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VISOKA SNEŽNA ODEJA V SLOVENIJI V DRUGI POLOVICI 20. STOLETJA
Izvleček:
Namen diplomskega dela je določiti sezone v drugi polovici 20. stoletja, ko je bila snežna
odeja po vsej Sloveniji zelo visoka oz. je predstavljala celo naravno nesrečo. Da bi bili
rezultati bolj aktualni, so v analizo vključene še sezone do zime 2005/06. V prvem delu so
predstavljeni osnovni pojmi in pojavi v zvezi s snegom in snežno odejo ter način merjenja
snežne odeje. Sledi izbiranje meteoroloških postaj, ki naj bi čim bolj realno predstavile potek
višine snežne odeje po celotnem ozemlju Slovenije. Izbor 15 reprezentativnih postaj je nastal
s pomočjo Ogrinove klasifikacije tipov podnebij v Sloveniji. V nadaljevanju so obdelani
podatki o maksimalni višini snežne odeje med sezonama 1950/51 in 2005/06 za vse izbrane
postaje. V grafikonih sta poleg povprečne višine maksimalne snežne odeje predstavljena še
poteka linearnega trenda in 7-letnih drsečih povprečij. S tremi različnimi metodami, ki
primerjajo rezultate s posameznih postaj, je določenih šest zim z najvišjo snežno odejo v drugi
polovici 20. stoletja, in sicer so bile to sezone 1968/69, 1954/55, 1951/52, 1986/87, 1962/63
in 1975/76. Dogajanje v omenjenih zimah, pa tudi posledice izredno visoke snežne odeje, je
opisano s pomočjo različne literature. Glavna ugotovitev diplomskega dela je, da je višina
snežne odeje od 90. let 20. stoletja dalje le še redko segla čez povprečje in da je v Sloveniji
vse več zim, v katerih zapade zelo malo snega. Pogosteje se dogaja, da sneženje preseneti v
času, ko ga ljudje ne pričakujejo več, npr. ob začetku pomladi. V gorskem svetu pa prihaja do
vedno večjih ekstremov; dober primer je sezona 2000/01, ko je na Kredarici snežna odeja
segla do rekordnih 7 m, na nižjih nadmorskih višinah pa je bilo snega le malo. Poraja se
vprašanje, kako bo globalno segrevanje ozračja vplivalo na zime v naslednjih petdesetih letih.
KLJUČNE BESEDE: klimatogeografija, snežna odeja, Slovenija
HIGH SNOW COVER IN SLOVENIA IN THE SECOND HALF OF THE 20th
CENTURY
Abstract:
The purpose of the thesis is to define the seasons in the second half of the 20th century when
the snow cover was very high all over Slovenia and sometimes even caused a natural disaster.
To actualize the results, the analysis includes the seasons up to winter 2005/2006. The first
part presents the basic notions about snow, its cover and it describes the ways of measuring
snow cover. It is followed by the selection of weather stations which are meant to represent
the course of snow cover height in Slovenia in the most representative way. The selection of
15 representative weather stations was based on Ogrin’s classification of climate types in
Slovenia. The continuation brings the processing of data showing maximal height of snow
cover between seasons 1950/51 and 2005/06 for the selected stations. Besides the average
height of maximal snow cover, the diagrams also show courses of linear trend and 7-year
slide averages. Three different methods which compare the results from all stations determine
six winters with highest snow cover in the second half of the 20th century, namely seasons
1968/69, 1954/55, 1951/52, 1986/87, 1962/63 and 1975/76. Occurrences in those winters and
also consequences of extremely high snow cover are described with the help of various books
and other sources. The thesis led to the conclusion that from the nineties onward, the snow
cover height has rarely been above the average. There are more and more winters in Slovenia
with very little snow. It often happens that snowing takes people by surprise when they do not
expect it, for example at the beginning of spring. There are also great extremes happening in
highlands; for example in season 2000/01 the snow cover on Kredarica reached 7 meters, but
there wasn’t much snow at lower altitudes. The main question remains how global warming
will influence the winters coming in the next fifty years.
KEY WORDS: climatogeography, snow cover, Slovenia
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1. UVOD

Snežna odeja je ves na tleh odložen in nakopičen sneg (Šegula, 1987). V Sloveniji nanjo
vpliva več dejavnikov, predvsem pa geografska lega in velika reliefna razgibanost. Odvisna je
še od nadmorske višine, nagiba terena, orientacije (na privetrni strani orografskih pregrad
navadno pade več padavin kot na zavetrni) in podobnega (Klimatografija Slovenije – Število
dni s snežno odejo, 2000). Razumljivo je, da je v višjih legah zaradi nižjih temperatur
sneženje bolj pogosto. Nekateri, zlasti tisti, ki živijo v mestih, na sneg gledajo kot na obvezno
zimsko nadlogo, drugi pa si brez njega ne predstavljajo prave zime, saj jim snežna odeja
omogoča smučanje in druge snežne radosti.

1.1 Namen in cilji diplomskega dela
Sprva naj bi se moje diplomsko delo ukvarjalo z visoko snežno odejo v celotnem 20. stoletju.
Toda ko so mi z Agencije Republike Slovenije za okolje posredovali podatke o maksimalni
višini snežne odeje, sem hitro ugotovila, da je večina postaj snežne razmere začela meriti šele
okrog leta 1950. Po logičnem razmisleku sem se zato odločila, da bom naslov naloge
spremenila in opazovala le višino snežne odeje od sezone 1950/51 dalje. Da pa bi bili rezultati
nekoliko bolj aktualni, sem v analizo visoke snežne odeje vključila še vse sezone v začetku
21. stoletja, za katere so bili že na voljo podatki, torej vključno s sezono 2005/06. V naslovu
diplomskega dela sem zaradi bolj enostavnega izražanja kljub temu ohranila besedno zvezo
»v drugi polovici 20. stoletja«.
Namen in cilj mojega diplomskega dela je bil poiskati sezone v drugi polovici 20. stoletja, v
katerih je bila snežna odeja po vsej Sloveniji visoka, torej je precej odstopala od povprečja. S
pomočjo različne literature sem nato skušala opisati, zakaj je bila v teh sezonah snežna odeja
tako visoka in kakšne so bile njene posledice.

