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Uvodna beseda
Agencija RS za okolje letos slovesno praznuje 60-letnico organiziranega skupnega
delovanja meteorološke in hidrološke službe na območju Slovenije. Z ustanovitvijo Uprave
hidrometeorološke službe leta 1947 namreč prvič govorimo o skupni državni meteorološki
in državni hidrološki službi v Sloveniji. Deset let pozneje se je ta organizacija preimenovala v
Hidrometeorološki zavod Ljudske republike Slovenije. V taki obliki je delovala do leta 2001,
ko je bila ustanovljena Agencija RS za okolje, znotraj katere danes delujeta obe službi. Agencija,
sicer organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, kot najpomembnejša državna institucija
za izvajanje okoljske zakonodaje poleg meteoroloških in hidroloških, združuje seizmološke
naloge, spremlja in analizira stanje okolja, upravlja vode v najširšem smislu ter opravlja druge
upravne in strokovne naloge za varovanje okolja in ohranjanje narave v Sloveniji.
Združevanje naštetih nalog v Agenciji RS za okolje omogoča njihovo učinkovito in sinergično
izvajanje. Posebno povezano delovanje meteorološke in hidrološke službe ter njun soobstoj
v skupni organizaciji sta glede potrebe po celovitem spremljanju in poznavanju naravnega
vodnega kroga izjemno koristna, v obdobju podnebnih sprememb pa že kar nujna. Večina
evropskih držav takšne skupne organizacije iz različnih zgodovinskih, političnih in drugih
razlogov nima, zato nam jo zavidajo. Tisti, ki se ukvarjamo na primer s spremljanjem in
napovedovanjem ekstremnih hidroloških stanj na posameznih vodotokih, prav dobro vemo,
kako ključna je stalna povezava hidroloških analiz z natančnimi in sproti osveženimi podatki
o padavinah, ki jih zagotavljajo meteorološke postaje, meteorološki radarji in meteorološki
modeli. Tudi zaradi tega neposrednega sodelovanja obeh služb so kazalniki kakovosti
hidroloških napovedi, ki jih spremljamo z nadzorom delovnih procesov, zelo zanesljivi.
Organizacija same meteorološke službe je v Sloveniji prav tako enotna in celovita. Zakon o
meteorološki dejavnosti v letu 2006 je kot dele enotne državne meteorološke službe določil
izvajanje meteorološkega opazovanja, zagotavljanje meteoroloških opozoril, napovedi
in podatkov, pomembnih za varstvo pred naravnimi nesrečami, izvajanje službe letalske
meteorologije, opravljanje meteoroloških nalog za obrambne potrebe države in še nekatere.
Vse naloge državne meteorološke službe so tako združene, kar omogoča osredotočenje
strokovnega znanja in podatkovnih virov, ki so potrebni za njeno uspešno in učinkovito
delo.
V zadnjih letih in desetletjih smo bili priča hitremu znanstvenemu in tehnološkemu razvoju
na vseh področjih človekovega delovanja, ki sta mu meteorološka in hidrološka služba v
Sloveniji uspešno sledili. Meteorologi, hidrologi in drugi strokovnjaki pri nas tako danes
uporabljajo vse sodobno orodje, ki je tudi plod lastnega razvoja in znanja. Za spremljanje
padavinskih sistemov nad slovenskim ozemljem in širše uporabljamo meteorološki radar
na Lisci, ki sicer ni nov, a je bil pred nekaj leti temeljito prenovljen, tako da lahko podatke
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dobivamo neprekinjeno. Stanje v ozračju ugotavljamo s sodobnim radiosondažnim sistemom
na podlagi GPS-navigacije, redno lansirane radiosonde pa so tudi pomemben vhodni podatek
za meteorološke modele.
Moderna mreža okrog sto samodejnih meteoroloških in hidroloških postaj redno zagotavlja
pomembne podatke o stanju vremena in hidroloških parametrov. Del te mreže so tehnološko
še posebno izpopolnjeni sistemi za meritve vidnosti, višine baz oblakov in trenutnega vremena
na slovenskih letališčih. Meteorološki in hidrološki podatki so na številnih lokacijah združeni
s samodejnimi meritvami kakovosti zraka, kakovosti voda in radioaktivnega sevanja v ozračju.
Kakovost teh podatkov je omogočena z razvitim in zrelim sistemom, ki vključuje informacijsko
podporo in redna umerjanja meril v sodobnem akreditiranem umerjevalnem laboratoriju.
Pri napovedovanju vremena in hidrološkega stanja se uporabljajo sodobni meteorološki
in hidrološki modeli. Nekatere podatke kot rezultate modelskih analiz pridobivamo z
mednarodno izmenjavo in sodelovanjem z mednarodnimi institucijami, nekatere modele pa
uporabljamo neposredno. Na Agenciji RS za okolje izračunavamo meteorološke napovedi
z modelom Aladin, pri razvoju katerega smo sodelovali z drugimi meteorološkimi službami
v srednji in zahodni Evropi, na računalniški gruči, ki predstavlja enega najzmogljivejših
računalniških sistemov v Sloveniji. Za meteorološko napoved izjemno pomembni podatki
z meteoroloških satelitov so omogočeni s polnopravnim članstvom v Evropski agenciji za
uporabo meteoroloških satelitov EUMETSAT. Na Agenciji za okolje RS smo že v letu 2004
vzpostavili tudi celovit sistem zagotavljanja kakovosti skladno s standardom ISO9001:2000,
katerega trdni člen sta meteorološka in hidrološka služba.
Slovenska meteorološka in hidrološka služba sta po številu zaposlenih med manjšimi v Evropi,
zato se še toliko bolj zavedamo pomena povezovanja v mednarodne organizacije in združenja
skupaj z drugimi državnimi hidrološkimi in meteorološkimi službami v Evropi in po svetu.
Tako povezovanje nam omogoča dostop do podatkov, orodja in znanja, ki bi bil sicer težji
ali celo nemogoč. Hkrati slovenska stroka po mednarodnih povezavah tvorno prispeva k
razvoju le-te po svetu. Pri tem moramo opozoriti na sodelovanje s Svetovno meteorološko
organizacijo (WMO), z že omenjeno Evropsko agencijo za uporabo meteoroloških satelitov
(EUMETSAT), z Evropskim centrom za srednjeročno napoved vremena (ECMWF), z
mednarodno zvezo državnih meteoroloških služb (EUMETNET), smo pa tudi članica
Evropske službe za višino morja (ESEAS). Poleg tega s projekti dvo- ali večstransko sodelujemo
z različnimi mednarodnimi in evropskimi ustanovami, med katerimi velja omeniti Skupni
evropski raziskovalni center ( JRC) v Ispri pri Milanu. Posebno močne in stalne povezave
so s sorodnimi službami sosednjih držav, zlasti z Osrednjo ustanovo za meteorologijo in
geodinamiko na Dunaju (ZAMG) in Državnim hidrometeorološkim zavodom v Zagrebu.
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Na Agenciji RS za okolje se kot nosilci meteorološke in hidrološke dejavnosti zavedamo
odgovornosti za njen nadaljnji razvoj. Zato ta trenutek že stojimo pred novimi razvojnimi
nalogami, katerih uresničitev tudi v prihodnje zagotavlja zadovoljevanje potreb javnosti in
drugih uporabnikov naših storitev. Najobsežnejši razvojni projekt je izpopolnitev sistema
celovitega spremljanja in analiziranja stanja vodnega okolja v Sloveniji. To je največji
investicijski projekt v zgodovini skupne hidrološke in meteorološke službe, ki je vreden 32
milijonov evrov in ga bomo financirali pretežno iz evropskega kohezijskega sklada. Glede
na zahteve Okvirne vodne smernice Evropske unije tako posodabljamo sistem nadzorovanja
voda, v katerega bodo vključene merilne mreže za spremljanje elementov vodnega kroga,
vključno z novim meteorološkim radarjem v zahodni Sloveniji, hidrološkimi prognostičnimi
modeli z informacijsko podporo, novimi prostori za laboratorij itd. Velik poudarek v projektu
je na ugotavljanju ekološkega stanja površinskih voda ter količine in kemijskega stanja
podzemnih voda, pa tudi na pravočasnem in pravilnem opozarjanju na nevarnost poplav na
ogroženih območjih.
Slovenska meteorološka in hidrološka služba želita s svojimi strokovnimi zmogljivostmi v
obdobju ogroženosti zaradi podnebnih sprememb dati tvoren prispevek k zmanjševanju
posledic le-teh. Agenciji RS za okolje sta Svetovna meteorološka organizacija (WMO)
in Mednarodna konvencija za boj proti dezertifikaciji (UNCCD) zaupali mandat za
ustanovitev in organizacijo Centra za upravljanje suše za jugovzhodno Evropo. Center je
v zagonu, pospešeno pa teče sodelovanje s partnerskimi državami v regiji in strokovnimi
institucijami.
Spoštovana bralka, spoštovani bralec, pred vami je posebna številka biltena Naše okolje, ki
ga izdaja Agencija RS za okolje. S pričujočimi prispevki smo želeli ujeti aktualen trenutek
v zgodovini in razvoju državne meteorološke in hidrološke službe v Sloveniji, ki praznujeta
okroglo obletnico skupnega obstoja. Ob tem branju se boste lahko seznanili s podrobnostmi,
ki sestavljajo mozaik njune dejavnosti. Na Agenciji RS za okolje se bomo potrudili, da bomo še
naprej uspešno in zavzeto delovali v korist vseh državljanov in uporabnikov naših storitev.
Dr. Silvo Žlebir
generalni direktor
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60 let slovenske državne meteorološke službe
Jožef Roškar
Uvod
Vreme vedno je. Tako pravijo vremenoslovci.
Ljudi pa že od nekdaj zanima, kakšno je in
kakšno bo. Če je v mejah pričakovanega, se
mu zlahka prilagodijo. Kaj pa, ko postane
muhasto, grozeče, nevarno in celo uničujoče?
Da bi se lažje prilagodili, so ga že od nekdaj
spremljali. Na podlagi znanih vremenskih
dogodkov so poskusili predvideti vreme v
prihodnosti. Od tu zajema bogata zakladnica
ljudskih vremenskih pregovorov. Na žalost pa
pregovori že dolgo ne zadovoljujejo potreb
ljudi, zato so začeli sistematično spremljati
vremenske pojave in meriti veličine, ki
označujejo lastnosti in spremembe ozračja.
Čeprav so temperaturo zraka ponekod merili
v Evropi že v srednjem veku, štejemo sredo 19.
stoletja za začetek sistematičnih vremenskih
opazovanj in meritev po svetu. Tako je prof.
Cleveland Abbe v prvi polovici 19. stoletja
vzpostavil sistematično opazovalno mrežo
v Združenih državah Amerike, da bi lahko
izdajal vremenske napovedi za New York.
Podobno se je dogajalo tudi v Evropi in
tedanji Avstro-Ogrski. Tudi na slovenskem
etničnem ozemlju niso zaostajali. Tako je bila
ustanovljena prva meteorološka opazovalna
postaja v Trstu že leta 1779, naslednja pa
istega leta v Gorici. V Ljubljani so obstajala
meteorološka opazovanja že okrog leta
1824, vendar se zapisi niso ohranili. Leta
1848 je bil ustanovljen Osrednji zavod za
meteorologijo in geomagnetizem na Dunaju,
ki je sistematično širil opazovalno mrežo na

ozemlju tedanje avstro-ogrske monarhije.
Tako je leta 1850 ponovno začela delovati
meteorološka opazovalnica v Ljubljani,
1852 v Celju, 1858 v Novem mestu, 1863 v
Mariboru, 1864 na Ptuju in v Kranju, 1871
v Kamniku in drugje. Število opazovalnih
mest se je zelo spreminjalo in le malo je bilo
takih z dolgoletnim opazovanjem.
Po končani 1. svetovni vojni je veliko
meteoroloških opazovalnic postalo del
Osrednjega zavoda za meteorologijo in
geodinamiko ter Hidrografskega centralnega urada tedanje Kraljevine SHS in
poznejše Jugoslavije. Takrat je na našem
ozemlju delovalo približno 86 temperaturnih in padavinskih opazovalnic. Leta 1925
je bilo že 184 opazovalnic, od tega 122 pri
Zavodu za meteorologijo in geodinamiko,
62 pa pri Hidrografskem centralnem uradu.
Neposredno pred drugo svetovno vojno je
Zavod za meteorologijo in geodinamiko
Univerze v Ljubljani upravljal 40 meteoroloških postaj, ki so enkrat dnevno merile
temperaturo in padavine. Povprečne dnevne
temperature so izračunali iz maksimalnih
in minimalnih vrednosti. Poleg teh tako
imenovanih temperaturnih postaj je bilo
še 248 padavinskih postaj, od tega 51 na
Primorskem, ki je tedaj spadala pod Italijo.
Med 2. svetovno vojno je bilo delovanje
merilne mreže skoraj prekinjeno. Opravljale
so se le neprekinjene meritve in opazovanja
v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Celju

60 let slovenske državne meteorološke službe

in še na nekaterih krajih, drugje pa so bila
opazovanja in meritve le občasne.
V obdobju med obema vojnama in do konca
druge svetovne vojne so se z meteorološkimi
opazovanji in podatki v glavnem ukvarjali
geografi in ne moremo govoriti, razen
deloma v obdobju avstro-ogrske monarhije,
o sistematično organizirani meteorološki
službi, saj je imel zavod pri univerzi med
obema vojnama neprestane finančne in
kadrovske težave. Na srečo se je velik del
tedaj zbranih podatkov ohranil, tako da jih
lahko danes vključimo v analize vremenskega
dogajanja in podnebja v Sloveniji.
Med drugo svetovno vojno so na osvobojenih ozemljih začele delovati posamezne
meteorološke postaje, ki so s podatki
oskrbovale predvsem zavezniško letalstvo.
Pr va vojaška meteorološka postaja je
bila ustanovljena junija 1944 v Dragi na
Gorjancih, druga pa jeseni 1944 v Črnomlju.



Maja 1945 so bile v Sloveniji aktivne štiri
glavne meteorološke postaje, dve sinoptični,
v Mariboru in Celju, ter dve na letališčih v
Črnomlju in Ljubljani.
Po končani vojni se je kmalu pokazala
potreba po ustanovitvi civilne meteorološke
službe, ki bi razen vojaških pokrivala tudi vse
druge potrebe po meteoroloških podatkih in
analizah. Januarja 1947 je bila ustanovljena
Uprava hidrometeorološke službe pri vladi
Federativne ljudske republike Jugoslavije
kot državna služba, 24. maja 1947 pa je
tedanja vlada Ljudske republike Slovenije
izdala Odredbo o ustanovitvi Uprave
hidrometeorološke službe (UHMS).
Z njeno ustanovitvijo leta 1947 sta meteorološka in hidrološka služba postali javni
dejavnosti v okviru republiške uprave in
od takrat naprej lahko govorimo o državni
meteorološki in državni hidrološki službi v
Sloveniji.

Slika 1. Meteorološki opazovalci leta 1945 na letališki meteorološki postaji v Črnomlju. Sliko je ob
30. obletnici Hidrometeorološkega zavoda leta 1977 dal dr. Avguštin Lah, ki je bil sam meteorološki
opazovalec v Črnomlju.
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Z uredbo, objavljeno v Uradnem listu,
št. 24/57, se je leta 1957 Uprava hidrometeorološke službe preimenovala v
Hidrometeorološki zavod Ljudske republike
Slovenije (HMZ). Prvi direktor je postal
hidrolog Franc Bidovec. Kmalu ga je zamenjal
Lojze Ostanek, ki je ostal na tem mestu vse do
upokojitve leta 1974. Zakon o republiških
upravnih organih, Uradni list SRS, št. 39/74,
je začasno odcepil hidrološko dejavnost
in jo vključil v Strokovno službo Zveze
vodnih skupnosti. Tako je od leta 1974
do 1979 meteorologija delovala v okviru
Meteorološkega zavoda SRS, nato se je
hidrologija vrnila. Leta 1974 je Lojzeta
Ostanka kot direktor nasledil Miran Borko,
njega pa leta 1982 Jožef Roškar. Zavod je vodil
do maja leta 1987, ko je odšel v Beograd in
postal direktor Zveznega hidrometeorološkega
zavoda SFR Jugoslavije. Nasledil ga je Janko
Pristov, ki je zavod vodil do svoje upokojitve
leta 1993. Za njim je prišel Dušan Hrček,
ki je ostal na vodilnem mestu zavoda do
njegove preobrazbe v Agencijo Republike
Slovenije za okolje (ARSO) leta 2001.
Državna meteorološka in hidrološka služba
sta delovali v Hidrometeorološkem zavodu
do 1. maja 2001, ko je bila ustanovljena
Agencijo Republike Slovenije za okolje kot
organizacija v sestavi Ministrstva za okolje
in prostor. Prva direktorica agencije je bila
dr. Andreja Čerček - Hočevar, ki jo je leta
2004 zamenjal sedanji generalni direktor
dr. Silvo Žlebir.
V obdobju po drugi svetovni vojni smo bili
priče silovitega znanstvenega in tehnološkega
razvoja na vseh področjih človekovega
delovanja. Pred šestdesetimi leti si je bilo
težko zamisliti, kakšen bo svet danes, še
posebej težko pa, da bo tehnologija tako

zelo napredovala. Vsekakor je tehnologija
vso človeško zgodovino pogojevala način in
raven razumevanja dogajanj v naravi, tudi
v meteorologiji. Ker sem v tem obdobju
živel in delal na področju meteorologije,
bom v tem prispevku poskusil opisati
razvoj slovenske meteorološke službe prav s
stališča tehnološkega vpliva nanjo. Mogoče
se bo nekaterim zdelo, da sem se osredotočil
predvsem na razvoj v zvezi z napovedjo
vremena. Že vnaprej se zaradi tega opravičujem
klimatologom, pa tudi agrometeorologom,
vendar skokovit tehnološki napredek je
največji viden in zaznaven vpliv brez dvoma
imel prav na razvoj napovedi vremena.

Prva leta po drugi svetovni vojni
do začetka uporabe računalnikov
Ob ustanovitvi Uprave hidrometeoroške službe
je bila meteorologija v precej podrejenem
položaju. Hidrologija je svojo pomembnost
gradila na potrebi po informacijah o pretokih
slovenskih rek, ki so bili ena od osnov za
gradnjo hidroelektrarn. Strokovnjake in
prostore na Resljevi cesti je dobila še iz
Kraljevine Jugoslavije, saj je na takratni
banski upravi delovala kar močna skupina
hidroloških delavcev. Meteorologija te sreče
ni imela. Skoraj vse se je začelo na novo, brez
tradicije in brez delovnih prostorov.
Največja težava pa niso bili prostori, ampak
pomanjkanje meteorologov. Meteorološki
del so takrat vodili mladi geografi. Leta 1948
je bil najprej postavljen opazovalni prostor na
Celjski 1 a za Bežigradom, kjer je še danes.
Konec leta 1949 so z udarniškim delom
dogradili stavbo na Celjski 1 a, v kateri se je
nato naselila meteorološka služba.
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in hidroloških tehnikov. Tudi iz Slovenije jih
je kar nekaj uspešno končalo šolanje na tej
šoli in tako je Uprava hidrometeoroške službe
dobila prve usposobljene meteorološke
tehnike že konec leta 1949. Še danes je nekaj
diplomantov te šole v službi na ARSO.

Slika 2. Hiša, zgrajena konec leta 1949, dom
meteorološkega dela Uprave za hidrometeorološko
službo LRS.

Prvi opazovalci na glavnih meteoroloških
postajah, imenovanih tudi sinoptičnih, so
bili demobilizirani vojaški opazovalci. Novo
zaposleni opazovalci, nevešči tega dela, pa so
opravili tečaj za meteorološke opazovalce v
Zagrebu. V okviru Zvezne hidrometeorološke
uprave v Beogradu so že leta 1947 ustanovili
Srednjo hidrometeorološko šolo. V začetku
je bila šola dveletna, vpis je bil po šestem
razredu gimnazije. Nato je postala popolna
štiriletna srednja šola za vzgojo meteoroloških

V prvem obdobju po ustanovitvi službe je
bilo treba najprej utrditi mersko mrežo. Po
priključitvi Primorske leta 1948 je bilo devet
sinoptičnih postaj s strokovnimi opazovalci,
14 klimatoloških in 136 padavinskih
postaj. 10 let po njeni ustanovitvi je bilo
že 13 sinoptičnih, 111 klimatoloških in
295 padavinskih postaj. Te številke jasno
kažejo razvoj v prvem obdobju delovanja
službe. Razvijala se je predvsem mreža
meteoroloških postaj in najnujnejše obdelave
podatkov. Seveda so bile te obdelave ročne,
računali so peš ali s preprostimi mehanskimi
računskimi stroji. Začeli so sistematične
osnovne obdelave meteoroloških opazovanj,
pri čemer so že tedaj veliko pozornosti
namenjali subjektivnemu nadzoru izmerjenih
podatkov. Sliki 4 in 5 nazorno prikazujeta
zelo hitro rastoče število merilnih postaj

Slika 3. Meteorološki opazovalni prostor za Bežigradom, postavljen na tem kraju že leta 1948.
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v prvem obdobju po ustanovitvi Uprave
hidrometeorološke službe.
V Upravi hidrometeoroške službe se je
meteorološka dejavnost od začetnih
prizadevanj, namenjenih postavljanju
opazovalne in merske mreže, začela kmalu
deliti na posamezne strokovne smeri. Tako
je bila ustanovljena klimatološka služba,
katere glavna naloga je bila homogenizacija
arhivskih in tekočih podatkov za celovitejše
podnebne analize, ki so bile predvsem osnova
za Klimatski atlas Jugoslavije 1930–1961.
Največji problem, s katerim so se srečevali,
je bilo pomanjkanje ustrezno izobraženih
delavcev, meteorologov. Na ljubljanski

univerzi študij meteorologije pred vojno ni
obstajal, zato so glavno breme organiziranja
meteorološke službe v prvem obdobju
prevzeli geografi, saj so jim bile podnebne
analize, sicer v geografskem opisnem smislu,
domače. Kmalu se je najprej v klimatoloških
službah začela razvijati tudi agrometeorološka
dejavnost, ki se je zelo hitro organizirala
v samostojno službo kot organizacijska
enota v Upravi hidrometeoroške službe. K
razvoju agrometeorologije je vsekakor veliko
prispevala ustanovitev Agronomske fakultete
(Uredba o ustanovitvi Agronomske fakultete
na Univerzi v Ljubljani z dne 8. maja 1947)
Univerze v Ljubljani, ko je bil v učni načrt
študija agronomije vključen tudi predmet
Meteorologija in klimatologija, ki ga je od leta

Slika 4. Razvoj mreže klimatoloških postaj od 1945 do danes.

Slika 5. Razvoj mreže padavinski postaj od 1945 do danes.
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1947 do leta 1960 predaval dr. Vital Manohin,
višji referent na Upravi hidrometeoroške službe
in pozneje na Hidrometeorološkem zavodu.
Matičarji fakultete, med katerimi je bil kot
prodekan tudi prof. dr. Bogdan Vovk (1967),
so se zavedali pomena vremena v kmetijstvu.
Prav njegove besede v prispevku, objavljenem
ob 20. obletnici takrat že Biotehniške fakultete,
temu pomenu danes ob spoprijemanju s
podnebnimi spremembami dajejo še posebno
težo: »Rastlina s svojimi biološkimi lastnostmi
ter njeno okolje sestavljata celoto, od katere
sta odvisni količina in kakovost rastlinskega
pridelka. Čim bolj je rastlini okolje pogodu,
tem večji je njen pridelek. Obdelovanje tal in
oskrba rastline pravzaprav ni nič drugega kot
popravljanje okolja. Kolikor bolj prilagodimo
okolje prirodi rastline, toliko več pridelamo.
Rečemo pa lahko tudi obratno; čim bolj
rastlini ustreza narava okolja, temveč bo
‘pridelala’. Od tod velja pravilo, da je v
kmetijstvu treba izbirati vselej tisto kulturo,
ki ji najbolj ustrezajo prirodne razmere okolja
v nekem prostoru.«
V začetku petdesetih let prejšnjega stoletja
je začela delovati tudi prognostična služba,
ki je kmalu postala v javnosti najvidnejše
področje delovanja meteorološke službe.
Prav na tem področju je bilo čutiti največje
pomanjkanje meteorologov. Za nadaljnji
razvoj meteorologije in predvsem prognoze
vremena je bilo odločilno, da je bila leta 1950
pri Prirodoslovno-matematični fakulteti
Univerze v Ljubljani na Matematičnofizikalnem oddelku ustanovljena in na seznamu
predavanj prvič predstavljena študijska smer
Meteorologija s celotnim učnim načrtom.
Ta je vseboval tudi temeljne matematične,
fizikalne in geofizikalne predmete. S tem se
je na ljubljanski univerzi začel sodoben študij



meteorologije, ki je z leti dal več diplomiranih
meteorologov (oziroma nekaj let diplomiranih
inženirjev meteorologije) in omogočil razvoj
in uspeh te stroke v Sloveniji. Prvi je leta 1953
diplomiral Janko Pristov, pozneje dolgoletni
vodilni delavec, raziskovalec in direktor
Hidrometeorološkega zavoda.
Že v začetnem obdobju prognostične službe
so spoznali, da za razumevanje vremenskih
procesov nad Slovenijo potrebujejo tudi
kakšno visokogorsko merilno postajo, saj
lahko samo na ta način dobijo podatke iz
malo višjih slojev ozračja. Razmere nekaj
km visoko v ozračju določajo vrsto vremena,
zato je njihovo poznavanje nepogrešljivo
za sestavljanje kakovostnih vremenskih
napovedi. Takrat še ni bilo radiosondažnih
meritev in satelitov ter radarjev, zato so bile
visokogorske meteorološke postaje praktično
edini vir podatkov o razmerah v višjih plasteh
ozračja. Na podlagi njihovih podatkov so
meteorologi sklepali, kakšne so razmere v
prostem ozračju. Da bi čim bolj zmanjšali vpliv
tal, so jih postavljali na najvišje gorske vrhove.
Podatki z visokogorskih postaj so brez dvoma
pomembno prispevali k izboljšanju kakovosti
meteoroloških analiz in napovedi.
Na Kredarici je bila prva koča postavljena
leta 1896 in naslednje leto so na Kredarici
prvič stekla meteorološka opazovanja in
meritve. Tedanja državna služba, pristojna
za meteorologijo, s sedežem na Dunaju je
prispevala za meteorološke instrumente,
opazoval pa je Anton Pekovec, oskrbnik
koče. Meteorološke meritve so potekale zgolj
poleti, torej ko je bila koča odprta. Zadnji
znani podatki iz začetnega obdobja meritev
so iz leta 1912, žal pa se izvirni podatki niso
ohranili (Trontelj, 1994).
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službe v Ljubljani je temeljila na oddajniku, ki
je deloval na tok iz akumulatorjev in več kot
30 metrov dolge antene, ki je bila vpeta na
planinsko kočo in steber v višini približno
10 metrov. Meteorološka poročila v obliki
posebej šifriranih sporočil, imenovali so jih
depeše, so pošiljali ob dogovorjenih urah z
Morsejevo abecedo.

Slika 6. Stara planinska koča na Kredarici,
kjer so poleti leta 1954 začeli meteorološka
opazovanja.

Tako je leta 1954 Uprava hidrometeoroške
službe že imela zgled in je začela sistematične
meritve na Kredarici. V meteorološkem
arhivu na ARSO, v Uradu za meteorologijo,
so podatki shranjeni v digitalni obliki od
septembra 1954. V začetnem obdobju
delovanja postaje je električno energijo,
potrebno za telegrafsko povezavo in predajo
podatkov v center v Ljubljani, proizvajal
generator, ki je bil vojna trofeja in zelo
iztrošen. Telegrafska zveza med Kredarico in
telegrafskim centrom Uprave hidrometeoroške

Slika 7. Morsejev telegraf, kakršnega so do
uvedbe teleprinterjev v prvi polovici šestdesetih
let prejšnjega stoletja uporabljali za prenos
podatkov iz glavnih meteoroloških postaj do
Zbirnega centra v Ljubljani.

Čeprav so bili način in metode dela v
meteorološki službi na vseh področjih
odvisni od tehnologije in razpoložljivih
tehničnih sredstev, je bila prav prognoza
vremena najbolj odvisna od tehničnih
sredstev. Za spremljanje in analizo vremena
je namreč treba v najkrajšem mogočem času
dobiti podatke z merskih postaj. Za analizo
in pripravo napovedi vremena za dan ali dva
vnaprej pa je treba imeti podatke ne samo z
merskih postaj v Sloveniji, temveč praktično
iz vse Evrope. Do šestdesetih let 20. stoletja
je bil prenos podatkov iz meteoroloških
opazovanj pri tleh in v višinah mogoč
samo s pomočjo radiotelegrafije z uporabo
Morsejeve abecede, prikazane na sliki 8.

