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Uvodnik 

Marca so se še naprej izmenjevala topla in hladna obdobja, na začetku meseca je bilo tudi precej 

vetrovno. Sredi meseca nas je tudi prešla hladna fronta, ob kateri je snežilo tudi po nižinah. Proti 

koncu meseca je bilo več sončnega in toplejšega vremena, izmerjene so bile tudi temperature preko 

20°C. 

  

Matic Cankar, 

urednik mesečnega biltena. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Vremensko društvo ZEVS        3 

Vremenski pregled meseca marca 

Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo in Balkanom je prehodno nekoliko oslabelo. 

Vremenska fronta se je vzhodno od nas pomikala proti jugu nad Balkan. Nad naše kraje je začel od 

severozahoda dotekati hladnejši in bolj vlažen zrak. V petek 1. marca je bilo zjutraj delno jasno z 

občasno povečano oblačnostjo, dopoldne se je oblačnost postopno povečala. Sredi dneva, popoldne 

in zvečer so nastale manjše krajevne plohe, na območju Slovenske Bistrice tudi manjša nevihta.  

Ponekod na severu in severovzhodu je zjutraj pihal zmeren severozahodni veter, popoldan in zvečer 

je ponekod na severovzhodu prehodno zapihal severni veter. Bila je velika požarna ogroženost. 

Jutranje temperature so bile med -7 in 11°C (ARSO Goričko 11,1°C ). Najhladneje je bilo na planotah 

Notranjske, najtopleje pa v višjih legah. Najvišje dnevne temperature so bile od 11 do 19 °C. 

 

 

Sondaža za Ljubljano. Vir: ARSO 
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Na območju Slovenske Bistrice je nastala tudi manjša nevihta.Vir: ARSO 

V soboto je bilo na Primorskem precej jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Ponekod na 

severovzhodu je popoldan zapihal šibak vzhodni veter. Proti večeru je padla kakšna kaplja na 

jugovzhodu. Jutranje temperature so bile med -7 in 6°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 10 

do 18 °C. 

Nad južno polovico Evrope je bilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom zahodnih smeri je 

dotekal nad naše kraje suh zrak. V nedeljo je bilo večinoma sončno. Pozno popoldan in zvečer je bilo 

ponekod več koprenaste oblačnosti. Zvečer je ob morju nastala megla. Dopoldne je ponekod začel 

pihat jugozahodni veter. Jutranje temperature so bile med -5 in 4°C, na planotah Notranjske okoli  

-8°C, v Goriških Brdih okoli 8°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 11 do 19 °C. 

Nad severno polovico Evrope je bilo obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta se je od 

severozahoda bližala Alpam in je v noči na torek hitro prešla Slovenijo. Pred njo je z okrepljenim 

jugozahodnim vetrom k nam pritekal dokaj topel in postopno bolj vlažen zrak.  

V ponedeljek 4. marca je bilo zjutraj in dopoldne še delno jasno, popoldne pa je oblačnost od zahoda 

naraščala. Proti večeru je na severozahodu začelo deževati. Dež se je zvečer razširil nad večji del 

države.Meja sneženja se je spustila do okoli 1200 m, najnižje ob meji z Avstrijo, kjer je ponekod za 

krajši čas snežilo tudi do 400 m (Lovrenc na Pohorju 420m). Lokalno so bili tudi manjši nalivi, ki jih je 

ponekod spremljala tudi sodra. Čez dan je pihal močan jugozahodni veter,ki je bil najmočnejši na 

severovzhodu, jugovzhodu in v višjih legah. Sunki so na izpostavljenih legah dosegali med 60 in 90 

km/h. Veter je podrl nekaj dreves in električnih drogov na severovzhodu države.  
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Na območju Kidričevega je drevo padlo tudi na osebni avtomobil in težje poškodovalo voznika. Ob 

morju je pihal jugo. Zvečer je jugozahodni veter ponehal, najkasneje na jugu države. Zvečer je ob 

prehodu hitre hladne fronte predvsem na severovzhodu zapihal okrepljen severni veter (ARSO Uršlja 

Gora 73 km/h ob 23:20, ARSO Goričko 68,8 km/h ob 21:30, ARSO L.Maribor 60,5 km/h ob 21:30). 

Jutranje temperature so bile med -4 in 10°C (ZEVS Orešje pri Ptuju 9,7°C ob 3:04). Najtopleje je bilo v 

krajih z jugozahodnim vetrom. Najvišje dnevne temperature so bile od 14 do 20°C, le na 

severozahodu je bilo nekoliko hladneje, temperature so tam bile okoli 10°C. 

Močan jugozahodnik 

 

4.3. ob 9. uri 

Danes popoldne in zvečer bo predvsem na vzhodu in jugu Slovenije ter v višjih legah pihal močan 

jugozahodni veter. Najmočnejši sunki bodo po nižinah lahko presegli hitrost 70 km/h, v višjih legah 

pa tudi 90 km/h. 

Mediji 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/zaradi-vetra-za-severovzhod-drzave-izdano-oranzno-

opozorilo.html?fbclid=IwAR0N-XLlvfD_EdFGPHy9JQG8OlzAwbNskDt_A7-03p9XCsBKDGKgUaSzuaE 

 

 

Radarska slika padavin. Vir: ARSO 

 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/zaradi-vetra-za-severovzhod-drzave-izdano-oranzno-opozorilo.html?fbclid=IwAR0N-XLlvfD_EdFGPHy9JQG8OlzAwbNskDt_A7-03p9XCsBKDGKgUaSzuaE
https://www.24ur.com/novice/slovenija/zaradi-vetra-za-severovzhod-drzave-izdano-oranzno-opozorilo.html?fbclid=IwAR0N-XLlvfD_EdFGPHy9JQG8OlzAwbNskDt_A7-03p9XCsBKDGKgUaSzuaE


 

Vremensko društvo ZEVS        6 

 