1.2. Metode dela
V začetnem, bolj teoretičnem delu diplomskega dela, so predstavljeni osnovni pojmi in pojavi
v zvezi s snegom in snežno odejo, pri čemer sem se opirala predvsem na priročnik Pavla
Šegule iz leta 1986 ter knjigo Osnove meteorologije (Rakovec, Vrhovec, 2000). Zanimalo me
je še, kdaj in kako na meteoroloških postajah opravljajo meritve snežne odeje.
Po spoznanju osnovnih značilnostih snega in snežne odeje sem se lotila obdelave podatkov o
snežni odeji. Glede na to, da naslov mojega diplomskega dela govori o visoki snežni odeji, naj
bi poiskala sezone v drugi polovici 20. stoletja, v katerih je bila snežna odeja izredno visoka,
torej je občutno odstopala od povprečja in je verjetno celo predstavljala naravno nesrečo. Zato
sem se odločila za analizo podatkov o maksimalni višini snežne odeje. Podatki, ki so mi jih
posredovali na Agenciji Republike Slovenije za okolje, se večinoma nanašajo na obdobje med
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sezonama 1950/51 in 2005/06. Ker v Sloveniji obstaja veliko število meteoroloških postaj,
sem morala izbrati le nekaj najbolj reprezentativnih, ki naj bi pokazale čim bolj splošno sliko
na celotnem ozemlju naše države. Pri izbiri meteoroloških postaj sem si pomagala z Ogrinovo
klasifikacijo tipov podnebij v Sloveniji (Ogrin, 1996). Avtor klasifikacije je glede na
padavinski režim, povprečno temperaturo najtoplejšega in najhladnejšega meseca ter razmerje
med oktobrskimi in aprilskimi temperaturami v Sloveniji določil tri glavne podnebne tipe z
devetimi podtipi. Prav na podlagi teh devetih podnebnih podtipov sem sama določila devet
ločenih območij, na katerih sem izbrala eno do tri meteorološke postaje, ki prikazujejo
razmere na tem območju. Skupaj sem tako določila 15 postaj, ki naj bi podale čim bolj realno
sliko snežnih razmer oz. višine snežne odeje v celotni Sloveniji.
V nadaljevanju sem opisala snežne razmere v Sloveniji; ob kakšnih vremenskih situacijah pri
nas najbolj sneži in kateri so dejavniki, ki najbolj vplivajo na prostorsko porazdelitev snežne
odeje, na njeno trajanje in višino. Že na začetku sem prišla do logične ugotovitve, da bodo pri
moji analizi posameznih postaj snežne razmere oz. višina snežne odeje na visokogorskih in
primorskih postajah precej odstopale od povprečnih. Za lažjo predstavo sem k besedilu
priključila še prostorske prikaze snežnih razmer v Sloveniji v različnih daljših obdobjih. Na
karti, ki prikazuje najvišjo višino snežne odeje s povratno dobo 50-ih let v obdobju 1951-2005
v Sloveniji, sem označila še vseh 15 meteoroloških postaj, ki sem ji izbrala za svojo analizo,
da bi že pred začetkom obdelave podatkov dobila vsaj približen pogled na to, kakšne višine
snežne odeje lahko pričakujem v določenih predelih Slovenije.
Omenjene karte so objavljene na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje.
Nato sem se lotila obdelave podatkov o maksimalni višini snežne odeje. Najprej sem za vsako
postajo izdelala klimogram, ki je potrdil pripadnost določenemu podnebju, nato pa še
grafikon, ki prikazuje potek maksimalne višine snežne odeje v drugi polovici 20. stoletja. Z
rdečo črto sem v vsakem grafikonu označila povprečno maksimalno višino snežne odeje v
tistem obdobju. S pomočjo programa Excel sem izračunala in na grafikonih s črno črto
prikazala še potek linearnega trenda maksimalne višine snežne odeje na posameznih postajah
v izbranem obdobju, pri čemer sem ugotavljala tudi njegovo statistično pomembnost. Nato
sem vsak grafikon analizirala in s tem dobila prikaz snežnih razmer na vseh devetih območjih.
Kot dodatno zanimivost pa sem poleg posameznih sezon iskala še daljša obdobja, v katerih je
bila maksimalna snežna odeja zelo visoka ali pa zelo nizka. Do teh rezultatov sem prišla s
pomočjo računanja sedemletnih drsečih povprečij, katerih potek sem z oranžno oz. modro črto
vrisala v vse grafikone.
V naslednjem poglavju sem, da bi prikazala stanje na območju vse Slovenije, dobljene
rezultate z vseh devetih pod-območij med seboj primerjala. S tem sem skušala določiti sezone
z najvišjo snežno odejo v obdobju med sezonama 1950/51 in 2005/06. Ker sem pri tem želela
biti čim bolj natančna, sem se odločila za tri različne metode iskanja teh sezon. Pri prvi sem v
preglednici za vseh petnajst izbranih postaj označila pet sezon z najvišjo snežno odejo v drugi
polovici 20. stoletja. Sezone, ki so na največ postajah zabeležile zelo visoko snežno odejo, so
mi tako dale dovolj jasen namig. Z drugo metodo, ki je od vseh najmanj prepričljiva, sem v
razpredelnici za vsako postajo za vse sezone označila, v katerih je bila glede na že prej
izračunano povprečje snežna odeja nadpovprečno visoka, in v katerih podpovprečno. Sezone,
v katerih je bila snežna odeja na čim več postajah nadpovprečno visoka, naj bi potrdile
dobljene informacije iz prve preglednice. S primerjavo rezultatov iz obeh preglednic sem
določila sezone z visoko snežno odejo v drugi polovici 20. stoletja. Nato sem jih preverila še s
tretjo metodo, pri kateri sem si pomagala z izračunom standardnih odklonov na vseh postajah.
Sezone, v katerih je snežna odeja na največ postajah za več kot en standardni odklon presegla
povprečno višino maksimalne snežne odeje, so se povsem ujemale s sezonami, ki sem jih
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izpostavila že pri prvih dveh metodah. Poleg teh pa sem določila še nekaj sezon, v katerih
snežna odeja sicer ni bila izjemno visoka, vendar je kljub temu vsaj ponekod v Sloveniji
odstopala od povprečja.
Svoje izsledke sem želela potrditi še s pomočjo literature, hkrati pa me je zanimalo tudi, zakaj
so imele izbrane sezone tako visoko snežno odejo. Pri tem sem se oprla predvsem na knjigo
Mirana Trontlja o izrednih vremenskih razmerah v Sloveniji v 20. stoletju (Trontelj, 1997). V
njej sem našla opise let z večjo količino snega; ob kakšnih vremenskih situacijah je prišlo do
močnega sneženja in kakšne so bile njegove posledice. Prebrskala sem tudi vse številke revije
Ujma, ki pa žal izhaja šele od leta 1987 dalje, tako da sem tam odkrila le majhno število
člankov, ki so opisovali visoko snežno odejo.
Čeprav se moja diplomska naloga ukvarja z visoko snežno odejo v Sloveniji v drugi polovici
20. stoletja, pa so me ob obdelavi podatkov pritegnile tudi sezone z najnižjo snežno odejo.
Zato sem v zadnjem poglavju z metodo standardnih odklonov določila in kot zanimivost na
kratko opisala še te, najmanj zasnežene sezone.
V sklepu sem povzela rezultate svojega diplomskega dela in še enkrat navedla sezone z
najvišjo snežno odejo v izbranem obdobju.

