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O postaji in meritvah v letu 2022
Okolico  merilne  postaje  sem uredil,  izravnal  nivo  ob  merilnikih ter  zamenjal  stari  drog,  na  katerem je
montirana glavna vremenska postaja. Drog je močnejši in predvsem višji, tako da je senzor za temperaturo
zdaj dvignjen na približno 2 metra nad najbližjim nivojem travnika.

Med julijskim vročinskim valom sem izmeril temperaturne rekordne vrednosti. Zaradi suma, da bi k višji
temperaturi  lahko prispevalo  toplotno  sevanje  (črnega)  zbiralnika  za  dež  (nameščen  je  nad  originalnim
temperaturnim zaklonom), sem kupil samostojen Davis temperaturni zaklon in ga montiral na drugo stran
droga (slika 2). Pri tem sem temperaturni senzor temeljito očistil (slika 1).

Pri montaži na nov drog sem preveril in uravnal nivo (»vodna tehtnica«) zbiralnika za dež. Po tem sem
podrobneje spremljal avtomatske in ročne izmerke padavin. Avtomatski izmerki so tipično kazali malce več
od  ročnih.  Odstopanje  je  bilo  približno  5%,  odvisno  od  tipa  padavin.  Avtomatski  merilnik  uporablja
poklopno žličko. Proizvajalec sicer dovoljuje ročno kalibriranje, vendar ga ne priporoča. S kalibracijo se zato
nisem ukvarjal.

Anemometra (vetromer) in senzorja za sončno obsevanje nisem pregledal,  z njima tudi ni bilo posebnih
težav.  Vetromer  je  občasno  javljal  smer  sever  (0°),  kar  je  najverjetneje  problem  v  vetromeru  in  ne
kablu/oddajniku. Teh dogodkov ni bilo preveč, zato jih ne obravnavam kot pomembne. Nekajkrat se je tudi
zgodilo, da se šalčke v šibkem vetru niso vrtele, za to pa je kriv pajek.

Februarja sem kupil Ecowitt/Froggit senzor za vlažnost
tal  (2  komada).  Enega  sem  vkopal  v  vrt  (slika  3),
drugega  v  travnik.  Za  napajanje  potrebujeta  eno  AA
baterijo, podatke pa pošiljata po RF do večnamenskega
sprejemnika. Skozi leto je bilo delovanje precej stabilno.
Podatke  zbira  program  Weather  Display  direktno  iz
sprejemnika,  podatki  pa  so  na  voljo  tudi  v  Ecowitt
strežniku.

Senzorja merita vlažnost tal od 23.2.2022.

4

Slika 1: Originalni temperaturni 
senzor SHT31.

Slika 2: Nov, samostojen, temperaturni zaklon (desno na drogu) je ločen od 
zbiralnika za dež.

Slika 3: Merilnik vlažnosti tal.
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Zaradi slabih izkušenj z Weatherflow anemometrom na gasilskem stolpu (ob močnem vetru je začel poročat
popolnoma  napačne  podatke..)  in  dobrih  izkušenj  z  Ecowitt/Froggit  senzorji,  sem maja  kupil  Ecowitt
anemometer in ga zamenjal z Weatherflow. Anemometer vsebuje še senzorja za sončno obsevanje in UV.

Primarno je napajan z majhnim sončnim panelom, za rezervo pa ima še eno AA baterijo (slika 5). Podatki
se  prenašajo  po  RF  do  enakega  sprejemnika,  kot  ga  uporabljam  za  senzorja  vlažnosti  tal.  Podatki  z
gasilskega stolpa se prenašajo v Ecowitt  strežnik, od tam pa jih (od doma) berem enkrat na minuto in
shranjujem v arhiv. Enkrat se je zgodilo, da je bil strežnik nedosegljiv za 1-2 uri, sicer pa je bilo delovanje
več ali manj stabilno. Na gasilskem stolpu meri hitrost in smer vetra od 21.5.2022 (slika 4).

V  našem  kraju  ima  veter  izrazito  lokalne  značilnosti.  Kljub  temu,  da  burja  praviloma  prihaja  s
severovzhoda,  pa  v našo kotlino zapiha kot  jugovzhodnik.  Jugozahodnik je  precej  redkejši,  vseeno pa
zapiha sem in tja. Severozahodnik lahko prinaša močne sunke. Primerjal sem smeri in jakosti vetra z ARSO
merilno postajo (volčansko polje nad odlagališčem). Velikokrat so se podatki precej razlikovali. Podatki
ARSO niso vedno reprezentativni za center Tolmina ampak veljajo za območje kotline. Tolminska kotlina z
označenimi merilnimi mesti je na sliki 6.
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Slika 5: Anemometer Froggit DP300.Slika 4: Anemometer je nameščen na južnem robu stolpa.

Slika 6: Tolminska kotlina s tolminskega gradu. Označena so merilna mesta mojih senzorjev in postaje ARSO.
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Veliko dodatkov je dobila tudi spletna stran vremenske postaje. Dodana je bila podstran »Peskovnik«, kjer
so  predstavljeni  »rezultati«  vremenske  napovedi  še  za  druge  parametre.  Poleg  predvidenega  poteka
temperature, vlažnosti  in vetra,  so dodani še grafi  za stopnjo oblačnosti  na več nadmorskih višinah, in
izračunan potek ničte izoterme in snežne meje.

Druga novost pa je lokalna radarska slika. Iz »surovih« radarskih podatkov (vir: ARSO) izrežem podatke za
naš konec in narišem na nov zemljevid. Radarska slika ARSO je sicer zelo uporabna za pregled nad celo
Slovenijo, zgolj iz radovednosti pa sem želel padavine narisati na manjše, lokalno, območje (slika 7).