Merilno mesto Najvišja hitrost  Čas meritve 

ARSO Slavnik 100,4 km/h 22:20 

ZEVS Mestni vrh pri Ptuju 357m 91 km/h 14:29 

ARSO Ratitovec 84,4 km/h 14:50 

ARSO Trojane-Limovce 83,1 km/h 12:30 

ARSO Rogla 75,6 km/h 12:00 

ARSO L.Maribor 75,2 km/h 14:00 

ARSO Krajinski park Goričko 74,5 km/h 17:00 

ARSO Lisca 74,4 km/h 16:30 

ZEVS Sovretova pot pri Ptuju 
285m (ročna meritev) 

73,4 km/h 13.00-15.00 

ARSO Zgornja Kapla 73,3 km/h 14:40 

ZEVS Tešanovci-Moravske Toplice 72,4 km/h 12:13 

ARSO Murska Sobota 72 km/h 12:50 

ARSO Uršlja Gora 70,8 km/h 20:20 

ZEVS Griže pri Žalcu 70,8 km/h 13:28 

ARSO Krvavec 1740m 70,7 km/h 16:40 

ARSO Celje 68 km/h 16:30 

ARSO Malkovec 66,6 km/h 22:00 

ZEVS Birna vas 65,3 km/h 13:49 

ARSO Letališče Cerklje ob Krki 64,4 km/h 13:30 

ARSO Vogel 62,7 km/h 13:40 

ARSO Maribor-Tabor 61,6 km/h 16:00 

ARSO Novo mesto 61,2 km/h 21:20 

ARSO Rogaška Slatina 60,4 km/h 15:30 

ARSO Krško 59 km/h 14:00 

ARSO Črnomelj 58 km/h 22:00 

ARSO Ljubljana 57,2 km/h 14:00 

ARSO Ptuj 57 km/h 15:30 

ARSO Sviščaki 55,9 km/h 21:30 

ARSO Pasja Ravan 54,2 km/h 15:10 

ARSO Lendava 53,3 km/h 17:00 

 

Najvišje hitrosti vetra 4.3.2019 na nekaterih ZEVS in ARSO postajah. 
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Najmočnejši sunki vetra po modelu aladin. Vir: ARSO 

 

 

Vertikalni časovni presek za Mursko Soboto po modelu Aladin. Vir: ARSO 
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Nevihta z močno sodro, ki je pobelila pokrajino malo po 23. uri, na območju Rudnice pri Podčetrtku 

4.3.2019. Foto: Gregor Motoh 

Hladna fronta se je prek Slovenije pomaknila proti vzhodu, od jugozahoda se je nad severozahodni 

Balkan širilo šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah je pritekal k nam od severozahoda 

prehodno nekoliko hladnejši zrak. V torek malo po polnoči so padavine ponehale. Proti jutru se je 

delno zjasnilo.Ponekod po nižinah je nastala megla. Čez dan je prevladovalo delno jasno s 

spremenljivo oblačnostjo. Popoldne je nastalo par manjših kratkotrajna ploh, na območju Metlike 

tudi manjša nevihta. Na območju Semiča ter Metlike je padala tudi sodra. Ponekod na severovzhodu 

je popoldan zapihal šibak do zmeren južni do jugozahodni veter. Jutranje temperature so bile v 

severnih krajih od -3 do 1°C, drugod od 2 do 6°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 9 do 16 °C, 

ponekod na Primorskem do 18°C. 
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Popoldan je na območju Metlike nastala manjša nevihta, padli so trije milimetri padavin. Vir: ARSO 
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Padavine od 19 ure 4.3.2019, do 7 ure 5.3.2019. Največ padavine je bilo na severozahodu in 

severovzhodu države. Največ padavin na ZEVS postajah je padlo v Orešju pri Ptuju in sicer 19,4 mm. 

Vir: ARSO 

Nad Sredozemljem in Balkanom je bilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta, ki 

je dosegla zahodno Evropo, se je le počasi pomikala v notranjost celine. Od jugozahoda je dotekal k 

nam postopno nekoliko toplejši in bolj vlažen zrak. V sredo 6. marca je bilo sprva delno jasno, čez 

dan se je oblačnost v zahodni in deloma osrednji Sloveniji povečala, na vzhodu je bilo delno jasno z 

občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod po kotlinah je bila zjutraj megla. Že zjutraj je v višjih 

legah ponekod pihal jugozahodni veter, dopoldan pa je tudi po nižinah začel pihati južni do 

jugovzhodni veter, ki je proti večeru obračal v jugozahodno smer. Veter se je proti večeru krepil. 

Zlasti na območju Maribora in okolice so pozno zvečer sunki že dosegali do 70 km/h. (ARSO 

L.Maribor 69,8 km/h ob 23:00). Jutranje temperature so bile med -3 in 6°C, ponekod v alpskih 

dolinah in planotah Notranjske med -4 in -6°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 10 do 18 °C.  

Nad severno polovico Evrope se je nahajal obsežen ciklon, nad severno Italijo pa je nastalo manjše 

območje nizkega zračnega tlaka. Z okrepljenim jugozahodnim vetrom je dotekal k nam topel in 

vlažen zrak. V četrtek je bilo zmerno do pretežno oblačno vreme, več sonca je bilo na vzhodu 

Slovenije, predvsem v hribovitih krajih na zahodu je občasno deževalo. Pihal je močan jugozahodni 

veter, ki je bil zgodaj zjutraj najmočnejši na območju Maribora in bližnje okolice. Veter je v sunkih 

dosegal tudi do 90 km/h! Podrtih je bilo kar nekaj dreves in električnih drogov. Popoldan in zvečer so 

se padavine prehodno pojavljale tudi v južnih osrednjih krajih, na vzhodu je bilo suho. Na zahodu in 

notranjskem so bile tudi nevihte. Jutranje temperature so bile med 5 in 12°C. Dnevne temperature 

so bile med 9 in 22°C (ARSO Lendava 21,5°C, ARSO Metlika 21,3°C.) 
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6.3.2019 