8

2. O SNEGU IN SNEŽNI ODEJI

Sneženje je odlaganje snežnih kristalov iz ozračja; ob močnem vetru mu pravimo metež. Do
sneženja prihaja ob ohlajevanju zraka, ki vsebuje določeno količino vodne pare. Poznamo npr.
adiabatno ohlajanje, ki nastane ob dviganju zraka ob pobočju gore, zaradi česar njegova
temperatura pada. Drugi vzrok za ohlajanje pa je mešanje s hladnejšimi zračnimi gmotami.
Hladen zrak se hitro prenasiči z vlago, zato se mora le-ta izločiti. Ob tem nastanejo megla,
oblaki ali vodne kapljice, ki se ob prisotnosti zamrzovalnih jeder spremenijo v zarodke snega
in ledu. Ti se debelijo toliko časa, dokler zaradi težnosti ne padejo na zemljo (Šegula, 1986).
Pogoji za sneženje so različni, najpomembnejši pa je, da temperatura zraka ne presega 0°C
(Šegula, 1986).
Trde padavine se odlagajo na tleh v plasteh. Najbolj navadna trdna padavina je sneg, pri
čemer je oblika, velikost in razvejanost posameznega snežnega kristala (snežinke) odvisna
predvsem od temperaturnih in vlažnostnih razmer v oblaku, kjer je kristal nastal in rasel.
Snežni kristali se med padanjem zlepljajo z oblačnimi kapljicami in na površini kristalov
nastaja ivje. Pri temperaturah blizu ledišča se snežni kristali lahko tudi zlepljajo med seboj, da
nastanejo snežni kosmi. Včasih plasti v snežni odeji tvorijo tudi sodra, babje pšeno ali
zmrznjen dež. Novo zapadli sneg je večinoma rahel, saj je njegova gostota med 50 kg/m3 (suh
hladen pršič) in 300 kg/m3 (južen sneg, ki je padal z dežjem) (Rakovec, Vrhovec, 2000, str.
183-189).
Najvažnejša je delitev snega glede na starost, tako da poznamo nov in star sneg. V
vsakdanjem življenju je za ljudi sneg nov med samim sneženjem in v snežni odeji, dokler v
njem še lahko prepoznamo oblike prvotnih snežnih kristalov. Dejanska starost torej tu ne igra
nobene vloge, saj je v hudem mrazu nekaj dni star sneg še vedno nov. Drugače pa na to
gledajo meteorologi; zanje je nov sneg le tisti, ki je padel v zadnjih 24 urah. Sneg, ki leži na
tleh več kot en dan, njim že velja za starega (Šegula, 1986).
Ločimo več vrst novega snega. Glavne so naslednje štiri kategorije (Šegula, 1986):
1. Pršič je suh, nesprijet sneg. Pada ob mrzlem vremenu, snežinke padajo posamič.
Njegovi kristali so majhni, kosmiči redki in ne moremo ga oblikovati v kepo.
2. Puhec je posebno lahka zvrst pršiča, ki nastaja ob hudem mrazu (okoli -15°C) in pada
v brezvetrju. Sestavljen je iz ježkov, zvezdic in iglic, ki se med sabo skoraj ne dotikajo
in sestavljajo lahko, zračno in rahlo gmoto, ki se ob najmanjšem vetru zvrtinči v zrak.
Prostorninski meter puhca tako vsebuje kar 97% do 99% zraka. Tudi te vrste sneg se
ne sprijema v kepo, po strmini pa teče kot voda.
3. Ledene iglice nastajajo ob jasnem vremenu pri zelo nizkih temperaturah. Imenujemo
jih tudi diamantni prah. Vidimo jih kot drobne, lesketajoče se kristale, ki se premikajo
po zraku nekaj metrov nad tlemi. Strokovnjaki domnevajo, da nastajajo ob pojavu
temperaturne inverzije, saj se pojavljajo v zraku, ki je malo nad tlemi toplejši od zraka
bliže površini zemlje.
4. Južen sneg je vlažen in nesprijet sneg, ki pada pri temperaturah okrog 0°C. Lahko ga
stisnemo v kepo in oblikujemo. Med sneženjem se kristali pogosto sprimejo v kosme,
ki v premeru merijo do 5 cm in več. Ta sneg se lepi na smuči, dereze in podplate. Ob
ohladitvi v hudem mrazu se posuši in spremeni v pršič.