Slika se osvežuje vsakih 5 minut. Podatke vseh radarskih slik shranjujem v dnevne mape in jih dodatno
uporabim vsakih  12  ur  (zjutraj  in  zvečer),  ko  seštejem intenzitete  za  vsako točko za  časovni  interval
(matematična  operacija  integral)  in  seštevke  ponovno  narišem  na  zemljevid.  Rezultat  je  ocenjena
akumulacija padavin za vsakih 12 ur.

Tolmin je pri tem ponovno problematičen, ker smo obdani s hribi, ki lahko motijo radarske odboje. Odvisno
od intenzitete padavin, lahko ocena zadane kar dobro, včasih pa močno zgreši. Podatek na spletni strani je
podan zgolj informativno (slika 8).

Za vse zahtevne pa sem vzpostavil še en vremenski portal, kjer je na voljo arhiv vseh radarskih slik zadnjih
24 ur. Lastnik podatkov je ARSO, jaz jih ne uporabljam v komercialne namene. Spletna stran je dosegljiva
na http://tolmin.zevs.si/razno
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Slika 7: Lokalna radarska slika. Slika 8: Ocenjena akumulacija padavin iz seštevkov 
radarskih slik.

http://tolmin.zevs.si/razno
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Vreme skozi leto
Prvi zanimivejši vremenski dogodek se ni zgodil v Tolminu, ga je pa senzor za zračni tlak vseeno zaznal.
15.1.2022 je izbruhnil podvodni vulkan na Tongi. Udarni val je potoval (večkrat) okrog planeta in čez nekaj
ur je opazno zanihal zračni tlak tudi v Tolminu. Brian Hamilton (avtor programa Weather Display) živi na
Novi Zelandiji, ki je od vulkana oddaljena okrog 2300 km. Njegovi merilniki so zaznali močno spremembo v
zračnem tlaku, občutno se je spremenila temperatura rosišča (vlažnost), veter je obrnil smer (slika 9).

V Tolminu je bila sprememba zračnega tlaka manjša, vseeno pa očitna (slika 10). Porast se je zgodil malo
pred 21h po našem času, iznihal pa se je s periodo približno 30 minut. Drugi val nas je dosegel malo po 2h
ponoči, 16.1.2022.

Leto se je sicer začelo suho in hladno. Od januarja do vključno marca se je temperatura spustila pod ledišče v
kar  65 dneh,  kar je bistveno več od povprečja za to obdobje.  Skupno je bilo v letu 2022 takih dni  77,
povprečje pa je okrog 67. Temperature so bile nižje od povprečja do aprila, potem so sledili nadpovprečno
topli meseci do konca leta (izjema je bil še september). Padavin je bilo bistveno manj od povprečja in tak
trend (razen aprila) se je nadaljeval do avgusta. September je nadoknadil z izdatno količino, ko je padlo kar
541 mm dežja. Od oktobra do konca leta je padlo skupno povprečno padavin.
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Slika 9: Sprememba zračnega tlaka in vlažnosti zaradi izbruha 
podvodnega vulkana na Tongi. Vir: weather-display.com

Slika 10: Nihanje zračnega tlaka v Tolminu kot 
posledica izbruha podvodnega vulkana na Tongi.



Vremenska postaja Tolmin Letno poročilo 2022

Suša in vročina sta lahko ključni besedi v letu 2022. Zadnjič se je pod ledišče temperatura spustila 10.4.,
prvič nad 30°C pa se je ogrelo že 27.5.. Toplo in suho vreme je vztrajalo in suša se je krepila. V začetku
marca so bila tla normalno vlažna (okrog 50%), v maju pa se je izsuševanje okrepilo in vlažnost je padla do
30%. Junija smo zabeležili kar 19 dni, ko se je temperatura dvignila nad 30°C, julija jih je bilo kar 25.

Vročinski val je obdobje najmanj 3 dni, ko povprečna dnevna temperatura znaša najmanj 25°C (to velja za
naš del Slovenije). Prvi krajši val smo imeli konec junija, tistega »pravega« pa od sredine do konca julija.

Slika 11 prikazuje povprečne dnevne temperature od 14.7. do 30.7.2022 (zelena barva). Z rdečim krogcem so
označeni dnevi, ko je temperatura presegala 25°C. Vročinski val se je začel 15.7. in trajal do vključno 29.7..
Vmes je bil en dan, ko je povprečna temperatura padla za desetinko pod 25°C, vendar niza zaradi tega nisem
prekinil. Za izračun povprečne temperature se lahko uporabljata dve metodi:

a) povprečje minutnih izmerkov: povprečje temperatur vseh 1440 minut v dnevu

b) srednja dnevna vrednost: Tpovp=(T7h+T14h+2*T21h)/4

Izračun srednje dnevne vrednosti uporablja tudi ARSO, izvira pa iz časov, ko ni bilo avtomatskih merilnikov.
Po tej drugi metodi je bil niz vseh 15 dni neprekinjen.

Med vročinskim valom je  temperatura  v  8  dneh presegla  35°C,  v  nekaj  dneh pa  tudi  podrla  rekordno
vrednost iz leta 2015. Najbolj se je ogrelo na soboto, 23.7., ko se je po 14h termometer ustavil pri 39,4°C.
Glej slike 12, 13 in 14.
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Slika 11: Povprečne dnevne temperature med vročinskim 
valom.