Merilno mesto Najvišja hitrost Čas meritve 

ARSO Kredarica 100,4km/h 19:50 

ARSO Rogla 87,6 km/h 21:40 

ARSO Ratitovec 81,7 km/h 20:50 

ARSO Zgornja Kapla 81,6 km/h 23:20 

ARSO L.Maribor 69,8 km/h 23:00 

ARSO Trojane-Limovce 66,3 km/h 20:20 

ARSO Slavnik 66 km/h 23:20 

ARSO Uršlja Gora 62,2 km/h 23:50 

ZEVS Sovretova pot pri Ptuju 61,6 km/h / 

ARSO Goričko 56,6km/h 16:00 

ARSO Maribor Vrbanski plato 52,7 km/h 19:10 

 
  

7.3.2019 

ARSO Kredarica 119,3km/h 15:00 

ARSO Uršlja Gora 103,7 km/h 16:00 

ARSO Ratitovec 88,8 km/h 08:00 

ARSO Maribor-Tabor 86,8 km/h 01:30 

ARSO Rogla 86 km/h 02:10 

ARSO Slavnik 85,7km/h 13:50 

ARSO Zgornja Kapla 84,5 km/h 14:00 

ARSO Lisca 81,7 kim/h 00:01 

ARSO L.Maribor 81,4 km/h 01:30 

ARSO Bovec 79,6 km/h 17:00 

ARSO Maribor Vrbanski plato 78,9 km/h 01:20 

ARSO Trojane-Limovce 71,2 km/h 19:20 

ARSO Goričko 70,9 km/h 15:00 

ARSO Vogel 70,2 km/h 15:10 

ZEVS Sovretova pot pri Ptuju 69,5 km/h / 

ARSO Novo mesto 63,3km/h 14:40 

ARSO Celje 62,6 km/h 17:00 

ARSO Gačnik 62,4 km/h 13:20 

ARSO Murska Sobota  60,6 km/h 03:00 

ARSO Malkovec 52,9km/h 17:30 

ARSO Lendava 51,8 km/h 16:00 

ARSO Ptuj 51,7 km/h 01:00 

ZEVS Laporje pri Slovenski Bistrici 43,6 km/h 22:48 

ZEVS Orešje pri Ptuju 43,5 km/h 14:17 

ZEVS Ptuj-Prelog 41,4km/h 14:16 

 

Najvišje izmerjene hitrosti vetra 6. in 7.3.2019 na nekaterih ZEVS in ARSO postajah. 
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Na zahodu so bile zvečer tudi nevihte. Vir: ARSO 

 

Nad severno polovico Evrope je bilo obsežno ciklonsko območje. Z jugozahodnim vetrom je dotekal 

nad naše kraje nekoliko hladnejši in vlažen zrak. V petek 8. marca je bilo delno jasno s spremenljivo 

oblačnostjo, občasno ponekod pretežno oblačno. Ponekod so bile kratkotrajne plohe. Pihal je južni 

do jugozahodni veter (ARSO Trojane-Limovce 60,4 km/h ob 9:50, ARSO Rogla 55,9 km/h ob 9:50, 

ZEVS Sovretova pot pri Ptuju 53,6 km/h, ARSO Lisca 53,3 km/h ob 11:10), ob morju pa jugo. Zvečer je 

prehodno na severovzhodu zapihal zmeren severovzhodni veter. Jutranje temperature so bile med 3 

in 13°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 11 do 19 °C.  

Nad severno polovico Evrope je bilo obsežno ciklonsko območje. V višinah je pritekal nad naše kraje 

z močnimi zahodnimi vetrovi razmeroma vlažen zrak.V soboto je bilo ob morju delno jasno, pihal je 

jugo. Drugod je bilo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj so ponekod nastajale manjše plohe. 

Čez dan se je predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji delno zjasnilo. Pihal je jugozahodni veter(ARSO 

Lisca 70,3 km/h ob 20:00, ARSO Trojane-Limovce 67,7 km/h ob 18:50, ZEVS Sovretova pot pri Ptuju 

51,8 km/h). Najnižje jutranje temperature so bile od 2 do 8°C, na Primorskem okoli 9°C. Najvišje 

dnevne temperature so bile od 10 do 16°C, ponekod na vzhodu do 18 °C. 
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Zjutraj so nastajale manjše plohe.Vir: ARSO 

Nad severno polovico Evrope je bilo ciklonsko območje, vremenska fronta se je bližala Alpam. V 

višinah je z močnimi zahodnimi do jugozahodnimi vetrovi dotekal k nam topel in vlažen zrak. V 

nedeljo 10. marca je bilo v severnih in vzhodnih krajih delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, 

drugod je bilo zmerno do pretežno oblačno. V hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije je 

občasno lahko rahlo deževalo ali rosilo. Pihal je okrepljen jugozahodni veter, ki je ponekod na 

severovzhodu, jugovzhodu in v višjih legah presegal 70 km/h. Na severovzhodu je veter podrl nekaj 

dreves. Ob morju je pihal jugo.Najnižje jutranje temperature so bile med -3 in 10°C. Najvišje dnevne 

temperature so bile od 9 do 17 °C.  

Močan jugozahodni veter 

Obnovljeno: 10. 3. 2019 ob 07:00 

 

Danes bodo predvsem na severovzhodu Slovenije najvišje hitrosti jugozahodnega vetra okoli 70 

km/h. 
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Merilno mesto Najvišja hitrost Čas meritve 

ARSO Ratitovec 93,9 km/h 13:40 

ARSO L.Maribor  78,5 km/h 14:00 

ARSO Lisca 78,4 km/h 13:10 

ARSO Trojane-Limovce 77,5 km/h 14:30 

ZEVS Sovretova pot pri Ptuju 72,4 km/h 14:25 

ARSO Zgornja Kapla 72,3 km/h 12:20 

ARSO Krvavec 71,9 km/h 09:30 

ARSO Uršlja Gora  71,2 km/h 14:20 

ARSO Celje 70,6 km/h 13:00 

ARSO Letališče Cerklje ob Krki 69,5 km/h 13:00 

ARSO Murska Sobota 67,4 km/h 10:10 

ARSO Goričko 67,3 km/h 14:30 

ZEVS Spodnje Kraše 64,4 km/h 14:40 

ARSO Slavnik 63,6 km/h 10:00 

ARSO Krško 62,6 km/h 12:30 

ARSO Ptuj 60,6 km/h 13:20 

ZEVS Birna vas 60,5 km/h 13:43 

ARSO Malkovec 58 km/h 13:30 

ARSO Črnomelj 57,6 km/h 16:00 

ZEVS Motnik 56,3 km/h 16:02 

ARSO Lendava 55,1 km/h 14:30 

ARSO Maribor-Vrbanski plato 54,2 km/h 12:20 

ARSO Novo mesto 53,2 km/h 11:10 

ZEVS Leskovec pri Krškem 52,1 km/h 11:44 

ARSO Rogaška Slatina 51,9 km/h 13:00 

ZEVS Ptuj-Prelog 50 km/h 13:50 

ZEVS Orešje pri Ptuju 49,9 km/h 13:49 

 