9

Bolj kot nastanek snežnega kristala ljudi zanima in vabi snežna odeja, saj nam omogoča
smučanje in dvigne adrenalin ob hoji po gorskem svetu, hkrati pa varuje površje in posevke
pred zmrzaljo. Poleg tega predstavlja vir snežnih plazov, ki naredijo škodo tako materialnim
dobrinam človeka kot sami naravi (Šegula, 1986).
Snežna odeja je ves na tleh odložen in nakopičen sneg; sem spadajo snežne padavine, sneg, ki
ga je nanosil veter, v snegu odložen tekoč ali zmrznjen dež, površinski in globinski srež, ivje
in plazovina. Lahko rečemo, da snežno odejo sestavlja zmes snega, zraka in vode. Voda se v
njej pojavlja v vseh treh agregatnih stanjih (trdnem, tekočem in plinastem) ter s tem določa
vlažnost snega. Kadar je v snegu voda v trdnem in plinastem stanju, je sneg suh. Če je v njem
voda v trdnem, tekočem in plinastem stanju, pa je sneg vlažen oziroma moker (Šegula, 1986).
Snežni kristali se takoj ob padcu na tla začnejo spreminjati. Ob trku s tlemi ali s starim
snegom se snežni kristali razlomijo; odlomijo se predvsem krhki izrastki. Snežni kristal, ki
prileti na površje snežne odeje, se s svojimi izrastki zatakne ob izrastke drugih kristalov; temu
pravimo, da se sneg sprijema. Na začetno sprijemanje snežink močno vpliva tudi veter. Če je
le-ta močnejši, je sprijemanje snega zelo izrazito, saj se kristali med seboj zlepljajo. Do
zlepljanja pride zato, ker se površina ledu pod pritiskom stali, nato pa spet zmrzne. Veter tudi
prenaša padajoče snežinke, med sneženjem ali po njem erodira snežno odejo, s podlage trga
posamezne kristale in jih nosi po zraku (živi sneg) ter jih odlaga v zavetrnih legah. Tako
nastanejo erozijske oblike, t.i. zastrugi, ter depozicijske oblike, t.i. zameti, klože (obširni
zameti na pobočjih) in opasti (zameti na zavetrni strani grebenov, pogosto previsni). V
zametih so snežni kristali med seboj dobro sprijeti, zato se pogosto cela kloža obnaša kot
krhko togo telo (Rakovec, Vrhovec, 2000, str. 183-189).
Snežna odeja nastaja v plasteh. Iz teh plasti, ki so bolj ali manj debele, lahko razberemo potek
zime, saj sledijo obdobjem sneženja, metežev, vejavic (živega snega), nastajanju površinskega
sreža in ivja, deževju in lepemu vremenu. Že med svojim nastajanjem je snežna odeja odvisna
od številnih dejavnikov, npr. od temperature, vetra, lastne teže, izdatnosti padavin, časa
nastajanja, naklona in lege pobočja, ipd. Zato ni čudno, da je zelo raznolika in spremenljiva
(Šegula, 1987).
Življenjska doba snežne odeje je različna, saj je ujeta med površino tal in ozračje nad sabo. V
višjih legah Alp, na osojah in v polarnih predelih je snežna odeja trajna, kajti tam nikoli ne
izgine v celoti. Njena razvojna pot se konča, ko se spremeni v ledeniški firn in ledeniški led.
V naših gorah in nižavjih je z nekaj izjemami snežna odeja le sezonska oziroma začasna. To
pomeni, da nastane in mine v obdobju enega koledarskega leta. Pri tem razlikujemo občasno
snežno odejo, ki nastane kadar koli med letom in obleži samo nekaj ur ali dni, ter redno
oziroma zimsko snežno odejo, ki nastane in obleži čez zimo, pozno pomladi, poleti in zgodaj
jeseni pa premine (Šegula, 1987).
Strnjena snežna odeja v celoti pokriva opazovano območje, prekinjena pa mestoma prehaja v
posamezne krpe kopnega svet, pri čemer kopnjava (kopna tla) ne presega več kot polovico vse
površine. Ko od snežne odeje ostanejo samo še posamezne zaplate snega, kamor štejemo tudi
zamete in ostanke plazov, to imenujemo krpe snega ali snežne lise. Pokrivajo manj kot
polovico vse površine (Šegula, 1987).
Med najvažnejšimi dejavniki je hitrost oziroma intenzivnost nastajanja snežne odeje, ki
odloča o možnosti nastanka snežnih plazov. Zelo pomembna je tudi debelina novega snega,
torej snega, ki pade v času enega sneženja. Še več od tega nam pove izdatnost sneženja, ki
predstavlja količino snežnih padavin med sneženjem v časovni enoti. V Alpah je največja
znana količina 10 do 15 cm na uro (Šegula, 1987).
Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na snežno mejo, ki razmejuje predel s strnjeno snežno
odejo in kopnjavo. Prehod med njima praviloma ni oster (Šegula, 1987).
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Snežni kristali se ob stiku s snežno odejo mehansko deformirajo in takoj se začne njihova
preobrazba v zrna. Ta pojav, ki je posledica večjega nasičenega parnega tlaka nad izrastki
kristala (konveksne oblike, zlasti konice) kot nad vdolbinami v kristalu (konkavne oblike),
imenujemo zrnjenje. Vodna para zaradi razlik v nasičenem parnem tlaku pronica iz območja
delov kristala, kjer je parni tlak večji, k delom kristala z nižjim nasičenim parnim tlakom. S
tem se parni tlak nad konveksnimi deli kristala zmanjša pod nasičenega in konica kristala
sublimira, parni tlak nad konkavnimi deli kristala pa se poveča nad nasičenega in para se tam
deponira. Prihaja torej do toka vodne pare s konveksnih h konkavnim delom kristala, ki traja
toliko časa, dokler ni ukrivljenost celotne površine kristala enaka. S tem iz razvejanega
kristala nastane kroglasto ledeno zrno. Skupna masa ledu v kristalu je pred začetkom
preobrazbe in v zrnu po končani preobrazbi povsem enaka. Spremeni pa se njuna prostornina;
v razvejanem kristalu je led razporejen tako, da je med izrastki veliko zraka, zrno snežne
odeje pa je okroglo in brez posebnih izboklin. Ker se spremeni prostornina posameznega zrna,
se spremeni tudi prostornina snežne odeje, kar pomeni, da se le-ta med zrnjenjem poseda
(Rakovec, Vrhovec, 2000, str. 183-189).
Sočasno z zrnjenjem poteka tudi povezovanje posameznih zrn. Med dvema zrnoma, ki se
tiščita drug drugega, je konkavna špranja, v katero se deponira vodna para. Med dvema
zrnoma nastane leden mostiček in s tem procesom se celi deli snežne odeje med seboj
povežejo. Povezovanju zrn v snežni odeji pravimo srenjenje, s čimer nastane oblika snega, ki
jo imenujemo sren. Zrnjenje in strenjenje hitreje potekata pri temperaturah blizu ledišča in
počasneje, če so temperature zelo nizke, saj so od temperature odvisni nasičeni parni tlaki. Za
potek zrnjenja je najbolj ugodno, če se temperatura po sneženju nekaj dni ne spreminja
bistveno ali pa se celo dviga (Rakovec, Vrhovec, 2000, str. 183-189).
Snežna odeja je dober toplotni izolator, saj je v njej ponavadi veliko negibljivega zraka. Čim
manj je sneg gost in zbit in čim manj je v njem vode, manjša je njegova toplotna prevodnost.
Zaradi te dobre toplotne izolacije snežne odeje so temperature v njeni globini, posebno blizu
tal, blizu ledišča. Zaradi velikega ohlajanja v jasnih nočeh ali zaradi hladnega vetra nad njimi
se zgornje plasti snega lahko močno ohladijo. Tako so med zgornjimi in spodnjimi plastmi
snežne odeje precejšnje temperaturne razlike. Posamezne plasti snežne odeje so v
termodinamičnem ravnovesju z nasičenim parnim tlakom v zraku, ki je ujet med ledenimi
zrni. Zaradi velikih temperaturnih gradientov med toplimi spodnjimi in hladnimi zgornjimi
plastmi snežne odeje se pojavi velik gradient v nasičenem parnem tlaku. Vodna para zato iz
spodnjih plasti pronica navzgor. Dvigajoča se para je za višje, hladnejše plasti snežne odeje
prenasičena in iz nje se na ledenih zrnih začnejo izločati novi kristali, ki jih imenujemo srež.
Ta včasih nastaja na površju snega v obliki krhkih ploščatih kristalov – površinski srež, ali pa
se izloča že v rahlih sneženih plasteh – globinski srež. Kristali sreža so med seboj nepovezani,
saj niso imeli časa, da bi se ozrnili in bi med njimi nastali ledeni mostički. Kristali sreža
nastajajo v hladnem vremenu, v času intenzivnega nočnega ohlajanja ob jasnih nočeh in v
osojnih legah (Rakovec, Vrhovec, 2000, str. 183-189).
V zmernih geografskih širinah je snežna odeja sezonski pojav, le v visokogorju lahko obstane
vse leto. Zato slej ko prej pride tudi do njenega taljenja. S taljenjem snežne odeje je povezanih
nekaj različnih procesov, ki jih imenujemo odjuga. Le-te poznamo več vrst; do dnevne
odjuge pride, ko se zaradi sončnega sevanja površina snežne odeje čez dan nekoliko stali.
Najprej se stalijo najdrobnejši kristali in zrna oz. ledeni mostički med njimi. Na površju
snežne odeje nastane mešanica ledenih zrn in vode. Plast t.i. »odjužene kaše« se čez dan
debeli. Del vode pronica v snežno odejo in vlaži tudi zrna v globljih plasteh. Ponoči se snežna
odeja močno ohladi in kaša ledenih zrn in vode zmrzne v ledeno plast, ki jo imenujemo
osrenica. Pogosto zmrzne tudi voda, ki je pronicala v nižje plasti. Zjutraj je sneg trd in
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poledenel, nato pa se ob sončnem vremenu čez dan ponovno stali. S ponavljanjem tega
procesa postajajo zgornje plasti snežne odeje vse bolj trde, ledene in povezane. Novi sneg pod
to vrhnjo ledeno osrenico lahko še precej časa ostane neosrenjen (Rakovec, Vrhovec, 2000,
str. 183-189).
Do deževne odjuge pride zaradi dežja s temperaturo nad lediščem. Topli dež tali ledena zrna
in ledene mostičke med njimi. Pri tem se tekoča voda hitro ohladi na temperaturo ledišča. Če
so ob padanju toplega dežja visoke tudi temperature zraka, se v kašo zrn in vode lahko
spremenijo tudi debelejše plasti snežne odeje. Pronicanje vode se ponavadi zaustavi na
ledenih plasteh v snežni odeji, voda pa navadno odteka vzdolž teh plasti. Če po deževni
odjugi nastopi ohladitev in snežna odeja od zgoraj navzdol zamrzne, zamrzne tudi voda, ki je
pronicala skozi sneg. Če se je z dežjem ojužila debela plast snega, ob ohladitvi zamrznejo le
višje plasti snežne odeje, v notranjosti pa še nekaj dni lahko ostane snežna kaša (Rakovec,
Vrhovec, 2000, str. 183-189).
Pomladna odjuga je ponavadi kombinacija dnevne odjuge brez nočnega zmrzovanja,
deževne odjuge in odjuge zaradi toplega zraka. V pomladnih mesecih je sončno obsevanje že
dovolj močno, da čez dan ojuži debele plasti snega. Če so tudi nočne temperature zraka nad
lediščem in če je zrak dovolj vlažen, tudi ponoči snežna odeja ne zmrzne in taljenje se
stopnjuje iz dneva v dan. Če zraven še toplo dežuje in piha topel veter, potem snežna odeja s
tal pospešeno izgineva. Snežnica pronica do tal in se vpija v prst. Če so tla zmrznjena, pa,
dokler se tla ne odtajajo, teče po njihovi površini pod snegom (Rakovec, Vrhovec, 2000, str.
183-189).

2.1. Višina in debelina snežne odeje
Na vodoravnih tleh med višino (H) in debelino (D) snežne odeje ni nobene razlike. Smer sile
težnosti je tedaj pravokotna na podlago snežne odeje. Drugače pa je na nagnjeni površini
oziroma strmini. Tam je debelina snežne odeje enaka najkrajši razdalji med površino in tlemi.
Razliko med višino in debelino odpravimo s preprostim cos α (Šegula, 1986).
D = H x cos α
Skica 1: Razlika med višino in debelino snežne odeje glede na naklon podlage.