Slika 12: Dan z najvišjo dnevno temperaturo (39,4°C). Slika 13: Vetrovne razmere na dan z najvišjo 
temperaturo.
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Ob tako visokih izmerkih je nujno tudi razmisliti o merilnemu pogrešku. Temperaturni senzor v moji postaji
je SHT31, ki ima navedeno točnost ±0,3°C. Pri ~40°C pride do izraza nelinearnost senzorja, ki znaša do
0,5°C. Senzor je nameščen v tovarniškem Davis zaklonu, nameščenem pod zbiralnikom za padavine. Ker
zaklon ni ventiliran, lahko pride do pregrevanja senzorja zaradi nezadostnega prepiha. Ob polnem sončnem
obsevanju (1040 W/m2) lahko znaša pogrešek do 2°C.

V konkretnem primeru najvišje temperature (39,4°C) sem bil  pri  vremenski  postaji.  Sonce na zaklon ni
padalo popolnoma, ampak je bilo delno že zakrito. Pihal je dokaj konstanten veter s hitrostjo 10-15 km/h,
relativna  zračna  vlažnost  se  je  gibala  okrog  25%.  Zaradi  tega  bi  lahko  učinek  pregrevanja  zaradi
pomanjkanja  ventilacije  precej  zmanjšali  ali  delno  zanemarili.  Drugi  senzorji  v  vremenski  hiški  (nekaj
metrov stran, slika  15) so pokazali nekaj desetink nižjo temperaturo. Ocenjujem, da je bil pogrešek okrog
+0,5°C, torej bi bila realna temperatura okrog ali tik pod 39°C.

ARSO navaja najvišjo izmerjeno temperaturo v Volčah 38,9°C dan prej, 22.7..

Med vročinskim valom je zagorelo na Krasu. Veter je 19.7.2022 nesel ogromen oblak dima najprej v smer
severozahod proti Italiji, okrog 18h zvečer pa je zapihal šibek zahodni veter, ki je dim napihal nad Novo
Gorico. Hobi senzor (Honeywell) na vremenski postaji Solkan je popolnoma »zabilo«, pa tudi vidljivost je
bila zelo slaba. Po uradnih podatkih ARSO je zvečer koncentracija delcev PM10 presegla 500 µg/m3. Prihod
dima je prikazan na slikah  16,  17 in  18. V naslednjih dneh je koncentracija nihala v odvisnosti od smeri
vetra.

Na petek, 22.7., je merilna postaja ARSO Nova Gorica (Grčna) izmerila temperaturo preko 40°C, vendar
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Slika 14: Najvišja izmerjena temperatura od leta 2015.

Slika 15: Nabor termometrov v vremenski
hiški.

Slika 18: Kamera Solkan ob 18:30. Slika 17: Kamera Solkan ob 19:00. Slika 16: Kamera Solkan ob 20:20.
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podatek v uradni statistiki ni upoštevan, ker merilno mesto ne ustreza standardom. Tega dne se je ogenj
razširil severno proti Mirnu (slika 19). Z južnim do jugozahodnim vetrom je oblak dima nosilo proti osrednji
Sloveniji. Dim je bil višje v ozračju tako da naše kotline ni neposredno preplavil (slika 20). Vseeno pa je bil
opazen porast delcev PM2.5 in PM10.

Slika 21 povzema vse izmerjene parametre med vročinskim valom. Dnevni temperaturni razpon je dosegal
do 20°C, razpon vlage pa med 90% in 20%. Zaradi dokaj nizke temperature rosišča je bilo tudi tako visoke
temperature lažje prenašati kot sicer. Vsak dan je izhlapelo okrog 6 mm vode, ob koncu vročinskega vala je
vlažnost tal v vrtu znašala le še 20%. Med 21. in 23.7. je bil opazen porast prašnih delcev. Vse dni je tudi
pihalo, hitrosti so občasno presegle 40 km/h.
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Slika 19: Pogled s Kostanjevice (Nova Gorica) proti Šempetru in Mirnu.

Slika 20: Pogled iz Tolmina proti jugu/jugovzhodu.
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Za splošni in hitri pregled nad letom sem se letos poigral s podatki še nekoliko drugače. Temperaturo sem
narisal v treh dimenzijah: na abscisi so dnevi v letu, na ordinati je čas v dnevu (od polnoči do polnoči),
temperatura pa je pretvorjena v barvo. Lepo je videti hladnejši in toplejši del dneva in skozi letne čase, slika
22.

Padavine sem sešteval na 10 minutni interval. Visoke in kratkotrajne vrednosti v poletnih mesecih sovpadajo
s  hitrim  znižanjem temperature  (nevihte),  kar  je  vidno  na  grafu  temperature.  Daljše  periode  pomenijo
celodnevno deževje. Prikaz na sliki 23.
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Slika 21: Pregled vseh merjenih parametrov med vročinskim valom.

Slika 22: Pogled na letne temperature skozi barve.
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Sončno obsevanje je prikazuje spreminjanje časa vzhoda in splošno jakost skozi leto. Ker je senzor v senci
dreves na zahodu, časa zahoda ni moč zanesljivo določiti. Je pa videti precej oster prehod v poletnem času
okrog 17h. Pozorno oko opazi tudi premik ure konec marca in oktobra.

Poigral sem se tudi s približnim prikazom jutranje megle. Za pojav megle sicer nimam merilnika, jo je pa
možno dokaj  zanesljivo določiti  s  kombinacijo temperature in relativne zračne vlage.  V prikazu so tudi
dnevi, ko je označena megla skozi ves dan. To verjetno sovpada z deževnimi dnevi, ko je računski pogoj za
meglo izpolnjen. Praviloma bi moral te dneve iz prikaza izločiti.  Ampak naj za letos ostane tako kot je.
Prikaz na sliki 25.
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Slika 23: Pogled na padavine v letu skozi barve.

