljena hladna fronta se je pomikala prek Alp in srednje Evrope. Pri tleh je nad naše kraje 

od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši in prehodno bolj vlažen zrak. V nedeljo 11. 

avgusta je bilo na zahodu sončno. Drugod je bilo zjutraj in dopoldne pretežno oblačno. 

Popoldne se je povsod razjasnilo. Pihal je veter vzhodnih smeri. Jutro je bilo zopet zelo toplo, 

marsikje se temperatura ni spustila pod 20°C. Jutranje temperature so bile med 13 in 23°C. 

Najvišje dnevne temperature so bile od 24 do 31°C, na Primorskem do 35 °C.  

 



 

 
 
 
         

Vremenska postaja Temperatura 

ARSO Koper-Kapitanija 23,5 

ARSO Vedrijan 23 

ZEVS Novo mesto 22,7 

ZEVS Leskovec pri Krškem 22,6 

ARSO Ljubljana 22,4 

ARSO Lendava 22,3 

ARSO Krško 22,3 

ARSO Ravne na Koroškem 22 

ZEVS Griže pri Žalcu 22 

ZEVS Laporje pri Slovenski Bistrici 21,9 

ARSO Luka Koper 21,9 

ARSO Nova Gorica 21,8 

ARSO Letališče Cerklje ob Krki 21,8 

ZEVS OŠ Trzin 21,7 

ARSO Podčetrtek 21,5 

ARSO Letališče Portorož 21,5 

ARSO Velenje 21,4 

ZEVS Nova Gorica 21,4 

ZEVS Petrovče 21,4 

ZEVS Orešje pri Ptuju 21,4 

ZEVS  Cven 21,3 

ZEVS Ptuj-Prelog 21,3 

ZEVS Družinska vas 21,3 

ZEVS Laško-Lahomšek 21,3 

ARSO Tolmin-Volče 21,2 

ZEVS Stražišče pri Kranju 21,2 

ARSO Ptuj 21,2 

ZEVS Smrjene 21,1 

ARSO Slovenske Konjice 21,1 

ARSO Rogaška Slatina 21,1 

ARSO Metlika 21,1 

ARSO Maribor-Tabor 21 

ARSO Malkovec 21 

ARSO Slovenj Gradec 21 

ARSO Edvarda Rusjana Maribor 21 

ARSO Kranj 21 

ZEVS Ljubljana Koseze 20,9 

ARSO Novo mesto 20,9 

ARSO Maribor-Vrbanski plato 20,9 

ARSO Hrastnik 20,9 

ARSO Podnanos 20,8 

ARSO Murska Sobota 20,8 

ARSO Bilje pri Novi Gorici 20,8 

ARSO Mežica 20,8 

ARSO Gačnik 20,7 

ZEVS Duplje 20,7 

ZEVS Zbilje pri Medvodah 20,7 

ZEVS Spodnje Kraše 20,7 

ZEVS Deskle 20,7 

ARSO Godnje 20,6 

ARSO Letališče Lesce 20,6 

ZEVS Tolmin 20,6 

ARSO Gornji Grad 20,5 

ARSO Trebnje 20,5 

ARSO Celje 20,5 

ARSO Trbovlje 20,4 

ARSO Litija 20,4 

ARSO Jeruzalem 20,3 

ZEVS Izlake 20,3 

 

Najnižje jutranje temperature na nekaterih ZEVS in ARSO postajah 11.8.2019 



 

 
 
 
         

Iznad zahodnega Sredozemlja se je prek Alp in srednje Evrope raztezala hladna fronta. Pred 

njo je z jugozahodnikom k nam pritekal zelo topel in postopno bolj vlažen zrak. V ponedeljek 

je bilo sončno, popoldne je na zahodu naraščala kopasta oblačnost. Tam je nastalo par ploh, 

zvečer so tudi na vzhodu nastale plohe. Ponekod je pihal šibak jugovzhodnik. Zelo soparno je 

bilo, ponekod so se rosišča gibala okrog 25 stopinj C. Jutranje temperature so bile med 11 in 

21°C, na Primorskem med 19 in 25°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 29 do 35°C 

(ARSO Osilnica 35,3°C).  