Vir: Šegula, 1986

Merimo višino ali debelino celokupne snežne odeje, posameznih plasti, novega snega oziroma
zapadlega snega v zadnjih 24 urah. Iz različnih razlogov pogosteje merimo višino snežne
odeje (H) (Šegula, 1986).
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2.2. Opazovanje snežne odeje
Snežna odeja je sestavljena iz več plasti z različnimi vrstami snega. Plasti nastajajo vso zimo,
od prvega sneženja pa do okopnitve; so posledica različnih dogodkov v ozračju, npr. sneženja,
delovanja vetrov, dežja … Plasti se po lastnostih bolj ali manj razlikujejo in jih zato lahko
jasno ločimo. V snežni odeji poleg različnih vrst snega najdemo še vodno paro, vodo v
tekočem stanju in druge primesi. Vse to določa njene lastnosti, med drugim tudi trdnost in
stabilnost na pobočju oziroma nagnjenost k trganju in plazenju (Šegula, 1986).
Za sistematično opazovanje in spremljanje snežnih razmer je potrebno postaviti mrežo
opazovalnic na vseh predelih, ki jih želimo nadzirati. Opazovalnice so navadno postavljene
tako, da zajamejo najvažnejša klimatska območja na njihovih najbolj tipičnih točkah. Pri tem
je važno, da je postavljena na prostoru, ki ni izpostavljen raznim nezaželenim vplivom. Zelo
neugoden je veter, ki zna precej popačiti krajevne podatke, saj lahko prinaša ali odnaša sneg
in s tem vpliva na natančnost opazovanja (Šegula, 1986).
Opazovalnica naj bi stala na ravnih, vodoravnih in povsem gladkih tleh, na katerih ni
grmičevja in skal. Prostor naj bi bil čim bolj nevtralen, značilen za tisti predel, hkrati pa tudi
suh ter varen pred izletniki, stroji za vzdrževanje smučišč in seveda pred plazovi (Šegula,
1986).
Snežna odeja na tleh se čez zimo nabere postopoma. Na meteoroloških postajah merijo višino
novozapadlega snega v zadnjih treh, šestih ali dvanajstih urah, vsak dan pa tudi skupno višino
snežne odeje. Višino novega snega in debelino snežne odeje merijo s snegomeri. To so stalno
nameščene ali pa premične palice z označenim merilom. Pri merjenju je treba paziti, da se
snežna odeja ne potepta (Rakovec, Vrhovec, 2000, str. 57-59). Za vsako opazovalnico je
zadolžen primerno usposobljen opazovalec, tudi pri nas pa marsikje že obstajajo avtomatske
postaje, kjer prenos podatkov poteka daljinsko in zato ne potrebujejo posadke. Meritve naj bi
se opravljale vsak dan ob 7. uri zjutraj. Poznamo dnevna in občasna opazovanja. Dnevno
opazovanje obsega tedanje vreme: veter, nove snežne padavine, temperaturo zraka in snega,
debelino snežne odeje in stanje njene površine, opažene uletene plazove in oceno nevarnosti
za prihodnje ure. Občasna opazovanja pa zajemajo snemanje prebojnega diagrama snežne
odeje in snežnega profila, kar naj bi omogočilo vpogled v njeno notranjost (Šegula, 1987).
Izmerijo gostoto, trdnost in temperaturo posameznih plasti snega (Rakovec, Vrhovec, 2000,
str. 57-59).
V Sloveniji meteorološke spremenljivke merimo pod okriljem Agencije Republike Slovenije
za okolje (ARSO) na okrog 250-ih postajah. Nabor spremenljivk je odvisen od vrste postaje.
Povprečno se meri in opazuje okrog 40 spremenljivk na postajo v enem dnevu. Opazovalci na
glavnih postajah sledijo vremenu v urnih intervalih, na postajah nižjega ranga, kot so
klimatološke in padavinske postaje, pa merijo trikrat ali pa celo samo enkrat dnevno. Velik
napredek v sledenju vremena se je zgodil z uvedbo avtomatskih meteoroloških postaj, saj se
na le-teh podatki zbirajo in uporabljajo v realnem času. Ostale podatke zbirajo urno, dnevno
in mesečno (ARSO, Kotrola podatkov, 2007).
Meritve snežne odeje se načeloma opravlja enkrat dnevno, in sicer ob 7. uri zjutraj.
Opazovanje snežnih razmer vključuje dnevne meritve višine snežne odeje (cm), višine
novozapadlega snega (cm), določitev maksimalne višine snežne odeje, njenega trajanja
(dnevi) ter meritve gostote snega (kg/m3). Pojav snežne odeje opazujejo na vseh padavinskih
in klimatoloških postajah v Sloveniji (Klimatografija Slovenije – Število dni s snežno odejo,
2000).
Snežno odejo zabeležijo, kadar sneg pokriva več kot polovico tal v okolici. Pri merjenju
uporabljajo snegomer; 1 – 3 m dolgo leseno letev s centimetrsko skalo. Višino snežne odeje je
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potrebno meriti na ravnem prostoru, ki je reprezentativen za dano okolje in ne sme stati stalno
v senci ali na mestih, ki so izpostavljena vetru. Višino skupnega in novozapadlega snega
vsako jutro izmerijo na treh mestih in iz njihovega povprečja določijo dnevni vrednosti
(Klimatografija Slovenije – Število dni s snežno odejo, 2000). Kljub temu se mi zdi, da so
ročne meritve snežne odeje lahko nekoliko vprašljive, saj jih merijo le enkrat dnevno, to je ob
7. uri zjutraj. Sneg, ki zapade kasneje, pa se v 24-urah lahko že precej posede.
Slika 1: Zanimiv prikaz višine aprilske snežne odeje
pri Krnskih jezerih med letoma 1987 in 2006.
Na osnovi dnevnih vrednosti izračunajo tudi
mesečna in letna povprečja ter vsa odstopanja
(maksimum, minimum). Pomembno je vedeti, da pri
teh podatkih leto ne pomeni običajnega
koledarskega leta, temveč sezono, ki se začne s 1.
julijem in konča s 30. junijem naslednjega leta
(Arso, Snežna odeja, 2006). To sem pri obdelavi
podatkov upoštevala tudi sama, zato ena sezona
(zima) zajema podatke iz dveh koledarskih let (npr.
julij-december 1950 in januar-junij 1951).
Temelji za kvalitetne meteorološke meritve in
opazovanja so v strokovni usposobljenosti
opazovalcev, vzdrževalcev in v zanesljivi opremi.
Predvsem prostovoljna padavinska in klimatološka
mreža postaj je zaradi relativno visoke starosti
opazovalcev na žalost v fazi krčenja, saj je starejše
tudi težje izobraževati (ARSO, Kvaliteta podatkov,
2007).
Tudi v Sloveniji je že veliko merilnih postaj
avtomatskih, vendar se poraja vprašanje, ali so le-te
resnično bolj učinkovite od klasičnih, torej od
ročnega merjenja. Pri klasičnih meritvah je na voljo
več,
večinoma
mehanskih,
redundančnih
inštrumentov, kot so: termograf, ombrograf,
barograf, higrograf, heliograf, anemograf. Če
opazovalca meritev zaradi bolezni v kakšnem dnevu
ni, del podatkov še vedno lahko rekonstruirajo iz
registrirnih trakov. Pri avtomatskih postajah pa
takšna rešitev ni mogoča. Izjemno dragocen in trajen
vir podatkov so tudi zapisi v dnevnikih in poročilih,
kjer so zabeležke in opombe o trajanju in moči
pojavov. Takšnih podatkov ni v računalniškem
arhivu, kaj šele, da bi jih zapisale avtomatske
postaje. Veliko si obetajo od nove generacije
radarjev in satelitov, vendar tudi ti niso vsemogočni.
Njihova prednost pred točkovnimi meritvami je v
pokritju tako rekoč celotnega ozemlja Slovenije.
Foto: P. Omahen

14

Avtomatske postaje na današnji fazi razvoja niso sposobne ekvivalentno beležiti vseh
atmosferskih pojavov, oblik, višine snega, itn. Težave predstavljajo tudi nepričakovani izpadi
in motnje pri delovanju elektronike. Ravno v primeru ekstremnih razmer in ujm, ko nas
podatki najbolj zanimajo, avtomatska postaja običajno zataji zaradi udara strele, izpada
električne napetosti, poplav in drugega. Zaradi vseh teh razlogov je človek zlasti v
dolgoročnem smislu še vedno bolj zanesljiv od avtomatike. Tudi če kdaj pozabi opraviti
meritve, jih še vedno lahko izmeri naknadno, pa bo mesečna vsota še vedno pravilna (ARSO,
Kvaliteta podatkov, 2007).