Slika 24: Pogled na letno sončno obsevanje skozi barve.
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Slika 25: Megleni dnevi in jutra skozi barve.
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Statistični podatki
Povprečna letna temperatura je znašala  12,8°C, kar je za 1,4°C višje od lanske in 1°C višje od povprečja
2015-2021. Leto 2022 je bilo najtoplejše leto od začetka mojih meritev leta 2015, slika 26.

Najtoplejši  mesec je bil  julij,  najhladnejši pa januar. Od januarja do vključno aprila so bile temperature
povprečne ali rahlo pod povprečjem (sploh marec in april), v mesecih od maja do avgusta pa so temperature
občutno presegle povprečja:

• maj: +2,1°C

• junij: +2,3°C

• julij: +2,5°C

Jesen  se  je  začela  povprečno,  nadaljevalo  pa  se  je  v  občutno  pretopel  oktober  (+2,2°C)  in  december
(+2,2°C). Primerjava letošnjih povprečnih mesečnih temperatur s povprečjem prejšnjih let je prikazana na
sliki 27.
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Slika 26: Povprečne letne temperature za obdobje 2015-2022.

Slika 27: Povprečne mesečne temperature v letu 2022 v primerjavi s povprečji v obdobju 2015-2021.
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Padavin  je  bilo  za  okrog  1748 litrov/m2.  V primerjavi  z  lanskimi 2320 litri  je  to  kar  572 litrov  manj.
Povprečje 2015-2021 sicer znaša 2081 litrov. Največ dežja je bilo  septembra, ko je padlo za okrog  541
litrov/m².  Najbolj suhi so bili maj (36 litrov), marec in junij (po 46 litrov). Prikaz letošnjih padavin proti
povprečju je na sliki 28.

Sončnega  obsevanja  je  bilo  največ  sredi  poletja  (julija,  >213 h).  Zelo  osončen je  bil  marec  (>195 h),
upoštevajoč krajši  svetli  del  dneva napram juliju.  Podatek o sončnem obsevanju je  precej  specifičen za
lokacijo postaje, ker se sonce poleti dokaj zgodaj skrije za krošnjami dreves.

Vsi podatki so zbrani v tabeli 1 ter prikazani na slikah 29, 30, 31 in 32.

Tabela 1: Tabela mesečnih vremenskih podatkov.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec leto

Najvišja temperatura 11,7 14,6 23,6 25,3 30,2 35,4 39,4 36,7 29,6 24,5 20,2 13,5 39,4

Povp.najvišja temperatura 6,8 9,9 14,1 16,4 24,7 30,7 33 30,6 21,8 20,6 12,5 7,1

Povprečna temperatura 1,5 4,4 6,8 10,5 17,4 22,7 24,7 22,6 16 14,1 8,2 4,7 12,8

Povp.najnižja temperatura -2,4 -0,4 -0,3 4,7 11 15,3 16,5 16,2 11,3 9,7 4,9 2,5

Najnižja temperatura -5,2 -4,2 -6,4 -0,8 6,2 10,7 11 11,3 4,6 6,4 -2,1 -3,7 -6,4

Št. dni s Tmin < 0°C 27 18 20 1 0 0 0 0 0 0 2 9 77

Št. dni s Tmax < 0°C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Št. dni s Tmax > 30°C 0 0 0 0 1 19 25 19 0 0 0 0 64

Padavine [mm] 83,6 85,2 46,2 154 36,4 46,2 43,6 123,6 541 155,6 145,6 287,2 1748

Št.dni s padav. >0.2 mm 10 10 2 14 14 11 7 12 17 5 10 12 124

Sončnih ur [h] 107,5 93,7 194,8 149 141,3 188,3 213,3 157,2 111,5 103,3 47,9 32,5 1540

Izhlapevanje [mm] 12,5 21,5 62,8 69,1 113,4 156,6 184 129,8 61,1 40,8 15,5 8,6 876

Pot vetra [km] 862 1068 2481 1473 1514 1388 2390 1673 963 582 852 998 16244
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Slika 28: Mesečne količine padavin v letu 2022 v primerjavi s povprečnimi vrednostmi v obdobju 2015-2021.
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Slika 30: Padavine po dnevih in kumulativno skozi leto 2022.

Slika 29: Potek najvišjih, najnižjih in povprečnih temperatur v letu 2022.
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Vode je letos izhlapelo za okrog 876 mm. Teoretično smo bili v vodnem presežku (padavin je bilo 1748 mm),
vendar je bila zemlja poleti popolnoma izsušena. Izhlapevanje je ocenjeno glede na sončno obsevanje ter
druge vremenske parametre; velja za mikro lokacijo vremenske postaje.

V tabeli  2 so zbrani podatki o številu dni s temperaturo nad 30°C, pod 0°C ter število dni s padavinami
(navadno >0,2 mm). Lepši pogled na porazdelitev v letu daje Slika 33. Tam je videti, kako po hladnih dnevih
izstopata februar in marec in kako zaostaja december. Podobno velja za vroče dneve, kjer sta še posebej
izstopala junij in julij.

Tabela 2: Število vročih, hladnih in deževnih dni.

2022 Povprečje 2015 – 2021

Število dni z najvišjo temperaturo > 30°C 64 42,6

Število dni z najnižjo temperaturo < 0°C 77 66,9

Število dni s padavinami 124 147,7
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Slika 31: Sončno obsevanje po dnevih v letu 2022.