Povečana toplotna obremenitev 

Izdano: 12. 8. 2019 ob 9:30 

Danes sredi dneva in popoldne bo predvsem v osrednji in jugovzhodni Sloveniji velika toplotna 

obremenitev.  

 

Nad severno Evropo je bilo ciklonsko območje. Vremenska fronta je dosegla Alpe in je že 

vplivala na vreme pri nas. Nad naše kraje je pritekal v spodnjih plasteh ozračja od vzhoda 

hladnejši zrak. V torek je bilo spremenljivo do pretežno oblačno, na Primorskem čez dan še 

delno jasno. Pojavljale so se krajevne padavine, ki so bile pogostejše zvečer in v noči na sredo. 

Vmes so bile tudi nevihte z krajevnimi nalivi. Zapihal je veter vzhodnih smeri, na Primorskem 

šibka burja (ARSO Podnanos 76,6 km/h ob 22:20). Jutranje temperature so bile med 14 in 

23°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 22 do 27°C, na Primorskem med 29 in 35 °C.  

Možna krajevna neurja 

Izdano 13. 8. 2019 ob 13:30 

V noči na sredo bodo na Obali in v njenem zaledju ob nevihtah možna krajevna neurja z 

močnejšimi nalivi in sunki vetra.  



 

 
 
 
         

 

Zjutraj so že nastajale krajevne plohe in nevihte. Vir: ARSO 

 



 

 
 
 
         

 

Pozno zvečer je bilo deževno, zlasti na vzhodu je tudi grmelo. Vir: ARSO 

 

Pogled s Socerba v smeri Kopra. Burja je pihala do 70 km/h, ob tem pa je tudi deževalo.  

Foto: Matej Štegar 



 

 
 
 
         

Nad srednjo Evropo in Alpami je bilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Z vetrovi severnih 

smeri je pritekal nad naše kraje hladnejši in postopno bolj suh zrak. V sredo zjutraj je bilo še 

deževno, ponekod na vzhodu in Primorskem so bile še nevihte. Lokalno so bili tudi močnejši 

nalivi. Do jutra so padavine ponehale. Sprva je še bilo pretežno oblačno. Čez dan se je delno 

zjasnilo, občasno je bilo ponekod več spremenljive oblačnosti. Pihal je severovzhodni veter, 

na Primorskem šibka do zmerna burja, ki je na izpostavljenih legah presegala 100 km/h (ARSO 

Podnanos 105,5 km/h ob 5:00, PIC Manče 90 km/h, PIC Podnanos in Žapuže 87 km/h, 

Ajdovščina zahod PIC 83 km/h, ARSO Slavnik 82,2 km/h ob 8:30). Ponekod pod Velebitom so 

sunki dosegali tudi do 120 km/h (Senj, Paški most). Najnižje jutranje temperature so bile od 

11 do 16°C, na Primorskem do 19°C, najvišje dnevne od 18 do 25°C, na Primorskem do 28 °C.  

 

Zgodaj zjutraj je bilo deževno z močnejšimi nalivi. Ponekod na vzhodu je tudi grmelo.  

Vir: ARSO 

 



 

 
 
 
         

 

Vsota padavin od 20. ure 13. 8. 2019, do 8. ure 14. 8. 2019. Vir: ARSO 

Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo je prehodno slabelo. Oslabljena 

vremenska motnja se je pomikala čez zahodno Evropo nad Alpe. V četrtek 15. avgusta je bilo 

sprva pretežno jasno. Zvečer se je z zahoda postopno oblačilo. Zvečer so bile na Gorenjskem 

krajevne padavine, tudi nevihte. Ponekod je pihal šibak južni veter. Jutro je bilo sveže z 

temperaturami med 4 in 14 °C (ARSO Babno polje 4,3 °C), na Primorskem do 17 °C. Najvišje 

dnevne temperature so bile od 22 do 28 °C.  

Nad zahodnim Sredozemljem je bilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Oslabljena 

vremenska fronta se je preko srednje Evrope pomikala proti vzhodu. S severovzhodnimi 

vetrovi je k nam pritekal nekoliko bolj vlažen zrak. V petek zgodaj zjutraj in dopoldne je bilo 

pretežno oblačno, pojavljale so se krajevne padavine, na severozahodu in na Dolenjskem je 

tudi malo zagrmelo. Čez dan je dež ponehal tudi na vzhodu, od zahoda se je delno razjasnilo. 