Najvišje izmerjene hitrosti vetra 10.3.2019 na nekaterih ZEVS in ARSO postajah. 
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Napoved najmočnejših sunkov vetra po modelu WRF. Vir: modellzentrale.de 

 

Nad severno in vzhodno Evropo je bilo ciklonsko območje. Hladna fronta se je pomikala prek 

severnega Balkana proti jugu. V višinah je k nam od severa pritekal hladnejši zrak. V ponedeljek je 

bilo v južni polovici Slovenije pretežno, drugod spremenljivo oblačno. Pojavljale so se krajevne 

padavine deloma kot plohe in nevihte.Ob nevihtah so se pojavljali tudi močnejši nalivi, sodra in 

drobna toča. Padavin je bilo najmanj na severu, severovzhodu in na Primorskem. Na Notranjskem, 

osrednjih krajih in Dolenjskem se je meja sneženja spustila na 400 m, ponekod celo za krajši čas do 

nižin. Zvečer so padavine ponehale.  

Zgodaj zjutraj je ponekod na jugu še pihal jugozahodni veter. Zjutraj in dopoldan je ponekod na 

severovzhodu že prehodno zapihal severni veter. Čez dan je ponekod prehodno veter obrnil v južno 

do jugovzhodno smer. Proti večeru je ponekod na severu zapihal šibak severni veter, na Primorskem 

šibka do zmerna burja (ARSO Podnanos 87,4 km/h ob 16:10, ARSO Slavnik 87 km/h ob 16:40). 

Jutranje temperature so bile med -2 in 11°C Najvišje dnevne temperature so bile od 6 do 12°C, na 

Primorskem do 16 °C. Proti večeru se je občutno ohladilo.  
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Močna nevihta na območju Rakeka, s točo do 2,5cm premera.Vir: ARSO 

 

Izjemno močna nevihta s točo za mesec marec na območju Opatije in kraja Matulji. Vir: ARSO 
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V torek 12. marca je bilo pretežno jasno, le občasno je bilo ponekod več oblakov. Zjutraj je bila 

ponekod megla. Pihal je severni veter, ki je bil najbolj izrazit na severu in severovzhodu (ARSO 

L.Lesce 66,2 km/h ob 00:01). Na Primorskem je pihala šibka burja. Veter je popoldan oslabel.Zvečer 

je ponekod na severovzhodu zapihal šibak južni do jugozahodni veter, ob morju pa zahodni do južni 

veter. Jutranje temperature so bile v krajih s snežno odejo okoli -13°C (ARSO Nova vas-Bloke -13,4°C 

ob 6:40, ARSO Babno polje -12,8°C ob 6:40), drugje od -5 do 1°C, na Primorskem med -1 in 3 °C. 

Najvišje dnevne temperature so bile od 7 do 13°C, na Goriškem in v Vipavski dolini do 15 °C. 

Alpe je dosegla vremenska fronta, ki je zvečer prešla tudi naše kraje. Pred fronto je nad naše kraje z 

jugozahodnimi vetrovi dotekal vlažen in nekoliko toplejši zrak. V sredo je bilo zjutraj in dopoldan še 

nekaj jasnine, več na zahodu države. Popoldan se je postopno povsod pooblačilo. Popoldne so se 

začele pojavljati padavine, ki so v noči na četrtek povečni ponehale. Meja sneženja je bila večinoma 

nad okoli 500 m nadmorske višine. Ponekod na severovzhodu je zjutraj in dopoldan pihal južni do 

jugozahodni veter, popoldan je na severovzhodu prehodno zapihal severovzhodni veter. Ob morju je 

pihal južni veter. Jutranje temperature so bile med -6 in 3°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 

7 do 14 °C.  

Nad severno in delom srednje Evrope je bilo ciklonsko območje. Vremenska fronta se je od 

severozahoda približevala Alpam in je ponoči oplazila tudi naše kraje. V četrtek 14. marca je bilo 

delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne je nastalo par manjših ploh. Zjutraj je bila marsikje 

megla. Popoldan in zvečer je ponekod pihal šibak do zmeren južni jugozahodni veter.Jutranje 

temperature so bile med -7 in 2°C, v Goriških Brdih okoli 4°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 

7 do 16 °C.  

Nad severno ter severnim delom zahodne in srednje Evrope je bilo ciklonsko območje. Vremenska 

fronta se je severno od Alp pomikala proti vzhodu. Z vetrovi zahodnih smeri je pritekal nad naše 

kraje toplejši in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.V petek zjutraj in dopoldne je bilo pretežno jasno, 

sredi dneva in popoldne pa se je oblačnost prehodno povečala. Ponekod na Koroškem in 

severovzhodu je padla kakšna kaplja. Ponekod je zapihal jugozahodni veter.Jutranje temperature so 

bile med -4 in 6°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 10 do 18 °C.  

Nad jugozahodno Evropo in Sredozemljem je bilo območje visokega zračnega tlaka. Vremenska 

fronta se je pomikala čez srednjo Evropo proti vzhodu, nov frontalni val pa je zajel Britansko otočje. 

Od zahoda je dotekal k nam postopno toplejši zrak. V soboto 16. marca je prevladovalo delno jasno 

vreme z občasno povečano oblačnostjo. Nekaj več oblačnosti je bilo v vzhodni Sloveniji. Ponekod je 

zapihal zmeren zahodni do jugozahodni veter (ARSO Lisca 69,7 km/h ob 22:50), ob morju popoldne 

jugo. Na severovzhodu je čez dan pihal šibak do zmeren vzhodni veter.Jutranje temperature so bile 

med -3 in 9°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 12 do 19°C. Najhladneje je bilo na 

severovzhodu države. 