Slika 8. Morsejeva abeceda, ki so jo uporabljali
v petdesetih letih; sporočila so izmenjavali z
različno dolgimi zvočnimi signali z radijskimi
valovi; pika je pomenila kratek, črtica pa dolg
znak; še danes se uporablja na morju, tudi
s svetlobnimi znaki, pa tudi pri reševanju v
različnih okoliščinah.
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Podatke so noč in dan sprejemali radiotelegrafisti. V eni izmeni sta se zaradi napornosti dela izmenjavala dva, tako je bilo
potrebnih okrog deset, da so pokrili vse dneve
v letu. Podatke s posameznih postaj, ki so jih
radiotelegrafisti zapisovali na papir, so nato
vnašalci po dogovorjeni mednarodni shemi
vrisali na geografske karte. Karte so analizirali
po tako imenovani sinoptični metodi. Na
sliki 9 so predstavljeni podatki, ki so jih
vnesli za vsako postajo na nižinsko karto. Na
sliki 10 pa lahko vidimo črnilnik z rdečim
in modrim črnilom z značilnim držalom z
dvema peresoma ter vneseno karto, na katero
so potem vrisali polje pritiska, temperature,
na kartah, ki pa so kazale analizo pri tleh,
tudi lego front, območja padavin, megle
in drugih značilnih pojavov. Poleg tega so
analizirali tudi višinske karte. Običajno so
dnevno risali polje geopotencialne višine
850 Hpa, 700 Hpa in 500 Hpa. Kako se
bo vreme razvijalo, so sklepali na podlagi
zaporednih položajev front, trenutnega
in predhodnih. S preprostim prenosom
vrednosti podatkov so sklepali, kakšna bo lega
fronte naslednji dan. Na tej podlagi so izdelali

Slika 9. Informacije, ki so jih vnašalci vnesli
na nižinske vremenske karte za vsako postajo
s podatki.

vremensko napoved za naslednji dan. Za
napoved najvišje in najnižje temperature zraka
pa je bila osnova predvsem izmerjena vrednost
na dan izdaje vremenske napovedi.
Razen vremenske napovedi za razne časnike
in radio so pripravljali tudi posebne analize in
napovedi za letališko službo. Na ljubljansko
letališče, ki je bilo tedaj še v Mostah, so v zgodnjih
jutranjih urah ob vsakem vremenu s kolesom
dostavili vremensko karto, ki je običajno obsegala
območje, malo večje od Jugoslavije.
Ne smemo pozabiti omeniti vzajemnega
delovanja posameznih služb v Upravi
hidrometeoroške službe. Strokovni delavci,

Slika 10. Značilen črnilnik z modrim in rdečim črnilom, držalo z dvema peresoma ter vnesena in
analizirana nižinska karta.
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ki so analizirali in napovedovali vreme, so
bili nemalokrat razočarani, ker so bile njihove prognoze slabe. Danes te težave zlahka
razumemo. Kljub temu niso obupali in
so uvedli kar nekaj metodoloških in tudi
tehničnih opravil, ki bi lahko izboljšala
kakovost napovedi. Mednje lahko vsekakor
štejemo razvoj vremena, ki so ga že v začetku
petdesetih let začeli spremljati in zapisovati
na vseh glavnih meteorološki postajah. V
ta namen so izvajali urna opazovanja in
izpolnjevali poseben obrazec, imenovan
»razvoj vremena«, katerega avtor je bil dr.
Marjan Čadež, tedaj načelnik aerološkega
oddelka na Zvezni upravi hidrometeorološke
službe v Beogradu in pozneje znan profesor
na meteorološki katedri Prirodoslovnomatematične fakultete v Beogradu. Tako
zbrane podatke so pozneje s pridom
uporabljali pri subjektivni analizi vremenskih
stanj in razvoja vremena, kar je bila osnova za
boljšo napoved vremena.
Naslednja velika težava, s katero so se srečali pri
napovedovanju vremena, je bila pomanjkanje
podatkov iz višjih slojev ozračja. Zato so
že kmalu uvedli tako imenovane poskusne
balonske meritve. To je bilo spuščanje
posebnega balona, napolnjenega z vodikom,
ki pa ga ni bilo moč dobiti. S pomočjo
ruskih generatorjev so iz mešanice aluminija,
kavstične sode in vode sami izdelovali vodik.

Danes si takega postopka seveda ne moremo
več predstavljati in ga varnostni organi tudi ne
bi dovolili. Vzpenjajoči se balon so spremljali
s teodolitom. Dobljene podatke so obdelali z
»Molanovim krogom« in tako dobili podatke
o smeri in hitrosti vetra v višjih plasteh ter
sestavili balonsko depešo. Meritve so bile
mogoče le ob jasnem vremenu in do baze
oblakov. Merili so ob 3. in 15. uri po UTC.
Ker je bilo v Ljubljani mnogo meglenih dni,
so razmišljali, da bi meritve prenesli na Šmarno
goro. Misel so opustili, ko je začela delati
višinska meteorološka postaja na Kredarici.
V začetku šestdesetih let so se začela spreminjati
komunikacijska sredstva. Radijske sprejemnike
in oddajnike, ki so sprejemali ali oddajali
podatke v obliki Morsejeve abecede, so
zamenjali petkanalni teleprinterji. Delovali
so priključeni na telefonske žice ali tudi na
posebej za to prirejene radijske sprejemnike
in oddajnike. Teleprinterji so sprejete podatke
stiskali na papir, istočasno pa so jih lahko zapisali
na luknjan papirnati trak. Podatke, zapisane
na papirnem traku, so lahko nato ponovno
stiskali in uporabili. Ker je bil trak petkanalni,
kar je pomenilo, da je bilo treba vse znake,
številke in črke zapisati s kombinacijo petih
luknjic, ga že štejemo za najpreprostejši nosilec
digitalne informacije. Sistem kodiranja s petimi
luknjicami na papirnem traku so imenovali
alfabet številka 5, prikazan na sliki 11.

Slika 11. Koda alfabet številka 5, kot se je uporabljala pri luknjanju papirnega traku na teleprinterju.
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Za izmenjavo podatkov so teleprinterji ostali
v uporabi, dokler jih niso konec osemdesetih
let prejšnjega stoletja zamenjali računalniki.
Sčasoma se niti po uporabnosti niti po
zunanjem videzu niso veliko spremenili, zato
slika 12, ki je bila narejena konec sedemdesetih
let, kaže njihovo pravo podobo.

Slika 12. Teleprinterska soba v Zbirnem centru,
kjer so sprejemali in oddajali črkovno-številčne
podatke.

Za izmenjavo podatkov iz Jugoslavije in
tujine so uvedli teleprintersko povezavo z
Zbirnim centrom Zvezne hidrometeorološke
uprave, ki je bila takrat v mednarodnem
smislu državna meteorološka služba
tedanje države. V sistemu meteorološkega
bedenja, ki ga je že kmalu po ustanovitvi
leta 1950 uvedla Svetovna meteorološka
organizacija (SMO), je vsaka država uvedla
svoj komunikacijski center za izmenjavo
podatkov, ki se je povezoval z regionalnimi
komunikacijskimi vozlišči. Za Jugoslavijo sta
bili taki vozlišči Sofija v Bolgariji in Dunaj
v Avstriji. Tako je lahko formalno potekala
izmenjava podatkov v Sloveniji samo s
pomočjo Zbirnega centra v Zvezni upravi
hidrometeorološke službe. Prek njega so
predajali podatke iz Slovenije v mednarodno
izmenjavo. Enako so tudi sprejemali del

podatkov iz mednarodne izmenjave, katere
ponudba pa za Slovenijo ni bila najugodnejša,
saj je manjkal velik del zahodne Evrope, ki je
za analizo in prognozo vremena v Sloveniji
zelo pomemben. Zato so podatke od tam
sprejemali tudi z radioteleprinterjem. Takrat
je Svetovna meteorološka organizacija, katere
ustanovna članica je bila tudi Jugoslavija,
spodbujala velike države, da so njihovi centri
oddajali podatke po radioteleprinterjih, saj
je bil to kar zanesljiv, vsekakor pa najcenejši
sistem za razpošiljanje podatkov. Uvedba
teleprinterjev je zmanjšala potrebo po delavcih
v Zbirnem centru, saj so opustili sprejem s
pomočjo Morsejeve abecede, ki pa je vse do
sedemdesetih let ostal rezervni sistem, če so
odpovedale teleprinterske zveze. Ti delavci
so bili razporejeni v druge organizacijske
enote, predvsem v klimatologijo, kjer so
okrepili osnovno obdelavo in nadziranje
podatkov. Pri napovedovanju vremena se s
tem tehnološko ni nič spremenilo. Ostali
sta le še vnašanje in analiziranje kart, le da so
vnašalci vnašali podatke iz stiskanih poročil,
ki so jih naredili teleprinterji.
V drugi polovici šestdesetih let so se v
službah velikih držav za analizo vremena že
pojavili računalniki. Pojavili so se tudi prvi
matematično-fizikalni modeli ozračja, ki so
z računalniki simulirali vreme za dan ali dva
vnaprej. Prvi tovrstni izdelki so bili še precej
nezanesljivi, vendar so jih službe kmalu začele
uporabljati pri napovedovanju vremena. To je
še posebej omogočila uvedba radiofaksimilnih
naprav, s katerimi so veliki centri pošiljali
analizirane karte, pa tudi napovedi. V Evropi
so bili pri tem med prvimi Nemci, Angleži
in Francozi, zunaj nje pa Združene države
Amerike. Te države so kmalu vpeljale redne
distribucijske radiofaksimilne oddaje. V
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Slika 13. Sprejemni radiofaksimilni sistem Ladoga (levo) in sprejete karte (desno).

Hidrometeorološkem zavodu so prve take
naprave kupili konec šestdesetih let, in
sicer sovjetske aparate, imenovane Ladoga.
Za risanje kart so ti aparati potrebovali
poseben fotokemičen papir, ki ga je malo
pozneje začela za celotno takratno Jugoslavijo
izdelovati Iskra v Kranju.
Sprejem kart s pomočjo radiofaksimila ni
zmanjšal količine dela v Zbirnem centru.
Ročno vnašanje kart je ostalo do konca druge
polovice osemdesetih let, ko so ga zamenjali
računalniško vodeni risalnikji. Tudi ročna
analiza kart je ostala, saj je ročna analiza
pomenila temeljito seznanjanje z vremenskim
stanjem, torej dobro diagnozo, na podlagi
katere je bilo potem kljub prognostičnim
kartam, ki so jih delali vse boljši računalniški
modeli ozračja, lažje izdelati dobro napoved
vremena.
V tem obdobju je treba omeniti tudi odprtje
letališča na Brniku leta 1964. Za sinoptično
službo v Hidrometeorološkem zavodu, kakor

so imenovali organizacijsko enoto za pripravo
vremenskih napovedi, je to praktično pomenilo razpolovitev razpoložljivih človeških
virov, saj je bilo treba na letališču ustanoviti
poseben oddelek za meteorološko podporo
letalstvu. Od petih meteorologov, ki so od
leta 1959 delali v sinoptičnem oddelku, sta
dva odšla na Brnik, tako da so do leta 1969,
ko so prišli z univerze prvi od naslednje
generacije, ostali le trije.
Delovni prostori na Celjski 1 a, kjer je
bila meteorološka služba, so kmalu postali
pretesni. Kljub dodatni stavbi, ki so jo zgradili
v začetku šestdesetih let na dvorišču in
kamor se je preselila mreža postaj z obdelavo
podatkov, je bilo v začetku sedemdesetih
let nujno treba poskrbeti za nove delovne
prostore, če je služba hotela zadostiti vse
večjim zahtevam po meteoroloških podatkih
in analizah. V prvi polovici sedemdesetih
let je takratnemu vodstvu uspelo prepričati
takratne državne organe, da so skupaj s
takratno Zvezo vodnih skupnosti na Vojkovi
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1 b zgradili novo poslovno stavbo. Ob trideseti
obletnici hidrometeorološke službe leta 1977
se je meteorologija vselila v nove prostore.
Polovico prostorov je takrat pripadala
Hidrometeoroškemu zavodu, polovica pa
Zvezi vodnih skupnosti. Ko so se leta 1979
vrnili hidrologi, so zanje zgradili še eno krilo,
kamor so se preselili z Resljeve ceste.

Obdobje računalnikov
Znano je, da so računalnike tudi v meteoroloških službah začeli uporabljati že
v petdesetih letih. Pri tem so vsekakor
prednjačile Združene države Amerike.
Kmalu so jim sledile tudi Francija, takratna
Zahodna Nemčija in Velika Britanija. Sprva so
računalnike uporabljali izključno za obdelavo
podatkov in osnoven kritičen ter logičen
nadzor. Za začetek obdobja modeliranja
ozračja z računalniki štejemo leto 1961, ko se
je Edward Lorenz na Inštitutu za tehnologijo
v Massachusettsu v ZDA domislil, da bi
lahko enačbe, ki opisujejo ozračje, rešil na
takrat najzmogljivejšem računalniku IBM,
pravkar postavljenem na inštitutu. Idejo je
uresničil in dobil prve izračune oziroma z
računalnikom simulirane tokove v ozračju,
ki so imeli res videz dogajanja v ozračju. Pri
tem je odkril še tako imenovani metuljev
učinek in postavil temelje teorije kaosa v
fiziki. Po začetnem nezaupanju in dvomu,
ki so ju kazale takrat največje avtoritete v
meteorologiji, se je ideja modeliranja ozračja
z računalniki zelo hitro prijela. Napisali so
prve resnejše fizikalno-matematične modele,
ki so z rastočo računalniško močjo kmalu
postali osnovno orodje pri napovedovanju
vremena. Tako smo tudi v Sloveniji, kakor

Slika 14. Zgradba Hidrometeorološkega zavoda
in Zveze vodnih skupnosti po prihodu hidrologov
z dvoriščne strani.

sem že omenil, proti koncu šestdesetih let že
sprejemali prve prognostične karte iz nemške
meteorološke službe v obliki faksimilnih
kart, narejenih z modelom. Nemška služba je
takrat v svojih faksimilnih oddajah pošiljala
prognostične karte na podlagi svojega modela, pa tudi prognostične karte britanske
in ameriške službe.
V Jugoslaviji je takrat že Zvezni hidrometeorološki zavod prvi računalnik dobil v
drugi polovici šestdesetih let, in sicer model
IBM 360, ki so ga takrat v številnih državah
uporabljali v statističnih službah. Časovno je
to bilo vsekakor dovolj zgodaj, če vemo, da
je IBM objavil model 360 leta 1964 in da so
prve dobavili leta 1965. Tudi Statistični zavod
Slovenije je pred koncem šestdesetih let že imel
tak računalnik, vendar Hidrometeorološki
zavod takrat ni sodeloval z njim. Za nas je bil
računalnik v Zveznem hidrometeorološkem
zavodu takrat pomemben predvsem zaradi
tega, ker so postavili prve standarde obdelave
klimatoloških podatkov, ki so se v bolj ali manj
vsebinsko precej nespremenjeni obliki ohranili
do danes. Zato lahko govorimo tudi o precej
homogenih nizih podatkov v obdobju po
drugi svetovni vojni. Ko so dobili računalnik,
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Slika 15. Kode na luknjani kartici, ki je imela 80 stolpcev in 12 vrstic.

smo vse dnevnike opazovanj s klimatološkimi
podatki iz tako imenovane zvezne mreže
poslali v Beograd, kjer so podatke, zbrane
od leta 1945 naprej, prenesli na luknjane
kartice. Podatke iz zvezne mreže so objavljali
v letopisih. Z računalnikom se je priprava
letopisa časovno precej skrajšala. Leta 1969 so
cel tovornjak teh kartic pripeljali v Slovenijo.
Kartice so prepisali na magnetne trakove.
Podatke iz tako zapisanih magnetnih trakov
smo čez nekaj let obdelali s programi, ki sem
jih za obdelavo klimatoloških podatkov sam
napisal in so še danes v arhivu meteoroloških
podatkov Urada za meteorologijo ARSO.
Tako lahko rečemo, da se je računalniška
doba v slovenski meteorološki službi začela
s prenosom klimatoloških podatkov na
luknjane kartice proti koncu šestdesetih let
prejšnjega stoletja v Beogradu.

V Hidrometeoroškem zavodu sem prvi
program za obdelavo in nadzor klimatoloških
podatkov napisal leta 1972. Takrat je v
državni upravi že obstajal tako imenovani
Republiški računski center, ki je imel v Iskri
v Stegnah v Ljubljani nameščen računalnik
CDC (Control Data Corporation), model
2300. Hidrometeorološki zavod je kot
republiški upravni organ imel pravico do
uporabe računalnika.
Pri takratnih računalnikih je bil poleg magnetnega traku edini vhodni medij luknjana
kartica. Na sliki 15 vidimo obliko luknjane
kartice s kodami za posamezne znake številk,
abecede in posebnih znakov. Klimatološki
podatki za en dan so bili na dveh karticah,
ki smo jih imenovali klima 1 in klima 2. V
začetku sedemdesetih let so tako podatki

Slika 16. Luknjači, ki smo jih uporabljali za luknjanje kartic, kot vhodni pripomoček v računalnik.
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za en mesec potrebovali okrog 7000 kartic.
Kartice smo zlagali v škatle po dva tisoč
in pri tem pazili, da se niso med seboj
pomešale. Že leta 1972 smo na dobili dva
luknjača IBM, ki ju vidimo na sliki 16 in
začeli po nekajmesečnem obdobju, ko so
to delo opravljali v Statističnem zavodu,
podatke na kartice vnašati sami. Takrat smo
tudi prenehali pošiljati v Beograd dnevne
podatke, ampak smo jim po končanem letu
poslali za tiskanje letopisov letne izvedene
vrednosti na magnetnem traku.
Takratni računalniki seveda niso poznali
interaktivnega dela in tudi niso imeli
diskovnih zmogljivosti, da bi lahko hranili
uporabniške programe. Zato je bilo treba
vsakokrat sestaviti posel tako, da je bil na
začetku program, prav tako na luknjanih
karticah, nato pa podatki. Mesečno smo
obdelali klimatološke podatke v nekaj
stopnjah: prva je bila branje podatkov s
kartic, zapis na magnetni trak in logični
nadzor. Že takrat sem s pomočjo sodelavcev
v klimatologiji in kontroli podatkov sestavil
več kot 40 pogojev, ki so jih morali izpolniti
podatki. Ti pogoji so bili seveda le v obliki
programa napisana pravila, ki so jih sicer
uporabljali pri subjektivnem nadzoru.
Taka pravila so bila na primer: terminska
vrednost temperature na 2 m ne more biti
višja od temperature, izmerjene s pomočjo
maksimalnega termometra, ali stanje tal ne
more kazati na zmrzal, če je temperatura,
izmerjena 5 cm nad tlemi, višja od 3 oC.
Dobro se spominjam, da nekateri sodelavci
nikakor niso mogli sprejeti, da lahko z
računalnikom ugotovimo take napake. Ker
je računalnik dal svoje izdelke samo v tiskani
obliki, so sodelavci v kontroli dobili izpis
sumljivih podatkov. S pomočjo izvornih

dnevnikov in drugih virov so pripravili
popravke, ki smo jih nato na drugi stopnji
obdelave vnesli v prvotno prebrane podatke
in zamenjali napačne.
Po dveh letih, leta 1974, je klimatološka
obdelava že postala rutinska in napisal
sem programe še za obdelavo in nadziranje
padavinskih podatkov. V tem letu se je
Republiški računski center iz Stegen preselil
na Jamovo ulico na Viču zraven poslopja za
matematiko in fiziko. Dobili so tudi nov, za
takratne razmere zelo sposoben računalnik
CDC (Control Data Corporation) Cyber
72. To je bil računalnik, ki so ga takrat
uporabljali predvsem na ameriških, pa tudi
drugih univerzah za raziskovalno delo. Na ta
računalnik sem prenesel tudi naše obdelave
klimatoloških in padavinskih podatkov in so
tam ostale do konca osemdesetih let. Sčasoma
smo seveda napisali še več programov in takrat
smo naredili tudi prve resnejše klimatološke
statistike. Lotili smo se tudi različnih drugih
obdelav, kot so obdelave urnih podatkov
vetra, pa sončnega obsevanja itd.
Širjenje obdelav z računalnikom je na Hidrometeorološkem zavodu že leta 1975 omejeval
način dela na Republiškem računskem
centru. Na trgu so se pojavili tako imenovani
miniračunalniki, ki so že imeli operacijske
sisteme, ki so omogočali več opravil istočasno,
in interaktivni način dela. Tako se nam je leta
1976 ponudila priložnost, da skupaj še z
nekaterimi drugimi kupci v državni upravi
kupimo računalnik Digital PDP 11/34. Vsa
pogajanja so se uspešno končala in leta 1977
smo preuredili kletne prostore na Celjski 1 a
v računalniško sobo in namestili prvi lasten
računalnik na Hidrometeorološkem zavodu
za meteorološko službo. Na sliki 17 vidimo
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Slika 17. Računalnik Digital PDP 11/34 na
HMZ leta 1977.

takratni računalnik, na katerega smo bili zelo
ponosni.
Z današnjega vidika so zanimive njegove
tehnične značilnosti. Računalnik je imel
ob namestitvi procesno enoto s 16-bitnim
naborom instrukcij (16-bit instruction set),
256000 bajtov centralnega spomina, tri RK
05 diskovne pogone, enega izmenljivega z
zmogljivostjo 2,5 megabajta in dva fiksna s po
5,0 megabajtov ter enoto magnetnega traku.
Uporabljal je operacijski sistem RSX 11, že
pravi sistem za poganjanje več programov
hkrati in več uporabnikov (multi-task, multiuser). Nanj smo priključili šest zaslonskih
terminalov VT 52, tri za zajem podatkov in

Slika 18. Zaslonski terminal VT 52, povezan s
centralno enoto z 20 mA zanko in prenosnim
protokolom RS 232/V.24.

tri za delo programerjev in uporabnikov. Da
bi lahko ocenili prizadevanje in pomisleke za
nakup in proti njemu, bom navedel še ceno,
ki jo je HMZ plačal kljub 25-odstotnemu
skupinskemu popustu. Znašala je takratnih
142.000 ameriških dolarjev, kar bi danes
pomenilo vsaj za trikrat večjo številko v evrih.
Tako je popolnoma razumljivo vprašanje
takratnega direktorja Mirana Borka, ki mi
ga je postavil, ko sva šla na zadnji pogovor o
denarju na takratni Komite za finance: »Pa
res misliš, da bo računalnik izboljšal delo
naše službe in da bo naše gospodarstvo od
tega imelo kakšno korist?« Škoda, da danes
ne more videti, kako daljnosežna in dobra je
bila takratna odločitev.
Po namestitvi in uspešnem zagonu računalnika
sva s kolegom Bojanom Logarjem praktično
dva meseca noč in dan preživela v kleti.
Napisala sva interaktivne programe za zajem
podatkov in prenesla osnovne programe
obdelav za klimatološke in padavinske
podatke. Le dva meseca po namestitvi so
vnašalke opustile delo pri luknjačih in nadaljevale isto delo na videoterminalih. Ker je
število obdelav začelo naraščati, smo kmalu
uvedli še tretje delovno mesto za zajem
podatkov. Kmalu smo dodali še digitalnik,
napravo, s katero smo digitalizirali analogne
trakove, kot so ombrografi in termografi.
Ker je gospodarstvo potrebovalo podatke
o moči kratkotrajnih nalivov, na primer
za projektiranje kanalizacije v mestih,
smo se sistematično lotili digitaliziranja
ombrografov. Projekt so pozneje prevzeli
še drugod po Jugoslaviji. Vpeljali smo
tudi modemsko telefonsko povezavo z
računalnikom na Republiškem računskem
centru, tako da smo naše posle na tamkajšnjem
računalniku poganjali kar od doma. Tam
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smo takrat obdržali še arhiv podatkov na
magnetnih trakovih.
Led je bil prebit in računalnik je postajal
vse pomembnejši pri delu službe. Tako smo
kmalu začeli dodajati nove enote, diske
z večjimi zmogljivostmi, več centralnega
spomina in predvsem več zaslonskih
terminalov, da smo tako omogočili delo
za več ljudi. Naj navedem samo nekaj
pomembnejših prelomnic. Prva naslednja
je bila vsekakor zamenjava računalnika
PDP 11/34 z mnogo sposobnejšim že 32bitnim Vaxom proti koncu osemdesetih.
Obdelave klimatoloških in drugih podatkov
so bile takrat že dobro razvite, le operativna
prognoza vremena še nekako ni imela
neposrednih koristi od računalnikov. Tudi
to se je kmalu spremenilo.
Leta 1979 je začel poskusno delovati Evropski
center za srednjeročno prognozo vremena
(ECMWF – European Center for Medium
Weather Forecast) v Readingu v Veliki Britaniji.
Ustanovna članica tega centra je bila tudi

Jugoslavija, vendar Zvezni hidrometeorološki
zavod v začetku osemdesetih let ni imel
tehničnih možnosti za sprejem izdelkov
centra. Ker je imel HMZ tradicionalno zelo
dobre odnose z avstrijsko meteorološko
službo (ZAMG – Zentralanstalt fuer
Meteorologie und Geodinamik), smo se
z njimi dogovorili in leta 1982 vzpostavili
računalniško komunikacijo, po kateri so
nam pošiljali napovedi iz ECMWF. Seveda
takrat nismo imeli grafičnih terminalov in v
začetku tudi ne risalnikov, da bi ta polja lahko
spodobno narisali. Zato smo si pomagali s
tako imenovanimi kartami zebra. Na sliki
19 je ena takih kart. Prognoza vremena je
v Sloveniji torej v tistem času uporabljala
računalnik kot komunikacijsko sredstvo.
Ko analiziramo dogajanja na Hidrometeoroškem zavodu v zadnjih tridesetih
letih 20. stoletja, vsekakor ne moremo
preskočiti obrambe pred točo. V Sloveniji se
je začela že leta 1971 na relativno majhnem
območju severovzhodne Slovenije s centrom
na Žikarcah pri Mariboru. Ne bom se spuščal

Slika 19. Karta zebra, polje 500 Hpa, narisano s tiskalnikom na papir z natisnjenimi obrisi celine in držav.
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v njeno upravičenost, teorijo in podobno,
ampak bom s tehničnega vidika poskušal
osvetliti, kaj je pomenila za napredek
slovenske meteorološke službe. Pred
njeno vzpostavitvijo ni nihče razmišljal o
daljinskem zaznavanju procesov v ozračju
in uporabi radarja za spremljanje oblačnih
sistemov nad Slovenijo. Prav zaradi obrambe
pred točo se je uvajanje radarskih meritev in
uporabe pri napovedi vremena in opozarjanju
pred nevarnimi vremenskimi pojavi precej
pospešilo. Radarska merjenja so danes
pri napovedi vremena nepogrešljiv vir
informacij o oblačnih sistemih, tudi padavin
in intenzivnosti neviht.

Slika 20. Radarski center Žikarce pri Mariboru
v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Zgodovina radarskega zaznavanja padavin
v Sloveniji se je začela leta 1971, ko je bil
v Žikarcah pri Mariboru vzpostavljen prvi
meteorološki radarski center s predelanim
ameriškim vojaškim radarjem z uporabnim
dosegom 40 kilometrov. Merjenje padavinskih
sistemov je potekalo ročno, in to samo v
poletnih mesecih v okviru raketne obrambe
pred točo.
Leta 1981 je Hidrometeoroški zavod kupil
sodoben meteorološki radar ameriške
proizvodnje EEC (Enterprise Electronic

Slika 21. Radarski center Lisca nad Sevnico leta
1983 s Tončkovim domom.