Popoldne je bilo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo je še nekaj ploh in neviht. Na 

Primorskem je pihala šibka burja. Jutranje temperature so bile med 9 in 16°C, na Primorskem 

okoli 19°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 20 do 26°C, na Primorskem med 27 in 31 

°C.  



 

 
 
 
         

 

Vsota padavin od 20. ure 15. 8. 2019, do 8. ure 16. 8. 2019. Vir: ARSO 

V soboto je bilo večinoma sončno. Zjutraj je bila po dolinah in kotlinah kratkotrajna megla. 

Čez dan je bilo občasno več visoke koprenaste oblačnosti. Popoldne je zapihal zmeren južni 

do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature so bile od 4 do 15°C, na Primorskem okoli 

17 °C. Najvišje dnevne temperature so bile od 25 do 29 °C.  

Nad južno polovico Evrope je bilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah je pritekal nad 

naše kraje s šibkim jugozahodnim vetrom suh in še nekoliko toplejši zrak. V nedeljo 18. 

avgusta je bilo pretežno jasno. Ponekod je bila zjutraj kratkotrajna megla. Sredi dneva in 

popoldne je ponekod pihal zmeren južni do jugozahodni veter. Jutranje temperature so bile 

med 6 in 19°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 25 do 32 °C.  

Nad srednjo, vzhodno in južno Evropo je bilo območje enakomernega zračnega tlaka. 

Vremenska fronta je dosegla severne Alpe in je zvečer oplazila tudi Slovenijo. V višinah je 

pritekal nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi topel in suh zrak. V ponedeljek je bilo pretežno 

jasno. Pozno zvečer je na Goričkem tik ob meji z Avstrijo in Madžarsko padlo par kapelj, zapihal 

pa je tudi SZ veter. Ponekod je pihal šibak vzhodni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje 

temperature so bile od 7 do 20°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 26 do 33 °C.  



 

 
 
 
         

V torek 20. avgusta je bilo pretežno jasno vreme. Najnižje jutranje temperature so bile od 9 

do 19 °C, na Primorskem do 21 °C. Najvišje dnevne temperature so bile od 26 do 33 °C, na 

Primorskem do 35°C (ARSO Podnanos 35,2°C, ARSO Nova Gorica 35°C).  

Nad srednjo Evropo in Alpami se je zadrževala oslabljena vremenska motnja. Od vzhoda je 

pritekal k nam nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak. V sredo dopoldne je od severa oblačnost 

naraščala. Čez dan je bilo v notranjosti Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno s 

posameznimi plohami in nevihtami, ki so bile pogostejše na severu in severozahodu. Lokalno 

je bilo nekaj močnejših nalivov. Pihal je severovzhodni veter. Na Primorskem je bilo povečini 

sončno, zapihala je šibka do zmerna burja, ki je na izpostavljenih legah dosegala do 100 km/h 

(ARSO Podnanos 99,4 km/h ob 21:30). Jutranje temperature so bile med 12 in 20°C, na 

Primorskem do 23°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 21 do 27°C, na Primorskem med 

29 in 36°C (ARSO Luka Koper 36,3 °C).  

 

Močnejša nevihta z nalivi in drobno točo, na območju Breginja, kjer je padlo 27,8mm 

padavin. Vir: ARSO 

 



 

 
 
 
         

Nad srednjo Evropo in Alpami se je zadrževala oslabljena vremenska motnja. V spodnjih 

plasteh ozračja je pritekal nad naše kraje od vzhoda nekoliko hladnejši in vlažen zrak. V četrtek 

je bilo zmerno do pretežno oblačno, nekaj več sonca je bilo na Primorskem. Od zgodnjega 

jutra naprej so se pojavljale plohe, čez dan in zvečer tudi nevihte. Krajevne padavine so se 

nadaljevala tudi v noč na petek. Na Primorskem je pihala šibka do zmerna burja (ARSO 

Podnanos 84,8 km/h ob 5:30). Najnižje jutranje temperature so bile od 13 do 18°C, na 

Primorskem do okoli 23 °C. Najvišje dnevne temperature so bile od 19 do 26°C, na Primorskem 

med 26 in 32 °C.  