Okrepljen jugozahodni veter 

V nedeljo sredi dneva in popoldne bo predvsem ponekod na Štajerskem in v Prekmurju jugozahodni 

veter v sunkih lahko presegel hitrost 70 km/h. 
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Nad severno polovico Evrope je bilo obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Hladna fronta se je 

pomikala prek zahodne Evrope proti Alpam. Pred njo je od jugozahoda k nam pritekal razmeroma 

topel in nekoliko bolj vlažen zrak.V nedeljo je bilo v hribovitih krajih zahodne in deloma osrednje 

Slovenije pretežno oblačno, občasno je rosilo ali rahlo deževalo. Drugod je bilo delno jasno. Pihal je 

okrepljen jugozahodni veter, ki je ponekod v višjih legah in na severovzhodu presegal 70 km/h. Ob 

morju je pihal jugo. Veter je podrl nekaj dreves, bilo pa je tudi nekaj travniških požarov. Jutranje 

temperature so bile med -1 in 11°C. Najtopleje je bilo v krajih z vetrom. Najvišje dnevne temperature 

so bile od 11 do 18°C, na vzhodu med 18 in 21 °C.  

 

Merilno mesto Najvišja hitrost Čas meritve 

ARSO Ratitovec 79,8 km/h 11:50 

ARSO Trojane-Limovce 77,1 km/h 11:50 

ARSO Rogla 74,6km/h 18:20 

ARSO Lisca 74km/h 06:20 

ZEVS Sovretova pot pri Ptuju 73,8 km/h 12.00-14.00 

ARSO L. Maribor 69,8km/h 14:00 

ARSO Zgornja Kapla 68,1 km/h 15:30 

ARSO Goričko 66,6km/h 16:00 

ARSO Murska Sobota 64,1 km/h 13:40 

ARSO Rogaška Slatina 63,8km/h 15:20 

ZEVS Birna vas 63,7 km/h 11:55 

ARSO Letališče Cerklje ob Krki 63,7 km/h 15:30 

ARSO Krvavec 62,7 km/h 06:50 

ARSO Ptuj 61 km/h 13:00 

ARSO Krško 60,5km/h 13:30 

ARSO Celje 59,8km/h 13:30 

ZEVS Motnik 56,3km/h 09:44 

ARSO Maribor-Tabor 55,8km/h 15:30 

ARSO Bovec 53,6km/h 17:30 

ARSO Gačnik 52,6km/h 15:00 

ARSO Lendava 52,2km/h 13:00 

ARSO Malkovec 52,2km/h 14:00 

ZEVS Spodnje Kraše 51,5km/h 09:50 

ZEVS Orešje pri Ptuju 48,3 km/h 12:52 

 

Najvišje izmerjene hitrosti vetra 17.3.2019 na nekaterih ZEVS in ARSO postajah. 
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Velike temperaturne razlike na majhnih razdaljah. Vir: ARSO 

 

Predvideni najmočnejši sunki. Vir: meteologix.com 
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Napoved za Slovenijo Vir: ARSO 

 

 

Močan jugozahodni veter, ki je na območju Ptuja (Sovretova pot), dosegal blizu 80 km/h, je podiral 

tudi drevesa. Foto: Matej Štegar 
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Zanimiva gravitacijska oblačnost nad Slovenijo, posledica močnega jugozahodnega vetra v višinah. 

Vir: ARSO 

Prek naših krajev se je proti jugu pomikala hladna fronta. S severovzhodnim vetrom je pritekal k nam 

precej hladnejši in vlažen zrak. V noči na ponedeljek se je povsod pooblačilo, jugozahodni veter je 

zgodaj zjutraj ponehal. Proti jutru je na severu in severovzhodu začel pihati severni veter, ki je tekom 

dopoldneva zapihal tudi drugod. Začelo se je hladiti. Padavine so se dopoldne razširile nad vso 

državo. Na severozahodu, Primorskem in na jugovzhodu so bile zjutraj in dopoldan tudi nevihte.  

Vse hladneje je bilo, meja sneženja se je razen po nižinah Primorske in ponekod na severu Štajerske 

in Prekmurja, ob močnejših padavinah spustila do nižin. Popoldan je še pihal severovzhodnik, na 

Primorskem šibka do zmerna burja (ARSO Podnanos 94,9 km/h ob 18:10, ARSO Slavnik 91,2 km/h 

21:20). Zvečer so padavine od severa slabele. Najnižje jutranje temperature so bile pred ohladitvijo 

zgodaj zjutraj, na jugu in Primorskem še zjutraj in del dopoldneva od 6 do 15°C. Popoldanske 

temperature so bile od 1 do 8°C. 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/na-visje-lezecih-cestah-se-sneg-ze-oprijemlje-cestisc.html 

 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/na-visje-lezecih-cestah-se-sneg-ze-oprijemlje-cestisc.html
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Radarska slika padavin ob 8. uri zjutraj. Vir: ARSO 

 

Močno sneženje ob 10:42, Orešje pri Ptuju 233m. Foto: Matej Štegar 
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Za hladno fronto se je nad srednjo Evropo okrepilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah je 

pritekal s severovzhodnimi vetrovi še razmeroma hladen in vlažen zrak. V torek 19. marca zjutraj in 

dopoldne so se še pojavljale rahle padavine, ki so bile pogostejše na jugovzhodu. Tam se je občasno 

za krajši čas meja sneženja spustila do nižin. Sicer pa je bila meja sneženja nad 500m. Popoldne in 

zvečer so krajevne padavine ponehale, na zahodu se je oblačnost trgala, drugod je še bilo pretežno 

oblačno. Pihal je šibak do zmeren vzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, ki je na izpostavljenih 

legah v Vipavski dolini in na območju Volovje rebri, dosegala med 90-110 km/h (ARSO Slavnik 101,8 

km/h ob 9:10, ARSO Podnanos 94 km/h ob 00:10). Jutranje temperature so bile med -2 in 3°C, na 

Primorskem do 7°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 4 do 10°C, na Primorskem do 12 °C.  