Slika 32: Izhlapevanje po dnevih v letu 2022.
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V tabeli 3 so zbrani datumi, kdaj je bila temperatura zadnjič in prvič pod 0°C ter datumi s temperaturo prvič
in nato zadnjič nad 30°C. »Vodilni« datumi so odebeljeni.

Tabela 3: Prvi in zadnji dnevi s temperaturo 0°C in 30°C.

Leto Zadnji dan s
T<0°C

Prvi dan s
T>30°C

Zadnji dan s
T>30°C

Prvi dan s
T<0°C

2015 19.4.2015 3.6.2015 1.9.2015 3.11.2015

2016 19.3.2016 19.6.2016 12.9.2016 13.11.2016

2017 21.4.2017 30.5.2017 28.8.2017 31.10.2017

2018 26.3.2018 4.6.2018 23.8.2018 19.11.2018

2019 21.3.2019 3.6.2019 1.9.2019 3.12.2019

2020 15.4.2020 22.6.2020 13.9.2020 21.11.2020

2021 9.4.2021 16.6.2021 14.9.2021 22.11.2021

2022 10.4.2022 27.5.2022 30.8.2022 27.11.2022

Tropska noč v Tolminu ni ravno pogost »pojav«. Gre za noč, ko se temperatura med sončnim zahodom in
sončnih vzhodom naslednjega dne, ne spusti pod 20°C. Tropske noči so seveda najbolj verjetne poleti. Ker
poleti sonce vzide pred 6h zjutraj in je najnižja jutranja temperatura tipično okrog 7h zjutraj, je za beleženje
tega pojava potrebno »ročno« odčitati temperaturo ob sončnem vzhodu. Po mojih podatkih smo v letu 2022
imeli kar 4 tropske noči:

• 28.-29.6.2022
• 25.7.-26.7.2022
• 26.7.-27.7.2022
• 6.8.-7.8.-2022

Dve zaporedni tropski noči smo imeli ob koncu vročinskega vala. Krivulja temperature je prikazana na sliki
34. Časovna skala je predstavljena malo nerodno (mesec-dan ura), zato sem noč označil s sivim poljem.

18

Slika 33: Vroči (Tmax>30°C) in hladni (Tmin<0°C) v letu 2022 v primerjavi s povprečjem 2015-2021.
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Slika 34: Dve zaporedni tropski noči, 25.-27.7.2022.

noč noč
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Rekordne letne vrednosti
V tabeli 4 so zbrane nekatere rekordne letne vrednosti v letu 2022. Razen po najhitrejšem sunku vetra, leto ni
posebej izstopalo.

Tabela 4: Rekordne vrednosti v letu 2022.

Vrednost Čas
Najvišja temperatura 39,4 °C 23.7.2022 ob 14:30

Najnižja temperatura -6,4 °C 13.3.2022 ob 7:20

Najvišja temperatura rosišča 24,5 °C 28.6.2022 ob 16:15

Najnižja temperatura rosišča -13,9 °C 11.1.2022 ob 21:40

Najhitrejši sunek vetra 57 km/h, severozahod 11.1.2022 ob 20:35

Najhitrejši sunek vetra (gas.stolp),
podatki od 21.5.2022 naprej

85 km/h, jugovzhod 29.5.2022

Vetrovna pot (pri Tolminki) Približno 16500 km

Najvišji zračni tlak 1039,7 mb 13.1.2022

Najnižji zračni tlak 990,9 mb 31.3.2022

Največ padavin v enem dnevu 85 litrov 8.9.2022

Povprečne vrednosti 2015-2022
Povprečja meritev zadnjih 8 let (2015-2022) so prikazane v tabeli 5. 

Tabela 5: Tabela za Wikipedijo.

Parameter/Mesec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Leto

Najvišja temperatura 
[°C] 13,1 21,2 25,9 28,9 30,2 36,5 39,4 36,7 33,3 24,5 20,2 14,4 39,4
Povprečna najvišja 
temperatura [°C] 5,5 9,3 14,3 18,6 22,3 28,0 30,4 29,4 23,2 17,4 11,4 6,0
Povprečna 
temperatura [°C] 1,4 4,4 7,6 11,7 15,6 20,4 22,2 21,4 16,7 11,9 7,5 2,5 11,9
Povprečna najnižja 
temperatura [°C] -2,0 0,5 2,0 5,5 10,1 14,0 15,6 15,2 11,7 7,8 4,2 -0,3
Najnižja temperatura 
[°C] -11,9 -10,3 -6,4 -4,2 0,8 7,0 8,2 7,4 2,8 -1,1 -5,0 -6,6 -11,9
Povprečno število dni
T<0 °C 22,4 12,1 8,4 1,8 0 0 0 0 0 0,1 4,8 18,6 68,1
Povprečno število dni
T>30 °C 0 0 0 0 0,3 11,3 18,4 14,8 0,6 0 0 0 42,6
Povprečna količina 
dežja [mm] 136,3 177 118,4 122,9 226,3 171,4 119,4 133,5 227,9 185,9 256,1 164,5 2039,7
Povprečno število dni
z dežjem 10,8 11,8 9,8 10,6 15,4 12,4 12,4 12,5 12,9 12,6 12,9 10,9 144,8

20
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Sneg
Snega v začetku zime 2022/2023 ni bilo!