Corporation) z valovno dolžino 5 cm in
kotom sevanja v prostor 1o. Radar smo sprva
postavili leta 1982 na Žikarcah, vendar smo
ga že naslednje leto zaradi razširitve obrambe
na osrednjo Slovenijo preselili na Lisco
nad Sevnico.
Ker nismo imeli dovolj sredstev, smo si lahko
privoščili samo analogen radar. V letih 1984
in 1985 je skupina Hidrometeoroškega
zavoda, ki sem jo takrat vodil, v sodelovanju
z Iskro Delto radar na Lisci digitalizirala
in razvila celovito programsko opremo za
vodenje obrambe pred točo. Za digitalizacijo
in samodejno vodenje radarja smo sprva
na Lisci postavili dva računalnika PDP
11/34 in ju povezali z radarjem. Ideja je bila
preprosta: prenesti na računalnik delo, ki so
ga pred tem pri obrambi pred točo opravljali
ročno. Naredili smo torej računalniški model
obrambe pred točo, ki je bil v tehničnem
smislu kopija znanih postopkov pri obrambi
pred točo, kot so določitev položaja in
velikosti oblaka in glede na to potrebno
količino raket ter izračun najugodnejših
strelnih mest glede na lokacijo oblaka, lokacij
strelnih mest in hipotetičnih trajektorij
raket. Na sliki 22 vidimo poleg radarske
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Slika 22. Barvni zaslon z radarsko sliko (levo) in zaslon z izpisi za obrambo pred točo (desno).

slike na levi strani izpis, ki ga je operater na
zvezah v radarsko-računalniškem centru na
Lisci dobil na zaslonu računalnika. Izpis je
vseboval številke strelnih mest, ki jih je bilo
treba aktivirati, število raket in kako naj
rakete usmerijo. Za takratne čase je bila ta
oprema kar lep dosežek. Na žalost ob akcijah
obrambe podatki radarskih merjenj niso bili
na razpolago v realnem času. To se je zgodilo
šele leta 1997, ko je bila obramba pred točo
zaradi nedokazane uspešnosti in izredno
slabe kakovosti raket ukinjena. Radarski
center je začel spremljati padavinske sisteme
za splošne namene.
Programska oprema in celotni samodejno
vodeni sistem obrambe pred točo je prinesel

tudi prvi barvni zaslon v Hidrometeorološki
zavod, takrat smo ga imenovali monitor
Barco. Res ga ne moremo primerjati z
današnjo barvno grafiko, ki jo ima vsak
oseben računalnik, ampak prvič smo se pri
delu srečali z barvno računalniško grafiko.
Sredi osemdesetih let smo začeli postavljati
tudi prve, rekli bi lahko, prave samodejne
meteorološke postaje. Leta 1983 smo na
podlagi Zakona o varstvu zraka morali
spremljati onesnaženje zraka v najbolj
prizadetih območjih. Med taka območja je
vsekakor spadalo celotno Zasavje ter mesti
Ljubljana in Celje. V sodelovanju z Institutom
Jožefa Stefana smo za tako imenovani
program ANAS izdelali meteorološke

Slika 23. Rast števila avtomatskih meteoroloških postaj
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postaje META in določili prvi protokol
za izmenjavo teh podatkov, ki se uporablja
še danes. Sprva so bile postaje postavljene
samo zaradi spremljanja onesnaženja zraka,
že v drugi polovici osemdesetih let pa smo
jih začeli postavljati tudi na meteoroloških
glavnih postajah. Postaje so pošiljale podatke
v Hidrometeorološki zavod vsake pol ure,
in sicer na klic njegovega koncentratorja.
Nekatere postaje so bile povezane z najetimi,
večinoma pa kar s klicnimi telefonskimi
linijami. Podatke avtomatskih postaj so
začeli uporabljati tudi v prognozi vremena.
Slika 23 prikazuje rast števila avtomatskih
meteoroloških postaj do današnjih dni.
Prav te dni načrtujemo obširen program za
naslednjih nekaj let, ko bodo avtomatski
merilni sistemi v Sloveniji nadomestili
sedanjo klasično merilno opremo na več kot
100 postajah.
Kakor sem že omenil, smo v obdobju do
konca osemdesetih let takratni PDP 11/34
zamenjali s tako imenovanim MicroVaxom,
ki je bil že pravi 32-bitni računalnik s takrat
zelo priljubljenim operacijskim sistemom
VMS. Povečalo se je tudi število zaslonskih
terminalov, tako da je interaktivni način
dela pri obdelavi podatkov postal običajen
način dela in precej povečal učinkovitost
računalniških obdelav v primerjavi s paketno
obdelavo. Da bi omogočili interaktivno delo
tudi delavcem v novi stavbi, je bilo treba
zaslonske terminale povezati z računalnikom,
ki je bil še vedno v kleti stare stavbe na
Celjski 1 a. V začetku osemdesetih smo prvič
kabelsko povezali terminale v novi stavbi.
Ker so zaslonski terminali delovali s 40 mA
zanko, so bile takratne povezave narejene kar
z navadnimi telefonskimi žicami. Potrebna
je bila še ena telefonska napeljava s štirimi

žicami za vsako povezavo. Uporabili smo kar
obstoječo telefonsko centralo. Po namestitvi
MicroVaxa nismo več potrebovali storitev
Republiškega računskega centra, saj smo lahko
vse potrebne obdelave izvedli doma. Tako smo
v računski center prenesli tudi arhiv podatkov
iz Republiškega računskega centra.
Naslednja pomembna prelomnica je
bila leta 1988. Tedaj jim je v Zbirnem
centru Zveznega hidrometeorološkega
zavoda uspelo namestiti takrat sodoben
računalniški sistem za meteorološke
računalniške komunikacije, zasnovan na
paru računalnikov Digital MicroVax, in
programsko opremo, ki je omogočala prave
računalniške komunikacije, delujoče na
podlagi takrat zelo razširjenega protokola
X 25. Oprema je omogočila računalniško
povezavo Jugoslavije z Evropskim centrom za
srednjeročno napoved vremena, ki je takrat
že postal vodilni tovrstni center v svetovnem
merilu. Na opremo so se lahko priključili vsi
hidrometeorološki zavodi takratnih republik
in prvič smo lahko v Sloveniji sprejemali več
izdelkov iz ECMWF. Še pomembnejše pa je
bilo, da smo se prvič srečali z meteorološkimi
polji, zapisanimi v formatu GRIB, in
izmerjenimi podatki, kodiranimi prav tako
v binarnem formatu BUFR. ECMWF je
za vizualizacijo meteoroloških polj razvil
poseben računalniški program, imenovan
Magics. Po vzpostavitvi povezave X 25 z
Zveznim hidrometeorološkim zavodom,
ko smo v začetku leta 1989 začeli rutinsko
sprejemati polja ECMWF v binarni obliki,
smo na MicroVaxu namestili program
Magics. Ker so bili grafični barvni zaslonski
terminali takrat še zelo dragi in si jih nismo
mogli privoščiti, smo karte risali z barvnim
risalnikom. Takrat smo začeli rutinsko s
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risalnikom vnašati podatke na karte in smo
opustili ročno vnašanje. S tem se je delo v
Zbirnem centru polagoma spremenilo, in
sicer je vnašanje kart nadomestil nadzor nad
računalniškimi procesi. Na sliki 24 lahko
vidimo ročno analizirane karte, na katerih
so podatki vneseni s risalnikom .
Nekako istočasno, proti koncu osemdesetih let,
so se začeli pojavljati prvi osebni računalniki
IBM z Intelovimi procesorji, najprej z
operacijskim sistemom DOS, ki so ga kmalu
v začetku devetdesetih zamenjala prva bolj
razširjena okna Windows 3.11. Danes vemo,
da so takratni osebni računalniki povzročili
pravo tehnološko revolucijo. Računska moč
se je iz odtujenih računskih centrov preselila
na mize uporabnikov. Za nas je bilo posebno
pomembno, da so postali osebni računalniki
cenovno zelo blizu zaslonskim terminalom
in da so jih lahko nadomestili. To je seveda

pomenilo, da si imel na mizi poleg terminala
za delo z Vaxom še avtonomni računalnik,
s katerim se je seveda dalo reševati vse več
in več problemov, vključujoč tekstovne
procesorje in preglednice podatkov. Pri
delu s podatki, predvsem klimatološkimi in
takimi, pri katerih so za celovitejše analize
potrebne dolge časovne serije podatkov, so
osebni računalniki pomenili velik napredek,
pa tudi veliko nevarnost. Posamezniki so si
namreč iz centralnih podatkovnih zbirk na
svoje osebne računalnike prenesli podatke,
ki so se sčasoma lahko tudi spremenili in
tako je nastalo več kopij istih podatkov, ki
pa niso bili vedno enaki. No, problem smo
pozneje odpravili s centralnimi relacijskimi
podatkovnimi zbirkami.
Ko so se pojavili osebni računalniki, smo začeli
uporabljati prve pakete z računalniško grafiko,
ki je seveda takrat bila precej preprosta, če

Slika 24. Ročno analizirana nižinska karta, vnesena s risalnikom.
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Slika 25. Prve grafike na osebnih računalnikih.

jo primerjamo s današnjimi možnostmi.
Uporabljali smo program »Surfer«, s
katerim smo pripravili prve grafične slike
podatkov v dveh dimenzijah. Na sliki 25
je predstavljeno površje Slovenije, narisano
s tem programom. Osebni računalniki so
tudi povsem spremenili delovno okolje pri
napovedi vremena. V sobi, v kateri so delali
prognostiki, so papir nadomestili zasloni
osebnih računalnikov. S tem so dežurni
prognostiki dobili mnogo več informacij
in podatkov, ki so jih uporabljali pri svojem
delu. Delovno okolje je že takrat postalo
zelo podobno današnjemu, le da je takratne
zaslone s katodno cevjo nadomestil ploski
zaslon LCD. Na sliki 26 je delovno okolje v
sobi dežurnega prognostika.

Slika 26. Delovno okolje prognostika v začetku
devetdesetih let.

V tem času so v ECMWF programsko
opremo Magics, ki je delovala na sistemih
Vax, priredili tako, da so jo lahko uporabljali
na osebnih računalnikih. Dobila je ime
MicroMagics in šele ta korak je bil resničen
napredek, saj je lahko prognostik pregledal
mnogo več meteoroloških polj, kakor je
bilo mogoče na papirju. Osebni računalniki
so omogočili tudi preglednice tekočih
dešifriranih podatkov kar na zaslonih, kar je
vse skupaj precej olajšalo delo pri prognozi
vremena. Na sliki 27 vidimo napoved
ECMWF, vizualizirano z MicroMagicsom na
levi in preglednico podatkov na desni.
Leto 1990 je prineslo računalniško povezavo
med Lisco in Hidrometeorološkim zavodom
v Ljubljani. Potekala je po najeti telefonski
liniji. S tem je bilo omogočeno razpošiljanje
radarskih izmerkov uporabnikom zunaj
radarskega centra. Preoblikovana programska
oprema je začela dajati prve številčne radarske
podatke za uporabnike: tloris in dva narisa
maksimalnih odbojnosti v ločljivosti 2 × 2
kilometra in z osmimi ravnmi kvantizacije.
Za uporabnike je bila v naslednjih dveh
letih razvita programska oprema za osebne
računalnike PC-AT/DOS. Omenili smo
že, da so leta 1997 prekinili obrambo pred
točo. To je pomenilo, da smo lahko začeli
uporabljati radar za spremljanje oblačnih
sistemov v celoti in ne samo takrat, kadar ni
bila aktivna obramba pred točo.
Nekako istočasno kot postavitev najete
telefonske linije z Lisco za prenos radarskih
slik smo dobili tudi prvi profesionalni
satelitski sprejemnik znanega švicarskega
proizvajalca podobne opreme Technavia.
Z Eumetsatom, Evropsko organizacijo
za izkoriščanje meteoroloških satelitov,
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Slika 27. Z MicroMagicsom narejena slika napovedi ECMWF (levo) in preglednica s podatki (desno).

smo sklenili pogodbo za sprejemanje
primarnih podatkov. Tako smo vsake pol
ure prejemali slike v infrardečem spektru,
spektru vodne pare in vidnem podnevi.
Satelitske in radarske slike so bistveno
izboljšale kakovost vremenskih napovedi
in omogočile opozarjanje pred nevarnimi
vremenskimi pojavi.
V začetku devetdesetih let ne moremo
mimo osamosvojitve Slovenije. V prvih
dneh napada JLA je ostala meteorološka
služba popolnoma brez podatkov, saj
so bile zveze z Beogradom in Zveznim
hidrometeorološkim zavodom prekinjene.
Že štiri dni po začetku napada sem na naš
MicroVax namestil programsko opremo
za izmenjavo podatkov (MSS – Message
Switching System), katere razvoj sem vodil,
dokler sem bil v ZHMZ. Izkoristili smo
še vedno obstoječo računalniško povezavo
med avstrijsko meteorološko službo in nami
in smo praktično prej kot v desetih dneh
po začetku napada vzpostavili izmenjavo
podatkov, sprejem podatkov iz mednarodne
mreže in sprejem izdelkov ECMWF. S
tem se je slovenska meteorološka služba

osamosvojila in na tem področju začela
delovati kot samostojna služba. V prvem
obdobju smo posredovali podatke tudi
hrvaški meteorološki službi, še do konca leta
2007 pa smo posredovali podatke za Bosno
in Hercegovino.
Prva leta v samostojni Sloveniji so prinesla še
prostorsko razširitev, k obstoječi stavbi so leta
1992 dodali prizidek. Na ta način so rešili že
prav pereče vprašanje potrebnega okolja za
računski center, za katerega so po potrebnih
standardih uredili kletne prostore prizidka.
Meteorologija je dobila večji del tretjega
nadstropja, kamor se je v celoti preselila
prognoza vremena. Slika 28 prikazuje ta
prizidek.
Kljub hitro razvijajočim se osebnim računalnikom z njimi v začetku devetdesetih let
še ni bilo mogoče uporabljati zahtevnejših
grafičnih programov. Zaradi tega so se
na trgu pojavile posebne delovne postaje,
imenovane grafične postaje, z manj ukazi,
prilagojenimi uporabi v grafičnih programih.
Hidrometeorološki zavod je leta 1993 dobil
prvo tako postajo, in sicer HP 712, ki jo
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Slika 28. Nov prizidek, kamor se je preselila
prognoza. Puščica kaže nove sobe za prognozo
vremena.

je poganjal operativni sistem HP Unix. Ta
postaja je pomembna predvsem zato, ker smo
se takrat v meteorološki službi prvič srečali
z Unixom.

Na koncu naj omenim še letnico 1995,
ki je pomembna zaradi dveh razlogov: v
Hidrometeorološkem zavodu smo vzpostavili
prvo internetno povezavo z Arnesom in
postavili prvo spletno stran ter se na Intel
računalniku HP prvič srečali z Linuxom.
Si danes še kdo lahko predstavlja življenje
brez Linuxa? Na ta način smo tudi slovenski
meteorologi vstopili v informacijsko dobo in
pri uvajanju te vrste tehnologije v marsičem
orali ledino ne samo v slovenskem, ampak
celo v evropskem merilu. O tem bo v svojem
prispevku nekaj več napisal Jurij Jerman.

Zahvala
Zahvaljujem se Miranu Trontlju in Branku
Gregorčiču za fotografije, ki sta mi jih
velikodušno odstopila za objavo v tem
prispevku.

Literatura
Miran Borko: Ob 30-letnici meteorološke dejavnosti v
okviru javne uprave SRS
Tanja Cegnar: Beginnings of instrumental meteorological
observations in Slovenia, ARSO, letak, 2004
Marjan Divjak: Zgodovina radarskega zaznavanja in
merjenja padavin v Sloveniji, Pol stoletja Slovenskega
meteorološkega društva, 2004
Andrej Hočevar, Lučka Kajfež Bogataj: Razvoj
agrometeorologije kot samostojne vede na biotehniški
fakulteti, Pol stoletja Slovenskega meteorološkega
društva, 2004

Andrej Hočevar:Napoved vremena v Sloveniji v
letih od 1955 do 1960, Pol stoletja Slovenskega
meteorološkega društva, 2004
Boris Zupančič: Razvoj meteorološke mreže na
Slovenskem, Pol stoletja Slovenskega meteorološkega
društva, 2004

60 let slovenske državne hidrološke službe	27

60 let slovenske državne hidrološke službe
Ob 60-letnici skupne meteorološke in hidrološke službe
Marjan Bat
Ob ustanovitvi Hidrometeorološkega zavoda
oz. Uprave hidrometeorološke službe leta
1947 je imela hidrološka dejavnost tako
kakor meteorološka na ozemlju današnje
Slovenije že dolgo tradicijo. Opazovanja
vodostajev na merilnih mestih v Litiji na Savi,
v Celju na Savinji, na Vrhniki na Ljubljanici,
Planini na Unici, v Gornji Radgoni na Muri
ter v Mariboru in Ptuju na Dravi so se, po
ohranjenih zapisih, začela že v letu 1850.
Na večini naštetih lokacij, izjema je le Drava,
potekajo meritve še danes. Žal zaenkrat v
elektronski podatkovni zbirki nimamo nizov,
ki bi segali do leta 1850. Vedenje o višinah
poplavnih voda sega še desetletja nazaj.
Naslednja stopnja v razvoju hidrološke
dejavnosti obsega obdobje od leta 1883 do leta

1918. Leta 1883 je bil na Dunaju ustanovljen
Hydrographicshe Zentralbureaus, ki je
podatke opazovanj tiskal v hidroloških
letopisih ( Jahrbuch des hydrographischen
Zentralbureaus). Urad je bil pristojen
za ozemlje današnje Slovenije z izjemo
Prekmurja. Podatke so uradu pošiljali deželni
hidrografski oddelki tehničnih uprav. Poleg
vodostajev so merili tudi temperature vode
in beležili stanje ledu na strugah. Pretoke
so izračunavali z empiričnimi obrazci,
uporabljali so tudi hidrometrična krila,
vendar meritve z njimi še niso bile redne.
V tem obdobju je na ozemlju Slovenije
delovalo do 131 vodomernih postaj (v. p.),
13 jih je imelo limnigraf. S konca 19. stoletja
imamo ohranjene celo limnigrafske zapise
vodomernih postaj Tacen in Litija na Savi

Slika 1. Limnigraf, ki je deloval na v. p. Litija na Savi od leta 1898 do leta 1953, in del limnigrafskega
traku za obdobje od 8. junija do 1. julija 1898.
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(Arhiv RS). V elektronski zbirki hidroloških
podatkov (BHP; ob nastanku zbirke je
bil uporabljen izraz baza in ne zbirka) so
zaenkrat najstarejši letni pregledi temperatur
vode iz obdobja od 1896—1915 za v. p. Grad
Snežnik na Malem Obrhu.
Hkrati so potekale tudi prve meritve in
proučevanja podzemnih voda. Leto 1890,
ko so bili zgrajeni vodnjaki vodarne v Klečah,
pomeni začetek sistematičnega opazovanja
gladin podzemne vode (Mikulič, 2008).
Ohranjeni so dnevni zapisi o višinah gladin
podtalnice. Pred postavitvijo vodarne je
državni geološki zavod z Dunaja opravil
hidrogeološke raziskave Ljubljanskega polja.
Tudi sledilni poskusi, ki pomenijo enega od
začetkov proučevanja kraške vode, so se na
našem ozemlju izvajali že pred prvo svetovno
vojno (Šerko, A., 1946). Timeus je okoli leta
1900 uporabljal uranin oz. fluorescein pri
sledenjih v zaledju izvira Rižane.
V obdobju od leta 1918 do 1940/45 so
bile hidrološke meritve omejene predvsem

na beleženje vodostajev. V Kraljevini SHS
je slovensko ozemlje pokrivala hidrološka
služba pri gradbeni direkciji v Ljubljani.
Po ustanovitvi banovin leta 1929 je bila
hidrografska služba Slovenije vključena v
oddelke ministrstva za gradnje v Ljubljani,
Kranju, Novem mestu, Celju in Mariboru. Ti
so podatke preko banske uprave pošiljali na
ministrstvo za gradnje v Beograd, ki je izdajalo
»Izveštaj o vodnim talozima, vodostajima i
količinama vode«. V dravski banovini je
delovalo okoli 90 vodomernih postaj, od
tega 10 z limnigrafi (Maribor, Radovljica,
Kranj, Radeče, Čatež, Komin, Lipe, Vrhnika,
Nazarje, Celje). S hidrometričnimi krili so
opravljali posamezne nesistematične meritve
pretokov (med 20 in 30 meritev v banovini
v celem letu). Obstajali so tudi mednarodni
sporazumi (npr. v okviru mednarodne
donavske komisije) o izmenjavi podatkov z
mesečnimi poročili, po potrebi s telegrami.
Omembe vrednih dosežkov, povezanih s
podzemnimi vodami, v tem obdobju ni bilo
(Mikulič, 2008). Na slovenskem ozemlju, ki
je bilo priključeno Italiji, je pred drugo vojno

Slika 2. Število vodomernih postaj na rekah in jezerih v obdobju od leta 1947 do 2007.
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delovalo 21 vodomernih postaj. Podatke so
objavljali v italijanskih hidroloških letopisih
(Annali idrologici – hidrografski urad
ministrstva za vode v Benetkah).
V letih od 1945 do 1947 je hidrološka služba
delovala v okviru glavne uprave voda pri
ministrstvu za gradnje.
Leta 1947 je bila ustanovljena Uprava
hidrometeorološke službe, v katero je bil
vključen tudi dotedanji hidrografski odsek
ministrstva za gradnje. Začelo se je postopno
širjenje in modernizacija hidrološke merilne
mreže, najprej na površinskih, kmalu pa
tudi na podzemnih vodah. Ta razvoj poteka
neprekinjeno do danes.
Osnovna mreže je bila postavljena po
navodilih zvezne uprave in pozneje zveznega
hidrometeorološkega zavoda v Beogradu.
Namenjena je bila celovitemu spremljanju
hidroloških razmer v državi, podatki pa so se
objavljali v hidroloških letopisih (hidrološki
godišnjak). Poleg osnovne mreže so zaradi
tedanjih potreb in lokalnih interesov postavljali

Slika 4. Hidrometrično krilo, ki se je uporabljalo
za meritve hitrosti vode med leti 1945 in 1960.

dodatna merilna mesta, na katerih pa so bila,
ob poznejših racionalizacijah, opazovanja
lahko prekinjena ali opuščena. Zaznavna
racionalizacija hidrološke merilne mreže
je bila izvedena po letu 1980, ponovno pa
se je lotevamo v zadnjih letih. Opazovanju
vodostajev so predvsem v začetku 50-ih let

Slika 3. Število vodomernih postaj na podzemnih vodah v obdobju od leta 1952 do 2007.
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na izbranih merilnih mestih dodali meritve
temperature vode. Hkrati so potekala tudi
opazovanja ledu na strugah. Nekoliko pozneje
so začeli z meritvami transporta suspendiranega
materiala. Meritve pretokov s hidrometričnim
krilom so postale redne in sistematične,
omogočile pa so konstrukcijo pretočnih krivulj
in pretvarjanje vodostajev v pretoke.
Na podzemnih vodah so se med leti 1947 in
1952 izvajale simultane meritve gladin na
izbranih aluvialnih vodonosnikih, leta 1952
pa so se v Prekmurju začela redna opazovanja.
Že leta 1954 je nastal program opazovanj
gladin in temperatur podzemne vode za
celo Slovenijo. Sprva so ga izvajali na petih
vodonosnikih.
Leta 1957 se je Uprava hidrometeorološke
službe preimenovala v Hidrometeorološki
zavod (HMZ) LRS. Preimenovanje ni
prineslo vsebinskih sprememb v delovanju
hidrološke službe.
Leta 1958 je začela delovati mareografska
postaja v Kopru. Zavod je njene podatke

posredoval jugoslovanski vojni mornarici v
Splitu.
Do leta 1960 je HMZ z rednimi opazovanji
v obstoječih vodnjakih, namenjenih oskrbi s
pitno vodo, pokril najpomembnejše slovenske
aluvialne vodonosnike od Prekmurskega
polja do spodnje Vipavske doline. Vsaj z enim
merilnim mestom je bila pokrita večina od
21-ih hidrogeološko ločenih vodonosnikov
podzemne vode, ki obsegajo dobrih 10 %
ozemlja RS in jih mreža pokriva tudi danes.
V obdobje med leti 1959 in 1963 segajo
začetki spremljanja kakovosti podzemnih in
površinskih voda v okviru hidrološke službe.
Leta 1965 so z različno pogostostjo vzorčili
na 24 mestih, leta 1977 pa že na 85-ih. Začeli
so tudi z vzorčenjem podtalnice na aluvialnih
vodonosnikih, kakovost kraških voda pa so
določali ob sledilnih poskusih. V 80-ih letih
se je spremljanje kakovosti voda v okviru
Hidrometeorološkega zavoda organizacijsko
osamosvojilo.
V petdeseta leta segajo tudi začetki sistematičnega izvajanja sledilnih poskusov (Čadež,

Slika 5. Sledilni poskus na Voglu, september 2002 (foto: Niko Trišić).
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1973), ki so prvi korak k načrtni obravnavi
kraških vodonosnikov. Ti prekrivajo nadaljnjih
40 % ozemlja Slovenije. Enega od vrhuncev
proučevanja kraških voda pomeni celovit
projekt sledenja podzemnih voda v porečju
Ljubljanice v okviru mednarodne delovne
skupine za sledilne metode v hidrologiji.
Zaključen je bil leta 1976 (Underground water
tracing, 1976). Obsežno je bilo tudi sledenje
na območju Trnovsko-Banjške planote in
Nanosa med leti 1993 in 1995. HMZ je izvajal
sledenja samostojno ali v sodelovanju z drugimi
domačimi in tujimi institucijami. Hidrološki
in meteorološki podatki ter kemične analize
so pri tem postajali vedno pomembnejši, saj se
je težišče sledenja od ugotavljanja podzemnih
povezav in določevanja vodozbirnih območij
čedalje bolj usmerjalo tudi v določanje njihove
pomembnosti z ocenjevanjem količine
povrnjenega sledila. Več pozornosti je bilo
namenjeno tudi analizi ustreznosti sledil.
Leto 1964 pomeni začetek hidrološke
prognostične službe. Opazovalci prvih štirih
vodomernih postaj so začeli dnevno javljati
podatke o stanju voda. Leta 1977 je bilo takih
postaj že petnajst. Izhajal je dnevni hidrološki

bilten, podatke je HMZ pošiljal zveznemu
zavodu v Beograd, javnost pa je bila z njimi
seznanjena preko RTV. Leta 1973 je začela
v Gornji Radgoni na Muri delovati prva
samodejna vodomerna postaja.
V 70-ih letih je HMZ začel uvajati limnigrafe
tudi za meritve gladin podzemne vode.
Vedno večja količina razpoložljivih podatkov
je spodbujala k spremembam delovnih
postopkov. Z računalniškimi obdelavami
podatkov podzemnih in površinskih voda so
na HMZ začeli leta 1974. Računalnikoma
Hawlett Packard (HP 9830 in HP9845) so
bili dodani digitalizator, risalnik, tiskalnik,
luknjač in čitalec kartic. Na njih so potekala
izvrednotenja hidrometričnih meritev,
digitalizacija limnigrafskih trakov z določitvijo
srednjih dnevnih vodostajev in značilnih
mesečnih vrednosti, digitalizacija razvodnic,
določitev pretočnih krivulj, pretvorba
vodostajev v pretoke (H/Q pretvorba), analize
in arhiviranje podatkov. Z računalnikoma
HP so povezani tudi začetki hidrološkega
modeliranja. Sredi 80-ih let so računalnike
HP zamenjali računalniki Delta in Kopa s

Slika 6. Hidrološka merilna postaja Gornja Radgona na Muri, ki deluje kot samodejna postaja od
leta 1973, nazadnje je bila posodobljena leta 2007.
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procesorjem MicroWAX. Začel se je razvoj
podatkovne zbirke hidroloških podatkov
(BHP), ki je vse do danes uspešno podpirala
podatkovni tok zbiranja, kontrol, obdelav in
arhiviranja podatkov za površinske vode.
V 90-ih letih je spremljanje podzemnih voda
dobilo samostojno relacijsko podatkovno
zbirko (SSOPV). Po letu 2000 razvijamo
v okolju ORACLE za vse podsisteme
hidrološkega spremljanja – površinske in
podzemne vode, izviri in morje — enotno
relacijsko podatkovno zbirko.
31. 12. 1974 je bil Hidrometeorološki
zavod ukinjen, nastal je Meteorološki zavod,
hidrološka služba pa je bila priključena
strokovni službi Zveze vodnih skupnosti,
ki je bila uradno ustanovljena 1. 6. 1975.
Organizacijska prekinitev v 60-letni zgodovini HMZ je trajala do leta 1980, ko je bil
Hidrometeorološki zavod RS ponovno
ustanovljen.
Po ponovni združitvi hidrološke in meteorološke dejavnosti je prišlo do racionalizacije
merilne mreže površinskih voda. Po analizah,
narejenih v okviru potekajočega projekta
modernizacije merilne mreže, bomo na
nekaterih merilnih mestih meritve, ki so bile
tedaj prekinjene, spet vzpostavili.
Leta 1991 je hidrološka služba na HMZ
z osamosvojitvijo prevzela vlogo državne
hidrološke službe, ki jo opravlja še danes.
Septembra 1992 je ob sprejemu HMZ
RS v Svetovno meteorološko organizacijo
(WMO) dobila svojega zastopnika v komisiji
za hidrologijo (CHY). Zaradi manjše časovne
odmaknjenosti, zagotovo pa tudi zaradi nove
vloge hidrološke službe po osamosvojitvi
se zdi, da se dogodki in spremembe,
pomembni za njen nadaljnji razvoj, kar

vrstijo. Čeprav tudi pred tem slovenska
hidrološka služba ni zgolj uresničevala razvojnih ciljev in nalog, sprejetih v okviru
zveznega hidrometeorološkega zavoda,
ampak je pri oblikovanju le-teh zelo aktivno sodelovala, je samostojnost prinesla
neposredno odgovornost za razvoj hidrološke
dejavnosti. Vzpostavljanje povezav s hidrološkimi službami sosednjih držav oz. držav
Podonavja, tesnejši stiki z nacionalnimi raziskovalnimi institucijami, podpora ministrstvu za okolje in prostor na področju zakonodaje s področja voda, sodelovanje v mednarodnih hidroloških komisijah in z vsem
tem povezani številni projekti so v delovanju
hidrološke službe veliko bolj izpostavljeni,
kakor so bili pred letom 1991, čeprav se
je število zaposlenih v hidrološki službi
zmanjšalo.
Nekateri mejniki iz obdobja po
osamosvojitvi:
Leta 1995 je začel izhajati Hidrološki letopis
Republike Slovenije. Pred tem so se podatki
objavljali v hidrološkem godišnjaku, ki je
izhajal v Beogradu.
Hidrološka napoved je leta 1996 pričela
uvajati programska orodja za napovedovanje
maksimalnih pretokov rek z uporabo regresijskih modelov in se tudi tehnično bolj povezala z meteorološko prognostično službo.
Leta 1997 sta bila spremljanje izvirov in
morja programsko samostojna sklopa v
okviru državnega spremljanja voda. Tega leta
so bile natisnjene prve tabele napovedanega
plimovanja morja ob slovenski obali.
Leta 1998 je bila objavljena vodna bilanca
Slovenije za obdobje od 1961–1990
(Kolbezen M, Pristov J., 1998), leta 2008
pa posodobljena vodna bilanca Slovenije za
obdobje od 1971–2000.
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Slika 7. Hidrometrična meritev z ADMP na vodomerni postaji Log Čezsoški na Soči
(foto: Marko Burger).

Leta 2000 so bili v merilni mreži prvič uporabljeni podatkovni zapisovalniki. Prinesli so
kar nekaj novosti, ki se med drugim odražajo
tudi v nižanju stroškov spremljanja. Z
uvajanjem novih merilnikov se je spremenila
vloga prostovoljnih opazovalcev, katerih
zaslug ob pregledu razvoja hidrološke službe
ne moremo spregledati.
Po prvih izkušnjah z dopplerjevim merilnikom v drugi polovici 90-ih let smo po letu
2000 pri hidrometričnih meritvah začeli
uporabljati akustične dopplerjeve merilnike
pretoka (ADMP), ki so medtem večinoma
že nadomestili hidrometrična krila.
Leta 2001 se je hidrometeorološki zavod
združil z Upravo RS za varstvo narave in
Upravo RS za geofiziko v Agencijo RS za
okolje (ARSO). Državna hidrološka služba je
bila še naprej združena v organizacijsko enoto
na ravni sektorja, ta pa je bil ob ponovni
reorganizaciji agencije vključen v Urad za
spremljanje, ki se je medtem že preimenoval
v Urad za hidrologijo in stanje okolja.