Nad večjim delom zahodne in srednje Evrope je bilo obsežno območje visokega zračnega tlaka. Nad 

naše kraje je s severovzhodnim vetrom pritekal razmeroma hladen in bolj suh zrak. V sredo je bilo na 

Primorskem pretežno jasno. Drugod je bilo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bilo 

več sredi dneva in popoldne. Na Primorskem je pihala večinoma zmerna burja (ARSO Slavnik 107,4 

km/h ob 8:40), drugod severovzhodni veter. Jutranje temperature so bile med -2 in 3°C, ponekod v 

Alpskih dolinah okoli -5°C, na Primorskem okoli 8°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 7 do 

11°C, na Primorskem do 14 °C.  

Nad večjim delom Evrope je bilo obsežno območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje je od 

severovzhoda dotekal postopno toplejši in suh zrak. V četrtek 21. marca je prevladovalo pretežno 

jasno vreme. Na Primorskem je pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa veter 

vzhodnih smeri. Jutro je bilo mrzlo. Najnižje jutranje temperature so bile med -7 in 2°C, na 

Primorskem med 3 in 8 °C. Najvišje dnevne temperature so bile od 9 do 15°C, na Primorskem do 

18°C.  
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Jutranje temperature, ponekod je pri zgodnji sadnih sortah prišlo tudi do pozebe. 

Nad večjim delom Evrope je bilo obsežno območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje je od 

severovzhoda dotekal postopno toplejši in suh zrak.V petek je bilo precej jasno z nekaj prosojnimi 

oblačnimi koprenami. Na Primorskem je pihala šibka burja. Jutranje temperature so bile med -7 in 

5°C, na Primorskem v krajih z burjo do 10°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 14 do 18°C, v 

Vipavski dolini in na Goriškem do 22 °C.  

V soboto 23. marca je bilo pretežno jasno vreme. Na Primorskem je pihala šibka burja, ponekod v 

notranjosti pa šibak južni do vzhodni veter. Jutranje temperature so bile od -5 do 9°C, na Primorskem 

v krajih z burjo okoli 14°C. Najvišje dnevne pa so bile od 16 do 24 °C. Najtopleje je bilo na 

Primorskem in ponekod na severozahodu. Ponekod je bil temperaturni hod tudi nad 20°C. 

V nedeljo zjutraj in čez dan je bilo pretežno jasno, predvsem v Vipavski dolini je še zjutraj pihala šibka 

burja.Čez dan je pihal šibak do zmeren južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature so 

bile od -1 do 10°C, ponekod na planotah Notranjske v Alpskih dolinah na območju Kočevja med -5 in 

-2°C, na Primorskem od 3 do 13 °C. Najvišje dnevne temperature so bile od 18 do 24 °C. 

Alpe je dosegla hladna fronta, ki je proti večeru prešla naše kraje. Od severa je k nam že dotekal 

nekoliko hladnejši in postopno bolj vlažen zrak. V ponedeljek 25. marca proti jutru se je na 

severovzhodu postopno pooblačilo. V Prekmurju in deloma na Štajerskem so se začele zjutraj in 

dopoldan pojavljat padavine. Dopoldne in čez dan se je od severa postopno pooblačilo tudi drugod. 

Čez dan je ponekod prehodno pihal šibak vzhodni do južni veter. Popoldne in zvečer so se padavine, 

deloma plohe in nevihte, okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod je padala tudi sodra. Zvečer se je 

na jugu in ponekod v osrednjih krajih meja sneženja spustila do okoli 400 m nadmorske višine.  
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Zapihal je okrepljen veter severnih smeri (ARSO Trojane-Limovce 72,8 km/h ob 17:40, ARSO Goričko 

60,5 km/h ob 19:30), na Primorskem zvečer zmerna do močna burja (PIC Podnanos 122 km/h, ARSO 

Slavnik 111,3 km/h ob 23:10, ARSO Podnanos 111 km/h ob 20:40, PIC Žapuže 110 km/h,PIC Zemono 

104 km/h, PIC Ajdovščina zahod 96 km/h, PIC Manče 88 km/h, ARSO Dolenje pri Ajdovščini 77 km/h 

ob 20:30). Jutranje temperature so bile med 1 in 10°C, na planotah Notranjske in na območju 

Kočevja med -4 in -1°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 10 do 22 °C, najtopleje je bilo na 

Primorskem in na jugu države. Proti večeru se je občutno ohladilo.  

 

Ob prehodu izrazite hladne fronte so se pojavljale tudi nevihte. Ponekod na jugu nad okoli 400m, je 

bilo čez dan okoli 18 stopinj C, zvečer pa je že snežilo. 

 V torek zgodaj zjutraj so padavine ponehale tudi na jugu države. Zjutraj in dopoldne se je predvsem 

v zahodni, severni in osrednji Sloveniji razjasnilo. Čez dan je bilo na zahodu pretežno jasno, drugod 

pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal je severovzhodnik, na Primorskem šibka do 

zmerna burja, ki je bila najmočnejša na območju Volovje rebri, tam je v sunkih dosegala do okoli 120 

km/h. Najnižje jutranje temperature so bile od -2 do 4°C, na Primorskem do okoli 7 °C.Najvišje 

dnevne temperature so bile od 6 do 13°C, na Primorskem do 16 °C. 

Hladna fronta se je pomaknila nad južno Sredozemlje. Za njo se je nad srednjo in zahodno Evropo 

krepilo območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje je od severovzhoda dotekal prehodno bolj 

vlažen zrak. V sredo 27. marca je bilo zmerno do pretežno oblačno, proti večeru se je predvsem v 

zahodnih in osrednjih krajih zjasnilo. Pihal je severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. 