 

Močnejša nevihta na območju Obrežja. Vir: ARSO 



 

 
 
 
         

 

Pogled s ptujskega gradu, na nevihto na območju Krapine 22. 8. 2019 ob 22:16  

Foto: Matej Štegar 

Nad zahodno, srednjo in vzhodno Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah 

se je nad severnim Sredozemljem in zahodnim Balkanom zadrževalo manjše jedro hladnega 

in vlažnega zraka. V petek 23. avgusta je bilo spremenljivo do pretežno oblačno, zgodaj zjutraj 

in čez dan so nastajale krajevne plohe in nevihte. Več sonca je bilo na Primorskem, kjer je 

pihala šibka burja (ARSO Podnanos 76,6 km/h ob 00:50). Ponekod v notranjosti je pihal veter 

vzhodnih smeri. Jutranje temperature so bile med 14 in 19°C, na Primorskem med 20 in 24°C. 

Najvišje dnevne temperature so bile od 20 do 30°C.  



 

 
 
 
         

 

Dopoldanska nevihta na severozahodu države. Vir: ARSO 

Nad severnim Sredozemljem in zahodnim Balkanom se je zadrževalo višinsko jedro hladnega 

zraka. Od jugovzhoda je pritekal k nam vlažen zrak. V soboto je bilo spremenljivo do pretežno 

oblačno. Že od zgodnjega jutra so nastajale plohe in nevihte. Popoldan so lokalno nastale tudi 

močnejše nevihte z dolgotrajnejšimi nalivi, manjšo točo in močnejšimi sunki vetra. Lokalno je 

padlo tudi nad 100 mm v par urah, na območju Vuzenice na Koroškem tudi okoli 150 mm. Na 

ARSO postaji Novo Mesto je padlo 91,4 mm, od tega je med 16:40-17:10 padlo kar 50,2 mm 

padavin. Na ZEVS postaji Izlake je padlo 61,6 mm, Novo Mesto 59,7 mm.  

Na vzhodu so se nevihte nadaljevale v večerni čas in v noči na nedeljo. Nekaj več sonca je bilo 

na Primorskem. V notranjosti je ponekod pihal šibak severovzhodni veter, na Primorskem 

šibka burja (ARSO Podnanos 78 km/h ob 20:30). Jutranje temperature so bile med 16 in 20°C, 

na Primorskem v krajih z burjo do 25°C (ARSO Podnanos 24,7°C). Najvišje dnevne temperature 

so bile od 20 do 32 °C.  

Mediji: 

https://www. 24ur. com/novice/slovenija/mozni-dolgotrajnejsi-nalivi-s-sodro. html 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/mozni-dolgotrajnejsi-nalivi-s-sodro.html


 

 
 
 
         

https://www. rtvslo. si/okolje/vreme/mocni-nevihti-v-zaledju-obale-in-na-koroskem-

zacasno-zaprt-predor-kastelec/497743 

https://www. facebook. com/StormchasersSlovenija/videos/363150484625971/ 

Možne hudourniške poplave 

Izdano: 24. 8. 2019 ob 15:30 

Na območju Kozjaka in Pohorja je zaradi močnih nalivov, ki se na tem območju še obnavljajo, 

v naslednjih urah velika verjetnost pojava hudourniških poplav na izpostavljenih območjih.  

 

 

https://www.rtvslo.si/okolje/vreme/mocni-nevihti-v-zaledju-obale-in-na-koroskem-zacasno-zaprt-predor-kastelec/497743
https://www.rtvslo.si/okolje/vreme/mocni-nevihti-v-zaledju-obale-in-na-koroskem-zacasno-zaprt-predor-kastelec/497743
https://www.facebook.com/StormchasersSlovenija/videos/363150484625971/


 

 
 
 
         

 

Močnejši nevihti na območju Slovenske Istre ter Vuzenice, kjer je padla ogromna količina 

padavin. Vir: ARSO 

 

Radarska slika padavin ob 15:20. Vir: ARSO 



 

 
 
 
         

 

Radarska slika padavin ob 18:20. Vir: ARSO 

 

Skupna količina padavin dne 24. 8. 2019, glede na radarske meritve, možna so odstopanja. 