3. TEORETIČNA IN METODOLOŠKA IZHODIŠČA

Razen visokogorskega sveta z gorskim podnebjem ima vsa Slovenija zmerno toplo vlažno
podnebje. Kljub temu pa med posameznimi kraji ali pokrajinami obstajajo velike razlike.
Višina snežne odeje je samo ena od podnebnih značilnosti, ki pa je prav tako odvisna od
mnogih mikro dejavnikov. Prav zaradi teh podnebnih raznolikosti sem si, kot sem opisala že v
poglavju o metodah dela, pri izboru meteoroloških postaj, ki naj bi čim bolje prikazovale
snežne razmere na celotnem ozemlju Slovenije, pomagala z Ogrinovo klasifikacijo podnebnih
tipov iz leta 1996.

3.1. Podnebni tipi v Sloveniji
Na podnebje vedno vpliva več podnebnih dejavnikov. V Sloveniji glavno vlogo igrajo lega v
zmernih zemljepisnih širinah v sorazmerni bližini Atlantskega oceana, vpliv zahodne zračne
cirkulacije ter lega na obrobju Jadranskega morja oziroma na prehodu med Sredozemljem in
evrazijsko celino. Zaradi velike reliefne razčlenjenosti ozemlja Slovenije pa ne smemo
pozabiti še na višinsko strukturo (Ogrin, 1996).
V Sloveniji poznamo več različnih klimatskih klasifikacij slovenskih podnebnih tipov. Med
zadnjimi je Ogrinova klasifikacija, pri kateri se je avtor opiral na Köppenov podnebni sistem
v redakciji R. Geigerja in W. Pohla iz leta 1954 ter A. Henderson-Sellersa in P.J. Robinsona
iz leta 1991. Köppen je vsako podnebje opredelil z določeno vrednostjo povprečnih mesečnih
in letnih temperatur ter padavin, pri čemer je bil pozoren tudi na vegetacijo. Ogrin je v svoji
klasifikaciji podnebnih tipov v Sloveniji zajel podatke 57 meteoroloških postaj, in sicer za
obdobje 1961-1990. Poleg povprečnih mesečnih temperatur je upošteval še padavinski režim
in deloma tudi količino padavin. Pri slednjem je uporabil indeks mediteranskosti padavin
(Koppani, Unger, 1992), ki primerja količino padavin v oktobru in novembru s padavinami
maja in junija. Pri mediteranskem režimu je višek padavin v jesenskem obdobju (indeks je
pozitiven), pri celinskem pa v pomladnem (negativen indeks). Višje ko so pozitivne vrednosti
indeksa, močnejši je sredozemski značaj padavin in obratno. Za Slovenijo je značilna izrazita
padavinska prehodnost. Glede na indeks mediteranskosti padavin imamo zahodno od črte
Solčavsko – Ljubljana – Suha Krajina – zahodni Gorjanci submediteranske padavinske
značilnosti, vzhodno od nje pa subkontinentalne (Ogrin, 1996).
Glede na Köppenov podnebni sistem – povprečno temperaturo najtoplejšega meseca in
razporeditev padavin čez leto - , indeks mediteranskosti padavin in nekaj dodatnih meril pri
temperaturnih razmerah je Ogrin v Sloveniji določil tri glavne tipe podnebij, znotraj le-teh pa
še devet podtipov. To so (Ogrin, 1996):
- zmernocelinsko podnebje s podtipi zmernocelinsko podnebje zahodne in južne
Slovenije, zmernocelinsko podnebje osrednje Slovenije, zmernocelinsko podnebje
vzhodne Slovenije (subpanonsko podnebje) in zmernocelinsko podnebje jugovzhodne
Slovenije (subpanonsko podnebje Bele krajine);
- gorsko podnebje s podtipi podnebje nižjega gorskega sveta v Zahodni Sloveniji,
podnebje višjega gorskega sveta ter podnebje nižjega gorskega sveta in vmesnih dolin v
severni Sloveniji;
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-

submediteransko podnebje s podtipoma obalno submediteransko podnebje (podnebje
oljke) in zaledno submediteransko podnebje.

3.1.1. Zmernocelinsko podnebje
Zmernocelinsko podnebje zavzema največji del Slovenije. V tem podnebnem tipu je
povprečna temperatura najhladnejšega meseca med 0 in -3°C, povprečna temperatura
najtoplejšega meseca pa med 15 in 20°C. Celinskost narašča proti vzhodu in severovzhodu.
Padavinski režim se v različnih podtipih nekoliko spreminja.
V zmernocelinskem podnebju zahodne in južne Slovenije so povprečne oktobrske
temperature višje od aprilskih. Padavinski režim je submediteranski, povprečna letna količina
padavin pa med 1300 in 2800 mm, kar kaže na izredno namočenost. Razlog le-te je lega v
območju alpsko-dinarske pregrade, pa tudi dejstvo, da večino padavin Sloveniji prinašajo
zahodne in jugozahodne zračne mase.
Temperaturne razmere v zmernocelinskem podnebju osrednje Slovenije so podobne tistim
v prvem podtipu, padavinski režim pa je subkontinentalni, torej največ padavin pade poleti in
najmanj pozimi, zaradi vpliva submediteranskega podnebja pa je opazen še jesenski
sekundarni padavinski višek. Povprečna letna količina padavin je med 1000 in 1300 mm in se
zmanjšuje proti vzhodu.
Zmernocelinsko podnebje vzhodne Slovenije zajema gričevnat in nižinski svet na vzhodu
in severovzhodu države. Tu so povprečne aprilske temperature enake ali nekoliko višje od
oktobrskih. Padavinski režim je subkontinentalni, povprečna letna količina padavin pa le med
800 in 1000 mm. Poletja v teh predelih so lahko zelo suha.
Kot zadnji podnebni podtip pa je treba izločiti še podnebje v Beli krajini, ki ga imenujemo
zmernocelinsko podnebje jugovzhodne Slovenije. Enako kot v vzhodni Sloveniji so tudi tu
povprečne aprilske in oktobrske temperature približno enako visoke. Zaradi bližine višjega
dinarskega sveta na zahodu pa Bela krajina prejme več padavin, to je med 1200 in 1300 mm,
ter ima submediteranski padavinski režim. Poletja so zaradi južne lege lahko nadpovprečno
topla in podobna tistim v zalednem submediteranskem podnebju.