Jutranje temperature so bile med -5 in 3 °C, na Primorskem do 6 °C.Najvišje dnevne temperature so 

bile od 7 do 11 °C, na Primorskem do 16 °C.  
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Nad zahodno in srednjo Evropo ter zahodnim Balkanom je bilo obsežno območje visokega zračnega 

tlaka. V višinah je pritekal nad naše kraje od severovzhoda še razmeroma hladen in občasno bolj 

vlažen zrak. V četrtek je bilo na zahodu povečini sončno, drugod delno jasno z občasno povečano 

oblačnostjo. Še je pihal šibak do zmeren veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna 

burja, ki je bila najmočnejša na območju Volovjih reber, kjer so sunki na izpostavljenih legah dosegali 

do okoli 120 km/h (ARSO Sviščaki 97,1 km/h ob 8:10). Jutranje temperature so bile med -4 in 5°C, na 

Primorskem pa med 6 in 10°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 10 do 14°C, na Primorskem, 

kjer je še pihala šibka do zmerna burja, do 17 °C.  

Nad večjim delom Evrope je bilo območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda je k nam 

postopno začel pritekati toplejši zrak. V petek 29. marca je bilo na zahodu sončno. Drugod je bilo 

sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa se je delno zjasnilo. Na Primorskem je pihala šibka 

burja, ponekod v notranjosti pa šibak do zmeren severovzhodni veter. Jutranje temperature so bile 

med 0 in 9°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 12 do 17°C, na Primorskem do 20°C.  

V soboto je bilo sončno vreme, ponekod je bilo občasno nekaj koprenaste oblačnosti. V Vipavski 

dolini je še pihala šibka burja, ponekod v notranjosti države pa šibak do zmeren južni do jugovzhodni 

veter. Najnižje jutranje temperature so bile od -7 do 6°C, v Goriških Brdih okoli 8 °C. Najhladneje je 

bilo na območju Kočevja, v Alpskih dolinah in planotah Notranjske. Najvišje dnevne temperature so 

bile od 16 do 20°C, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 23 °C. 

V nedeljo 31. marca je bilo zjutraj in čez dan pretežno jasno vreme. Ponekod je pihal šibak do 

zmeren veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature so bile med - 6 in 10°C. Najtopleje je bilo na 

Primorskem in v višjih legah. Najvišje dnevne temperature so bile od 17 do 22°C, na Goriškem in v 

Vipavski dolini do 25 °C.  

 

 

 

 

 

Avtor prispevka: Matej Štegar 
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Vremenska statistika meseca marca 2019 

 

 

Nadmorska 

višina Tpovp. Tmax. 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 6,1 23,3 −4,6 0,0 21,0 0,0 0,0 70,0 21,0 

Cven - Gomila 175          

Cven - Trate 175 8,5 21,9 −3,2 0,0 9,0 0,0 0,0 67,0 29,0 

PP Domžale 297 9,7 24,5 −2,7 0,0 5,0 0,0 0,0 50,9 17,0 

Duplje 460          

Gradišče nad Pijavo 

Gorico 527 
         

Griže pri Žalcu 299 8,0 20,5 --3,1 0,0 2,0 0,0 0,0 65,6 28,0 

Leskovec pri Krškem 182 8,8 24,4 −1,9 0,0 4,0 0,0 0,0 65,0 22,0 

Ljubljana Koseze 305 9,5 24,7 −1,2 0,0 3,0 0,0 0,0 69,0 23,0 

Ljubljana Polje 278 8,2 23,6 −1,3 0,0 5,0 0,0 0,0 68,8 25,0 

Logatec 483 8,4 27,4 −2,7 0,0 11,0 2,0 0,0 65,7 27,0 

Lubnik 1025 6,0 22,1 −4,4 3,0 18,0 0,0 0,0 72,0 28,0 

Luče pri Grosupljem 320 4,1 16,6 −3,3 1,0 12,0 0,0 0,0 74,3 30,0 

Maribor - Tezno 267 6,3 22,4 −4,2 0,0 19,0 0,0 0,0 77,0 32,0 

Nova Gorica 103          

Novo mesto 190          

Orešje pri Ptuju 233 8,4 22,6 −1,2 0,0 4,0 0,0 0,0 72,0 27,0 

Planina pri Cerknem 570 8,8 22,0 −2,8 0,0 8,0 0,0 0,0 70,1 29,0 

Podgorje - Kamnik 387 8.00 22,0 −3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 71.0 28.0 

Podljubelj 775 7,4 20,5 −1,0 0,0 5,0 0,0 0,0 74,0 28,0 

Rakitna 827 5,7 19,2 −2,6 0,0 11,0 0,0 0,0 69,0 26,0 

Ravna pri Ligu 516 5,8 20,1 −5,7 0,0 14,0 0,0 0,0 73,6 25,0 

Rudnica 405 9,3 22,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 / / 

Ruše 309          

Sevno (Primskovo) 520          

Smrjene 497 8,6 21,6 −1,7 0,0 1,0 0,0 0,0 63,0 32,0 

Šentjošt nad Horjulom 642 7,6 22,1 −3,4 0,0 8,0 0,0 0,0 68 31,0 

Trbovlje - Nasipi 289          

Trnje - Škofja Loka 395 6,7 18,9 −2,7 0,0 7,0 0,0 0,0 70,2 34,0 

Vrbica pri Ilirski Bistrici 425 8,9 23,7 −1,1 0,0 5,0 0,0 0,0 67,0 25,0 

Vrhnika 307          

Žiri 482          

Žižki 168          
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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 

Mesečne 

padavine 

[mm] 

Maks. 

dnevne 

padavine 

[mm] 