Najhuje je bilo na območju Mute na Koroškem, kjer je v dolgotrajnih nalivih padlo kar med 

180-200 mm. Avtor: Domen Svetlin 



 

 
 
 
         

 

 

Toča na Dobu pri Domžalah. Foto: Srečko Slavka Mezek 

 

Večerna nevihta na območju Spuhlje pri Ptuju 24. 8. 2019 ob 23:53 Foto: Matej Štegar 

 



 

 
 
 
         

Reportaža: 

http://ZEVS. si/index. php/vremelov/401-vecerni-spektakel-na-obmocju-ptuja-24-25-8-2019 

 

 

Pogled z Meljskega hriba na nevihto nad Mariborom 24. 8. 2019 Foto: Jernej Lipovec 

Nad severnim Sredozemljem in zahodnim Balkanom se je zadrževalo višinsko jedro hladnega 

zraka. Od jugovzhoda je pritekal k nam vlažen zrak. V nedeljo 25. avgusta so bile zgodaj zjutraj 

na vzhodu še plohe in nevihte. Dopoldne je bilo deloma sončno, sprva je bilo po nižinah nekaj 

megle. Popoldne je bilo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, nastalo je nekaj ploh, 

na območju Lendave proti večeru manjša nevihta. V notranjosti je ponekod pihal šibak 

severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature so bile med 11 in 18°C, 

na Primorskem do okoli 22°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 22 do 29°C, na 

Primorskem do 32 °C.  

http://zevs.si/index.php/vremelov/401-vecerni-spektakel-na-obmocju-ptuja-24-25-8-2019


 

 
 
 
         

 

Manjša nevihta proti večeru na območju Lendave. Vir: ARSO 

Nad severnim in zahodnim Sredozemljem ter Alpami je bilo višinsko jedro hladnega zraka. Z 

vetrovi vzhodnih smeri je k nam dotekal vlažen zrak. V ponedeljek je bilo v notranjosti 

spremenljivo oblačno. Zjutraj je bila ponekod po nižinah megla. Dopoldan so se začele v 

notranjosti pojavljat plohe in nevihte, ki so bile popoldan pogostejše. Lokalno so bili močnejši 

dolgotrajni nalivi in manjša toča. Veliko je bilo tudi udarov strel. Tudi zvečer je še nastalo nekaj 

ploh v osrednjih krajih tudi nevihta. Na ARSO postaji Kubed je padlo 37,9 mm, ARSO Trije Kralji 

31,2 mm. Na območju Pragerskega na Dravskem polju je padlo tudi nad 50 mm padavin. Na 

Primorskem je bilo več sonca, pihala je šibka burja. Jutranje temperature so bile od 11 do 

20°C,na Primorskem ob burji okoli 24°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 23 do 30°C, 

na Primorskem do 33,0 °C (ARSO Bilje pri Novi Gorici 32,6 °C).  



 

 
 
 
         

 

Močnejša stacionarna nevihta na območju Pragerskega. Vir: ARSO 

Toča na območju Pragerskega. 

https://www. facebook. com/StormchasersSlovenija/videos/412275496082228/ 

 

 

Neurje s točo in silovitimi nalivi, Stražgonjca pri Pragerskem. Foto: Tobias Drevenšek 

https://www.facebook.com/StormchasersSlovenija/videos/412275496082228/


 

 
 
 
         

 

Nevihta vzhodno od Škofje Loke, na območju Vodic 26. 8. 2019 Foto: Robi Dolničar 

Reportaža: 

http://ZEVS.si/index.php/vremelov/402-vecerna-nevihta-26-08-2019-na-obmocju-skofje-

loke 

Nad severnim in zahodnim Sredozemljem ter Alpami se je zadrževalo območje nestabilnega 

zraka. Z vetrovi vzhodnih smeri je k nam pritekal vlažen zrak. V torek 27. avgusta je bilo 

deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj je bila ponekod megla. Sredi dneva in 

popoldne je nastalo nekaj ploh in neviht, na Primorskem so bili tudi krajevni nalivi. Zvečer so 

krajevne padavine ponehale. Na Primorskem je še pihala šibka burja. Najnižje jutranje 

temperature so bile od 10 do 18°C, na Primorskem do 23 °C. Najvišje dnevne temperature so 

bile od 24 do 32°C, na Primorskem do 34°C.  