3.1.2. Gorsko podnebje
Zaradi pomanjkanja meteoroloških postaj v gorskem svetu, mednarodne primerljivosti in
preprostosti uporabe je Ogrin pri klasifikaciji gorskega podnebja v Sloveniji upošteval
hipsografsko merilo po A. Henderson-Sellersu in P.J. Robinsonu (1991), ki h gorskemu
podnebju šteje predele, višje od 1500 m. Nad to višino so v Sloveniji predeli Julijskih Alp,
Karavank, Kamniško-Savinjskih Alp, Pohorja, Trnovskega gosta in Snežnika ter seveda
vmesne doline in nižji svet. Na teh območjih je značilno gorsko podnebje, katerega glavni
pogoj je, da je povprečna temperatura najhladnejšega meseca pod -3°C. Glede na nadmorsko
višino ločimo dva podtipa: v podnebju višjega gorskega sveta, to je nad 2000 m, so
povprečne temperature najtoplejšega meseca pod 10°C, v podnebju nižjega gorskega sveta v
zahodni Sloveniji pa nad 10°C. V obeh podtipih je padavinski režim submediteranski. V
višjem gorskem svetu, ki je omejen le na najvišje vrhove, letno povprečno pade nekoliko več
padavin (med 2000 in 3000 mm), v nižjem pa med 1600 in 3000 mm. Visoka namočenost je
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posledica orografske pregrade, ki ustavlja ciklonske padavine z zahoda in jugozahoda. Kot
tretji podtip so določili podnebje nižjega gorskega sveta in vmesnih dolin v severni
Sloveniji, kjer so temperaturne razmere podobne kot v nižjem gorskem svetu na zahodu,
padavinski režim pa je subkontinentalen. Tu letno povprečno pade od 1100 do 1700 mm
padavin.

3.1.3. Submediteransko podnebje
Za submediteransko podnebje je značilno, da je povprečna temperatura najhladnejšega
meseca nad 0°C in povprečna temperatura najtoplejšega meseca nad 20°C ter da so povprečne
oktobrske temperature višje od aprilskih. Padavine imajo submediteranski padavinski režim,
za katerega je značilen primarni višek padavin v jeseni in sekundarni na prehodu pomladi v
poletje ter primarni minimum padavin na prehodu zime v pomlad in sekundarni v obeh
osrednjih poletnih mesecih. Z oddaljevanjem od Tržaškega zaliva in z naraščanjem
nadmorske višine submediteranske značilnosti opazno slabijo ter se vse bolj mešajo s
celinskimi potezami osrednje Slovenije.
Glede na januarske in julijske temperature se submediteransko podnebje deli na obalno in
zaledno. V prvem podtipu je povprečna temperatura najhladnejšega meseca višja od 4°C in
najtoplejšega višja od 22°C, povprečna letna količina padavin pa je med 1000 in 1200 mm.
To je značilno za Koprsko Primorje. V zalednem podtipu pa je temperatura najhladnejšega
meseca med 0 in 4°C, najtoplejšega pa med 20 in 22°C. Povprečna letna količina padavin je
od 1200 do 1700 mm, torej nekoliko višja.

3.2. Izbor reprezentativnih meteoroloških postaj
Ogrin je tri glavne podnebne tipe razdelil na devet podtipov. Za vsakega od teh devetih
območij Slovenije sem izbrala vsaj eno, na večjih območjih pa tudi po tri meteorološke
postaje, ki naj bi predstavljale tipične podnebne oz. v mojem primeru snežne razmere na tem
območju. Izbrane meteorološke postaje sem predstavila tudi na karti (glej karto 1).
Podnebni tipi v Sloveniji z izbranimi meteorološkimi postajami:
1. Zmernocelinsko podnebje zahodne in južne Slovenije (postaje Brnik-letališče,
Kočevje in Postojna)
2. Zmernocelinsko podnebje osrednje Slovenije (postaje Ljubljana, Celje in Novo mesto)
3. Zmernocelinsko podnebje vzhodne Slovenije (postaje Murska Sobota, Maribor in
Bizeljsko)
4. Zmernocelinsko podnebje Bele krajine (postaja Dobliče-Črnomelj)
5. Podnebje nižjega gorskega sveta z vmesnimi dolinami v severni Sloveniji (postaja
Šmartno pri Slovenj Gradcu)
6. Podnebje nižjega gorskega sveta v zahodni Sloveniji (postaja Rateče-Planica)
7. Podnebje višjega gorskega sveta (postaja Kredarica)
8. Zaledno submediteransko podnebje (postaja Slap pri Vipavi)
9. Obalno submediteransko podnebje (kombinirana postaja Koper-Portorož)
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Karta 1: Prostorski prikaz podnebnih tipov v Sloveniji z reprezentativnimi postajami o
snežni odeji.

Vir za podlago: Geografski atlas Slovenije, 1998

3.3. Snežne razmere v Sloveniji
V Sloveniji lahko sneži od oktobra do maja. Dnevi s sneženjem se med seboj razlikujejo glede
na letni čas. V poznih jesenskih mesecih (oktober, november) pogosto isti dan dežuje in sneži,
tako da višine novega snega niso velike. Podobno je spomladi (aprila in maja), le da so tedaj
bistvene regionalne razlike (Vrhovec, Kastelec, 2002).
Podobno kot večdnevne močne padavine je tudi velika količina novozapadlega snega
povezana s stacionarnimi frontami sredozemskih ciklonov. Ob prevladujočih jugozahodnih
vetrovih največ novega južnega snega pade v južnih Julijskih Alpah (Posočje, Baška grapa,
Cerkljansko, Bohinj) in vzdolž dinarske gorske pregrade (Snežnik in višji deli Notranjske). S
pomikom ciklona nad Balkan se začne povečevati intenzivnost sneženja v južni Sloveniji
(Notranjska, Kočevska, Dolenjska), pa tudi v gorah osrednje Slovenije (Posavsko hribovje in
Kamniško-Savinjske Alpe). Pri nas je sneg, ki pada ob sredozemskih ciklonih, večinoma
južen in gost. Prehodu fronte sledi ohladitev in tedaj začne snežiti tudi pri nižjih temperaturah
– sneg je lahek in suh. Sneženje se širi od severovzhoda proti osrednji Sloveniji. Nekajkrat na
leto, predvsem na začetku zime, je težišče snežnih padavin v jugovzhodni in vzhodni
Sloveniji. Ponavadi do tega pride ob hladnem vremenu in tedaj so tudi na območju
maksimuma višine novozapadlega snega manjše od tistih, ki so običajne za zahodno
Slovenijo. Ob tipičnem prehodu sredozemskega ciklona pozimi v nižjih predelih osrednje
Slovenije pade 10 do 30 cm snega, izjemoma pa tudi do 100 cm. V južnih Julijskih Alpah in v
snežniškem delu dinarskega gorstva so te količine podvojene (Vrhovec, Kastelec, 2002).
Na prostorsko razporeditev snežne odeje v Sloveniji vplivata zlasti njena geografska lega in
velika reliefna razgibanost, pri čemer so močni dejavniki nadmorska višina, nagib terena,
orientacija (na privetrni strani orografskih pregrad navadno pade več padavin kot na zavetrni)