Državana hidrološka služba je postala
polnopravna članica Evropske službe za
višine morja. V okviru skupnega projekta
ESEAS (od 2002–2005) je bila mareografska
postaja, ki deluje v Kopru od leta 1958,

Slika 8. Mareografska postaja Luška kapitanija v
Kopru (foto Igor Strojan).
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v celoti modernizirana. Hkrati je začela v
okviru sodelovanja med agencijo in Morsko
biološko postajo Nacionalnega inštituta za
biologijo delovati oceanografska boja Piran,
ki beleži tudi valovanje in tokove morja.
V hidrološki napovedi je pridruževanje
Slovenije k EU pospešilo razvoj in uporabo
konceptualnih hidroloških modelov v
praksi. Pod okriljem programa Alpine
Space (program EU Interreg III B) je bil
v sodelovanju hidroloških prognostičnih
služb Avstrijske Štajerske in Slovenije razvit
prognostični sistem za napoved pretokov

Mure. Razvija se povezani sistem spremljanja
Soče-Isonzo (SIMIS). Za napovedovanje
vodnatosti slovenskih rek in obveščanje o
hidroloških razmerah je bil vzpostavljen nov
operacijski sistem HIDPRO. Hidrološka
napoved se je vključila v operativni
evropski poplavni alarmni sistem EFAS. S
pridruževanjem k EU so povezane številne
novosti v delovanju hidrološke službe, ki so
podrejene izvajanju okvirne vodne smernice
(WFD), katere cilj je bistveno izboljšanje
kakovosti podzemnih in površinskih voda
do leta 2015.
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Meteorološka postaja Ljubljana Bežigrad
Mateja Nadbath

28. decembra 2007 je minilo 60 let, odkar so
se v Ljubljani začele meteorološke meritve
in opazovanja na današnjem opazovalnem
prostoru za Bežigradom. Takrat novo ustanovljenemu Hidrometeorološkemu zavodu
so dodelili park ob Celjski ulici za opazovalni
prostor meteorološke postaje in tam je
še danes. Leta 2003 se je Hidrometeorološki zavod reorganiziral in meteorološka
postaja Ljubljana Bežigrad, kakor vse druge
meteorološke postaje, je zdaj del Agencije
Republike Slovenije za okolje.
Danes je meteorološka postaja Ljubljana
Bežigrad osrednji slovenski meteorološki
observatorij, združen s sinoptično, fenološko
(peronosporno in fitoftorno postajo) in
okoljevarstveno postajo, na katerem merimo
in opazujemo: zračni pritisk, temperaturo
in vlažnost zraka na 2 m, temperaturo zraka
5 cm nad tlemi, temperaturo tal na različnih
globinah (2, 5, 10, 20, 30, 50, 100 cm),
smer in hitrost vetra, stanje tal, vidnost,

trajanje sončnega obsevanja, oblačnost,
padavine, snežno odejo, meteorološke pojave
(npr. meglo, žled, poledico, dež, sneženje,
nevihte …), globalno in difuzno sončno
obsevanje, UVB-sevanje, eritemalno uteženo
UV-sevanje in radioaktivnost.
Od januarja 1991 deluje na postaji Ljubljana
Bežigrad ekološko-meteorološka, od junija
1993 pa še meteorološka samodejna postaja.
Prednosti samodejnih postaj so: takojšnja
dostopnost izmerjenih podatkov, na voljo so
lahko celo petminutne vrednosti izmerjenih
parametrov, ki potekajo 24 ur na dan. Zaradi
občutljivosti instrumentov pa lahko ti ob
izrednih vremenskih dogodkih (nevihte,
nalivi, poplave, viharji ipd.) odpovedo in
pride do izpada podatkov; ne le da ti niso
takoj na voljo, ni jih tudi pozneje v arhivu.
Podatki ob izrednih dogodkih so zelo
pomembni za takojšnje ukrepanje, pozneje
pa za klimatološko obdelavo in morebitne
načrte novih posegov v prostor.

Slika 1. Meteorološki opazovalni prostor Ljubljana Bežigrad, levo slikan proti zahodu oktobra 2007
(foto: P. Stele) in desno slikan konec 80. let (arhiv ARSO). Na levi sliki je za opazovalnim prostorom
viden Bežigrajski dvor, medtem ko so na desni na istem mestu še nizke stavbe vojašnice.
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Z instrumenti na samodejni meteorološki
postaji izmerjeni podatki so za klimatologijo
možen vir neenotnosti pri njihovi dolgoletni
statistični obdelavi. Mnoge meteorološke
opazovane spremenljivke, denimo oblačnost,
vidnost, oblika padavin …, se s tovrstnimi
instrumenti ne dajo izmeriti na način,
ki bi bil uporabniku lahko razumljiv in
predstavljiv. Samodejne meteorološke postaje
ne morejo v celoti nadomestiti opazovalca in
njegovega dela.
V 60. letih se je na meteorološki postaji
Ljubljana Bežigrad zvrstilo kar 59 meteoroloških opazovalcev. Prvi je bil Petar
Jovanovič, sledili pa so mu: Ludvik Česenj,
Dušan Marolt, Anton Pogačar, Bogdan
Finžgar, Edvin Zdovc, Mirko Pristovšek,
Bogdan Valentin, Franc Slavec, Janez
Lavrenčič, Ivan Dežnak, Slavko Žgur, Jože
Lanipelj, Ivan Trbežnik, Peter Denžič, Irma
Vehover, Franc Janša, Vinko Župančič, Jože
Zevnik, Angelca Jerman, Štefan Šaubah,
Ivica Konečnik, Slavka Meh, Miro Bergant,
Mirko Zunič, Marjetka Jontes, Lovro
Markun, Janko Pristov, Viljem Vaš, Miodrag
Kostić, Peter Stepic, Ksenija MrakovićDelić, Marko Jurgele, Marjan Grunt, Vojko

Maksimovič, Radmilo Pavlovič, Jelenčič,
Janez Jereb, Roman Savinšek, Primož Sever,
Rudolf Trampuš, Vinko Urankar, Peter
Štupica, Alenka Kmecl, Stane Pavlič, Bojan
Paradiž, Janez Meden, Milan Gosar, Slavko
Pavlič, Aleksander Lah in Matjaž Prelog.
Zdaj meteorološka opazovanja in meritve
opravljajo Boris Voglar – od aprila 1973, Jože
Oberstar – od septembra 1997, od maja 2005
pa še Aleksander Žagar, Branislav Pevec,
Ladislav Ponikvar, Toni Vidmar, Viljem
Jamnik in Zoran Železnik.
Meteorološka postaja Ljubljana Bežigrad je v
največjem in glavnem mestu Slovenije. Tako
kakor mesto je tudi meteorološka postaja v
Ljubljanski kotlini.
Opazovalni prostor meteorološke postaje
velikosti 50 m × 70 m je sredi mesta, na
travniku, na nadmorski višini 299 m. Okoli
tega prostora rastejo drevesa, oddaljena
približno 30 do 50 m v smereh sever, jug in
zahod. Na zahodu je v oddaljenosti 70 m
kompleks stavb Bežigrajskega dvora. Na
vzhodni strani opazovalni prostor obdajajo
stavbe: štirinadstropna stavba Agencije RS
za okolje 50 m proti vzhodu, 20 m proti
jugovzhodu je pritlično skladišče, 30 in

Slika 2. Meteorološka opazovalca Boris Voglar (oktober 2007, foto: P. Stele) in Jože Oberstar
(september 2000, foto: M. Korenčan).
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40 m proti severovzhodu pa sta pritlična in
enonadstropna stavba. Na jugu sta vrtec in
stavba krajevne skupnosti, od opazovalnega
prostora oddaljena približno 60 m.

Slika 3. Opazovalni prostor Ljubljana Bežigrad,
pogled proti vzhodu leta 1999
(foto: M. Trontelj).

Zaradi svoje posebne lege na dnu kotline in
v središču mesta je postaja reprezentativna
za mesto in bližnjo okolico. Ker je v glavnem
in največjem mestu Slovenije, so podatki
z meteorološke postaje pomembni za
veliko prebivalcev Slovenije. Zaradi svojega
izrazitega mestnega značaja se meteorološka

postaja Ljubljana Bežigrad loči od večine
postaj v Sloveniji in je zato pomembna za
razumevanje urbanih vplivov na vreme.
V Ljubljanski kotlini je sinoptična meteorološka postaja še na brniškem letališču,
danes imenovanem Letališče Jožeta Pučnika
Ljubljana. V osrednji Sloveniji je poleg že
omenjenih še klimatološka postaja Topol
pri Medvodah, najbližje meteorološke
postaje z meritvami večine meteoroloških
spremenljivk so šele v Celju, na Lisci, v
Sevnem, Novi vasi, Postojni, Vojskem,
Preddvoru, na Krvavcu in v Šmartnem pri
Slovenj Gradcu. Danes v osrednji Sloveniji
manjka tovrstnih meteoroloških postaj,
medtem ko so v preteklosti že bile v Lipah,
na Vrhniki, Orlah, Šmarni gori, v Lipoglavu,
Češeniku, Volčjem Potoku …

Slika 4. Opazovalni prostor Ljubljana Bežigrad, pogled proti severu (levo) in proti vzhodu, februarja
2008 (foto: M. Nadbath). Na levi fotografiji so za opazovalnim prostorom vidne zgradbe Bežigrajskega
dvora (levo od opazovalnega prostora) in nižje stanovanjske hiše. Na desni sliki so za opazovalnim
prostorom zgradbe Agencije RS za okolje na Celjski 1 a in b ter osrednja zgradba na Vojkovi 1 a in
b (z zeleno-rumeno fasado).
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Slika 5. Opazovalni prostor Ljubljana Bežigrad, pogled proti jugu (levo) in proti zahodu februarja
2008 (foto: M. Nadbath). Na levi sliki je v ozadju najprej podaljšek parkirišča, sledi nižja zgradba
vrtca, levo od vrtca je stavba krajevne skupnosti, zadaj je višja Bežigrajska gimnazija. Na desni sliki so
v ozadju vidne stavbe Bežigrajskega dvora.

Ob postavitvi postaje Ljubljana Bežigrad,
decembra 1947, je bil opazovalni prostor na
razmeroma velikem travniku, ob parku. Na
jugu je bila Bežigrajska gimnazija, kjer so
imeli meteorološki opazovalci v prvih letih
najete prostore. Na zahodu in severozahodu
od opazovalnega prostora so bile nizke stavbe
vojašnice, na severu pa stanovanjske stavbe.
Ceste so bile makadamske.

Do leta 1950 so ob opazovalnem prostoru
postavili prvo stavbo z naslovom Celjska 1.
Sledili sta  gradnja vrtca in stavbe krajevne
skupnosti južno od opazovalnega prostora in
niz vrstnih hiš na severu. Leta 1976 sta bili na
vzhodu zgrajeni stavbi na Vojkovi 1 a in b, leta
1990 pa so ju razširili z dograditvijo kraka v
obliki črke T. Leta 1996 so na mestu vojašnice
postavili Bežigrajski dvor. Junija 2004 so
del travnika med vrtcem in opazovalnim
prostorom spremenili v parkirišče.

Slika 6. Načrt mesta Ljubljana v merilu 1 : 15 000 iz leta 19531 (levo) in leta 20012; s črnim krogom
je označena lokacija opazovalnega prostora Ljubljana Bežigrad.
Ljubljana, Turistično-prometni zemljevid, 1953, Turistično društvo, 1 : 15000, Ljubljana.
Atlas mesta Ljubljana in okolica, 2001, Geodetski zavod Slovenije, d. d., 1 : 15000 (Kod & Kam), Ljubljana.

1
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Slika 7. Opazovalni prostor Ljubljana Bežigrad, pogled proti jugovzhodu konec 80. let (levo, arhiv
ARSO) in februarja 2008 (foto: M. Nadbath). Na desni fotografiji so za opazovalnim prostorom
vidni podaljšano parkirišče, vrtec, stavba krajevne skupnosti in podaljšek v obliki črke T (z rumeno
fasado), slednjega na levi fotografiji še ni.

Slika 8. Ortofoto opazovalnega prostora Ljubljana Bežigrad (vir: Interaktivni naravovarstveni
atlas, stanje 2001 leva fotografija in stanje 2006 desna fotografija). Na levi fotografiji parkirišče še ni
podaljšano, na desni pa se dobro vidi.

Okolica opazovalnega prostora se je z leti
močno spremenila. To in pa širjenje mesta
vpliva na izmerjene vrednosti meteorološ
kih spremenljivk, zato spremembe, ki jih
opažamo na meteorološki postaji Ljubljana
Bežigrad, niso zgolj posledica splošnih
podnebnih sprememb.
Pri proučevanju podnebja nekega kraja in
podnebne spremenljivosti ali sprememb
v daljšem obdobju je pomembno, da so
meteorološke spremenljivke merjene in

opazovane na istem prostoru, katerega
okolica se ne spreminja bistveno, z enakimi
instrumenti in na enak način. Sprememba
katerega koli od naštetih dejavnikov vpliva
na merjene ali opazovane spremenljivke,
meteorološki podatki niso več homogeni.
Zato so zelo pomembni metapodatki, to
so podatki o vseh dejavnikih, ki vplivajo
na meteorološke spremenljivke in njihove
morebitne spremembe, denimo o lokaciji
opazovalnega prostora, instrumentih,
opazovalnem času, opazovalcih … Pri
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Slika 9. Povprečna letna temperatura zraka (rdeča – homogenizirana, siva nehomogenizirana), 5letno drseče povprečje (modra) v obdobju 1851–2007 in referenčno povprečje (1961–1990, zelena)
Ljubljana Bežigrad. Podatki 1866–1948 so homogenizirani. Povprečna letna temperatura zraka je
zadnjih 20 let vedno višja ali vsaj enaka referenčnemu povprečju.

meteoroloških meritvah v Ljubljani smo
uporabili statistično metodo homogenizacije3,
da smo meteorološke podatke od leta 1866
do danes, merjene na različnih mestih, združili v en niz.
Meteorološka opazovanja in meritve v
Ljubljani potekajo že mnogo dlje kakor
zadnjih 60 let. Neprekinjene meteorološke

meritve in opazovanja smo v Ljubljani
uvedli 23. marca 1850. Opazovalni prostor
je bil na Brzojavnem uradu železniške
postaje. Januarja 1853 so meteorološke in
strumente prenesli na Prečno ulico – tam
so bili do konca junija 1895. Julija 1895 se
je meteorološka postaja preselila na Realko
na Vegovi ulici vse do konca leta 1924.
Instrumente so znotraj stavbe večkrat preme

Slika 10. Ljubljanska železniška postaja iz sredine 19. stoletja (levo) in Deželni dvorec, današnja
Univerza, ob koncu 19. stoletja (desno) (vir: 150 let meteorologije na Slovenskem4).
Homogenizacija je postopek, pri katerem s statističnimi metodami popravimo vse meritve v posameznem nizu, kakor
bi bile vse opravljene na istem mestu in ob enakih pogojih. Pavčič, B., 2007, Homogenizacija temperaturnega niza
meteorološke postaje Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, seminarska naloga, Ljubljana
Homogenisation is a statistical procedure which corrects all meteorological measurements in a certain period and on a
certain meteorological station as they would be done on the same place and at the same condition.
4
Trontelj, M., 2000, 150 let meteorologije na Slovenskem, Ob 150-letnici meteorološke postaje v Ljubljani,
Hidrometeorološki zavod RS, Ljubljana.
3
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Slika 11. Skica padavinske postaje Ljubljana iz leta 1908, (avtor: Lewicki).

stili; junija 1922 so ombrometer prestavili s
strehe stavbe na dvorišče. Ker so bili termo
metri neprimerno nameščeni5, so januarja
1921 uvedli vzporedne meritve v Šiški, marca
1922 pa so jih prenesli v porodnišnico, nekoč
azil. Od januarja 1921 do konca leta 1925 je
bila vremenska hišica na oknu Geografskega
inštituta v drugem nadstropju, s pogledom
na Gosposko ulico. Od januarja 1926 do 28.
decembra 1947 so meteorološke meritve in
opazovanja potekali v Deželnem dvorcu, v
današnji stavbi Univerze.

V času Avstro-Ogrske so bile meteorološke
meritve in opazovanja razdeljeni na dva
dela – meteorološkega, za katerega je skrbel
Osrednji zavod za meteorologijo in geodinamiko na Dunaju, in hidrotehničnega, ki
je bil del Hidrografičnega osrednjega urada s
sedežem na Dunaju. Slednji je bil odgovoren
za meritve padavin in snežne odeje, včasih
tudi temperature zraka. V Ljubljani je bila
postaja s tovrstnimi meritvami na Levstikovi
ulici, delovala je od leta 1896 do 1919.

Gavazzi, A., 1925, O meteoroloških postajah v Sloveniji, Ponatis iz »Geografskega vestnika« št. 1.
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Največji investicijski projekt v zgodovini slovenske
meteorološke in hidrološke službe
Jože Knez, Klemen Bergant, Tomaž Pogačar
Uvod
Na Agenciji Republike Slovenije za okolje
smo začeli z izvajanjem projekta “Nadgradnja
sistema za spremljanje in analiziranje stanja
vodnega okolja v Sloveniji”. Kot je razvidno iz
naslova projekta, bomo v naslednjih sedmih
letih temeljito nadgradili tako merilne sisteme,
povezane s spremljanjem vodnega okolja,
kot tudi analitična in prognostična orodja,
s katerimi bomo povečali in posodobili naše
vedenje o vodnem okolju. Vlada je projekt
uvrstila med razvojne projekte, ki bodo
sofinancirani s kohezijskimi sredstvi Evropske
unije, in sicer kot del Operativnega plana
razvoja okoljske in prometne infrastrukture v
sklopu “preprečevanja škodljivega delovanja
voda”. Projekt, vreden kar 32 milijonov evrov,
od katerih jih 85% zagotovi EU, bo trajal
do konca leta 2015, vodi pa ga mag. Tomaž
Pogačar, namestnik generalnega direktorja
Agencije za okolje.
Na Agenciji za okolje se seveda dobro
zavedamo zahtevnosti celotnega projekta, v
katerega bo vključen velik del obstoječega
zaposlenega osebja, vendar pa smo v preteklosti
že uspešno zaključili nekaj večjih projektov,
financiranih iz sredstev predpristopne
pomoči, ki pa so bili po obsegu mnogo manjši.
Tako smo npr. obnovili merilno mrežo za
spremljanje kakovosti zunanjega zraka in
podzemnih voda, seizmo-loško merilno
mrežo in merilno mrežo za spremljanje
ionizirajočega sevanja v ozračju.

V nadaljevanju želimo podrobneje predstaviti
vsebino in razsežnosti projekta.

Nadgradnja in posodobitev
merilnih mrež za spremljanje
stanja vodnega okolja
V prvi vrsti bomo v sklopu projekta temeljito
prenovili vse merilne mreže, povezane
z vodo. V sklopu obnove meteorološke
mreže bomo posodobili, avtomatizirali in
deloma na novo izgradili 90 merilnih postaj
s poudarkom na padavinskih postajah, od
katerih bodo nekatere posebej prilagojene za
merjenje padavin in višine snega v sredo- in
visokogorju in bodo tvorile prvo avtomatsko
lavinsko mrežo v Sloveniji, ki bo koristna
tako za delovanje lavinske službe kot tudi za
evidentiranje vodnih zalog v zimskih mesecih.
V sklopu merilne mreže za merjenje vodostaja
in temperature površinskih voda bomo s
sodobnimi avtomatskimi merilnimi sistemi
zamenjali 130 limnigrafov, ki jih imamo v
merilni mreži že nekaj desetletij in so potrebni
zamenjave, ter nadaljevali z uvajanjem sodobne
tehnološko najzahtevnejše merilne opreme za
merjenje dinamike površinskih vodotokov
in morja. Zaradi vse večjega zavedanja o
dragocenosti naših podzemnih voda bomo
izgradili prvo lastno merilno mrežo za
spremljanje količine in kakovosti podzemnih
voda na aluvialnih vodonosnikih, ki bo ob
zaključku projekta obsegala 50 objektov s
sodobno merilno opremo.
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Vse nove merilne postaje v vseh naštetih
merilnih mrežah bodo avtomatizirane,
kar pomeni, da bo na merilnih mestih
nameščena najsodobnejša merilna oprema,
ki bo uporabljala trenutno najpogosteje
uporabljane merilne metode (tehtalna
metoda za merjenje padavin, merjenje
vodostajev s pomočjo pritiskovnih in
radarskih merilnikov, redundančne metode
za merjenje padavin – detektorji padavin in
disdrometri, merjenje vlage v tleh z metodo
TDR …). Izmerjene vrednosti se bodo na
ARSO z uporabo TCP/IP protokola in
GPRS ter ADSL/MPSL omrežij prenašale
vsakih 10 minut, kar bo kljub povečanemu
intervalu z zdajšnjih 30 minut pocenilo
komunikacijske stroške. Na ključnih
merilnih mestih so predvidene redundance
za napajanje in prenos podatkov. Eden izmed
pomembnih ciljev je nedvomno tudi enotna
komunikacijska infrastruktura za vse merilne
mreže. Novozgrajeni sistem bo omogočal
tudi neprestan nadzor nad meritvami oz.

prenos podatkov na zahtevo, kar je izredno
pomembno predvsem pri spremljanju
nenadnih poplavnih dogodkov. Pomembna
novost glede na sedanjo komunikacijsko
opremo bo tudi neposredni komunikacijski
dostop do posameznega senzorja, kar
bo omogočalo spremljanje delovanja in
nastavljanje merilnika na daljavo, s čimer
bomo zmanjšali število zahtevnih posegov
na merilni opremi na samih merilnih mestih.
Zavedamo se namreč, da bo izgradnja
celotnega sistema izredno zahtevna naloga,
vsekakor pa ne gre zanemariti tudi zahtevnih
vzdrževalnih del po dokončanju projekta, saj
bo v sklopu projekta na novo nameščenih
preko 1000 novih merilnikov.

Slika 1. Primer merilnega mesta za merjenje
podzemnih voda (Maribor).

Slika 2. Primer merilnega mesta za merjenje
površinskih voda (Kal - Koritnica).

Vsa merilna mesta so bila skrbno izbrana s
pomočjo strokovnih skupin, ki so v zadnjem
letu analizirale vse možne uporabnike
izmerjenih podatkov in pripravile prioritetne
liste predlaganih merilnih mest. V projekt
so bila tako vključena le tista merilna mesta,
za katere so uporabniki nedvomno izkazali
potrebo po merjenju posameznih veličin in
niso bila obnovljena v zadnjih nekaj leti v
okviru rednih investicijskih del ARSO.
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in valovanja morja, kakor jo v sodelovanju z
Morsko biološko postajo Piran že izvajamo
na oceanografski boji v slovenskem morju
pred Piranom.
Za investicijo v obnovo in nadgradnjo
merilnih mrež bo namenjena približno
polovica vseh investicijskih sredstev, torej
nekaj manj kot 16 milijonov evrov.
Slika 3. Primer meteorološke merilne postaje
(Lendava).

Na slikah so prikazani primeri načrtovanih
merilnih postaj za merjenje podzemnih
in površinskih voda ter padavin kot tudi
mreža načrtovanih novih in obnovljenih
merilnih mest.
V sklopu projekta se bo obnovilo tudi
merilno opremo za merjenje rečnih profilov,
hitrosti vodnega toka in pretokov s pomočjo
akustičnih Dopplerjevih merilcev, ki smo
jih uspešno uvedli v operativo v zadnjih
letih. Prav tako bomo s podobno merilno
opremo izvajali dodatne meritve cirkulacije

Postavitev novega vremenskega
radarja
Ob načrtovanih aktivnosti pri nadgradnji
merilnih sistemov je potrebno posebej
omeniti načrtovano izgradnjo novega
vremenskega radarja, ki ga nameravamo tudi
zaradi slabih izkušenj ob spremljanju padavin
ob zadnjih poplavah na področju Selške Sore
in okolice postaviti v bližini Škofje Loke.
Skupaj z obstoječim vremenskim radarjem na
Lisci bo omogočal natančnejšo in prostorsko
nadgrajeno analizo padavinskih sistemov
nad ozemljem celotne države. Do sedaj
edini meteorološki radarski center na Lisci

Slika4. Načrtovana nova in obnovljena merilna mesta v sklopu projekta.
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smo sicer obnovili leta 2006, vendar zaradi
razgibanosti in višine površja ter oddaljenosti
ne omogoča kvantitativnih meritev intenzitete padavin na celotnem območju Slovenije.
Še posebej slabo je pokrit zahodni del države,
kjer pa so zaradi učinka gorskih pregrad
padavinski procesi najintenzivnejši in
pogosto privedejo do hudourniških poplav.
Za celostno spremljanje intenzitete padavin
in premikanja padavinskih sistemov zato
nujno potrebujemo vsaj dva radarja dolgega
dosega, pri čemer mora biti drugi nameščen
v zahodnem delu države. S postavitvijo
drugega radarja bomo bolje kvalitativno
in kvantitativno spremljali padavinske
sisteme nad zahodno Slovenijo in zaradi
medsebojnega prekrivanja obeh radarjev
zmanjšali posledice morebitnih izpadov
posameznega radarja. Z dvema radarjema
bomo tudi omogočili tridimenzionalno
merjenje vetrovnega polja nad večjim delom
države. Izgradnja novega radarja je ocenjena
na 2,5 milijona evrov.

Izgradnja novih objektov za
laboratorije v Ljubljani in
načrtovano operativno Službo
za pomorsko meteorologijo in
oceanografijo v Kopru
V sklopu nalog novega projekta je potrebno
izpostaviti tudi predvideni izgradnji dveh
objektov v Ljubljani in Kopru.
Izgradnja večjega objekta je predvidena ob
zdajšnjem sedežu agencije v Ljubljani, in
sicer za potrebe kemijskega, biološkega in
umerjevalnega laboratorija ter za potrebe
služb, ki izvajajo terenske meritve ter vzdržu-

jejo merilno opremo. Nov objekt bo meril
preko 3.000 m2 neto uporabnih površin
in bo bistveno izboljšal delovne pogoje za
delovanje omenjenih služb, ki bodo po koncu
projekta umerjale in vzdrževale bistveno
več merilne opreme kot jo sedaj. Vsi trije
laboratoriji so se v zadnjih letih zelo razvili in
so prerasli prostorske okvire, v katerih so bili
ustanovljeni. Novi prostori bodo opremljeni
s povečini novo laboratorijsko opremo.
Na Agenciji za okolje nameravamo na predlog
Operativne pomorske koordinacije, ki jo je
za učinkovito delovanje državnih služb na
morju vzpostavila Vlada Republike Slovenije,
ustanoviti Službo za pomorsko meteorologijo
in oceanografijo. Ker bodo naloge te službe
predvsem operativne narave, v veliki meri
povezane z lokalnim okoljem in uporabniki,
bo potrebno večino nalog izvajati na lokaciji
blizu morja. Zanj je predviden sedež v
prostorih novonastajajočega potniškega
terminala v Kopru. Izgradnjo dela potniškega
terminala, ki bo namenjen novi službi,
nameravamo financirati s pomočjo projektnih
sredstev. Slovenija je edina evropska pomorska
država brez operativne službe za pomorsko
meteorologijo in oceanografijo, ki bi
spremljala in napovedovala dinamiko morja
in atmosfere nad njim. Glavno poslanstvo
nove službe bo s kakovostnimi informacijami
o trenutnem vremenu in stanju morja ter z
zanesljivimi napovedmi prihodnjih stanj, še
posebej ob izrednih vremenskih dogodkih ter
ekoloških nesrečah, prispevati k večji varnosti
prebivalcev in obiskovalcev slovenske obale
ter uporabnikov slovenskega morja in k zaščiti
naravne in kulturne dediščine ter imetja na
območju slovenske obale in morja.
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Izdelava operativnih modelskih
orodij za analiziranje in prognoziranje stanja vodnega okolja
V sklopu nadgradnje analitičnih oz.
prognostičnih orodij bomo v prvi vrsti
vzpostavili sodobni prognostični sistem
za porečji Save in Soče, in sicer po vzoru
prognostičnega sistema za porečje Mure, ki
smo ga v preteklih letih izgradili skupaj z
Republiko Avstrijo. Preko mreže s projektom
razširjenega hidrološkega in meteorološkega
monitoringa ter prognostičnih produktov
operativnih meteoroloških modelov bo
možno s pomočjo prognostičnih sistemov
Save in Soče napovedovati njune pretoke
vključno s pritoki na določenih točkah za 48
ur vnaprej. Z izvedbo tega dela projekta se želi
zagotoviti osnovo za zgodnje opozarjanje pred
hidrološkimi ekstremi v porečjih in osnovo za
optimizacijo obratovanja hidroelektrarn na
spodnji Savi in Soči. Vsakodnevni operativni
zagoni modelskega orodja se bodo vršili v
Uradu za hidrologijo in stanje okolja, Sektorju
za analizo in prognozo površinskih voda. V
primeru visokih voda bodo možni operativni
zagoni modelov z modificiranimi vhodnimi
podatki in predhodno pripravljenimi scenariji.
V prvi fazi se bo implementiralo prognostična
sistema Sava in Soča v operativno delo, v drugi
in tretji fazi pa se bosta orodji razširili v času
napovedi, na področju hidravličnih analiz
(z zamenjavo 1D hidravličnega modela z 2D
ali na posameznih delih celo s 3D), z vgradnjo
novih DMR modelov na osnovi LIDAR
posnetkov površja (to bo omogočalo novo
definiranje poplavnih linij in določanje obsega
poplav), z natančnejšim napovedovanjem
nizkih pretokov ter odprtim dostopom do
posameznih manjših podpovodij, kjer se bodo

izvedle nadaljnje študije z različnim naborom
hidroloških modelov.
Zaradi potreb po boljšem poznavanju
dinamike podzemnih voda in zaradi težavnega
prenosa strokovnega znanja na področje
upravljanja z vodami bomo v sklopu projekta
tudi izdelali ekspertni sistem za podporo
upravljanju, ki bo temeljil na fizikalnih
modelih dinamike podzemnih voda na
aluvialnih vodonosnikih. V Sloveniji je bilo
namreč določenih pet aluvialnih vodnih teles
podzemne vode, za katere je značilna visoki
ranljivost, majhna globina do podzemne vode,
izrazita interakcija s površinskimi vodami in
hiter tok podzemne vode. Predvsem zato in
pa zaradi pretežne uporabe podzemne vode
za vodooskrbo stanje podzemnih voda ravno
v teh vodonosnih sistemih izkazuje največjo
problematiko tako glede kakovosti kot tudi
razpoložljivih količin. Zato se zavedamo, da
je izdelava sistema za podporo odločanju,
ki bo temeljil na numeričnih modelih, pri
upravljanju z vodami neobhodna.
V sklopu projekta bomo pripravili tudi
ustrezna modelska orodja za valovanje
in cirkulacijo morja, ki bodo sklopljena
z nadgrajenimi obstoječimi orodji za
napovedovanje vetrovnih polj nad severnim
Jadranom in načrtovanim prognostičnim
modelom za porečje reke Soče. Z operativnimi
orodji nameravamo poleg napovedi vremena
redno izdajati dvodnevne napovedi stanj
in dinamike morja (valovanje, morski
tok, plimovanje), izdajati opozorila v času
izrednih stanj in nesreč na morju, opozarjati
pred poplavami morja ter kot podpora
operativnim službam na terenu napovedovati
razširjanje morebitnih onesnaženj.
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Načrtujemo tudi pripravo analitičnih orodij
za spremljanje kmetijske suše, ki bi jih v
prihodnosti lahko razširili tudi na druga
območja jugovzhodne Evrope, ki jih vključuje
novoustanovljeni Center za upravljanje suše.
V tem sklopu nameravamo vključiti sisteme
za daljinsko zaznavanje v monitoring suše,
rangirati območja glede na ranljivost pred
sušo ter vzpostaviti sistem za monitoring
kmetijskega pridelka.
Na Agenciji za okolje smo sicer ravno zaključili
postavitev novega superračunalnika, vendar
bo proti koncu projekta potrebno računsko
moč za poganjanje numeričnih modelov
ustrezno nadgraditi, in sicer tako zaradi
predvidenega povečanja potreb kot tudi
novih možnosti, ki jih bo prinesel razvoj
numeričnih modelov. Zato bomo ob koncu
projekta obnovili tudi našo računsko moč.
Za novo programsko in strojno opremo bomo v
sklopu projekta namenili 2,8 milijona evrov.