http://zevs.si/index.php/vremelov/402-vecerna-nevihta-26-08-2019-na-obmocju-skofje-loke
http://zevs.si/index.php/vremelov/402-vecerna-nevihta-26-08-2019-na-obmocju-skofje-loke


 

 
 
 
         

 

Na Primorskem so popoldan nastale lokalno tudi močnejše nevihte. Vir: ARSO 

Nad Tirenskim morjem je bilo plitvo ciklonsko območje, nad srednjo Evropo pa je bilo šibko 

območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi vetrovi južnih smeri je pritekal nad naše kraje topel 

in precej vlažen zrak. V sredo je bilo delno jasno vreme. Zjutraj je bila ponekod megla. 

Popoldan je bilo ponekod več spremenljive oblačnosti. Na Primorskem, Notranjskem, 

Gorenjskem in južni Sloveniji so nastale plohe in nevihte. Krajevno so bili močni nalivi, manjša 

toča in sunki vetra. Jutranje temperature so bile med 11 in 21°C, na Primorskem do 23°C. 

Najvišje dnevne temperature so bile od 25 do 34 °C. Najtopleje je bilo na območju Lendave, 

Vipavske doline in na Goriškem.  



 

 
 
 
         

 

Močnejša nevihta na območju Blok. Na ARSO postaji Nova vas-Bloke je padlo 23,5 mm od 

tega 13,4 mm v 10. minutah. Vir: ARSO 

 

 

Radarska slika padavin ob 16:20 Vir: ARSO 



 

 
 
 
         

Nad severnim Atlantikom je bilo ciklonsko območje, nad zahodno in južno Evropo pa je bilo 

območje visokega zračnega tlaka. Oslabljena vremenska fronta se je v noči na petek prek 

srednje Evrope pomikala proti vzhodu. V četrtek je bilo delno jasno s spremenljivo 

oblačnostjo, zjutraj je bila ponekod po nižinah megla. Popoldne so v notranjosti Slovenije 

nastajale krajevne plohe in nevihte. Lokalno so bili močnejši nalivi z nekaj manjše toče. Na 

ARSO postaji Davča je padlo 36,5 mm padavin. Najnižje jutranje temperature so bile med 12 

in 22°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 26 do 31 °C, na Primorskem do 33°C.  

 

Močnejša nevihta z nalivi in manjšo točo v okolici Idrije. Vir: ARSO 

Prek vzhodne in srednje Evrope se je pomikala oslabljena hladna fronta. Od severovzhoda je 

k nam pritekal razmeroma vlažen in prehodno nekoliko manj topel zrak. V petek zgodaj zjutraj 

so nastajale krajevne plohe in nevihte z močnejšimi nalivi. Dopoldan in popoldan je bilo delno 

jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Ponekod je še nastalo nekaj manjših ploh. Pihal je 

veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature so bile med 14 in 

20°C, na Primorskem med 20 in 24 °C. Najvišje dnevne temperature so bile od 24 do 33 °C.  

 



 

 
 
 
         

 

Močnejša nevihta na območju Mengeškega polja ob 1:20 zjutraj. Vir: ARSO 

Reportaža: 

http://ZEVS.si/index.php/vremelov/403-visoka-napetost-sz-od-ljubljane-v-noci-na-30-08-

2019 

Nad večjim delom celine je bilo območje enakomernega zračnega tlaka. S šibkimi vzhodnimi 

vetrovi je k nam dotekal občasno bolj vlažen in razmeroma topel zrak. V soboto 31. avgusta 

je prevladovalo sončno vreme. Zjutraj je bilo po nekaterih kotlinah megla. Popoldne in zvečer 

je nastalo nekaj posameznih ploh in neviht. Burja na Primorskem je do večera ponehala. 

Jutranje temperature so bile med 11 in 21°C, na Primorskem med 22 in 26°C (ARSO Dolenje 

pri Ajdovščini 25,6°C). Najvišje dnevne temperature so bile od 26 do 33°C, na Primorskem do 

35°C.  