Temperatura in vlažnost tal
Zemlja v letu 2022 ni pomrznila (razen površinskega sloja). Temperatura na globinah 5 cm in 30 cm je bila
najnižja januarja (med 0°C in 3°C), do sredine marca je ostala na približno 5°C, občutneje pa se je ogrela z
začetkom maja. Sredi decembra se je že ohladila pod 5°C, v vlažnem in toplem koncu decembra pa ponovno
ogrela na približno 7°C. Potek skozi leto prikazuje slika 35.

Meritev vlažnosti tal sem letos izvajal prvič (od okvirno marca naprej). Za lažje branje podatkov je izražena
v %. Videti je izrazito sušno obdobje od maja do avgusta, nato se je bilanca popravila. Potek od marca do
decembra je prikazan na sliki 36.
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Slika 35: Temperatura tal na globinah 5 cm in 30 cm.

Slika 36: Vlažnost površinskega sloja tal (okrog 5 cm).
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Strele
Lokalni detektor za strele (AS3935) je bil priklopljen neposredno v računalnik, položen je bil na okensko
polico. Lokacija ni idealna, je pa vseeno dobro merilo, kdaj je nevihta nad nami ali v bližnji okolici. Zaradi
preobčutljivosti na motnje sem ga občasno izklapljal, da ne bi poročal lažnih podatkov (navadno pod 10 na
dan).

Prva nevihta z grmenjem in strelami je bila zabeležena že 5.januarja 2022. Sledilo je mirnejše obdobje.
Dnevi  z največ razelektritvami so prikazani  v tabeli  6. Zelo nevihtno je bilo konec junija in nato sredi
septembra. Koledarski pogled je prikazan na sliki 37. 

Tabela 6: Pet dni z največ razelektritvami (lokalni detektor).

Dan Število razelektritev
15.9.2022 3795

16.9.2022 2335

28.6.2022 588

2.6.2022 398

29.6.2022 302

Detektor Boltek zaznava razelektritve bistveno dlje od lokalnega. Občutljivost je izrazitejša v jugozahodni
smeri,  kjer  so  hribi  najnižji.  Dobro  pokriva  nekako  osrednji  do  severni  del  Italije,  tudi  Istro.  Ob
intenzivnejšem dogajanju pa tudi ostale smeri. 

Podatki so prikazani na slikah  38,  39 in  40. Višina posameznega stolpca prikazuje skupno dnevno število
razelektritev.  Višina  modrega  dela  predstavlja  najbližje  razelektritve  (lahko štejemo kot  dan  z  nevihto),
oranžna malce bolj oddaljene (največkrat v Italiji), zelena najbolj oddaljene (največkrat dlje od Korzike ali
pa pri Črni Gori in Albaniji).
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Slika 37: Razelektritve z lokalnega detektorja.
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Najbolj intenzivno nevihtno dogajanje je bilo v dneh 15.9.-16.9., ko je detektor skupno naštel preko 150.000
razelektritev. Na sliki  41 je prikazano stanje 15.9. okrog 18h, ko je bilo bliskanje najintenzivnejše (okrog
570/minuto). Najintenzivnejše bliskanje je bilo sicer verjetno 28.6.2022, ko je doseglo okrog 800/minuto.
Lansko leto je bil podatek podoben, zato sklepam, da je to omejitev procesne enote oz. povezave (serijska
čez COM vrata, 2400 baud). V tabeli 7 so zbrani podatki 5 dni z največ razelektritvami in njihovo približno
lokacijsko porazdelitvijo.

Tabela 7: Pet dni z največ razelektritvami (detektor Boltek).

Dan Skupno število
razelektritev

Bližnje
<50 km

Srednje
50-300 km

Oddaljene
>300 km

15.9.2022 104415 77904 12630 13881

8.9.2022 48112 27012 16627 4473

28.6.2022 47147 33831 10561 2755

16.9.2022 46130 29897 10289 5944

27.8.2022 29359 17116 9075 3168
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Slika 38: Razelektritve v obdobju januar - april.

Slika 39: Razelektritev v obdobju maj - avgust.

Slika 40: Razelektritve v obdobju september - december.
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Skupno je detektor zaznal 781.590 razelektritev. Od oktobra naprej je bil večinoma izključen.
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Slika 41: Dan z največjim številom razelektritev, detektor Boltek.
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Zrak
Koncentracije prašnih delcev sem izvajal na travniku nad hišo z merilnikom Davis Airlink. 

Specifikacije:

• Velikostni razredi delcev: 0,3 do 1,0 µm;  1,0 do 2,5 µm;  2,5 do 10 µm

• Resolucija meritve:  1 µg/m3

• Točnost: ±10 µg/m3

Agencija Republike Slovenije za Okolje je nekajkrat opozorila na interpretacijo rezultatov, pridobljenih iz
takih merilnikov. Vsi podatki, prikazani v tem poglavju, so namenjeni zgolj indikaciji stanja.

Referenca  na  dokument  ARSO:  https://www.gov.si/novice/2021-06-16-odprtje-prenovljenega-merilnega-
mesta-za-kakovost-zraka-v-novi-gorici/

To je izvleček, ki govori o teh merilnikih:

»ARSO izvaja meritve  z  metodami,  ki  omogočajo primerljivost  meritev  z  drugimi  državami.  Poleg tega
imamo na ARSO vpeljan tudi sistem zagotavljanja kakovosti meritev. V zadnjem obdobju so za izvajanje
meritev  kakovosti  zunanjega  zraka  na  tržišču  pojavljajo  tudi  merilniki,  ki  so  cenovno  dostopni  tudi
posameznikom. Merilni principi teh nizkocenovnih merilnikov niso referenčni. Na podlagi teh meritev lahko
dobimo le indikacijo stanja onesnaženosti zraka.«

Podatki so povzeti v Tabela 8 in Slika 42.