Zaključek
Na Agenciji za okolje smo začeli z izvedbo
celostnega projekta, s pomočjo katerega bomo
nadgradili in izboljšali poznavanje stanja
vodnega okolja in bo med drugim omogočal
lažje izvajanje evropske okoljske zakonodaje.
Izmerjeni podatki in rezultati modelskih
izračunov bodo olajšali varovanje vodnega
okolja pred onesnaženjem, omogočili
optimizacijo zagotavljanja zadostnih količin
vode za vodooskrbo in druge potrebe,
pomagali preprečevati škodljivo delovanje
voda in analizirati ekstremne hidrološke
razmere, kot so poplave in suše, omogočil
učinkovitejšo izrabo vodne energije na Savi
in Soči, povečal varnost ladijskega prometa
na morju in še bi lahko naštevali.
Tako izmerjeni podatki z merilnih mest kot
tudi rezultati analitičnih in prognostičnih
numeričnih modelov bodo splošno dostopni
in bodo omogočali izvajanje nadaljnjih analiz
in raziskav vodnega okolja.
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Meteorologija v službi letalstva
Andrej Hrabar

Ena od osnovnih in zelo pomembnih nalog
državne meteorološke službe je izvajanje
nalog službe letalske meteorologije. Delo
službe, način in obseg dela predpisujeta
Mednarodna konvencija o civilnem letalstvu
iz leta 1944 in Priloga 3 h konvenciji iz leta
1948. Od takrat do danes je izšlo 16 izvodov
Priloge 3 s spremembami, kar govori o
dinamiki področja delovanja.

Zgodovina službe na ozemlju
Slovenije
Po drugi svetovni vojni so se postopoma
odpirale letalske proge med Beogradom in
Ljubljano ter med Lescami in Dubrovnikom.
Na vseh progah se je letelo s starim DC3.
Letališči Ljubljana-Polje in Lesce sta imeli
le travnato stezo, označeno z zastavicami.
Kontrola letenja je pilotom ob odhodu in
prihodu sporočila osnovne meteorološke
podatke z letališke meteorološke postaje, pri
odhodu pa je dežurni prognostik sporočil
pilotu podatke za let kar po telefonu iz
meteorološkega centra za Bežigradom. Leta
1959 je republiški hidrometeorološki zavod
prejel dopis zveznega hidrometeorološkega
zavoda, ki je predpisoval obvezen osebni
stik med pilotom in meteorologom zaradi
podrobnejše seznanitve posadk letal z
najnovejšimi vremenskimi razmerami. Na
predlog sklepa kolegija Hidrometeorološkega
zavoda LRS z dne 4. 9. 1959 so se začela
dežurstva na Letališču Ljubljana-Polje, zato

lahko ta datum štejemo za začetek sodobne
meteorološke podpore letalskemu prometu
na ozemlju Slovenije.
Slovenska letalska družba Adria je leta
1961 kupila štiri letala DC6 z bazo na
Letališču Pleso v Zagrebu. Letalska družba je
pritiskala na politično oblast, da bi pospešila
gradnjo slovenskega letališča na Brniku.
Hidrometeorološki zavod je leta 1962 dobil
nalogo organizirati letališko opazovalno
postajo in pripraviti kadre za opravljanje
nalog službe letalske meteorologije. Prav na
predvečer božiča leta 1963 je bilo letališče v
grobem končano in popoldne istega dne je
priletelo prvo Adriino letalo DC6, kmalu
za njim pa še letalo Conver letalske družbe
Martin Air z Nizozemske. Meteorološka
opazovalnica je delovala neprekinjeno 24
ur na dan, prognostična služba pa le med
delovanjem letališča, kar se je velikokrat
potegnilo v pozne nočne ure.
Leta 1974 so organizacijo službe letalske
meteorologije v bivši skupni državi prevzele
zvezne državne organizacije, kot sta Zvezna
uprava za kontrolo letenja in Zvezni hidrometeorološki zavod, zato je pristojnost prešla
z republiških na zvezne organe.
Spomladi leta 1976 je začela tudi na Letališču
Maribor delovati meteorološka služba. Od
vsega začetka potekajo na tem letališču 24urna opazovanja in merjenja meteoroloških
spremenljivk za potrebe letalstva in splošne
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meteorologije, naloge prognostične službe pa
se opravljajo iz centra na sedanjem Letališču
Jožeta Pučnika Ljubljana.
Sredi osemdesetih je bila ustanovljena tretja
meteorološka pisarna na letališču v Sloveniji,
in sicer na Letališču Portorož, ki sprva ni imelo
neprekinjene 24-urne opazovalne službe.
Po osamosvojitvi Slovenije je država prevzela
vse obveznosti po mednarodnih konvencijah
s področja letalstva in tako je tudi organizacija
službe letalske meteorologije prešla na
slovensko državno meteorološko službo v
okviru Hidrometeorološkega zavoda RS.
Že prvo leto po osamosvojitvi so se razmere
bistveno izboljšale vsaj glede opreme in
vzdrževanja. Slovenska vlada je odobrila
denar za modernizacijo. Vgrajeni so bili
moderni računalniki za sprejemanje slik in
podatkov, zamenjani in dodani nekateri
instrumenti, kot so vizibilimetri in celiometri.
Postopno se je na vseh treh letališčih začel
uvajati sistem popolnoma avtomatskega
merjenja, obdelave in prenosa meteoroloških
spremenljivk. Leta 1993 so z združitvijo
postaj Beli križ in letališča v Portorožu
še na tretjem slovenskem letališču začeli
24-urno neprekinjeno opazovanje in merjenje.
Na ljubljanskem letališču je leta 1999 začel
delovati navigacijski sistem CAT III, ki
omogoča letalske operacije pri skoraj nični
vidnosti. Meteorološka opremljenost letališča,
ki omogoča letalske operacije pri tako slabi
vidnosti, je najsodobnejša oprema, ki jo je
mogoče dobiti na trgu. Sisteme CAT III ima
samo nekaj letališč na svetu, saj gre za tehnično
zahtevno in drago tehnologijo.
International Civil Aviation Organization

1

Poleg opazovanj na letališčih se je po
osamosvojitvi zelo razvila tudi prognostična
služba. V bivši državi je splošno skrb za
prognostično službo prevzemal meteorološki
center v Beogradu ali Zagrebu, po osamosvojitvi pa je vse naloge mednarodnega
sodelovanja, izvajanja suverenosti nad ozemljem Slovenije, naloge razvoja meteorologije
in splošne organizacije službe prevzelo nekaj
meteoroloških zanesenjakov. Prognostična
služba se je po osamosvojitvi kadrovsko
okrepila z dveh univerzitetno izobraženih
meteorologov na današnjih šest in leta
1999 je služba začela delovati neprekinjeno
24 ur dan in vse dni v letu. Istega leta so
dežurni prognostiki začeli vzporedno izvajati
tudi naloge meteorološkega bdenja, tako
imenovani Watch Office. Z organizacijskimi
spremembami je Slovenija izpolnila zahteve
mednarodnih konvencij, ki opredeljujejo
vrsto in količino nalog, ki jih morajo izvajali
službe letalske meteorologije posameznih
članic ICAO.1
V samostojni državi se je načrtovalo tudi
organiziranje meteorološke podpore
Slovenski vojski. Ena od prvih nalog je
bila organizacija meteorološke podpore
letalskim in helikopterskih operacijam. Tako
je leta 2005 začela delovati meteorološka
opazovalnica in pisarna na Letališču Cerklje,
Cerklje ob Krki. K rednim nalogam tega
letališča spada tudi redno posvetovanje o
razvoju vremena z učenci letalske šole.
Razvoj meteorološke merilne tehnike
omogoča vedno večjo avtomatizacijo meritev
in opazovanj na letališčih. Po obnovi merilnih
sistemov na Letališču Portorož se od sredine
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leta 2007 prenos vseh potrebnih meteorološki
podatkov za pripravo vremenskih napovedi in
sam opis vremena izvaja samodejno. Ponoči
zato fizična navzočnost meteoroloških
opazovalcev ni potrebna, ukinjeno je naporno
in zahtevno nočno delo.
V prihodnosti nameravamo nadaljevati
modernizacijo merilne mreže na letališčih in
čim večjo avtomatizacijo delovnih procesov.

Delo, naloge in vloga službe
letalske meteorologije
Vloga meteorologov, ki opravljajo naloge
službe letalske meteorologije, je pomembna
že pri samem načrtovanju gradnje novih
letališč, v fazi načrtovanja letalskih operacij,
posebno kritična pa je med izvajanjem
letalskih operacij.

Eden od pogojev za uspešno projektiranje
novega letališča je tudi obsežna klimatološka
študija vremenskih razmer, ki vplivajo na
izbiro lokacije. Pred začetkom gradnje
novega letališča se vsaj nekaj let prej izvajajo
podrobne meteorološke meritve, ki tvorijo
osnovno meteorološko podatkovno podlago
za pripravo klimatološke analize. Kritične
so predvsem analiza vetrovnih razmer, ki
določa lego in smer vzletno-pristajalne steze2,
analiza temperaturnih razmer, izračun t. i.
referenčne temperature letališča3, ki vpliva
na potrebno dolžino steze 4, ter analiza
vidnosti, ki določa navigacijsko opremljenost
letališča z napravami za pristajanje v megli in
slabi vidnosti.
Na podlagi klimatoloških analiz se letalski
operaterji odločajo tudi o urniku prihoda
in odhoda z letališč in tipu letal, ki bodo
pristajala in vzletala. Z izbiro ustreznega časa
prihoda in odhoda ter tipa letal poskušajo

Slika 1. Povprečno mesečno število ur zmanjšane vidljivosti na Letališču J. Pučnika.
smer vzletno-pristajalne steze naj bi sledila prevladujoči smeri vetra, s tem naj bi se izogibali neugodnemu in nevarnemu
bočnemu vetru glede na smer pristajanja letal
3
povprečna maksimalna temperatura najtoplejšega meseca v letu
4
potrebna hitrost letal za vzlet je odvisna tudi od temperature zraka, pri visokih temperaturah na prekratkih stezah tako ni
možno vzleteti
2
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zmanjšati morebitne zamude zaradi slabih
vremenskih razmer. Eden od parametrov
za izbiro optimalnega urnika prihodov
in odhodov so tudi statistično izračunani
vremenski pogoji, ko vremenske razmere
najmanj vplivajo na letalske operacije.
Analiza klimatoloških razmer se z zgraditvijo
novega letališča ne konča. V daljšem časovnem
obdobju se klimatološki parametri tudi
nekoliko spreminjajo, zato se vsakih nekaj
let pripravijo nove analize za vsako letališče
posebej.

plasteh troposfere letalski operaterji pred
načrtovanim letom izberejo optimalno
višino leta in optimalno pot,5 izračunajo
trajanje leta ter načrtujejo potrebno količino
goriva. Dodatne meteorološke informacije, ki
vplivajo na načrtovano količino potrebnega
goriva, so vremenske razmere na zračni poti in
namembnem letališču. Napovedi vremenskih
razmer vplivajo tudi na načrtovano izbiro
alternativnih letališč za primer zasilnega
pristanka. Meteorologi s svojim delom že med
pripravo na let pomembno prispevajo k večji
varnosti in gospodarnosti letalskih operacij.

Vloga meteorologov se nadaljuje pri
vsakodnevnem operativnem načrtovanju
letalskih operacij. Trajanje posameznega leta,
poraba goriva, izbira višine leta in zračne poti
so močno odvisni od vremenskih razmer.
Na podlagi izračunanih vrednosti hitrosti
in smeri vetra ter temperatur v zgornjih

Vsakodnevno delo meteorologov na letališčih
je v grobem sestavljeno iz beleženja trenutnih
vremenskih razmer na letališčih, pripravljanja
vremenskih napovedi in opozoril za letališča
in zračni prostor, pripravljanja meteorološke
dokumentacije za let in seznanjanja letalskih
posadk z vremenskimi razmerami.

Slika 2. Karta vetrov in temperature nad Evropo na višini 7200 m na dan 27. 2. 2008.
poraba goriva in izkoristek letalskih motorjev sta močno odvisna od hitrosti in smeri vetra ter temperatur zraka

5
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Zaposleni potrebujejo za opravljanje
specifičnih nalog službe letalske meteorologije posebna pooblastila in licence.
Ustrezno znanje za delo pridobijo z dodatnim usposabljanjem v šoli za letalsko
meteorologijo, ki jo vodijo uslužbenci
državne meteorološke službe. Šolanje da
uslužbencem specifična znanja s področja
letalskih predpisov, letalske meteorologije,
strokovnega izrazja v angleškem jeziku,
posebnosti dela na letališčih ipd.
Za delo na letališčih veljata dve vrsti pooblastil,
in sicer za operativno meteorološko opazovanje
na letališčih in za pripravo vremenskih napovedi
za letališča, izvajanje nalog službe bdenja ter
priprave opozoril za letalski promet.
Glede na zahtevnost in specifičnost uporabnikov meteoroloških storitev so letališča
posebno dobro opremljena z najnovejšo
merilno tehniko. Vsa letališča v Sloveniji
so poleg standardne meteorološke opreme
opremljena še s posebno meteorološko

opremo za merjenje horizontalne vidnosti in
višine baze oblakov. Nabor opreme se glede na
preostalo navigacijsko opremljenost razlikuje
od letališča do letališča, vsa letališča pa so
opremljena s sistemi za samodejni prenos
meteoroloških informacij do kontrolorjev
letenja, na letališču J. Pučnika pa še s sistemom samodejnega prenosa podatkov
neposredno do posadk letal v zraku.6
Prognostična služba redno pripravlja vse
predpisane vrste in oblike meteoroloških
napovedi za letališča in tudi za zračni prostor.
Posebno pozornost posveča pripravi opozoril
na nevarne vremenske pojave v zračnem
prostoru. V okviru dnevnih izmenjav
meteoroloških informacij sodeluje tudi s
posebnimi uporabniki, kot so helikopterske
enote za reševanje v gorah, policijska
helikopterska enota, letalske in helikopterske
enote Slovenske vojske ipd. Poleg pilotov
se redno seznanjajo z vremenskim stanjem
in pričakovanim razvojem vremena tudi
upravljavci letališč, pozimi zlasti snežne

Slika 3. Prikaz meteoroloških podatkov v kontrolnem stolpu na letališču J. Pučnika.
sistem ATIS (Automatic Terminal Information Service), ki se izvaja skupaj s kontrolo letenja

6
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Slika 4. Karta značilnega vremena do višine 3600 m.

službe na letališčih. Za območja letališč
se pripravljajo tudi posebna opozorila za
primere pričakovanih vremenskih ujm, ki
bi lahko poškodovala naprave, stavbe in
drugo opremo.
Meteorologi s pripravo posebnih meteoroloških informacij sodelujejo tudi pri izvedbi
letalskih športnih prireditev, kot so prvenstva v
jadralnem letenju, letalski mitingi, balonarska
prvenstva in preleti ipd.

Certifikat usposobljenega
izvajalca
Način in obseg dela letalskih meteorologov
zelo podrobno regulirajo in predpisujejo
mednarodni predpisi in domača področna
zakonodaja. Posebno visoke zahteve in
standarde za izvajanje službe letalske
meteorologije je predpisala Komisija ES, ki je
leta 2005 sprejela posebno uredbo o skupnih
zahtevah za izvajanje vseh navigacijskih

služb, med katere spada tudi služba letalske
meteorologije. V uredbi so določene stroge
zahteve, ki jih mora izpolnjevati organizacija,
če želi izvajati naloge navigacijskih služb.
Zahteve se nanašajo na predpisano tehnično
in operativno zmogljivost, organizacija
mora imeti izdelane programe in sisteme
za zagotavljanje kakovosti dela, varovanja,
neprekinjenega delovanja, izpolnjevati
mora organizacijske in kadrovske standarde,
pripraviti mora operativne večletne poslovne
in delovne načrte, delovati mora finančno
pregledno in se redno posvetovati z uporabniki svojih storitev.
Po uveljavitvi uredbe so imele navigacijske
službe v državah članicah ES eno leto
časa, da revidirajo svoje delo in dokažejo
usposobljenost za izvajanje nalog. Posebej
ustanovljena projektna skupina je pregledala
način dela službe letalske meteorologije,
opredelila dodatne zahteve in do konca leta
2006 prilagodila načrtovanje, organizacijo in
tehnologijo dela.
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Sledila je zunanja presoja usposobljenih
presojevalcev. Na podlagi opravljene presoje
smo med prvimi državami ES prejeli certifikat
usposobljenega izvajalca navigacijskih služb.
S tem certifikatom dokazujemo, da naše delo
poteka skladno s predpisanimi visokimi
standardi.
Izvajanje nalog službe letalske meteorologije
se mora prilagajati stalnemu tehnološkemu
napredku v letalstvu in se soočati z izzivi
stalne rasti letalskega prometa pri nas in po
svetu. Zaradi povečevanja letalskih operacij
v zračnem prostoru in na letališčih se zahteve
uporabnikov povečujejo. Meteorologija mora
z uvajanjem novih metod za spremljanje

atmosferskih pojavov, tehnologijo dela,
uvajanjem novih posebnih produktov in
izboljševanjem točnosti vremenskih napovedi
slediti vse večjim potrebam in s tem prispevati
k varnemu, rednemu in gospodarnemu
poteku zračnega prometa. Ker je letalska
industrija prometna gospodarska dejavnost,
je pomemben tudi prispevek meteorologije
k zmanjševanju stroškov, v zadnjem času
pa postaja posebno aktualen prispevek k
zmanjševanju onesnaževanja okolja.
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Center za upravljanje suše v jugovzhodni Evropi
Gregor Gregorič, Andreja Sušnik
Uvod
Slovenija je z vodnimi viri relativno bogata
tudi v primerjavi z drugimi evropskimi
državami. K temu pripomore predvsem
velika količina padavin, saj v državi v
povprečju pade okoli 1500 mm padavin,
v goratih predelih zahodne Slovenije pa še
okoli trikrat več. Tudi v Prekmurju, kjer
je v običajnih letih padavin manj kakor
800 mm, pade v povprečju 200 mm več
dežja kakor na severu Evrope, na primer
v Berlinu. Zato je bilo zlasti v preteklosti
pogosto slišati mnenje, da suša glede na
slovensko vodno bogastvo pri nas ne bi smela
predstavljati velikega problema. Vendar pa
je kljub visokim skupnim količinam dežja
za kakovostno kmetijsko pridelavo časovna
razporeditev padavin pogosto neugodna.
V zadnjem desetletju kmetijska suša ogroža
vso Slovenijo, v najbolj sušnih letih, kakršno
je bilo leto 2003, pa ogroža tudi preskrbo
prebivalstva z vodo in ni omejena le na
kmetijstvo. Suše v obalno-primorskem delu
in Prekmurju pa so bile stalnice tudi že v
preteklosti.
V preteklosti smo v slovenski meteorološki
službi spremljali pojav suše zlasti z vidika
potreb po dodatnem namakanju kmetijskih
rastlin in hidromelioracijskih ukrepov pri
pridelavi sadja, vrtnin in deloma poljščin.
Zaradi povečane pogostosti in jakosti
kmetijske suše, ki je v zadnjih petnajstih letih
kar nekajkrat povzročila veliko gospodarsko
škodo, smo se lotili sistematičnega sprotnega

vrednotenja porabe vode pri kmetijskih
rastlinah v času vegetacije na izbranih
lokacijah. Sem sodijo tekoča vodna bilanca in
primerjalne klimatološko-agrometeorološke
analize v kritičnih obdobjih. To je osnova
za oceno stanja na terenu, pripravljajo pa jo
resorna ministrstva (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo
za obrambo, Ministrstvo za okolje in prostor). V preteklih letih je škoda zaradi suše
dosegala vrtoglave zneske. Po podatkih
državnega statističnega urada so suša, neurja
z močnim vetrom, toča, plazovi, usadi,
požari in druge naravne nesreče leta 2006
v Sloveniji povzročili za 82,5 milijona
evrov škode, od tega 71,1 milijona evrov v
kmetijstvu. Suša je povzročila kar tri petine
vse škode. S sušo moramo v Sloveniji torej
še kako resno računati – podobno kakor
v drugih sredozemskih in južnoevropskih
državah. Mednarodno sodelovanje lahko pri
spopadanju s sušo prinese sinergične učinke,
prav to spoznanje pa je privedlo do pobude
za ustanovitev Centra za upravljanje suše v
jugovzhodni Evropi.

Definicija suše
Za uspešno analizo podatkov o suši in
načrtovanje ukrepov je nujno, da pojav dobro
poznamo. Čeprav nam intuicija morda govori
drugače, je definicija pojava suše zapletena
in nikakor ni enoznačna. Suša je sicer
normalen, ponavljajoč se podnebni pojav v
vseh podnebnih pasovih, njene lastnosti in
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zlasti posledice pa se značilno spreminjajo
od območja do območja. Glede na druge
vremensko pogojene izjemne dogodke ima
pomembno specifično lastnost – časovno
skalo. Suša nikoli ne nastane iznenada,
pripravlja se dalj časa, navadno rečemo, da
se »priplazi«, zato načelno velja, da nikoli
ne bi smela biti presenečenje.
Suša nastane kot rezultat združevanja meteoroloških, fizičnih in človeških dejavnikov.
Glavni vzrok suše je pomanjkanje padavin
in čas, porazdelitev in jakost primanjkljaja
v povezavi z obstoječo zalogo in porabo
vode. Glavni meteorološki dejavniki, ki
vplivajo na pojav suše, so: prevladujoč tip
vremena in tokovanja v atmosferi, posledično
pomanjkanje padavin, visoka temperatura
in evapotranspiracija. Dodatni fizični in
človeški dejavniki, ki vplivajo na pojav suše,
pa so obseg naravne zaloge vode v tleh, rekah,
jezerih in zadrževalnikih ter socioekonomski
dejavniki, ki vplivajo na porabo vode, na
primer sprememba števila prebivalstva in
življenjski standard.
Suša torej še zdaleč ni samo vremenski
pojav, saj je opredeljena predvsem po tem,
kako in kje »čutimo« njene posledice.
Zato tudi splošne definicije suše ni. Ker
vpliva na različne socialne in gospodarske
sektorje, obstaja več različnih definicij suše
v posameznih disciplinah, ki so regijsko
in aplikativno specifične. Specifičnost jim
dajejo tudi analize posledic, ki jih povzročajo.
Obstaja vrsta splošnih definicij suše, ki ne
vsebujejo posebnosti razvoja suše in analize
intenzivnosti.
Sušo lahko definiramo opisno in operativno.
Opisne definicije suše so izražene kot

splošen opis, ki ljudem pomaga razumeti
pojav suše, na primer: suša je podaljšano
obdobje pomanjkanja padavin, ki se kaže kot
škoda na rastlinah in v zmanjšanju pridelka.
Vsebinske definicije suše so pomembne pri
vzpostavljanju upravljanja suše.
Operativne definicije označujejo začetek,
konec in jakost suše. Temeljijo na primerjavi
trenutnih razmer z dolgoletnim povprečjem,
ki je navadno določeno s 30-letnim časovnim
nizom. Operativne definicije za kmetijstvo
vključujejo primerjave dnevnih padavin
z dnevno evapotranspiracijo, po kateri je
ocenjen primanjkljaj vode v tleh, ki je osnova
za ugotavljanje vpliva suše na odziv rastlin
(rast, pridelek) ter vpliv primanjkljaja na
rastline na različnih stopnjah njihovega
razvoja.
Spet druge definicije razdelijo kazalnike
suše na:
 okoljske kazalnike, ki so meteorološki
in hidrološki in merijo neposreden vpliv
suše na hidrološki cikel,
 kazalnike vodnih virov, ki merijo jakost
suše glede na rabo vode v širšem smislu, na
primer vpliv na vodno oskrbo za domačo
ali kmetijsko rabo, vpliv na podzemne
vode, ribištvo, rekreacijo itd.
Najbolj praktična je razvrstitev suše v tri glavne
skupine: meteorološka, kmetijska in suša na
vodnih virih – v podzemnih in površinskih
vodah. Ta delitev predstavlja stopnjevanje
pogostnosti, jakosti in trajanja suše.
Meteorološko sušo povzroča primanjkljaj
padavin v daljšem časovnem obdobju, ki ga
lahko izrazimo z odklonom od povprečne
klimatske vrednosti in trajanja suhega ob-
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dobja. Za meteorološko sušo je značilno,
da je pomanjkanje padavin povezano z
nadpovprečno visokimi temperaturami
zraka, vetrom in nizko relativno vlago.
Posledice vsega tega so večje izhlapevanje,
manjša infiltracija vode v tla ter manjši odtok
in napajanje vodonosnikov. Te definicije so
ponavadi regijsko specifične in temeljijo na
regionalni klimatologiji, zato je uporaba meril
na drugi lokaciji velikokrat problematična.
Glavna prednost uporabe padavin pri
ocenjevanju suše v časovni skali je, da zanje
obstajajo daljši časovni nizi podatkov.
Slabost uporabe padavin kot merila za oceno
dostopne vode v sušnih razmerah je v tem,
da te ocene v krajšem časovnem obdobju
ne upoštevajo razmer v tleh in sezonske
variabilnosti evaporacije.

Potrebnega je več časa, da se pomanjkanje
padavin pokaže v posameznih komponentah
hidrološkega sistema (pretok vode, vlaga
v tleh, gladina podzemne vode). Čeprav je
podnebje glavni dejavnik za pojav hidrološke
suše, so pomembni še drugi dejavniki,
ki vplivajo na lastnosti vodnega telesa,
kot so sprememba rabe tal (zmanjševanje
gozdnih površin), poslabšanje lastnosti in
degradacija tal, gradnja jezov. Ti dejavniki
lahko občutno spremenijo pogostost
primanjkljaja vode, čeprav ni meteorološke
suše. Voda v hidroloških zalogah (npr. rekah
in jezerih) je pogosto uporabljena za številne
druge konkurenčne namene (namakanje,
rekreacija, hidroenergija, vodni in obvodni
habitati), kar lahko predstavlja še dodatno
obremenitev za vodne vire.

Pri definiciji agrometeorološke suše je treba
upoštevati primanjkljaj padavin skupaj s
fizikalnimi in biološkimi lastnostmi rastlin
v povezavi s sistemom tla-rastlina-atmosfera
in razmerjem med porabo vode pri rastlinah
ter njihovo dejansko oskrbo. Kmetijska suša
je posledica podnebnih razmer in nekaterih
drugih dejavnikov (povečana poraba vode
pri rastlinah, spremenjena raba tal ali neučinkovita izraba vode). Povzroči močno
zmanjšanje pridelka ali poslabšanje njegove
kakovosti. Kmetijska suša je kombinacija
meteorološke in hidrološke suše.

Socioekonomske definicije suše so povezane
s porabo vode pri najrazličnejših človekovih
gospodarskih in drugih dejavnostih. Oskrba
z dobrinami, kot so voda, hrana, krma,
energija itd., so odvisne od vremena. Zaradi
naravne variabilnosti podnebja je v določenih
obdobjih motena oskrba z omenjenimi
dobrinami. Socioekonomska suša se pojavi,
kadar poraba vode preseže oskrbo kot
rezultat vremenskih razmer.

Hidrološka suša je posledica dolgotrajnega
pomanjkanja padavin, ki so potrebne za
napajanje površinskih in podzemnih voda.
Kaže se v manjših pretokih rek in manjših
dotokih vode v vodne zbiralnike in jezera ter
v nižjih gladinah podzemne vode. Hidrološka
suša ne nastopi hkrati z meteorološko in
kmetijsko sušo, ampak za njima zaostaja.

Center za upravljanje suše
v jugovzhodni Evropi
Velika raznolikost pojava suše in njen
multidisciplinarni značaj so privedli do
pobude, da se v regiji, kjer suša močno vpliva
na blaginjo prebivalstva, s sušo spopademo z
združenimi močmi. Pobuda za ustanovitev
Centra za upravljanje suše v jugovzhodni
Evropi je bila oblikovana v okviru Konvencije
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ZN za boj proti dezertifikaciji, prve pobude
segajo v leto 2003. Nekaj let pozneje se je
pobudi pridružila tudi Svetovna meteorološka
organizacija. Agencija RS za okolje kot
nosilka dejavnosti slovenske meteorološke
službe je po dogovorjenem protokolu vložila
kandidaturo za sedež centra. Kandidatura se
je uspešno končala s tajnim glasovanjem na
sedežu Svetovne meteorološke organizacije
v Ženevi in Agenciji RS za okolje je bil
zaupan mandat za ustanovitev in delovanje
DMCSEE.
Uspešno kandidaturo lahko pripišemo temu,
da prizadevanja in delo na področju analize
vodne bilance v Oddelku za agrometeorologijo slovenske meteorološke službe niso
ostali neopaženi. Poleg mednarodne dejavnosti (sodelovanje v mednarodnih projektih,
organizacija izobraževalnih seminarjev in
večjih mednarodnih dogodkov) je treba
omeniti tudi agrometeorološki namakalnonapovedovalni model IRRFIB, ki je bil na

oddelku za agrometeorologijo razvit leta
1994. Gre za računalniški model, ki simulira
porabo vode rastlin med vegetacijsko dobo
in upošteva vsebnost vode v tleh, fenološke
faze rastlin, globino koreninjenja in naravne
atmosferske razmere. Vključeni so mejni
pogoji, kakor je razpoložljivost talne vode
od nasičenosti do izsušenosti.
V delovanje centra nameravamo smiselno
vgraditi zbrano znanje in izkušnje, seveda
pa računamo tudi na pomoč iz partnerskih
ustanov. Do zdaj smo se s partnerji v regiji
dogovorili za nekaj sklopov delovanja centra,
ti pa obsegajo širok spekter dejavnosti:
Ocena o razpoložljivosti potrebnih podatkov v regiji. Obravnavanje suše zaradi
njene multidisciplinarne narave zahteva širok
nabor podatkov – meteoroloških, geoloških,
socialnih in ekonomskih. Kakor je razvidno
iz razmišljanj o tem, kako definirati pojav
suše, je dostop do široke palete podatkov
ključen.