 

Avtor prispevka: Matej Štegar 

 

  

  

  

  

   

http://zevs.si/index.php/vremelov/403-visoka-napetost-sz-od-ljubljane-v-noci-na-30-08-2019
http://zevs.si/index.php/vremelov/403-visoka-napetost-sz-od-ljubljane-v-noci-na-30-08-2019


 

 
 
 
         

Vremenska statistika meseca avgusta 2019 
 

 

Nadmorska 

višina Tpovp. Tmaks. Tmin. 

Ledeni dnevi 

(Tmax < 0 °C) 

Hladni dnevi 

(Tmin < 0 °C) 

Topli dnevi 

(Tmax => 25 °C) 

Vroči dnevi 

(Tmax => 30 °C) 

Rel. vlaga 

povp. [%] 

Rel. vlaga 

min. [%] 

Apače 218          

Bohinjska Bistrica 509          

Cven - Gomila 175          

Cven - Trate 175          

Deskle 90 23,4 33,3 14,2 0,0 0,0 31,0 15,0 65,6 33,0 

PP Domžale 297          

Duplje 460          

Gradišče nad Pijavo Gorico 527 20,8 30,8 11,8 0,0 0,0 19,0 1,0 77,2 20,0 

Griže pri Žalcu 299 22,0 34,3 11,3 0,0 0,0 25,0 10,0 77,0 41,0 

Leskovec pri Krškem 182 23,1 36,2 11,7 0,0 0,0 31,0 19,0 77,0 41,0 

Ljubljana Koseze 305 21,9 33,9 10,9 0,0 0,0 25,0 8,0 77,6 42,0 

Ljubljana Polje 278 22,0 34,9 11,2 0,0 0,0 26,0 14,0 77,1 39,0 

Logatec 483 19,8 32,6 8,8 0,0 0,0 9,0 4,0 79,0 43,0 

Lubnik 1025          

Luče pri Grosupljem 320          

Maribor - Tezno 267          

Nova Gorica 103          

Novo mesto 190 21,8 33,7 12,3 0,0 0,0 27,0 8,0 82,0 41,0 

Orešje pri Ptuju 233 22,2 33,8 11,2 0,0 0,0 24,0 12,0 80,2 45,0 

Planina pri Cerknem 570 8,0 31,4 11,6 0,0 0,0 20,0 4,0 83,0 50,0 

Podgorje - Kamnik 387 20,6 31,2 10,7 0,0 0,0 17,0 2,0 84,0 45,0 

Podljubelj 775 18,5 28,9 9,7 0,0 0,0 12,0 0,0 83,0 45,0 

Rakitna 827 18,8 30,8 8,4 0,0 0,0 11,0 1,0 82,3 44,0 

Ravna pri Ligu 516 22,4 32,7 13,9 0,0 0,0 27,0 6,0 0,3 0,0 

Rudnica 405          

Ruše 309          

Sevno (Primskovo) 520          

Smrjene 497          

Šentjošt nad Horjulom 642          

Trnje - Škofja Loka 395          

Trbovlje - Nasipi 289          

 

 

 

 



 

 
 
 
         

 
Nadmorska 

višina 

Mesečne 

padavine [mm] 

Maks. dnevne 

padavine [mm] 