Tabela 8: Izmerjene povprečne vrednosti prašnih delcev.

Smernice Merilno mesto
Tolmin-Tolminka

Merilno mesto
Tolmin-mesto*

Letno povprečje PM 2.5 
(priporočeno)

< 10 µg/m3

18,0 µg/m3 24,1 µg/m3 *
Letno povprečje PM 2.5 (mejno) < 25 µg/m3

Letno povprečje PM 10 
(priporočeno)

< 20 µg/m3

21,6 µg/m3 27,7 µg/m3 *
Letno povprečje PM 10 (mejno) < 40 µg/m3

Dnevno mejno povprečje PM 10 50 µg/m3 preseženo v 52 dneh preseženo v 62 dneh *

Najvišje dnevno povprečje PM 2.5
PM 10

87,3 µg/m3 (28.1.2022)
104,8 µg/m3 (28.1.2022)

Najnižje dnevno povprečje PM 2.5
PM 10

0,0 µg/m3 (11.6.2022)
0,1 µg/m3 (11.6.2022)

* Januarja še ni bil nameščen v centru mesta, manjkajo podatki za polovico decembra.

Za merilno mesto v centru sem se dogovarjal s predstavnikom občine Tolmin. Po načelnem odobravanju
(dodatni merilnik smo kupili v skupini Tolmincev), se je zataknilo pri dejanski namestitvi. Morda so podatki
o onesnaženosti  zraka  za  občino  moteči,  lahko pa  so  enostavno nezanimivi.  Kasneje  sem se povezal  s
prijateljem,  ki  je  prijazno  ponudil  lokacijo  čisto  blizu  glavnega  križišča.  V tabeli  8 so  zato  podatki  z
merilnega mesta center nepopolni, saj manjka cel januar in polovico decembra. Indikacija pa je,  da je v
centru zrak še bolj onesnažen kot na obrobju pri Tolminki.
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https://www.gov.si/novice/2021-06-16-odprtje-prenovljenega-merilnega-mesta-za-kakovost-zraka-v-novi-gorici/
https://www.gov.si/novice/2021-06-16-odprtje-prenovljenega-merilnega-mesta-za-kakovost-zraka-v-novi-gorici/
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Za oceno trenutne kakovosti zraka se uporablja t.i. »Nowcast« vrednost. To je uteženo 12-urno povprečje s
poudarkom na zadnjih 3 urah (tabela  9, povzeto po ARSO).  V drugih državah in tudi pri  nas se včasih
uporablja tudi t.i. AQI (indeks kakovosti zraka).

Tabela 9: Indeks kakovosti zraka.

Indeks PM10 nowcast
[µg/m3]

PM2.5 nowcast
[µg/m3]

Dobra <= 50 <= 40 <= 20

Mejna 51 – 75 41 – 75 21 – 40

Slaba 76 – 100 76 – 100 41 – 80

Zelo slaba >100 >100 >80
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Slika 42: Dnevne povprečne koncentracije delcev PM10 in PM2.5 na merilnem mestu pri Tolminki.
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Postaja Veternik
Na lokaciji Veternik je postaja Weatherflow imela večkrat težave s sprejemom signala. Marca in decembra
je bilo obdobje nekaj dni, ko podatki o temperaturi, vlažnosti in zračnem tlaku niso bili na voljo. Postaja
Davis  (lastnik Danijel  Konjedic)  je delovala  zanesljivo,  le  smer  vetra  ni  pravilna.  Ker sta temperaturna
senzorja postavljena na različnih mikrolokacijah (Weatherflow na vetrišču, Davis nižje po klancu v zavetju,
se temperaturi rahlo razlikujeta. V tabeli 10 so prikazani podatki postaje Davis.

Povprečna hitrost vetra je znašala približno 11,3 km/h, kar pomeni okrog 98.000 km letnega »windruna« (pot
vetra).  Najhitrejši  sunek  vetra  je  bil  med  80  km/h  in  90  km/h,  jugovzhod.  Na  lokaciji  prevladujeta
jugozahodnik/zahodnik ter jugovzhodnik (burja).

Povprečna  letna  temperatura  je  bila  10,6°C.  Najvišja  temperatura  je  bila  izmerjena  22.7.2022,  30,9°C
(postaja Weatherflow) oziroma 23.7.2022, 32,6°C (postaja Davis). Najnižja temperatura je bila izmerjena
13.12.2022,  -7,4°C  (postaja  Weatherflow)  oziroma  -6,9°C  (postaja  Davis).  Dnevov,  s  temperaturo  pod
lediščem,  je  bilo  71 (postaja  Weatherflow) oziroma 51 (postaja  Davis).  Ledenih dni  je bilo  11 (postaja
Weatherflow) oziroma 5 (postaja Davis).

Tabela 10: Letni podatki o temperaturah na lokaciji Veternik.

→temp [°C] jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

Najvišja 17,1 10,9 18,0 19,7 24,6 28,3 32,6 30,7 23,8 22,8 16,4 8,7

Povp. najvišja 5,0 6,0 10,2 11,0 18,8 24,3 26,1 24,8 16,7 16,7 8,6 4,0

Povprečna 1,7 2,9 6,1 6,8 14,4 19,4 21,0 20,3 13,2 13,5 6,4 2,0

Povp. najnižja -0,9 0,5 2,9 3,3 10,8 15,2 17,1 16,8 10,6 11,1 4,6 0,4

Najnižja -6,0 -2,3 -2,8 -2,0 5,4 11,1 11,7 14,2 5,8 9,1 -1,1 -6,9

Tmin < 0°C 22 7 4 5 0 0 0 0 0 0 3 10

Tmax < 0°C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
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Postaja Solkan
Postaja je delovala brez posebnosti. Zaradi močnega vetra v novembru je bilo zabeleženih približno 50 mm
preveč padavin (nihanje postaje v vetru). Sicer je bil zabeležen najmočnejši sunek 22.11.2022, ko je pihnilo
87 km/h. Tega dne je bila povprečna dnevna hitrost vetra 24,8 km/h, kar pomeni približno 600 km dnevne
poti vetra.