Slika 1. Standardiziran padavinski indeks (SPI) za območje jugovzhodne Evrope, januar 2008.
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Izbira najprimernejšega nabora kazalnikov
za oceno lokacije in stopnje pojava različnih
vrst suše. V obsežni literaturi je opisanih veliko
kazalnikov za pojav suše. V zadnjem času
je največkrat uporabljen t. i. standardiziran
padavinski indeks (SPI), ki v izbrani časovni
skali prikazuje količino padavin glede na
običajno količino padavin v enakem obdobju.
Na sliki 1 je prikazan SPI za jugovzhodno
Evropo za januar 2008; kot vir podatkov
so bile uporabljene analize Svetovnega
padavinskega centra (GPCC), saj regionalna
izmenjava podatkov še ni vzpostavljena. Kljub
podatkovnemu viru z izrazito slabo prostorsko
ločljivostjo pa lahko taka karta pokaže žarišča
potencialne suše, kakor je na primer razvijajoča
se suša v Prekmurju.
Ocena ranljivosti okolja in tveganja,
povezanega s sušo. Problem pri raziskovanju
ranljivosti je podoben kakor pri raziskovanju
samega pojava suše – posameznega merljivega
parametra, ki bi določal stopnjo ranljivosti,
ni. Lastne ranljivosti se običajno zavemo
šele, ko pride do katastrofe – ko suša ne
prizadene le kmetijstva, temveč tudi oskrbo
s pitno vodo. Čeprav se dokopljemo do
idealnega nabora indikatorjev in z njimi
dodobra raziščemo pojav suše v preteklosti
ter izračunamo verjetnost pojava oziroma
njihove povratne dobe, samega tveganja
še ne moremo oceniti. V enačbi imamo

namreč še eno neznanko – stopnjo ranljivosti
posameznega gospodarskega ali družbenega
sektorja glede na določeno intenziteto suše.
Izobraževanje in organizacija delavnic za
sodelujoče ustanove in končne uporabnike.
Prenos znanja je ena pomembnejših nalog
centra. Zbranega je namreč precej znanja
in vedenja o suši, treba ga je uporabiti tudi
v praksi in z možnostmi seznaniti končne
uporabnike produktov.
Leta 2007 smo bili zelo dejavni pri izdelavi
strokovnih vsebin DMCSEE, s poudarkom
na spletnih straneh DMCSEE (www.dmcsee.
org ), in pripravi prvih meteoroloških
produktov za sledenje razvoja suše v regiji.
Pripravili smo predloge in načrte za strokovna
poročila o raziskavah suše in navezali stike z
ustanovami, ki se dejavno ukvarjajo s to
problematiko (npr. Skupni raziskovalni
center/Joint Research Centre).
Ključna dejavnost v prihodnjem obdobju
bo iskanje možnosti za dodatno financiranje
DMCSEE. Kot najboljša možnost za dodatno
financiranje se ocenjuje prijava za financiranje
projekta iz evropskih skladov za regionalni
razvoj. Šele vzpostavitev projektnega okvira
in dejavna vključitev partnerskih ustanov
v regiji bo omogočila dejansko in polno
oživitev Centra za upravljanje suše.
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Nova visoka zmogljiva računalniška infrastruktura
na Agenciji Republike Slovenije za okolje
Jure Jerman, Mark Žagar
Uvod
Konec novembra 2007 je bil na Agenciji
za okolje Republike Slovenije nameščen
nov računalnik za izvajanje numerično
intenzivnih aplikacij, predvsem za vedno
zahtevnejše računanje prihodnjega stanja
vremena s pomočjo meteoroloških modelov.
Numerično napovedovanje vremena ima
med slovenskimi meteorologi sicer kratko, a
uspešno zgodovino. Na Hidrometeorološkem
zavodu (HMZ) smo v celem konzorciju
ALADIN prvi namestili in izvajali svojo,
operativno različico modela ALADIN.
Ker smo že zelo zgodaj začeli rezultate
modela ALADIN objavljati na spletnem
mestu našega zavoda, je ALADIN sčasoma
postal sinonim za sodobno vremensko
napoved, in to predvsem zato, ker je bila
uporabnikom napoved predstavljena v
razumljivi, grafični obliki. Uporaba modela
ALADIN je pripomogla k natančnejšim
vremenskim napovedim za kratkoročno
časovno obdobje ter k boljšemu razumevanju
vremenskih pojavov nad Slovenijo.

O numeričnem napovedovanju
vremena
Že od Arhimeda je znano, da je pojave
v tekočinah, kamor spada tudi ozračje,
mogoče opisati s fizikalnimi zakonitostmi.
Razen v temačnem srednjem veku je znanost
vseskozi napredovala in Isaac Newton

je v 17. stoletju postavil matematične in
fizikalne temelje za opis dinamike ozračja.
Danes so enačbe, ki opisujejo stanje in razvoj
atmosferskih spremenljivk, dobro znane.
Za napovedovanje vremena je še posebej
privlačen opis časovnega razvoja posameznih
atmosferskih spremenljivk, ki opisujejo razvoj
vremena. Leta 1922 je Lewis F. Richardson
napravil prvo, sicer neuspešno računsko
napoved, kot jo poznamo zdaj, le da seveda
ni imel na razpolago računalnikov, ampak
le svinčnik, papir in veliko časa. Obdobje
numeričnega modeliranja vremena se začne
v petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je
skupina znanstvenikov, v kateri je bil tudi
Edward Lorenz, utemeljitelj teorije kaosa, na
računalniku ENIAC izvedla prve numerične
napovedi. Temeljno načelo numeričnega
napovedovanja vremena se od takrat ni
bistveno spremenilo, razvoj računalnikov pa
je močno pospešil hitrost računanja.
Seveda so vreme napovedovali že tudi prej
in to z uporabo subjektivnih izkušenj, ob
vpeljavi hkratnih (sinoptičnih) opazovanj pa
z metodami časovne ekstrapolacije trenutnega
stanja. Le numerično izračunavanje pa
omogoča napovedovanje stanj in pojavov,
ki jih v trenutni sliki ozračja ne moremo
prepoznati kot takih.
Sistem za uspešno numerično modeliranje
in napovedovanje vremena vsebuje mnogo
dejavnikov, ki so tudi soodvisni. Za začetek
moramo čim natančneje poznati trenutno
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stanje ozračja. V okviru Svetovne meteorološke organizacije v okviru Organizacije
združenih narodov, je vzpostavljen svetovni
opazovalni sistem opazovanj pri tleh, v višjih
slojih ozračja in na morju. Poleg tega vedno
večji delež meritev prispevajo meteorološki
sateliti, radarji in druga sredstva daljinskega
zaznavanja. Množico podatkov je treba
zbrati s svetovnim telekomunikacijskim
omrežjem, jih smiselno, fizikalno pravilno
in matematično natančno urediti in iz nje
napraviti usklajena polja meteoroloških
količin. Ta polja so začetni pogoji za reševanje
zapletenega sistema matematičnih enačb, ki
opisujejo gibanje in pojave v ozračju in jih
nato numerično rešujejo najmočnejši računalniki na svetu. Rezultate, množico številčnih
vrednosti, morajo nato obdelati, vizualizirati
in ne nazadnje tudi razložiti strokovnjaki
z različnih področij, od meteorologije do
ekonomije in psihologije.

Pomen zelo zmogljivih
računalnikov pri numeričnem
modeliranju vremena
Numerično modeliranje vremena je
računsko zelo zahtevno in zato je bila
mete orološka skupnost ve dno me d
prvimi in najzahtevnejšimi uporabniki
superračunalnikov. Zadnja leta se je s
cenejšimi superračunalniki to sicer nekoliko
spremenilo, vendar je na lestvici 500
najhitrejših računalnikov še vedno kar
veliko meteoroloških. Proizvajalci teh strojev
imajo še vedno oddelke, ki se ukvarjajo
izključno z optimizacijo programske
kode meteoroloških modelov na njihovih
računalnikih. Zmogljivejši računalnik
pomeni večje število računskih operacij v
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časovni enoti, večje število računskih operacij
pa omogoča večje število računskih točk v
meteorološkem modelu in s tem povezanim
boljšim opisom območja in fizikalnih pojavov
v modelu. Danes je značilna horizontalna
razdalja med dvema računskima točkama v
meteorološkem modelu za omejeno območje
okoli 10 km. Če želimo to razdaljo zmanjšati
na 5 km in hkrati dobiti napoved v enakem
času, potrebujemo za to približno 10-krat
zmogljivejši računalnik.
Povečanje prostorske ločljivosti pa ni edini
razlog za povečevanje računske moči. Tudi opisi
fizikalnih procesov v modelu postajajo vedno
natančnejši in s tem računsko zahtevnejši.
Vreme je kaotičen proces, saj že majhna napaka
pri računanju povzroči velike spremembe
v napovedi vremena. Vedno uporabnejše
in pomembnejše postaja tako imenovano
ansambelsko napovedovanje vremena, ko
skušamo z večjim številom numeričnih
modelskih napovedi, ki se razlikujejo v
začetnem stanju, ugotoviti, kakšni so mogoči
in najverjetnejši scenariji razvoja vremena. To
pa spet pomeni potrebe po veliki računski
moči, saj je treba izvesti kar največje mogoče
število modelskih zagonov v čim krajšem času,
če hočemo, da je napoved vremena, ki sloni na
takih računih, časovno aktualna.

Pomen numeričnih
meteoroloških modelov pri
napovedovanju vremena
Danes si napovedovanja vremena brez računalniških modelov ne moremo več predstavljati. Natančnost rezultatov numeričnih
meteoroloških modelov postaja vedno
boljša, izboljšujejo pa se tudi tehnike za
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njihovo razlago. Ker je celoten proces od
zbiranja meteoroloških meritev, njihove
obdelave, prenosa v meteorološke centre,
izračuna meteoroloških numeričnih modelov precej avtomatiziran, so rezultati
numeričnih meteoroloških modelov tudi
osnova za samodejno generacijo napovedi,
ki omogoča izdelavo sorazmerno natančnih
napovedi za vsako točko na zemeljski
obli. Kljub vsemu pa imajo pri nastanku
vremenske napovedi še vedno zelo veliko
vlogo meteorologi prognostiki, ki rezultate
numeričnih meteoroloških numeričnih
modelov razlagajo, jim dodajo svoje izkušnje
in ne nazadnje spravijo v uporabnikom
razumljiv jezik.

Zgodovinski pregled uvajanja
numeričnih meteoroloških
modelov na HMZ/ARSO
Začetki numeričnega modeliranja vremena
v Sloveniji segajo v prva devetdeseta leta
prejšnjega stoletja. 1990. leta je bil na Dunaju
prvi sestanek, na katerem so obravnavali
idejo o ustanovitvi srednjeevropskega centra,
ki bi za več držav tega območja poganjal
meteorološki numeričen model za omejeno
območje. Sprva ni bilo jasno, kateri model
bi izbrali in katero meteorološko službo z
izkušnjami na tem področju bi povabili k
sodelovanju. Nekako istočasno je francoska
meteorološka služba Meteo France začela
pripravljati model za omejeno območje,
ki je imel osnovo v takratnem francoskem
svetovnem modelu Arpege. Skupina LACE,
ki so jo sestavljale Avstrija, Češka, Hrvaška,
Madžarska, Slovaška in Slovenija, se je kmalu
navezala na francosko službo in priključila
skupini ALADIN, v katero so se potem

poleg srednjeevropskih držav vključile poleg
Francije še nekatere severnoafriške države,
Belgija in Portugalska. Model ALADIN
je temeljil na programski kodi francoskega
svetovnega modela ARPEGE.
Že kmalu se je pojavila ideja, da bi model
ALADIN lahko izvajali ne samo na
velikih vektorskih računalnikih, temveč
tudi na zmogljivih, cenovno dostopnejših
delovnih postajah. Takratno vodstvo
Hidrometeorološkega zavoda je bilo
naklonjeno ideji in že konec leta 1995 je
bila naročena in dobavljena za tiste čase
zelo zmogljiva delovna postaja Alpha DEC
station 5/333 s procesorjem Alpha in
192 MB delovnega spomina. Kot zanimivost
povejmo, da se je omenjena delovna postaja
uporabljala vse do leta 2007 in da je vseh
12 let delovala praktično brez okvar. Prenos
modela ALADIN v okolje operacijskega
sistema Digital Unix je trajal kar nekaj časa,
prvi testni rezultati modela ALADIN/SI
pa so bili na voljo leta 1996, kmalu pa se je
model ALADIN/SI začel uporabljati. Tako
je Hidrometeorološki zavod postal prva
nacionalna meteorološka služba v konzorciju
ALADIN zunaj Meteo France, ki je začela
izvajati model ALADIN.
Leta po 1995 je zaznamovalo tudi uvajanje
operacijskega sistema Linux. Prvi računalnik
z operacijskim sistemom Linux smo začeli na
Hidrometerološkem zavodu uporabljati leta
1995, že kmalu pa je postal tudi naš spletni
strežnik. V tistem obdobju nihče ni verjel
v tako široko uporabo tega operacijskega
sistema. To je bilo tudi obdobje, ko je
bila programska koda modela ALADIN
paralelizirana z uporabo knjižnic MPI, na
voljo pa je bila tudi prva prosto dostopna
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uporaba knjižnic MPI. S tem je lahko zaživela
tudi ideja o združevanju večjega števila
cenovno dostopnejših računalnikov v enoten
sistem, to je v t. i. gruče.
V letu 1997 so se začeli prvi poskusi s
paralelizacijo modela ALADIN tudi na
Hidrometeorološkem zavodu, leta 1998 pa
smo s podporo podjetja BIT, ki je posodilo
20 delovnih postaj s procesorji Alpha za
izdelavo testne postavitve gruče Linux
Alibaba, ki je bil takrat najmočnejši
računalniški sistem v Sloveniji. Z uporabo
modela ALADIN na računalniku Alibaba
smo pokazali, da učinkovite in zmogljive
računalniške rešitve niso nujno drage, če
se dobri ideji in trdemu delu doda ščepec
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navdušenja. Takrat je le malokdo vedel, da
bodo gruče Linux začele svoj pohod čez nekaj
let, čez 10 let pa bodo že prevladovale nad
drugimi arhitekturami superračunalnikov.
Na podlagi izkušenj z računalnikom Alibaba
smo izdelali prvo lastno gručo Linux Incus,
ki je začela delovati v letu 1998. Takrat smo
postali prva meteorološka služba na svetu,
ki je za računanje meteorološkega modela
uporabljala gručo Linux.
Izkušnje z gručami Linux so bile dobre,
predvsem pa je bil to edini način, da smo pri
sorazmerno omejenem proračunu lahko našli
dovolj močnih računalniških rešitev, da nismo
zaostajali pri razvoju modela ALADIN. V
letu 2002 smo skupaj s podjetjem Xenya
izdelali novo gručo, pri kateri so bili prvič
uporabljeni Intelovi procesorji in gigabitna
povezava. Gruča je imela 13 dvoprocesorskih
računskih strežnikov, v primerjavi z drugimi
meteorološkimi službami, ki so uporabljale
konvencionalnejše računalniške rešitve, pa je
bilo razmerje med zmogljivostjo in ceno več
kot 10-krat boljše.
Razvoj meteoroloških numeričnih modelov
v nekaj zadnjih letih je pripeljal do točke, ko
je bilo treba začeti razmišljati o zamenjavi
sedanje rešitve in tako smo v letu 2007 začeli
postopek za izbiro ponudnika, konec leta
2007 pa že namestili nov računalnik SGI
Altix ICE 8200.

Slika 1. Gruča Incus je temeljila na procesorjih
Alpha. Računalnik je bil v uporabi od 1998
do 2005.

Tudi zadnji v vrsti računalnikov za numerično
modeliranje vremena nadaljujejo tradicijo
računalniških gruč in uporabe operacijskega
sistema Linux, le da gre tokrat za rešitev
na ključ, pri čemer so posamezne sestavine
sistema, združene v enoten računalniški
sistem, na precej višji ravni kot pri prvih
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gručah, ki smo jih uporabljali na ARSO.
Na ta način je upravljanje sistema mnogo
lažje in učinkovitejše, njegova uporaba pa
enostavnejša. Visoka stopnja povezljivosti
sistema zagotavlja tudi zanesljivejše delovanje
sistema brez nepotrebnih prekinitev pri
delovanju. Računalnik je izdelalo podjetje
SGI iz ZDA, Agenciji RS za okolje pa ga
je dobavilo podjetje BRON, ki tudi skrbi
za njegovo vzdrževanje. Ob namestitvi je
bil to verjetno najzmogljivejši računalnik
v Sloveniji in tudi širšem prostoru srednje
Evrope. R ačunalnik je sestavljen iz
35 računskih strežnikov, pri čemer ima vsak
računski strežnik dva štirijedrna procesorja
Intel Xeon z delovnim taktom 2,66 GHz
in 64-bitno ukazno izbiro, skupaj je
280 procesorskih jeder, namenjenih
računanju. V vsakem računskem strežniku

je 8 GB spomina. Poleg računskih strežnikov
je v sistemu še osem servisnih strežnikov,
ki skrbijo za nadzor in delovanje sistema,
izvajanje izhodno-vhodnih operacij in za delo
z diskovnimi sistemi. Precejšen napredek je
tudi povezava med računskimi strežniki, saj
ima vsak strežnik dva priključka Infiniband,
zmogljivost prenosa vsakega pa je 20 Gb/s.
Nov računalnik je dokaz, da Moorov zakon,
ki pravi, da se zmogljivost računalniških
sistemov vsako leto poveča za 1,5-krat
(seveda pri isti ceni), kljub nasprotnim
napovedim še vedno velja. V zadnjih letih
se je razvoj računalnikov spremenil, in sicer
iz povečevanja takta delovanja procesorjev
v povečevanje števila procesorjev, vendar so
rezultati enaki: nov računalnik SGI Altix
ICE 8200 je kar 40-krat zmogljivejši kot

Slika 2. Napoved vetra in območja morebitnih zaledenitev, izdelek modela za omejeno območje
ALADIN/SI.
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prejšnji računalnik, ki smo ga uporabljali za
računanje modela ALADIN.

Mednarodno sodelovanje
Očitno je, da posamezna državna meteorološka služba, še posebej tako majhna, kot je
slovenska, sama ne more uspešno spremljati in
napovedovati vremena, ki dobesedno ne pozna
meja. Treba se je združevati v mednarodne
organizacije, v katerih je vsak član enako
pomemben in nepogrešljiv. Pri numeričnem
modeliranju vremena je Slovenija oziroma
njena državna meteorološka služba članica
že omenjenega konzorcija za numerično
modeliranje nad omejenim območjem
RC LACE (Regional Cooperation for
Limited Area modelling in Central Europe)
in ALADIN (Aire Limitée Adaptation
dynamique Développement InterNational)
ter sodelujoča država Evropskega centra
za srednjeročno napovedovanje vremena
(ECMWF – European Centre for Mediumrange Weather Forecasting). Plodno mednarodno sodelovanje v programu ALADIN
je prikazano na sliki, na kateri vidimo napoved
vetra in območij možnih zaledenitev na višini
okoli 3 km. Tak model ima neprecenljivo
vrednost za pilote majhnih letal, ki so še
posebej občutljiva za nevarno nabiranje ledu
na krilih in drugih aerodinamičnih površinah
ter na vijakih propelerja.

Slika 3. Računalnika Tuba (levo) in nov
računalnik SGI ICE Nimbus (desno). Nimbus
lahko izvede 40x več računskih operacij kot stara
gruča Tuba.

Sklep
Na Agenciji republike Slovenije za okolje
verjamemo, da bo nova visoka zmogljiva
računalniška infrastruktura pripomogla k
nadaljnjemu razvoju numeričnega modeliranja vremena v Sloveniji, še boljšim in
uporabnejšim numeričnim meteorološkim
modelom in še večji prepoznavnosti
meteorološke službe. Nova računalniška
infrastruktura bo omogočala tudi izvajanje
drugih vrst numerično zahtevnih programov,
kot so modeliranje kakovosti zraka in razširjanja onesnaženja, izvajanje hidroloških
modelov in modeliranje dinamike morja
(tokov in valovanja) v severnem Jadranu in
Tržaškem zalivu.
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Novo članstvo v mednarodnih meteoroloških
organizacijah in združenjih
Klemen Bergant, Jožef Roškar

Državna meteorološka služba Republike
Slovenije je ena najmanjših v Evropi, zato
se še toliko bolj zavedamo pomena povezovanja v mednarodne organizacije in združenja skupaj z drugimi državnimi meteorološkimi službami v Evropi in po svetu.
Táko povezovanje nam omogoča dostop
do podatkov, orodij in znanj, ki bi bila sicer
težje ali celo nedostopna. Hkrati slovenski
meteorologi v okviru mednarodnih povezav
tvorno prispevamo k razvoju meteorologije
ne le na območju Slovenije, temveč tudi
širše.

evropskih in severnoafriških držav. Še pred
vstopom v konzorcij ALADIN smo leta 1991
sodelovali pri vzpostavitvi Srednjeevropskega
centra za numerično modeliranje vremena na
omejenem območju (RC-LACE), ki je imel
sprva sedež v Pragi. RC-LACE je pozneje
iz regionalnega centra prerasel v regionalni
program. Zdaj združuje sedem državnih
meteoroloških služb osrednje Evrope, ki pri
operativnem delu uporabljajo numerični
model ALADIN in njegove naslednike
ter tvorijo podskupino v okviru konzorcija
ALADIN.

Sedanje članstvo v mednarodnih
organizacijah in združenjih

Slovenija se je kot članica WMO in podpisnica
Konvencije Združenih narodov za boj proti
dezertifikaciji (UNCCD) leta 2006 dejavno
vključila v njuno pobudo o ustanovitvi
Centra za upravljanje suše v jugovzhodni
Evropi (DMCSEE). V center DMCSEE je
danes vključenih 13 držav: Albanija, Bosna
in Hercegovina, Bolgarija, Romunija, Grčija,
Hrvaška, Madžarska, Makedonija, Moldavija,
Slovenija, Srbija, Črna gora in Turčija.
Države članice so na tajnem glasovanju, ki je
potekalo septembra 2006 v prostorih WMO
v Ženevi, izbirale med štirimi državami,
ki so predložile kandidaturo, da bi postale
države gostiteljice centra. Izmed Madžarske,
Romunije, Turčije in Slovenije so z veliko
večino podprle našo kandidaturo in od takrat
Agencija RS za okolje (ARSO) v imenu
Slovenije usklajuje dejavnosti, ki potekajo
pod okriljem DMCSEE.

V okviru Svetovne meteorološke organizacije
(WMO) smo že pred letom 1991 sodelovali
pod okriljem bivše skupne države. Ker je
z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 naše
članstvo v WMO prenehalo, se je bilo
treba na novo včlaniti v to specializirano
organizacijo Združenih narodov. Že leta
1992 je Slovenija postala nova članica WMO
in od takrat v njej tudi dejavno sodeluje.
Danes ta organizacija vključuje 182 držav z
vsega sveta.
Leta 1993 smo se pridružili konzorciju
ALADIN, ki v skrbi za razvoj istoimenskega
modela za numerično napovedovanje
vremena ter razvoj njegovih naslednikov,
ALARO in AROME, danes združuje že 16
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V mozaik mednarodnih sodelovanj smo
v preteklem letu dodali še dva žlahtna
kamenčka: članstvo v Evropski organizaciji
za uporabo meteoroloških satelitov
(EUMETSAT) in članstvo v Evropskem
združenju državnih meteoroloških služb
(EUMETNET).

Novo članstvo v letu 2007
Članstvo Republike Slovenije
v EUMETSAT
EUMETSAT je medvladna organizacija,
njene osnovne naloge so razvoj, vzdrževanje
in uporaba operativnih meteoroloških
satelitov za spremljanje in analiziranje
trenutnega vremena ter podnebja in njune
spremenljivosti. Pri tem velja opozoriti
zlasti na vlogo satelitov EUMETSAT
pri pravočasnem opozarjanju na nevarne
vremenske dogodke. Organizacija je bila
ustanovljena z mednarodno konvencijo,
ki je stopila v veljavo leta 1986 in je bila
dopolnjena leta 2000. Države članice so
v konvenciji postavile temelje delovanja
organizacije, ki so osnova njene vizije »biti
vodilna operativna satelitska agencija za
evropske programe opazovanja Zemlje, ki so
v skladu z njeno konvencijo«. EUMETSAT
pri izpolnjevanju svoje vizije in doseganju
ciljev upošteva priporočila WMO in potrebe
držav članic.
Danes je v EUMETSAT vključenih
enaindvajset polnopravnih držav članic:
Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija,
Hrvaška, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg,
Ne m č i j a , N i z o z e m s k a , No r v e š k a ,
Portugalska, Slovaška, Španija, Švedska,
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Švica, Turčija, Velika Britanija, od februarja
2008 pa tudi Slovenija. V postopku
približevanja polnopravnemu članstvu je še
devet sodelujočih držav: Bolgarija, Češka,
Islandija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska,
Romunija in Srbija.
Slovenija je 9. julija 2003 podpisala Sporazum
o sodelovanju med vlado Republike
Slovenije in EUMETSAT. Državni zbor je
septembra istega leta ratificiral sporazum,
Slovenija pa je za obdobje 2003–2007
pridobila status sodelujoče države. V tem
pripravljalnem obdobju nam je bil omogočen
dostop do podatkov, produktov in storitev
EUMETSAT, kot sodelujoča država pa
nismo mogli sodelovati pri strateških
odločitvah EUMETSAT in izkoriščati
možnosti sodelovanja pri razvoju njenih
satelitov ter orodij za prenos in analizo
satelitskih podatkov.
Dobro leto pred iztekom statusa sodelujoče
države, natančneje 9. februarja 2007, je
minister za okolje in prostor Janez Podobnik
na sedežu ARSO v imenu vlade podpisal
Sporazum o pristopu Slovenije h Konvenciji
o ustanovitvi EUMETSAT (slika 1). To je bil
prvi uradni korak k polnopravnemu članstvu
Slovenije v tej medvladni organizaciji. Sledila
je priprava ustreznih slovenskih prevodov
Konvencije EUMETSAT, Protokola o
privilegijih in imunitetah EUMETSAT,
njunih sprememb ter postopek ratifikacije teh
dokumentov. Pri pripravi prevodov in druge
dokumentacije so tesno sodelovali sodelavci
ARSO in Ministrstva za zunanje zadeve.
Državni zbor je na svoji zadnji redni seji v letu
2007 sprejel zakon o ratifikaciji konvencije,
protokola o privilegijih in imunitetah,
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protokolov o njunih spremembah ter
sporazuma med vlado Republike Slovenije
in EUMETSAT. Zakon je stopil v veljavo
23. januarja 2008, slovensko veleposlaništvo
v Bernu pa je 19. februarja Švicarski
konfederaciji predalo obvestilo o ratifikaciji
navedenih dokumentov, s čimer je Slovenija
uradno postala članica EUMETSAT.
Satelitski podatki o razmerah v ozračju in
na zemeljskem površju, do katerih imamo
dostop od leta 2003, ko je Slovenija postala
sodelujoča država, predstavljajo eno ključnih
informacij pri opazovanju in napovedovanju
vremena, zaznavanju nevarnih vremenskih
dogodkov, spremljanju podnebja in njegovih
sprememb ter spremljanju razmer na
zemeljskem površju. Zdaj za območje Evrope
pridobivamo podatke z dveh geostacionarnih
satelitov (METEOSAT-8 in METEOSAT‑9)
druge generacije, ta pa je plod sodelovanja
EUMETSAT in Evropske vesoljske agencije
(ESA). Z obeh satelitov približno 64.000

km nad zemeljskim površjem na križišču
ekvatorja in poldnevnika, ki preči Greenwich,
dobimo vsakih 15 minut sveže podatke.
Tako lahko s krajevno ločljivostjo okrog
2 km spremljamo dogajanje v ozračju nad
Slovenijo in njeno okolico. Seveda je vidno
polje geostacionarnih satelitov bistveno večje
od Evrope ali celo Slovenije. METEOSAT‑8
in METEOSAT-9 naenkrat opazujeta
približno eno tretjino zemeljske oble, poleg
Evrope še Atlantik, Afriko ter del južne
Amerike in Azije (slika 2). Sledila jima bosta
še dva satelita druge generacije, ki bo s skupno
štirimi sateliti operativna predvidoma do
leta 2018. Ker je razvoj nove generacije
satelitov dolgotrajen proces, je pripravljalna
faza razvoja tretje generacije satelitov
METEOSAT že stekla. S polnopravnim
članstvom Slovenije bo tudi slovenskemu
gospodarstvu odprta pot, da kandidira na
razpisih EUMETSAT za razvojne naloge in s
tem tvorno prispeva k izdelavi satelitov tretje
generacije, njihove podporne infrastrukture

Slika 1. Podpis sporazuma med vlado Republike Slovenije in EUMETSAT 9. marca 2007 v
prostorih ARSO (od leve proti desni): Karen Ernst (EUMETSAT), dr. Angiolo Rolli (direktor
administrativnega oddelka EUMETSAT), Janez Podobnik (minister za okolje in prostor), Nataša
Zupančič (Ministrstvo za zunanje zadeve).
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Slika 2. Infrardeča slika (10,8 μm) oblačnosti za celotno vidno polje satelita METOSAT-9
(levo) ter njen izsek za območje Evrope in severne Afrike (desno) dne 7. 2. 2007 ob 12:00 UTC
(vir: www.eumetsat.int).

na zemeljskem površju ter programske opreme
za krmiljenje satelitov in prenos ter obdelavo
podatkov. Poleg geostacionarnih satelitov
EUMETSAT upravlja tudi polarnoorbitalni
satelit (METOP-A), ki je bil razvit s pomočjo
ESA. METOP-A kroži okrog Zemlje čez
pole na višini 850 kilometrov nad površjem.
Orbito zamika tako, da nad posameznim
delom zemeljske oble, tudi nad Slovenijo,
opravi meritve dvakrat na dan približno ob
istem času. Poleg ploskovnih meritev, kakršne
so na razpolago s satelitov METEOSAT,
inštrumenti na METOP-A omogočajo
tudi meritve podatkov o stanju ozračja in
onesnaženju v njem glede na nadmorsko
višino. Ker se bo v prihodnje nadaljeval razvoj
polarnoorbitalnih satelitov EUMETSAT,
se s polnopravnim članstvom v organizaciji
odpirajo možnosti za sodelovanje slovenskega
gospodarstva tudi na tem področju.