Število dni z 

nevihto 

Število dni s 

padavinami 

nad 0,1 mm 

Maks. višina 

snežne odeje 

Število dni s snežno 

odejo ob 7. uri 

Apače 218       

Bohinjska Bistrica 509       

Cven - Gomila 175       

Cven - Trate 175       

Deskle 90 135,1 82,3 / 8,0 0,0 0,0 

PP Domžale 297 127,0 42,9 8,0 11,0 0,0 0,0 

Duplje 460       

Gradišče nad Pijavo 

Gorico 527 
78,7 33,1 / 10,0 0,0 0,0 

Griže pri Žalcu 299 85,6 34,2 5,0 11,0 0,0 0,0 

Leskovec pri Krškem 182 100,6 35,8 / 10,0 0,0 0,0 

Ljubljana Koseze 305 145,0 92,8 3,0 12,0 0,0 0,0 

Ljubljana Polje 278 115,0 37,0 8,0 11,0 0,0 0,0 

Logatec 483 43,6 14,4 3,0 7,0 0,0 0,0 

Lubnik 1025       

Luče pri Grosupljem 320       

Maribor - Tezno 267       

Nova Gorica 103       

Novo mesto 190 139,7 66,5 17,0 7,0 0,0 0,0 

Orešje pri Ptuju 233 67,4 21,2 8,0 17,0 0,0 0,0 

Planina pri Cerknem 570 66,0 63,0 / 15,0 / / 

Podgorje - Kamnik 387 79,8 45,7 / 9,0 0,0 0,0 

Podljubelj 775 97,0 26,8 / 17,0 0,0 0,0 

Rakitna 827 74,6 20,4 / 16,0 0,0 0,0 

Ravna pri Ligu 516 118,2 56,6 / 12,0 / / 

Rudnica 405       

Ruše 309       

Sevno (Primskovo) 520       

Smrjene 497       

Šentjošt nad Horjulom 642       

Trnje - Škofja Loka 395       

Trbovlje - Nasipi 289       

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
         

 

Nadmorska 

višina 

Povp. 

zračni tlak 

[mBar] 

Maks. 

zračni tlak 

[mBar] 

Min. 

zračni tlak 

[mBar] 

Povprečna 

hitrost 

vetra 

[km/h] 

Maksimalna 

hitrost vetra 

[km/h] 

Maksimalni 

sunki vetra 

[km/h] 

Prevladujoča 

smer vetra 

Apače 218        

Bohinjska Bistrica 509        

Cven - Gomila 175        

Cven - Trate 175        

Deskle 90 1.016,5 1.024,0 1.009,0 4,5 25,0 41,0 V 

PP Domžale 297        

Duplje 460        

Gradišče nad Pijavo 

Gorico 527 
1.018,2 1.025,2 1.010,8 1,4 37,8 / / 

Griže pri Žalcu 299 1.017,2 1.026,2 1.008,2 4,1 37,4 57,9 J-JZ 

Leskovec pri Krškem 182 1.015,3 1.024,3 1.007,1 4,3 20,3 44,4 J 

Ljubljana Koseze 305 1.017,2 1.015,8 1.010,0 2,1 29,2 / / 

Ljubljana Polje 278 1.017,4 1.025,2 1.010,2 / 32,0 / / 

Logatec 483 1.013,0 1.024,4 1.009,4 3,2 29,5 34,0 J 

Lubnik 1025        

Luče pri Grosupljem 320        

Maribor - Tezno 267        

Nova Gorica 103        

Novo mesto 190 1.017,3 1.026,4 1.009,6 1,9 24,1 46,7 V-SV 

Orešje pri Ptuju 233 1.016,3 1.025,9 1.007,3 1,4 / 33,8 ZJZ 

Planina pri Cerknem 570 1.017,0 1.026,0 1.010,0 0,6 11,3 34,0 V 

Podgorje - Kamnik 387 1.018,4 1.025,6 1.010,4 0,1 6,4 17,7 V 

Podljubelj 775 1.016,9 1.025,0 1.009,7 3,3 28,9 43,5 J-JV 

Rakitna 827 1.015,7 1.024,0 1.008,5 2,8 20,9 40,2 JV 

Ravna pri Ligu 516 1.015,2 1.022,9 1.008,4 1,9 13,6 37,0 J 

Rudnica 405        

Ruše 309        

Sevno (Primskovo) 520        

Smrjene 497        

Šentjošt nad Horjulom 642        

Trnje - Škofja Loka 395        

Trbovlje - Nasipi 289        

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
         

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
         

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
         

Zemljevid postaj, vključenih v statistiko biltena 
 

 
 
Na zgornji sliki so prikazane lokacije postaj, katerih lastniki oddajajo statistične podatke za mesečne 

biltene. Podrobnejši zemljevid je na voljo na tej povezavi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1GAZCO0-hPs2oNQObjLnL_pcfM6Q&usp=sharing
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https://drive.google.com/open?id=1GAZCO0-hPs2oNQObjLnL_pcfM6Q&usp=sharing


 

 
 
 
         

Za kakršnokoli pomoč pri ustvarjanju biltena se vsem članom in nečlanom društva še posebej 

zahvaljujemo.  

  

  

Bilten je narejen na popolnoma ljubiteljski osnovi, za morebitne napake se vam zato vnaprej 

oproščamo.  

  

 

 
  

Mi vemo, kakšno bo vreme! 
 