Od poletja naprej je na isti  lokaciji  nameščena postaja Weatherflow (prenesena s tolminskega gasilskega
stolpa), ki je, kljub močnemu novembrskemu vetru, delovala zanesljivo. Najmočnejši zabeleženi sunek je bil
89 km/h, kar je skladno s postajo Davis.

Poletni  meseci  so bili  zelo topli,  najvišja  temperatura  je  bila zabeležena 22.7.2022,  39,2°C,  najnižjo pa
13.1.2022, -3,3°C. 

Letni podatki so prikazani v tabeli 11.

Tabela 11: Letni podatki o temperaturah na lokaciji Solkan.

→temp [°C] jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

Najvišja 14,4 15,9 23,9 24,7 31,0 36,0 39,2 36,8 30,9 27,3 21,9 13,3

Povp. najvišja 10,0 12,3 14,9 18,1 26,2 31,3 34,0 32,0 24,2 23,4 15,2 9,8

Povprečna 5,2 7,3 9,4 12,8 20,2 25,0 27,4 25,5 19,0 17,6 11,3 7,5

Povp. najnižja 1,3 3,3 4,1 7,8 14,8 19,0 21,3 20,2 14,8 13,6 8,0 5,5

Najnižja -3,3 -0,1 -2,1 2,1 9,8 15,0 15,7 16,4 9,6 10,9 0,9 -2,5

Tmin < 0°C 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Tmax < 0°C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tmax > 30°C 0 0 0 0 3 25 28 26 2 0 0 0

Padavine 
[mm] 40 39 41 74 34 77 33 117 245 46 100 175

Št.dni s 
padavinami 6 7 2 10 10 10 6 11 13 4 11 13
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Plani, investicije
Realizacija plana iz leta 2022:

• Ohraniti vse senzorje, ostalo instrumentacijo in spletno stran delujočo (=praktično ves prosti čas)
Za delovanje vseh sistemov sem skrbel sproti in ključne napake ali nedelovanja uredil v najkrajšem
možnem času.

• Podrobneje beležiti vremenske pojave (vročinski valovi, sopara, dnevno vreme).
Delno; dnevnega vremena nisem posebej beležil. Ostajajo večinoma avtomatski zapisi.

• Postaviti sistem za detekcijo kozmičnih žarkov na lokaciji Solkan (=cca 8.000 EUR)
Sistema nisem postavil zaradi pomanjkanja časa in lokacijskih ovir.

• Postaviti vremensko hiško na lokaciji Solkan (material je pripravljen)
Vremenska hiška je bila postavljena aprila 2022. Konec leta sem jo umaknil, ker je bila komunkacija
s senzorji nezanesljiva, uporabniki tudi niso videli dodane vrednosti.

• Izdelava wifi spletne kamere s solarnim napajanjem in usmerjeno long-range wifi anteno
Ni mi uspelo. Zaradi drugih prioritet je to tudi izpadlo iz dolgoročnejšega plana.

V letu 2022 je bilo investicij za približno 500 EUR (nov anemometer, temperaturni zaklon, material okrog
postaje).

Plan za leto 2023: Izdelava all-sky kamere za opazovanje nočnega neba

Zaključek
To je bil pregled vremenskih podatkov v 8.letu beleženja. V začetku leta sem odprl Facebook stran, na kateri
občasno objavljam zanimivejše vremenske dogodke in pregled tedenskih ali mesečnih podatkov. Istočasno
sem zaprl Twitter profil, ki za take vsebine ni bil primeren, pa tudi časovno nisem mogel skrbeti za ažurnost
vseh medijskih kanalov.

Poletne sušne razmere sem predstavil na TV Tmin in za časopis Novi Matajur, v splošnem prispevku pa sem
mojo postajo predstavil tudi na radiu Koper.

Ob  koncu  leta  sem kobariškim gasilcem pomagal  pri  ponovni  namestitvi  vremenske  postaje  na  njihov
gasilski dom. Postaja Davis Vantage Vue zbira podatke od 28.12.2022 naprej, predstavljeni pa so na spletni
strani: http://tolmin.zevs.si/kobarid in vremenskih portalih Weather Underground in AWEKAS.

Letna  zahvala  gre  tolminskim gasilcem,  pri  katerih  gostuje  anemometer.  Zahvala  gre  tudi  Florijanu  in
Dolores,  za postajo Veternik ter  dosegljivost  njenih podatkov.  Zahvala gre tudi  podjetju Instrumentation
Technologies v Solkanu, ki gosti solkansko vremensko postajo.

Zahvala za spletni prostor  www.vremetolmin.si gre Luki Manojloviču (novagorica.eu), ki storitev prijazno
zagotavlja že več let. Del podatkov se shranjuje tudi na strežnik vremenskega društva ZEVS.

Končna  zahvala  pa  gre  tudi  vsem,  ki  podatke  spremljate  in  so  vam mogoče  tudi  koristni.  Predloge  za
spremembe ali izboljšave vedno sprejemam na pws.tolmin@gmail.com .

Peter Leban, januar 2023
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