Članstvo Državne meteorološke
službe Republike Slovenije v
EUMETNET
Poleg vstopa v EUMETSAT, ki je zagotovo
pomemben mejnik v razvoju in delovanju
Državne meteorološke službe v Sloveniji, smo
leta 2007 podpisali tudi sporazum o vključitvi v
Združenje evropskih državnih meteoroloških
služb (EUMETNET). EUMETNET je
bil ustanovljen z namenom vzpostaviti in
izvajati različne programe, ki bodo prispevali
k skupnemu razvoju meteorologije na
območju Evrope in v posameznih državah
članicah. Področja meteorologije, ki jih
EUMETNET s svojimi programi pokriva,
so meteorološka opazovanja in meritve,
arhiviranje, posredovanje in obdelava
pridobljenih podatkov, osnovni produkti
za pripravo napovedi vremena, razvoj,
raziskave ter izobraževanje in nepridobitna
pomoč državnim meteorološkim službam
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nečlanic. EUMETNET želi svojim članicam
zagotavljati vrhunsko znanje s področja
proučevanja vremena, podnebja, okolja
in nanje vezanih dejavnosti, tehnično
pomoč njihovim raziskovalcem ter visoko
kakovostne podatke in produkte.
Danes je v EUMETNET združenih 24
državnih meteoroloških služb iz Avstrije,
Belgije, Cipra, Danske, Grčije, Estonije,
Finske, Francije, Hrvaške, Irske, Islandije,
Italije, Latvije, Luksemburga, Madžarske,
Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske,
Španije, Švedske, Švice in Velike Britanije,
decembra 2007 pa se jim je pridružila tudi
Državna meteorološka služba Slovenije.
V novembru 2007 je minister za okolje
in prostor Janez Podobnik na predlog

Urada za meteorologijo predložil vladi
pobudo o vstopu v EUMETNET. Hkrati
je Državna meteorološka služba vložila
prošnjo sekretariatu EUMETNET za
vstop v združenje. Pobudo o vstopu v
EUMETNET je slovenska vlada podprla 11.
decembra 2007. Na začetku 32. zasedanja
sveta EUMETNET, ki je potekalo 12.
decembra 2007 v Readingu v Angliji na
sedežu Evropskega centra za srednjeročno
napoved vremena (ECMWF), so direktorji
vseh takratnih 23 članic soglasno odobrili
našo prošnjo. Sledil je podpis pristopne
listine, ki jo je v imenu državne meteorološke
službe podpisal dr. Klemen Bergant, direktor
Urada za meteorologijo in stalni predstavnik
Slovenije pri WMO (slika 3). 1. januarja
2008 smo tako tudi uradno postali člani
EUMETNET.

Slika 3. Podpis pristopne listine k EUMETNET 12. decembra 2007 v prostorih ECMWF v Readingu
(od leve proti desni): Jean-Pierre Chalon (koordinator EUMETNET), Klemen Bergant (direktor Urada
za meteorologijo, ARSO), Fritz Neuwirth (predsednik sveta EUMETNET ter direktor avstrijskega
Osrednjega zavoda za meteorologijo in geodinamiko, ZAMG), Frits Brouwer (podpredsednik sveta
EUMETNET in direktor Kraljevega nizozemskega inštituta za meteorologijo, KNMI).
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Danes EUMETNET deluje kot zveza
državnih meteoroloških služb in ni pravna
oseba. Zato posamezne programe, ki delujejo
pod okriljem EUMETNET, v njenem imenu
upravljajo izbrane države članice. V letu
2008 je predviden prehod EUMETNET
v organizacijsko obliko gospodarskega
združenja, ki bo pravna oseba, ustanovljena
po belgijskem pravu, njen sedež pa bo v
Bruslju. Prehod v tako organizacijsko obliko,
ki bi poenostavila upravljanje programov
in sodelovanje v njih, je bil predviden že
za začetek leta 2008, vendar je bil zaradi
potrebe po dodatni proučitvi nekaterih
organizacijskih in finančnih vidikov
prestavljen za pol leta.
Sodelovanje v programih EUMETNET pa
ni omogočeno le članicam, temveč lahko
svet EUMETNET odobri sodelovanje

v posameznih programih tudi državam
nečlanicam. Tako je Državna meteorološka
služba Slovenije že pred formalnim vstopom
od leta 1999 sodelovala v programu OPERA,
ki skrbi za izmenjavo radarskih podatkov
in pripravo ter uporabo sestavljene slike
meteoroloških radarjev za širša območja.
Tako sliko za območje osrednje Evrope
koristno uporabljamo tudi na ARSO (slika 4).
Podoben primer je program EMMA/
MeteoAlarm, ki skrbi za enotno opozarjanje
pred nevarnimi vremenskimi dogodki na
območju držav članic. Sodelovanje v tem
programu nam je svet EUMETNET odobril
septembra 2007. Z vstopom v EUMETNET
smo obvezani sodelovati v programu
EUCOS, ki pokriva opazovanja in meritve na
območju Atlantika z namenom pridobivanja
kakovostnih vhodnih podatkov za numerične
modele napovedovanja vremena. Program

Slika 4. Sestavljena radarska slika padavin za osrednjo Evropo z dne 19. februarja 2007, ko je v Sloveniji
močno snežilo. Agencija RS za okolje pripravlja take slike na podlagi podatkov, ki se izmenjujejo med
državnimi meteorološkimi službami v okviru projekta OPERA EUMETNET.
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EUCOS je z dosedanjimi dejavnostmi
močno prispeval k izboljšanju napovedi
vremena na celotnem območju Evrope, s
tem pa tudi k zanesljivejšemu opozarjanju
pred nevarnimi vremenskimi dogodki. Prav
tako smo obvezani prispevati sredstva za
vzdrževanje sekretariata EUMETNET, ki
skrbi za tekoče poslovanje združenja. Poleg
navedenih treh programov in podpore
sekretariatu smo se leta 2008 vključili tudi v
izbirne programe EUMETRep, C-SRNWP
in ECSN. Program EUMETRep skrbi
za predstavljanje interesov EUMETNET
institucijam Evropske skupnosti, pri čemer
sodeluje s predstavniki WMO, EUMETSAT
in Evropskega centra za srednjeročne
napovedi vremena (ECMWF). Program
SRNWP pokriva sodelovanje držav članic na
področju numeričnega modeliranja vremena,
program ECSN pa sodelovanje na področju
pridobivanja, izmenjave in analize podatkov
o podnebju.
Z vstopom v EUMETNET in sodelovanjem
v izbranih programih nam je omogočeno
operativno pridobivanje podatkov ter
izmenjava znanj in orodij, ki so pomembni
za napredek meteorologije v Sloveniji
in zagotavljajo njeno primerljivost z
meteorološkimi službami drugih razvitih
zahodnih držav.

Načrti za prihodnost
Ker iz mednarodnih sodelovanj želimo
iztržiti čim več, sta v letošnjem letu pred
nami dva nova izziva z vidika včlanitve v
mednarodne organizacije in združenja.

V letu 2008 načrtujemo pristop h
Gospodarskemu združenju Državnih
mete oroloških služb e vropskeg a
gospodarskega območja (ECOMET ).
Osnovni namen tega združenja je zagotoviti
brezplačno in neomejeno izmenjavo
meteoroloških informacij med državnimi
meteorološkimi službami v Evropi za njihovo
operativno uporabo glede na smernice WMO.
Prav tako je ECOMET-ov namen zagotoviti
široko dostopnost osnovnih meteoroloških
podatkov in produktov za pridobitne
namene. Smernice ECOMET nam bodo
ob upoštevanju domače zakonodaje o
meteorološki dejavnosti in posredovanju
informacij javnega značaja v veliko pomoč
pri pripravi ustreznega pristopa Državne
meteorološke službe k zagotavljanju in
posredovanju meteoroloških informacij
zainteresirani javnosti in uporabnikom.
Do konca leta 2008 lahko tudi pričakujemo,
da bodo sedanje države članice ECMWF
ratificirale spremembo konvencije o
ustanovitvi, kar bo omogočilo pristop
novih polnopravnih članic. Tako bo odprta
pot k pristopu tudi Sloveniji, ki z ECMWF
kot pridružena članica sodeluje že od
leta 1997. Ker bo postopek za včlanitev
v ECMWF podobno zahteven kakor v
primeru EUMETSAT, lahko pričakujemo
dejansko včlanitev v to vodilno organizacijo
na področju numeričnega modeliranja
vremena v globalni skali šele proti koncu leta
2009. Članstvo v tej organizaciji nam prinaša
dostop do orodij in produktov, ki jih pri
svojem operativnem delu stalno uporabljajo
sodelavci Urada za meteorologijo, prav tako
pa rezultate globalnega modela ECMWF
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uporabljamo kot robne pogoje za numerično
modeliranje vremena z modelom ALADIN.
Prehod iz sodelujoče države v polnopravno
članstvo bo Sloveniji omogočil sodelovanje
pri pomembnih strateških odločitvah
ECMWF.
S članstvom v ECOMET ter predvsem
ECMWF bo tako sklenjen krog sodelovanja
Slovenije v pomembnih mednarodnih
meteoroloških organizacijah in združenjih.
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Mednarodni sistem za napovedovanje
pretoka reke Mure
Janez Polajnar, Mojca Sušnik, Nejc Pogačnik
Povzetek
Z vstopom Slovenije v Evropsko skupnost
so se odprle nove možnosti povezovanja
držav s skupnimi porečji in vzpostavitev
najsodobnejših tehničnih rešitev za napovedovanje pretoka rek, tako pa izboljšanje
poplavne varnosti. Nacionalna hidrološka
prognostična služba Agencije RS za okolje
je z letom 2006 stopila na pot operativnega
meddržavnega napovedovanja vodnatosti rek
s konceptualnim hidrološkim prognostičnim
orodjem.
Čezmejni sistem za napovedovanje pretoka
na Muri je bil izdelan pod okriljem EUprograma INTERREG IIIB CADSES
– projekt „Flussraumagenda Alpenraum“.
Porečje Mure obsega območja štirih držav:
Avstrije (10 000 km2), Slovenije (1400 km2),
Madžarske (1900 km2) in Hrvaške (500 km2).
V komisiji za Muro je bil sprejet dogovor
o sodelovanju Slovenije in Avstrije. Sistem
je zasnovan za vse štiri države tako, da se
mu Hrvaška in Madžarska lahko pridružita
pozneje. Največji izziv pri tem projektu je bila
gradnja skupnega prognostičnega sistema
za napovedovanje pretoka za vse štiri oz.
dve sodelujoči državi. Pri tem je bilo treba
vzpostaviti prenos podatkov, hidrološko
in hidravlično modeliranje ter objavo
rezultatov v realnem času, kar temelji na
enostavnem in hitrem operativnem sistemu.
Pomemben poudarek pri zgraditvi sistema je
bilo zanesljivo zagotavljanje čimnatančnejših

rezultatov prognoz pretoka. Upoštevan je bil
model taljenja snega v Alpah, modeliranje
poplavnih površin na jugu Avstrije in
modeliranje delovanja hidroelektrarn vzdolž
Mure v Avstriji.
Sistem deluje samodejno v mednarodnem
centru za napovedovanje pretoka v Gradcu.
Tu se samodejno zbirajo potrebni podatki
v realnem času in meteorološke napovedi,
ki se nato oblikujejo v primeren zapis za
modeliranje. Poleg mednarodnega sta
oblikovana še nacionalna centra v Ljubljani
(na Agenciji RS za okolje) in v Gradcu, ki
sta prvemu v delovanju povsem enakovredna
in omogočata vpogled v njegovo delovanje.
Ko se vsako uro izvede simulacija na mednarodni ravni, se rezultati le-te hkrati prenesejo
v nacionalne centre in objavijo na interni
internetni strani. Pri tem oba nacionalna
sistema omogočata prognostičnim službam
podrobni pregled rezultatov in po potrebi
simuliranje lastnih scenarijev.
Takšna tehnološka rešitev zagotavlja kar
najboljšo sinhronizacijo zbiranja podatkov,
njihovo obdelavo in predstavitev v realnem
času v vseh treh enotah mednarodnega sistema.
Izbrani organizacijski načrt je pripomogel
k napredku pri izmenjavi informacij med
Slovenijo in Avstrijo, pri čemer moramo
upoštevati model kot eno od podlag za
upravljanje poplav in morebitne škode. Nova
komunikacija, združena s samodejnim in
kontinuiranim modeliranjem, pa tudi z objavo
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rezultatov na internetu, daje nove možnosti
predvsem pri preprečevanju posledic poplav
in boljšem obveščanju javnosti.
Zaradi učinkovitosti in dobrih operativnih
rezultatov prognostičnega sistema na Muri
bomo v državni hidrološki prognostični
službi v letu 2009 vzpostavili tak sistem v
porečju Save, leta 2010 pa še Soče.

Programska oprema
Hidrološki model NAM
Programski paket MIKE 11 (DHI – Water
& Enviroment, 2005) lahko vključuje več
hidroloških modelov. Za osnovani sistem
je bil kot najprimernejši izbran hidrološki
model NAM. To je konceptualni model,
primeren za kontinuirano modeliranje.
Hidrološki krog je v modelu opisan kot
koncept medsebojno povezanih posod z
vodo, pri čemer so zakonitosti prehajanja
vode med njimi opredeljene s fizikalnimi
parametri modelnega območja. Zaradi
zveznega določanja vlage v tleh lahko
model opredelimo tudi kot kontinuirani
model. Uporabljamo ga lahko neodvisno ali
v kombinaciji z več podporečji, pri čemer eno
ali več podporečij ustvarja lateralni dotok v
rečni mreži.
Za hidrološki model NAM potrebujemo
podatke o padavinah, potencialni evapotranspiraciji in temperaturi zraka, kar je
predvsem pomembno pri modeliranju
taljenja snega. Najpomembnejši rezultat
izračunov hidrološkega modela je odtok
vode iz obravnavanega porečja, pri čemer si

lahko pridobimo še druge podatke, kakršna
je količina vode v tleh ali hitrost napajanja
podtalnice. Hidrološkemu modelu NAM
je dodana komponenta taljenja snega.
Mogoča sta dva načina izračuna taljenja
– uporabimo lahko povprečen izračun
celotnega porečja ali se odločimo za višinske
pasove, ki jim določimo temperaturo,
padavine in parametre taljenja snega glede
na višinski pas, s katerimi lahko izračunamo
prispevek taljenja k celotnemu odtoku iz
porečja. Za sistem na Muri je bil uporabljen
drugi način.
Hidrološkemu modelu NAM je dodan zelo
pomemben avtokalibracijski modul, s katerim
lahko kalibriramo devet najpomembnejših
modelnih parametrov. Avtokalibracijsko
orodje temelji na simultani optimizaciji štirih
različnih ciljev: vodne bilance, hidrograma,
maksimalnih in minimalnih pretokov. Za
dosego ustrezne kalibracije vseh devetih
parametrov zadošča 1000–2000 simulacij,
kar zagotavlja grobo umerjenost.
Hidravlični model MIKE 11
Hidravlični model v obstoječem sistemu
je temelj za napovedovanje pretoka na
vodomernih postajah in za pregled razvoja
visokovodnih dogodkov na Muri. Dotok
vode v rečno mrežo zagotovimo z izračuni
v hidrološkem modelu, propagacijo po rečni
mreži pa nato simuliramo in analiziramo
s hidravličnim modelom MIKE 11.
MIKE 11 je enodimenzionalni hidravlični
model, namenjen študijam in analizam
toka s prosto gladino. To so lahko analize
posameznih rečnih odsekov, vpliva hidro-
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tehničnih zgradb, napovedovanje visokih
voda, načrtovanje namakalnih sistemov in
vodenje namakanja itd.
Model temelji na Saint-Veintovih enačbah
(DHI – Water and Enviroment, 2005), ki se
rešujejo z uporabo algoritma Double Sweep.
Obdelujemo lahko posamezne rečne odseke ali
celotno rečno mrežo. Računska mreža izmenjaje
izračunava Q (pretok) in vodostaj (H). Na vseh
prečnih prerezih je viden vodostaj, medtem
ko so izračuni pretokov podani v točki med
posameznima prečnima prerezoma in na
hidrotehničnih objektih.
Samodejni kontrolni sistem
MIKE FLOOD WATCH
MIKE FLOOD WATCH je moderen
samodejni kontrolni sistem, ki združuje
naloge upravljanja podatkov, vodenja
prognostičnih modelov in predstavitve

rezultatov. Sistem je popolnoma vključen
v grafično okolje programskega paketa ESRI
ArcGIS 9, kjer kot svojevrstna razširitev
izrablja najnovejše tehnologije GIS s hitrimi
metodami prikaza in obdelave geografskih
podatkov.
V sistem lahko vključimo meteorološko
napoved, slike meteoroloških radarjev
in podatke s samodejnih postaj. Nadzor
nad kakovostjo samodejnih podatkov
je zagotovljen po merilih, ki veljajo pri
zbiranju podatkov za posamezne projektne
partnerje. Kontrolirani podatki se nato
shranjujejo v mednarodni podatkovni zbirki,
po kateri pripravljena programska orodja
izdelajo časovne nize vhodnih podatkov za
matematične modele. Takšna samodejna
priprava vhodnih podatkov zagotavlja
natančnost in večjo zanesljivost, tudi pri
napovedanih rezultatih, saj lahko izključimo
možnost človeške napake.

Slika 1. Zgradba samodejnega kontrolnega sistema MIKE FLOOD WATCH.
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Snovalci so poskušali v sistemu zagotoviti
odprto in prožno okolje, v katero bi se lahko
vgradilo veliko matematičnih modelov. Sistem
lahko tem modelom zagotovi predvsem
dobro grafično okolje. Vključiti je mogoče
meteorološke, hidrološke, hidravlične in
advekcijsko-disperzivne modele, modele za
kakovost vode itd.
Sistem lahko opravlja zelo različne naloge.
Zbira lahko podatke s samodejnih postaj,
kliče postaje pod vnaprej določenimi pogoji,
poskrbi za zagon prognostičnih modelov,
nato pa o rezultatih obvesti predvidene strokovne službe ter zainteresirano strokovno in
laično javnost. Proces je prikazan na sliki 1.
Pooblaščeni upravljavci sistema po potrebi
natančneje obdelajo posamezne situacije,
tako pa zagotovijo ustrezno nadaljnje obveščanje in izdajanje potrebnih opozoril.
V sistemu lahko uvedemo omejitve glede na
ravni njegovega delovanja. Tako zagotovimo
upravljanje ustrezno usposobljenemu osebju
in izkušenim strokovnjakom, obenem pa
širšo dostopnost občasnim uporabnikom.

Razvoj mednarodne rešitve
Cilj zastavljenega projekta je bila vzpostavitev
sistema za napovedovanje visokih voda na Muri
za Avstrijo in Slovenijo. Delež porečja Mure
je veliko večji v Avstriji (10 000 km2) kakor
v Sloveniji (1400 km2). Glede na geografske
značilnosti je razvoj visokovodnega dogodka
odvisen predvsem od razmer v Avstriji, pri
čemer si tveganje posledic poplav delijo vse
države na območju porečja Mure. Pomembno je
poudariti, da kakovost napovedi ni odvisna od
podatkov, pridobljenih iz Slovenije, Slovenija
pa je odvisna od kakovostnih podatkov
in meteoroloških napovedi iz Avstrije. Ta
dejstva nakazujejo obliko skupne rešitve in
njene tehnične izvedbe. Za izoblikovanje
skupne rešitve je bilo zelo pomembno
dobro sodelovanje vseh predstavnikov držav
v komisiji za Muro. Tako se je prek številnih
pogovorov izoblikovala rešitev o postavitvi
dveh nacionalnih centrov: prvega v Gradcu
(Avstrija) in drugega v Ljubljani (Slovenija).
Oba nacionalna centra delujeta vzporedno
z mednarodnim prognostičnim centrom
v Gradcu.

Slika 2. Prikaz komunikacijske zgradbe mednarodnega visokovodnega prognostičnega sistema.
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V mednarodnem prognostičnem centru
sistem deluje samodejno z osveževanjem
napovedi vsako uro. Modela v njem delujeta
v realnem času, zato so potrebni takojšnji
podatki o padavinah, temperaturi zraka,
vodostaju ter 48-urna napoved ALADIN
o padavinah in temperaturi. Potrebne podatke
zagotovi vsaka država za svoj del ozemlja.
Shematični prikaz delovanja treh medsebojno
povezanih centrov je podan na sliki 2.

Zgraditev sistema
Kalibracija modelov NAM in MIKE 11
Območje obdelave je bilo razdeljeno na
40 podporečij v Avstriji in 12 v Sloveniji
(Hidrološki letopis Slovenije, 2000,
Površinski vodotoki, 1998, in Vodna bilanca

Slovenije, 1998). Umerjanje hidrološkega
modela je bilo osnovano na 18 hidrometričnih
zaledjih (podporečja) od 1. 9. 1998 do
31. 12. 2002 (sliki 3 in 4). Na preostala
podporečja so bili parametri le preneseni.
Za obdobje umerjanja so bili uporabljeni
podatki z vseh razpoložljivih hidroloških
in meteoroloških postaj: 30 vodomernih
postaj, 80 padavinskih in temperaturnih
postaj. Poleti 2005 je prišlo do pomembnega
visokovodnega položaja, ki je omogočil
dodatno umerjanje izbranih parametrov
z uporabo podatkov le s samodejnih postaj
(18 vodomernih postaj ter 45 padavinskih
in temperaturnih postaj). Pri tem je bila
v Sloveniji na razpolago le ena samodejna
vodomerna postaja ter dve padavinski
in temperaturni postaji. Za podrobnejšo
obdelavo slovenskega porečja Mure bi

Slika 3. Primer umerjanja hidrološkega modela NAM na enem izmed 18 hidrometričnih podporečij
(Gestuethof ). Zgornji graf prikazuje simulirani in dejanski odtok. Spodnji graf pa primerja skupno
količino dejansko odtečene in simulirano odtečene količine vode.
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Slika 4. Primer umerjanja hidravličnega modela MIKE 11 med poplavami avgusta 2005 na štirih
vodomernih postajah na Muri.

bilo treba postaviti dodatne postaje, kar bi
povečalo zanesljivost in natančnost napovedi
na manjših podporečjih v Sloveniji.
Dejanska rečna mreža je bila za potrebe
modela zelo poenostavljena. Hidravlična
zasnova je bila na Muri in njenih glavnih
pritokih (Mürz, Kainach, Lafniz, Sulm,
Ščavnica in Ledava). Celotna dolžina shematične zasnove rečne mreže ima okrog
900 km, vanjo pa je bilo vključenih 1000
prečnih prerezov. Dodatno je bilo v sistem
vključenih še devet hidroelektrarn.

in jih odlaga na mednarodni strežnik, tam
pa jih mednarodni sistem združi in izdela
simulacijo za celotno porečje Mure. Izračuni in
združeni vhodni podatki se nato prenesejo na
nacionalne centre, kjer se nato lahko izdelajo
nove spremembe in simulacije glede na
trenutne potrebe. Tako imamo strokovnjaki
v Gradcu – Amt der Steiermärkischen
Landesregierung, in v Ljubljani – Agencija
Republike Slovenije za okolje, Oddelek za
hidrološko prognozo, možnost dopolniti
informacije, ki jih zagotovi samodejni
mednarodni center.

Zgraditev mednarodnega samodejnega
prognostičnega centra

Izdelava spletne strani za predstavitev
rezultatov

Cilj projekta je bila vzpostavitev skupnega
centra za napovedovanje visokega pretoka
Mure za Avstrijo in Slovenijo. Izzivi so nas
čakali predvsem pri združevanju pridobljenih
podatkov iz obeh nacionalnih hidrometričnih
mrež, ki so nato združeni dostopni obema
nacionalnima centroma. Vendar imata ta dva
še druge možnosti in naloge. V nacionalnih
centrih sistem pobira potrebne podatke

Spletna stran je pripravljena v treh jezikih
– slovenščini, nemščini in angleščini. Na
njej so predstavljeni rezultati zadnjega
izračuna mednarodnega prognostičnega
centra. Naslovna stran prikazuje rečno
mrežo z vodomernimi postajami, legendo
z opozorilnimi vrednostmi in zapisom zadnje
izvedbe izračuna. Rečna mreža je dinamični
prikaz trenutnega stanja vodotokov, kakor je
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Slika 5. Status rečne mreže in primer grafa vodostaja in pretoka na vodomerni postaji Mura – Gornja
Radgona.

to prikazano na sliki 5. Barva odsekov rečne
mreže in točkovno označenih vodomernih
postaj se spreminja glede na preseganje
nekaterih opozorilnih vrednosti. Če bi
npr. pretok na nekem odseku presegel rumeno opozorilno vrednost, se bosta vodomerni postaji in odsek rečne mreže med
njima obarvali rumeno. Spreminjanje opozorilnih barv na rečni mreži nam omogoča
hitro presojo stanja in razvoja dogodkov
v porečju.
Če kliknemo na označene vodomerne
postaje z zemljevida, se nam prikaže novo
okno, kjer sta grafično prikazana vodostaj
in pretok. Kot primer si lahko ogledamo
grafa na sliki 6 za postajo Mura – Gornja
Radgona. Graf prikazuje stanje za 48 ur
nazaj in naprej. Če želimo, lahko pregledamo
tudi stanje pretokov čez 1 uro, 2 uri, 6 ur in
12 ur itd. Tako si lahko nazorno ogledamo
gibanje poplavnega vala v prostoru in
času. Natančnejše podatke o vodostaju in
pretokih na vodomernih postajah si lahko

ogledamo v skupni preglednici. Spletna stran
nam omogoča še prikaz napovedi padavin
ALADIN iz Slovenije in Avstrije. Prikaz je
animiran in lahko vidimo stanje padavin za
24 ur vnaprej.
Na spletu so predstavljeni samo rezultati
samodejnega mednarodnega sistema iz
Gradca. Treba je poudariti, da urne rezultate
in njihovo objavo omogoča samodejno
delovanje. Kljub temu se pri delovanju
sistema lahko pojavijo napake, a se lahko
preprečijo z njegovim rednim spremljanjem
in vzdrževanjem.

Tabelarični pregled napovedanih
vrednosti na vodomernih postajah
Uporabimo lahko tudi pregled napovedanih
pretokov v preglednici za vse vodomerne
postaje v porečju posamezne države. Prikaz
temelji na enaki idejni zasnovi kakor
prikaz statusa rečne mreže. Opredeljene
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Slika 6. Tabelarični prikaz napovedanih vrednosti v slovenščini za avstrijske vodomerne postaje.

so posamezne opozorilne vrednosti in, če
napovedani pretok v nekem koraku preseže
določeno opozorilno vrednost, se celica
obarva z opozorilno barvo.
V prvem stolpcu preglednice so zapisane
vse vodomerne postaje s svojo oznako (ID)
in imenom. Naslednji štirje stolpci nam
pokažejo določene opozorilne vrednosti,
sledi napoved za +1, +2, +3, +6, +12, +24,
+36 in +48 ur. V zadnjih dveh stolpcih
je zapisan največji pretok in čas nastanka.
Predvsem zadnji podatek je lahko izrednega
pomena pri spremljanju in zaščiti pred
poplavami.