Število dni 

z nevihto 

Apače 218          

Bohinjska Bistrica 509 72,8 24,6 / 8,0 / / 72,8 24,6 / 

Cven - Gomila 175          

Cven - Trate 175 43,7 18,6 0,0 8,0 0,0 0,0 43,7 18,6 0,0 

PP Domžale 297 32,5 21,1 / 3,0 0,0 0,0 32,5 21,1 / 

Duplje 460 46,1 20,4 1,0 6,0 0,0 0,0 46,1 20,4 1,0 

Gradišče nad Pijavo 

Gorico 
527          

Griže pri Žalcu 299 52,3 17,1 / 6,0 4,0 3,0 52,3 17,1 / 

Leskovec pri Krškem 182 52,0 20,2 0,0 9,0 0,0 0,0 52,0 20,2 0,0 

Ljubljana Koseze 305 56,2 24,2 / 9,0 0,0 0,0 56,2 24,2 / 

Ljubljana Polje 278 47,1 18,6 0,0 5,0 2,0 1,0 47,1 18,6 0,0 

Logatec 483 56,5 20,2 2,0 5,0 0,0 0,0 56,5 20,2 2,0 

Lubnik 1025 50,1 14,6 1,0 6,0 0,0 0,0 50,1 14,6 1,0 

Luče pri Grosupljem 320 21,6 7,0 / 12,0 / / 21,6 7,0 / 

Maribor - Tezno 267 95,4 29,8 / 6,0 / / 95,4 29,8 / 

Nova Gorica 103          

Novo mesto 190          

Orešje pri Ptuju 233 75,2 38,1 0,0 11,0 0,0 0,0 75,2 38,1 0,0 

Planina pri Cerknem 570 54,0 22,0 0,0 6,0 1,0 0,0 54,0 22,0 0,0 

Podgorje - Kamnik 387 26.0 9,4 0,0 8,0   26.0 9,4 0,0 

Podljubelj 775 40,6 15,7 1,0 8,0 0,0 0,0 40,6 15,7 1,0 

Rakitna 827 91,0 36,0 / 11,0 16,0 5,0 91,0 36,0 / 

Ravna pri Ligu 516 69,8 21,4 / 10,0 16,0 7,0 69,8 21,4 / 

Rudnica 405 39,4 24,8 / 8,0 / / 39,4 24,8 / 

Ruše 309          

Sevno (Primskovo) 520          

Smrjene 497 67,8 25,4 1,0 6,0 5,0 2,0 67,8 25,4 1,0 

Šentjošt nad Horjulom 642 38,1 16,1 0,0 5,0 0,0 0,0 38,1 16,1 0,0 

Trbovlje - Nasipi 289          

Trnje - Škofja Loka 395 56,1 9,9 / 9,0 7,0 3,0 56,1 9,9 / 

Vrbica pri Ilirski Bistrici 425 42,5 18,1 / 7,0 0,0 0,0 42,5 18,1 / 

Vrhnika 307          

Žiri 482          

Žižki 168          

 

 



 

Vremensko društvo ZEVS        29 

 

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 

Povp. 

zračni tlak 

[mBar] 

Maks. 

zračni tlak 

[mBar] 

Apače 218          

Bohinjska Bistrica 509 1.020,6 1.038,8 1.006,2 2,0 17,7 / / 1.020,6 1.038,8 

Cven - Gomila 175          

Cven - Trate 175 1.018,9 1.037,9 1.001,3 4,9 / 61,2 ZJZ 1.018,9 1.037,9 

PP Domžale 297 1.018,5 1.033,0 1.005,0 4,8 30,0 52,0 VJV 1.018,5 1.033,0 

Duplje 460          

Gradišče nad Pijavo 

Gorico 527 
         

Griže pri Žalcu 299 1.018,4 1.034,9 1.002,6 3,3 39,9 / / 1.018,4 1.034,9 

Leskovec pri Krškem 182 1.020,1 1.038,7 1.004,1 6,3 47,2 70,8 J-JZ 1.020,1 1.038,7 

Ljubljana Koseze 305 1.018,4 1.036,3 1.036,3 7,7 26,6 65,2 J 1.018,4 1.036,3 

Ljubljana Polje 278 1.018,7 1.035,1 1.003,7 3,7 40,3 51,0 / 1.018,7 1.035,1 

Logatec 483 1.019,0 1.035,7 1.003,8 / / / / 1.019,0 1.035,7 

Lubnik 1025 1.016,2 1.031,5 1.001,3 3,4 44,6 51,4 JV 1.016,2 1.031,5 

Luče pri Grosupljem 320 900,1 913,9 886,7 / / / / 900,1 913,9 

Maribor - Tezno 267 1.019,1 1.036,5 1.002,8 2,2 29,2 53,2 SZ 1.019,1 1.036,5 

Nova Gorica 103          

Novo mesto 190          

Orešje pri Ptuju 233 1.020,4 1.038,1 1.004,6 4,5 38,6 57,9 JZ 1.020,4 1.038,1 

Planina pri Cerknem 570 1.019,9 1.038,9 1.003,2 3,2 / 49,9 JZ 1.019,9 1.038,9 

Podgorje - Kamnik 387 1 020.0 1 037.0 1 005.0 2,3 22,5 42.0 V 1 020.0 1 037.0 

Podljubelj 775 1.020,3 1.035,8 1.005,4 0,7 14,5 33,8 V 1.020,3 1.035,8 

Rakitna 827 1.019,9 1.037,6 1.005,5 5,3 32,2 53,1 S-SZ 1.019,9 1.037,6 

Ravna pri Ligu 516 1.019,3 1.036,5 1.002,9 4,9 29,0 56,3 VJV 1.019,3 1.036,5 

Rudnica 405 1.018,2 1.033,1 1.004,4 3,3 15,8 37,0 J 1.018,2 1.033,1 

Ruše 309          

Sevno (Primskovo) 520          

Smrjene 497 1.018,0 1.033,9 1.003,1 5,7 33,0 60,0 ZJZ 1.018,0 1.033,9 

Šentjošt nad Horjulom 642 1.016,2 1.035,5 997,9 1,0 23,0 28,0 / 1.016,2 1.035,5 

Trbovlje - Nasipi 289          

Trnje - Škofja Loka 395 1.021,8 1.039,0 1.006,1 2,9 24,1 51,5 VJV 1.021,8 1.039,0 

Vrbica pri Ilirski Bistrici 425 1.016,8 1.034,0 1.001,0 2,9 56,5 / J 1.016,8 1.034,0 

Vrhnika 307          

Žiri 482          

Žižki 168          
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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
https://drive.google.com/open?id=1GAZCO0-hPs2oNQObjLnL_pcfM6Q&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1GAZCO0-hPs2oNQObjLnL_pcfM6Q&usp=sharing
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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! 
 