Zaključek
Samodejni mednarodni sistem za napovedovanje pretoka na Muri je projekt evropskih
načel in idej. Reko in vodo v njej ne zanimajo
naše meje, naše potrebe in želje. Porečje

Mure se razteza čez štiri države in njeno pot
moramo obravnavati kot celoto.
Projekt pooseblja uspešno in tvorno mednarodno sodelovanje v komisiji za Muro.
Finančna podpora Evropske skupnosti pa
je omogočila izdelavo projekta za varovanje
pred poplavami. Tako je bil storjen velik
korak naprej v skladu z evropsko direktivo,
v kateri je močno poudarjeno celovito
ravnaje z vodami na porečjih in povodjih.
Zgrajena struktura omogoča razširitev
glede modeliranja kakovosti voda, prenosa
sedimentov in erozije z možnostjo razširitve
in napovedovanja malih pretokov med
hidrološkimi sušami.
Sedanja rešitev sistema nam omogoča
samodejno zbiranje podatkov in izdelavo
prognostičnih simulacij na mednarodni ravni,
te pa lahko nato dodatno, glede na potrebe,
obdelamo v nacionalnih prognostičnih
službah.
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Takšna tehnična rešitev hidrološki prognostični službi omogoča popolno sinhronizacijo podatkov s samodejnih postaj,
predobdelavo in analizo podatkov ter napoved
pretoka Mure in pritokov za 48 ur vnaprej.
Tako se je močno izboljšala operativna
zmožnost napovedovanja hidroloških
razmer, izmenjava informacij, medsebojna
komunikacija in predvsem pregled nad
stanjem voda na celotnem porečju Mure
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Celostna, sistemska rešitev združevanja
trenutnih podatkov z meteorološkimi napovedmi v simulacijo rečnih odtokov na
Muri se je v dosedanji dveletni operativni
praksi izkazala za tako uspešno, da jo bomo
v prihodnjih letih vzpostavili tudi na drugih
slovenskih porečjih. V sklopu projekta
Nadgradnja sistema za spremljanje in
analiziranje stanja vodnega okolja jo bomo
v državni hidrološki prognostični službi v
letu 2009 uvedli za porečje Save, leta 2010
pa še Soče.
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Zagotavljanje kakovosti podatkov
Agencije RS za okolje

Majda Tomažič Spiller, Janja Turšič, Drago Groselj
V okviru Agencije Republike Slovenije za
okolje Urad za hidrologijo in stanje okolja
upravlja državno mrežo postaj meteorološkega,
hidrološkega, radiološkega monitoringa,
monitoringa stanja okolja (kakovost zraka
in voda) in meteorološkega monitoringa na
letališčih. Vse to se izvaja na 1040 merilnih
mestih po vsej Sloveniji, na katerih je okrog
3800 merilnih naprav 191 proizvajalcev, s
katerimi merimo 72 različnih veličin – od
klasičnih meteoroloških (temperatura in
relativna vlaga zraka, globalno in difuzno
sončno obsevanje, zračni tlak, padavine,
hitrost in smer vetra itd.), hidroloških
(vodostaj in temperatura površinske vode
in podtalnice) in ekoloških (kakovost voda:
prevodnost, pH, raztopljeni kisik; kakovost
zraka: ozon, dušikovi oksidi, žveplov dioksid,
delci PM10, PM2,5 itd.) do posebnih
parametrov letališč (meteorološka vidnost in
višina baze oblakov) in ionizirajočega sevanja
(sevanje gama).
Strateška usmeritev ARSO je kakovost
izmerjenih podatkov, kajti če so nekakovostni,
so predvsem zavajajoči in, kar je pomembnejše,
v nekaterih primerih tudi izredno nevarni
– nekakovostni ali nepravilni podatki o
zračnem tlaku ali vidnosti bistveno vplivajo
na varnost v letalskem prometu. Vsi slabi
podatki seveda nimajo tako skrajnih posledic.
Osnovno načelo, ki se ga poskušamo držati
pri zagotavljanju podatkov iz merilnih
mrež, je: bolje, da podatka ni, kakor
da je nekakovosten. S kakovostnim in
sistematičnim spremljanjem stanja okolja

po drugi strani tudi zmanjšujemo izpad
podatkov z merilnih mest.
Osnovni cilj pri uvajanju sistema kakovosti
v spremljanje stanja okolja je doseči visoko
kakovost merjenih veličin in kar največji
izplen izmerjenih podatkov. Zagotavljanje
kakovosti na merilnih mrežah ARSO sloni
na treh stebrih:
1. steber: organizacija in dokumentiranje
sistema kakovosti (Pravilnik o zagotavljanju kakovosti podatkov z merilnih mrež
(pravilnik), spremljevalni dokumenti,
tehniška navodila, referenčni dokumenti,
delovne naloge ipd.);
2. steber: zahteve o kakovosti podatkov,
izvajanje meritev in delo s podatki
– zbirka podatkov s spremljevalnimi
preglednicami in aplikacijami; zbiranje
in kontrola rezultatov meritev;
3. steber: načrtovanje, vzdrževanje, umerjanje in druge dejavnosti, podprte s spremljevalnimi aplikacijami za zagotavljanje
kakovosti meritev.
Sistem kakovosti obsega ukrepe, ki se sistematično izvajajo:
 Izvajanje merilnih postopkov v skladu
z zakonodajo, standardi, predpisi in
priporočili. Upoštevajo se predvsem
področni Zakon o varstvu okolja ter
Zakona o meroslovju in akreditaciji.
Predpisi in priporočila na mednarodni ravni
so tisti, ki izhajajo iz ratificiranih konvencij
in članstva Slovenije v mednarodnih
organizacijah, ki se navezujejo na dejavnost
spremljanja stanja okolja.
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 Preventivno vzdrževanje opreme:
postopki se nanašajo na preverjanje
delovanja samodejnih merilnih sistemov
v rednih časovnih presledkih. To pa
poleg merilne vključuje računalniško in
komunikacijsko opremo za zajemanje in
prenos podatkov.
 Učinkovito servisiranje opreme pri
odpovedi ali napakah v delovanju.
 Redne kontrole merilnih podatkov:
podatki, pridobljeni s samodejno
merilno mrežo, se preverjajo s samodejnimi kontrolnimi postopki po
strokovno določenih algoritmih in
merilih. Samodejne kontrole se izvajajo
dvonivojsko: na samem merilnem mestu
in pred vpisom v relacijske podatkovne
zbirke.
 Redne kalibracije merilne opreme:
ARSO zagotavlja redne kalibracije
merilnih instrumentov v lastnem akreditiranem Umerjevalnem laboratoriju.
 Informacijski sistem merilnih mrež o
statusu opreme in kakovosti podatkov.
Sistem izmenjave informacij omogoča
službi za vzdrževanje in uporabnikom
podatkov v različnih organizacijskih
enotah sprotno in korektno obveščanje
o trenutnem stanju na merilni mreži in
kakovosti podatkov.
 Upoštevanje elementov zagotavljanja
kakovosti med projektiranjem in
vzpostavljanjem merilne mreže in
posameznih merilnih postaj.
Vse naštete dejavnosti kot celovit sistem
zagotavljajo kakovost spremljanja stanja
okolja. Pri delu s posameznimi samodejnimi
merilnimi postajami, ki so v skladu z neka-

terimi konvencijami vključene v mednarodne mreže, izvajamo še nekatere posebne
postopke za zagotavljanje kakovosti, ki se za
te postaje zahtevajo.
Z vpeljavo sistema kakovosti ISO 9001,
akreditiranima Kemijsko analitskim
laboratorijem in Umerjevalnim laboratorijem
ter sprejetjem internega Pravilnika o zagotavljanju kakovosti podatkov z merilnih mrež
ARSO maja leta 2003 smo postavili okvir za
dejansko zagotavljanje kakovosti teh mrež.

Informacijski sistem
merilnih mrež
Pravilnik je bil podlaga za razvoj informacijskega sistema merilnih mrež (ISMM).
V začetku je bil poudarek na vodenju
kalibracijskih certifikatov za posamezne
merilnike. Kmalu pa se je izkazalo, da je
tak sistem primeren za upravljanje celotne
merilne mreže (vodenje merilnih mest,
izdelovalcev naprav, tipov naprav, posameznih
merjenih parametrov itn.). Ko smo imeli vse
glavne elemente merilne mreže, smo začeli
povezovati informacijski sistem z njenim
vzdrževanjem. Tako je nastal del ISMM, ki
smo ga poimenovali obratovalni dogodki.
Obratovalni dogodek je tisti, ki je pomemben
za delovanje merilne mreže in je zapisan v
temu namenjeni preglednici. Na eni strani so
to vpisi kontrolorjev o morebitnih napakah
delovanja merilnih naprav, na drugi pa vpisi
vzdrževalcev, ki skrbijo za odpravo napak
na mreži. Tako je ISMM z obratovalnimi
dogodki (OD ISMM) postal vezni člen med
uporabniki podatkov in vzdrževalci.
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Slika 1. Shematski prikaz informacijskega sistema merilnih mrež Agencije RS za okolje.

Slika 2. Podatkovni model ISMM.

Vse te podatke o postajah, njihovih lokacijah,
opremi na postajah in izmerjene podatke
zapisujemo v Oraclovo relacijsko zbirko.
Shema sistema je predstavljena na sliki 1.
Poenostavljeni podatkovni model, ki je
osnova sistema, je prikazan na sliki 2.

Število naprav, ki jih je treba kalibrirati po
posameznem monitoringu, je prikazano na
sliki 3. Naprave ločimo na merilne, s katerih
dejansko dobimo izmerjene vrednosti, in
naprave, na katere so priklopljene merilne
naprave in ki jih zato imenujemo nadrejene
(npr. samodejne postaje).
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Slika 3. Število naprav za kalibracijo.

Slika 4. Število vpisanih novih naprav v ISMM po letih.

Število vpisanih novih naprav v ISMM
po letih (vključno z januarjem 2008) je
prikazano na sliki 4.

Umerjevalni laboratorij
Umerjevalni laboratorij je pomemben del
podpore spremljanju okoljskih pojavov. Skrbi
za redne in kakovostne kalibracije različnih
merilnih instrumentov vseh merilnih mrež.

To so merilniki temperature, relativne vlažnosti zraka, zračnega tlaka, sončevega obsevanja, vodostaja in onesnaževalcev ozračja
(ozon, žveplov dioksid, dušikovi oksidi,
ogljikov monoksid itd.). Akreditirani
laboratorij izvaja svojo dejavnost po načelih
standarda SIST EN ISO/IEC 17025
s strokovno usposobljenim osebjem na
ustrezni strokovni ravni in ob uporabi
ustrezne opreme.
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Razvoj Umerjevalnega laboratorija
Umerjevalni laboratorij ARSO je bil
ustanovljen po osamosvojitvi Slovenije. V
letu 1997 je pristopil k akreditacijskemu
postopku v skladu s takratnim mednarodnim
in privzetim slovenskim standardom SIST/
EN 45001. Za pridobitev akreditacije je
treba vzpostaviti celovit sistem zagotavljanja
kakovosti. Podeljena akreditacija je uradno
priznanje o usposobljenosti laboratorija za
izvajanje kalibracij.
Dosedanji razvoj Umerjevalnega laboratorija
ARSO lahko predstavimo z nekaj ključnimi
dogodki oziroma prelomnicami:
 V aprilu 1999 je bil uspešno končan
akreditacijski postopek Umerjevalnega
laboratorija ARSO za področje umerjanj
merilnih instrumentov za temperature.
Akreditacijo s številko 2.1404 mu je
podelila francoska akreditacijska služba
COFRAC. Vzporedno mu jo je podelila
tudi Slovenska akreditacija pri Uradu RS za
standardizacijo in meroslovje po postopku,
ki ga izvaja skupaj s COFRAC‑om.
Umerjevalni laboratorij je tako med
prvimi desetimi s tovrstno akreditacijo v
Sloveniji.
 V letu 2002 se je razširil obseg akreditacije
laboratorija za zračni tlak. Poleg tega je
prešel s sistema kakovosti po standardu
EN 45000 na sistem p o novem
standardu SIST EN ISO/IEC 17025.
Tako je bila opravljeno ocenjevanje
Slovenske akreditacije z dveh vidikov:
presoja skladnosti našega poslovnika s
standardom SIST EN ISO/IEC 17025
ter presoja strokovnega dela.

 Leta 2004 je Meroslovni inštitut RS
Umerjevalnemu laboratoriju ARSO za
kakovost zraka podelil status nacionalnega
referenčnega laboratorija za mol, vrsta
vzorca zrak. To imenovanje ima prehodni
status, saj bo v prihodnosti prešel v status
nosilca nacionalnega etalona za mol.
 Svetovna meteorološka organizacija je
septembra 2005 na zasedanju Regije
VI (Evropa) v Heidelbergu imenovala
Umerjevalni laboratorij AR SO za
regionalni instrumentacijski center.
 Ob koncu leta 2005 je laboratorij razširil
akreditacijsko domeno na kalibracije
merilnih instrumentov relativne vlažnosti
zraka in parametrov kakovosti zraka:
ozon (O 3 ), žveplov dioksid (SO 2 ),
dušikovi oksidi (NO in NO2) in ogljikov
monoksid (CO).
Regionalni instrumentacijski center
Svetovna meteorološka organizacija je
septembra 2005 na zasedanju Regije
VI (Evropa) v Heidelbergu imenovala
Umerjevalni laboratorij ARSO za regionalni
instrumentacijski center. Poleg njega imata
tak status v Evropi še laboratorij francoske
meteorološke službe Meteo France v
Parizu in laboratorij slovaške meteorološke
službe v Bratislavi. Umerjevalni laboratorij
bo po dogovoru pokrival jugovzhodno
Evropo. Vloga regionalnih centrov je,
med drugim, organizacija sodelovanja
umerjevalnih laboratorijev meteoroloških
služb, zagotavljanje sledljivosti referenčnih
instrumentov, organizacija primerjalnih
meritev oziroma ovrednotenja merilnih
instrumentov, organizacija seminarjev in
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delavnic iz meroslovja v meteorologiji ter
pomoč Svetovni meteorološki organizaciji
pri standardizaciji na tem področju. Vse
omenjene dejavnosti imajo isti cilj: dvig
kakovosti oziroma uskladitev merilnih
podatkov meteoroloških služb.
V sklopu delovanja regionalnega centra
ARSO je bila aprila 2006 organizirana
mednarodna metrološka delavnica za
osebje umerjevalnih laboratorijev meteoroloških služb jugovzhodne Evrope pod
pokroviteljstvom Svetovne meteorološke
organizacije. Konference so se udeležili
predstavniki osmih držav: Bolgarije,
Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Cipra,
Makedonije, Srbije in Črne gore, Romunije
in Turčije. Izražena je bila potreba po pomoči
regionalnega instrumentacijskega centra
glede kalibracij merilnih instrumentov in
standardov, po organizaciji medsebojnih
primerjav in dvostranskega sodelovanja
oziroma delavnic.

Slika 5. Laboratorij za relativno vlago.

Nacionalni referenčni laboratorij
Področje kakovosti zraka se v zadnjih
letih pospešeno razvija in dosega ustrezno
kakovost tudi na mednarodni in nacionalni

Slika 6. Laboratorij za parametre kakovosti
zraka.

meroslovni ravni, pri čemer ima Umerjevalni
laboratorij ARSO v Sloveniji tudi po formalnem statusu osrednjo vlogo. Zagotavlja
visoko stopnjo strokovno-tehnične podpore
nacionalnim mrežam za spremljanje kakovosti
zunanjega zraka z izvajanjem umerjanja ter
omogočanjem sledljivosti na mednarodni
in nacionalni ravni. Kar zadeva zrak, so v ta
koncept vključene naslednje veličine: ozon
(O3), žveplov dioksid (SO2), dušikovi oksidi
(NO in NO2), ogljikov monoksid (CO),
benzen, toluen in ksilen (BTX), hlapne
organske spojine (VOC) in delci (PM) v
skladu z evropskimi direktivami o kakovosti
zraka. Umerjevalni laboratorij ima veljaven
status nacionalnega referenčnega laboratorija
za področje kakovosti zunanjega zraka
(mednarodna raven) in status laboratorija
nosilca referenčnega etalona za mol za
področje vzorcev zraka (nacionalna raven).
Ta status mu omogoča razširjeno razvojno
dejavnost tudi s finančno podporo Ministrstva
za znanost in tehnologijo, tako pa nalaga
obveznosti opravljanja umerjevalnih storitev
za zunanje naročnike (npr. za izvajalce
spremljanja stanja v okviru dopolnilne mreže
spremljanja kakovosti zraka).
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Kemijsko analitski laboratorij
Kemijsko analitski laboratorij (KAL) izvaja
kemijske analize v zvezi s spremljanjem
stanja kakovosti voda in kakovosti zraka
ter hidrologije. Zagotavljanje kakovosti
je ključnega pomena, ker so med sabo
primerljivi le podatki iz analiz, ki so potekale
pod enakimi pogoji. Postopki, povezani
z zagotavljanjem kakovosti, se izvajajo v
laboratoriju že precej časa, bolj intenzivno pa
po letu 2000, ko se je KAL začel pripravljati
za pridobitev akreditacije po standardu
SISIT EN ISO/IEC 17025. Pridobil jo
je v letu 2003, v letu 2007 pa je imel 14
akreditiranih metod oz. 28 parametrov.
Akreditirane metode obsegajo: določevanje
raztopljenih kloridnih, nitratnih in sulfatnih ionov z uporabo ionske kromatografije, določevanje amonija z ročno
spektrofotometrijsko metodo, določevanje
fosforja s spektrofotometrijsko metodo
z amonijevim molibdatom, določevanje
anionskih površinsko aktivnih snovi z
metilen modrim, določevanje kemijske
potrebe po kisiku, določevanje suspendiranih
snovi s filtracijo skozi filter iz steklenih vlaken,
določevanje raztopljenih ionov Na+, NH4+,
K+, Ca2+ in Mg2+ z ionsko kromatografijo,
določevanje celotne alkalitete, določevanje
permanganatnega indeksa, določevanje
indeksa mineralnega olja z uporabo
ekstrakcije s topilom in z metodo plinske
kromatografije, določevanje Cr, Ni, Cu,
Zn, Cd, Pb in As z uporabo induktivno

sklopljene plazme z masno selektivnim
detektorjem, določevanje pH in določevanje
električne prevodnosti.
Vse metode se nanašajo na površinske
vode in/ali padavine. Sistem kakovosti je
opredeljen s poslovnikom kakovosti in
njemu podrejenimi dokumenti. Zanesljivost
akreditiranih metod je preverjena – ocenjena
je merilna negotovost. To pomeni, da je
bila za vsako metodo določna cela vrsta
parametrov, povezanih z zagotavljanjem
kakovosti (npr. meja detekcije in kvantitativne
določitve, točnost, ponovljivost, obnovljivost,
selektivnost, občutljivost). V laboratoriju se
izvaja tudi nekaj analiz, ki niso akreditirane,
vendar tudi pri teh postopkih poskušamo
čim bolj slediti izvajanju, skladnemu s
standardom . Glavne dejavnosti za
zagotavljanje kakovosti obsegajo opravljanje
analiz v skladu s sprejetimi postopki, izvedbo
notranjih presoj, obravnavanje korektivih
in preventivnih ukrepov ter sodelovanje v
medlaboratorijskih primerjavah.

Slika 7. Kemijsko analitski laboratorij.
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Mesečni bilten Agencije RS za okolje
Tanja Cegnar

Po letu 1991 sta slovenska meteorološka in
hidrološka služba poleg že vpeljanih nalog
republiške meteorološke in hidrološke
službe delovanje širili na obseg, ustrezen
ravni državne službe. Med temi nalogami
je bilo tudi objavljanje mesečnih in letnih
poročil oziroma letopisov. Tako je na začetku
leta 1994 začel izhajati Mesečni bilten
Hidrometeorološkega zavoda Republike
Slovenije (HMZ). Pri pripravi smo se
zgledovali po mesečnih poročilih drugih
meteoroloških služb. Že v začetku je bil
zasnovan tako, da je vključeval poročilo

meteorološkega in hidrološkega dela ter
poročilo o onesnaženosti zraka, torej je
zajemal delovno področje celotnega HMZ.
Mesečni bilten je bil namenjen objavljanju
podatkov s področja meteorolog ije,
hidrologije in kakovosti zraka za obdobje
enega koledarskega meseca v eni številki,
od tod tudi tako »neizvirno« ime Mesečni
bilten. Tudi z imenom smo namreč želeli
poudariti periodičnost izhajanja in interval,
ki ga podatki v posamezni številki zajemajo.
Prva številka je izšla januarja 1994, glavni
urednik je bil Dušan Hrček, urednik

Slika 1. Naslovnici Mesečnega biltena ARSO: najprej skromnejša izvedba (levo), nato že z barvnimi
fotografijami (desno).
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podnebnega dela Branko Weissbacher,
hidrološkega dela Anton Mužič, kakovosti
zraka pa Anton Planinšek.
Bilten so sprva pripravljali na oddelku za
klimatologijo. Tehnična izvedba je bila
skromna – črno-bela izvedba in naslovnica z
znakom HMZ na barvnem papirju. Januarja
1997 se je na naslovnici prvič pojavila barvna
fotografija, leto pozneje je slika obsegala že
celo naslovno stran. Tudi število strani je
bilo v primerjavi z zdajšnjim majhno: prva
številka je štela le 17 strani.
Sčasoma si je Mesečni bilten HMZ pridobil
vse več rednih bralcev in tudi nabor vsebin
se je počasi, a vztrajno širil. Objavljati smo
začeli prispevke o posebnih vremenskih ali
hidroloških dogodkih, poročila o konferencah
in mednarodnih dnevih (o svetovnem dnevu
meteorologije in voda). Z rednim izhajanjem
in kakovostnimi prispevki smo ob koncu
obstoja HMZ dosegli mesečno naklado 250
izvodov – to je bila tudi največja naklada
posamezne številke vse do pričujoče posebne
številke, ki jo pravkar berete.
Od začetka objavljanja Mesečnega biltena so
vse številke izhajale redno vsak mesec, edini
nekajmesečni zastoj je nastal na začetku
leta 2002, ko smo po ukinitvi HMZ in
ustanovitvi Agencije RS za okolje (ARSO)
morali znova dokazovati, da je Mesečni bilten
potreben in da bralci in uporabniki podatkov
pričakujejo nadaljevanje vzpostavljenega
pretoka informacij. Z argumenti, zlasti z
anketo, ki smo jo konec leta 2001 izvedli
med prejemniki Mesečnega biltena, nam
je uspelo ohraniti vsaj minimalno tiskano
naklado 50 izvodov, Mesečni bilten pa smo
začeli objavljati tudi na spletnih straneh

ARSO. Prve tri številke v letu 2002 so izšle
z nekajmesečno zamudo. Vzdušje tiskanju
biltena v tistem času pač ni bilo naklonjeno
in le po zaslugi visoke zavesti avtorjev člankov
in urednikov, da Mesečni bilten pripravljamo
zaradi uporabnikov naših informacij, se je
le-ta ohranil. V naslednjih letih je Mesečni
bilten izhajal v minimalni tiskani nakladi,
dosegljiv pa je bil na spletišču ARSO v pdfobliki. Obseg informacij v biltenu se je razširil
s poročili o potresih v Sloveniji in po svetu.
Še naprej smo objavljali razne priložnostne
prispevke, z vključevanjem člankov s področja
varovanja okolja in upravljanja z vodami pa
nismo bili uspešni.
Ob koncu leta 2007 smo vendarle sklenili,
da Mesečni bilten preoblikujemo v glavno
periodično publikacijo ARSO, ohranimo
vse njegove bistvene značilnosti in zajamemo
tudi tista področja delovanja ARSO, ki do
takrat niso bila vključena. Na novo smo
imenovali uredniški odbor, povečali naklado
tiskanih izvodov in Mesečni bilten ARSO
preimenovali v Naše okolje, bilten Agencije
Republike Slovenije za okolje. Naš prvi cilj
je bil razširiti nabor vsebin, pozneje pa tudi
posodobiti obliko.
Z biltenom Naše okolje želimo sproti in
celovito seznaniti širšo javnost o stanju
okolja, oblikovalcem politike, raziskovalcem
in strokovnjakom ter medijem pa posredovati
vsebine, ki so vezane na naloge, ki jih izvaja
Agencija Republike Slovenije za okolje, kot
vodilna slovenska okoljska institucija, ki
opravlja strokovne, analitične in upravne
naloge s področja okolja na državni ravni.
V agenciji posebno pozornost namenjamo
osveščanju javnosti o okolju in okoljski
problematiki. Zavest javnosti lahko z
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osveščenim ravnanjem veliko pripomore
k varovanju okolja. Delujemo javno in
od učinkovitega komuniciranja z najširšo
javnostjo je odvisen tudi naš uspeh in ugled.

Zato je naše delovanje usmerjeno v še boljše
medsebojno spoznavanje. Z biltenom na eni
strani posredujemo informacije, na drugi
strani pa osveščamo javnost.
V biltenu so zbrani podatki o podnebnih
razmerah in razvoju vremena v mesecu ter
na začetku leta tudi o podnebnih razmerah

Slika 2. Naslovnice Mesečnega biltena v letu 2007.
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prejšnjega leta, prav tako o svetovnih pod.
nebnih značilnostih preteklega leta. Vsak
mesec se razpišemo o eni izmed meteoroloških postaj v Sloveniji ter o tem, kako
vreme in podnebje vplivata na razvoj rastlin.
V biltenu se nahaja tudi sklop hidrologija,
ki vsebuje podatke o mesečnih pretokih
rek, temperaturah rek in jezer, višinah in
temperaturah morja ter o podzemnih vodah
v aluvialnih vodonosnikih. Podani so tudi
podatki o onesnaženosti zraka, kakovosti voda
ter poročili o potresih v Sloveniji in po svetu.
V času, ko so ti podatki relevantni, poročamo
o UV indeksu, stanju zaščitne ozonske plasti,
toplotni obremenitvi ter obremenjenosti
zraka s cvetnim prahom. Pogosti so tudi
prispevki s področja podnebnih sprememb.

Področji varovanja okolja in upravljanja z
vodami pa se med vsebine vključujeta šele z
letom 2008.
Bilten Naše okolje bo še naprej dostopen na
spletnih straneh ARSO, do njega najlažje
pridete preko vstopne strani ARSO in
bližnjice Mesečni bilten. Mesečni bilten
ARSO zadnjih nekaj let vsak januar izdajamo
tudi v digitalni obliki, torej na zgoščenki.
Zadnji DVD v nizu je izšel februarja 2008,
tu so zbrane vse številke v letih 2001–2007,
zapisane so v pdf obliki z dovolj visoko
ločljivostjo, da so tudi fotografije dovolj
dobre kakovosti. Z Mesečnim biltenom
ARSO, oziroma odslej z biltenom Naše
okolje, izpolnjujemo eno glavnih nalog naše
institucije.
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Janko Pristov, dobitnik priznanja
Agencije RS za okolje
Janko Pristov, rojen leta 1929, je leta 1953 postal prvi slovenski
diplomant na Katedri za meteorologijo Prirodoslovnomatematične fakultete Univerze v Ljubljani. Še istega leta se je
zaposlil na takratni Upravi hidrometeorološke službe Slovenije.
Svojo poklicno pot je začel kot meteorološki opazovalec na
Kredarici, kmalu pa ga je pritegnilo napovedovanje vremena in že leta 1955 je postal vodja
Odseka za prognozo vremena. Potem ko se je leta 1957 pri Nemški meteorološki službi v
Frankfurtu seznanil z njihovim delom pri napovedovanju vremena, je te izkušnje s pomočjo
drugih mladih in ambicioznih meteorologov začel prenašati v slovensko meteorološko
službo. Napovedovanju vremena je ostal zvest vse do svoje upokojitve, ukvarjal pa se je
tudi z drugimi področji meteorologije, med drugim s podnebnimi analizami, in poudaril
pomembnost proučevanja vpliva vremena na vodotoke v Sloveniji. Skupaj z dolgoletnim
vodjem hidrološke službe Markom Kolbeznom je pripravil analizo vodne bilance v Sloveniji
za obdobje 1961–1990.
Razvoju meteorologije in državne meteorološke službe v Sloveniji je posvetil polnih 40 let. S
številnimi strokovnimi članki in mentorskim delom je svoje bogate izkušnje redno prenašal
tudi na mlajšo generacijo. Vrsto let je bil glavni in odgovorni urednik doslej edine strokovne
meteorološke publikacije na slovenskem »Razprave – Papers«, ki jo je izdajalo Slovensko
meteorološko društvo v tesnem sodelovanju in ob materialni podpori Hidrometeorološkega
zavoda. Tudi v času, ko je bil pomočnik direktorja zavoda ter kasneje kot direktor, je ob
organizacijskih obveznostih vedno našel čas za plodno študijsko in raziskovalno delo.
Janko Pristov je s svojim strokovnim in organizacijskim delom pustil neizbrisen pečat v državni
meteorološki službi. S svojim predanim delom je omogočil, da se je slovenska meteorološka
služba postavila ob bok meteorološkim službam razvitih evropskih držav.
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Marko Kolbezen, dobitnik priznanja
Agencije RS za okolje
Marko Kolbezen, rojen 1932, je leta 1957 diplomiral na Oddelku
za geografijo Prirodoslovno-matematične fakultete. Že jeseni leta
1956 se je zaposlil na Hidrometeorološkem zavodu in se tam leta
1997 tudi upokojil.
Prva leta je na zavodu opravljal vsa operativno-tehnična
dela, povezana z meritvami površinskih in deloma podzemnih voda. V 70. letih je bilo težišče
njegovega dela na izvajanju meritev in proučevanju rečnega prenosa kot posledice erozijskih
procesov. Mesto načelnika oddelka za kalnost in prodonosnost je prevzel leta 1976. Prvega
julija 1980 je bil imenovan za pomočnika direktorja za hidrologijo in to mesto zasedal vse
do 1. 8. 1996, ko je postal svetovalec Vlade RS.
Leta 1981 je bil imenovan za predstavnika IS Skupščine Slovenije v Jugoslovanskem komiteju
za mednarodni hidrološki program, leta 1988 pa za člana Komisije za hidrologijo pri Zveznem
hidrometeorološkem zavodu. Med njegovim vodenjem je slovenska hidrološka služba ob
osamosvojitvi Slovenije leta 1991 prevzela vlogo državne službe.
Ves čas svojega dela je namenjal posebno skrb ohranjanju in razvoju slovenske mreže
za opazovanje in meritve podzemnih in površinskih voda ter morja, pa tudi hidrološki
napovedi.Marko Kolbezen je spodbudil priprave in vodil izdajanje Hidrološkega letopisa,
ki je nadomestil v Beogradu tiskani Hidrološki godišnjak. Nekako leto pred upokojitvijo
je vodenje službe prepustil nasledniku, sam pa se je, skupaj z Jankom Pristovom, posvetil
pripravi prve nacionalne vodne bilance za obdobje 1961–1990, katere pobudnika in avtorja
sta bila. Tudi drugo njegovo strokovno in raziskovalno delo je bilo posvečeno predstavitvi
in uveljavitvi slovenske hidrološke službe. Sodeloval je pri pripravi smernic in več študij v
projektu Geografsko proučevanje poplavnih območij v Sloveniji (SAZU). Članke s hidrološko
problematiko je objavljal v številnih publikacijah (npr. Ujma, Geografski zbornik). Omeniti
je treba vsaj še njegovo sodelovanje pri pripravi Geografskega atlasa Slovenije (ZRC SAZU,
1998) in Geografije Slovenije (Slovenska matica, 1998).
Marko Kolbezen je s svojim delom in korektnim odnosom do sodelavcev zapustil neizbrisne
sledi v razvoju slovenske hidrološke službe.
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