19

in podobno. Razumljivo je, da je v višjih legah zaradi nižjih temperatur sneženje bolj pogosto
in se sneg počasneje tali kot pa v nižjih legah. Poleg nadmorske višine na temperaturo zraka
vpliva tudi oblika reliefa. V slabo prevetrenih senčnih kotlinah in dolinah, kamor se steka
hladen zrak, se sneg lahko obdrži veliko dlje kot na prisojnih pobočjih in grebenih.
Pomemben dejavnik je tudi orografija. Na privetrni strani orografskih pregrad pade običajno
več padavin in zato tudi snega kot na zavetrni strani. Od orientacije in tipa reliefa je odvisna
tudi verjetnost za nastanek snežnih zametov. Močno na snežne razmere vpliva veter. Na
izpostavljenih legah, kjer so pogosti močni vetrovi (predvsem v gorah), se snežne razmere že
na zelo majhnih razdaljah močno spremenijo. Nekje je sneg odpihan, drugje nastanejo snežni
zameti in tam se sneg lahko obdrži zelo dolgo. Na strmih pobočjih in stenah gora sneg ne
obleži in se zbira na snežiščih pod stenami. Na takih snežiščih, ki so različno velika, se sneg
lahko obdrži tudi celo sezono (ARSO, Snežna odeja, 2006).
V zmernih geografskih širinah se snežna odeja pojavlja sezonsko, medtem ko v visokogorju
lahko obstane vse leto (Klimatografija Slovenije – Število dni s snežno odejo, 2000). V nižjih
predelih osrednje in vzhodne Slovenije je na leto med 20 in 30 dni s sneženjem, v
visokogorskem svetu Julijskih Alp pa na leto povprečno sneži več kot 100 dni (Vrhovec,
Kastelec, 2002). Obratno pa na Primorskem zaradi višjih temperatur in vpliva morja ne sneži
tako pogosto (na leto povprečno le dan ali dva) oz. snežna odeja hitreje skopni. Prav zato
pričakujem, da bodo tudi pri moji analizi višine snežne odeje primorske in visokogorske
postaje precej izstopale.
Razen števila dni s sneženjem je za označevanje klime nekega območja pomembno tudi
število dni s snežno odejo na tleh. To je ponavadi večje od števila dni s sneženjem. V osrednji
Sloveniji sneg leži na tleh povprečno od 50 do 75 dni na leto, v vzhodni Sloveniji pa od 25 do
50 dni. Največja razlika v trajanju snežne odeje je v Julijskih Alpah in na njihovem predgorju
vzdolž Soške doline, saj se tam na razdalji 30 km med Brdi in Kaninom trajanje snežne odeje
poveča s 5 na 200 dni. Seveda pa se število dni s snežno odejo iz sezone v sezono močno
spreminja (Vrhovec, Kastelec, 2002).
Tretji pomemben podatek o značilnostih snega, na katerega sem se osredotočila tudi v svojem
diplomskem delu, je višina oz. debelina snežne odeje. Zanimala me bo predvsem maksimalna
višina snežne odeje.
Vrhovec in Kastelec sta v svojem članku o obilnih snežnih padavinah v Sloveniji opisala
analizo maksimalne snežne odeje v posameznih mesecih za Slovenijo za obdobje 20 sezon
med zimama 1977/78 in 1997/98, ki je bila narejena na podlagi podatkov
Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije. Na podlagi preglednih kart maksimalne
mesečne višine snežne odeje v kilometrski resoluciji so prišli do ugotovitev, da je oktobra
območje Slovenije, kjer višina snežne odeje preseže 90 cm, omejeno le na visokogorje
Julijskih Alp. Novembra se to območje razširi že nad pretežni del gorate in hribovite
Slovenije z nadmorsko višino nad 700 m, v visokogorju Julijskih Alp in Snežnika pa višina
snežne odeje tedaj že lahko preseže 250 cm, največ pa vse do 400 cm. V prvem pravem
zimskem mesecu, to je decembru, v notranjosti Slovenije maksimalna višina snežne odeje
navadno že preseže 90 cm. Izjema so Pomurje, Celjska kotlina, Posavje in vzhodni del
Ljubljanske kotline. Januarske maksimalne višine snežne odeje so nižje od 90 cm v Pomurju
in Podravju, v Novomeško-Krški kotlini in v Celjski kotlini. V Julijskih Alpah, na Trnovskem
gozdu in na Snežniku so celo nekoliko manjše kot decembra. Februarja je maksimalna višina
snežne odeje v notranjosti Slovenije najbolj enakomerno razporejena, večinoma – z izjemo
južnega Pomurja, vzhodne Ljubljanske in Celjske kotline – povsod presega 90 cm. Območje z
maksimalnimi višinami nad 200 cm se poveča predvsem v Karavankah in KamniškoSavinjskih Alpah. Marca se maksimalna višina snežne odeje v nižjih delih Slovenije izrazito
zmanjša; vrednosti tam večinoma dosežejo le še od 50 do 70 cm. V goratem delu Slovenije v
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primerjavi s februarjem ni bistvenih sprememb. Aprila so večje višine maksimalne snežne
odeje omejene le na gorski svet nad 1000 metri, snežna odeja nad 250 cm pa le na Julijske
Alpe. Maja maksimalno snežno odejo nad 70 cm lahko najdemo še na Snežniku, Trnovskem
gozdu, v Julijskih Alpah, Karavankah, Kamniško-Savinjskih Alpah in na Pohorju. Iz zgornjih
ugotovitev so nato prišli do zaključka, da sta meseca z največjo maksimalno višino snežne
odeje v notranjosti Slovenije december in februar. V gorskem svetu se maksimalna višina
snežne odeje začne bistveno zmanjševati šele aprila. V primorskem delu Slovenije pa je
mesec z največjo maksimalno višino snežne odeje januar, saj drugače tam večinoma dežuje
(Vrhovec, Kastelec, 2002).
Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) so izdelali nekaj zanimivih kartografskih
prikazov snežnih razmer v Sloveniji. Karte so izdelali z metodo optimalne prostorske
interpolacije, pri čemer so upoštevali odvisnost od geografskih spremenljivk. Nabor
pojasnjevalnih geografskih spremenljivk je odvisen od spremenljivk. Vrednosti v vsaki
mrežni točki so izračunali na podlagi vrednosti na okoliških merilnih postajah ter geografskih
spremenljivk v teh točkah. Pri tem je pomembno poudariti, da imamo v Sloveniji na
nadmorskih višinah nad 1000 m zelo malo merilnih postaj, zato so na teh višinah karte manj
natančne. Večja odstopanja od prikazanega na karti pa se lahko pričakuje tudi na zelo strmih
skalnih pobočjih gora, ter na vrhovih in grebenih, ki so izpostavljeni močnim vetrovom
(Padavine – opis kart, 2007).
Karte so bile računane na podlagi reliefa z ločljivostjo 100 x 100 m. Na ta način so lahko v
končno polje meteorološke spremenljivke zajeli variabilnost kot posledico razgibanega
reliefa. Končna ločljivost pa je glede na gostoto in reprezentativnost postaj med 1 in 2 km
(Padavine – opis kart, 2007).
Karta 2 prikazuje povprečno število dni s snežno odejo v obdobju med sezonama 1961/62 in
1990/91. Podatke so pridobili s pomočjo vsakodnevnega opazovanja trajanja snežne odeje. V
svoji diplomski nalogi pa se ukvarjam le z višino snežne odeje, zato me njeno trajanje ne
zanima.
Karta 3 prikazuje povprečno skupno višino novozapadlega snega v obdobju med sezonama
1961/62 in 1990/91. Na njej torej vidimo samo povprečno skupno višino snega, ki je zapadel
na novo, ne prikazuje pa povprečne maksimalne višine snežne odeje v tem obdobju.
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Karta 2: Povprečno število dni s snežno odejo za obdobje 1961/62-1990/91.

Vir: ARSO, 2007

Karta 3: Povprečna skupna višina novozapadlega snega v obdobju 1961/62-1990/91.

Vir: ARSO, 2007
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Karta 4 je za moje raziskovanje najpomembnejša, saj prikazuje najvišjo višino snežne odeje s
povratno dobo 50-ih let med letoma 1951 in 2005. Že samo obdobje, ki ga kaže karta, se
skoraj popolnoma ujema z obdobjem, s katerim se ukvarjam v diplomskem delu, to je obdobje
med sezonama 1950/51 in 2005/06. S karte 4 torej lahko razberemo maksimalno višino
snežne odeje v tem obdobju po vsej Sloveniji. Npr. v goratem območju Julijskih Alp je
najvišja snežna odeja segala čez 5 m, medtem ko je bila na obali nižja od 25 cm. Že samo ta
kartografski prikaz torej potrjuje mojo že prej navedeno ugotovitev, da bodo postaje na teh
območjih močno izstopale. Za lažjo predstavo sem v karto 4 z rdečimi kvadratki označila še
vseh 15 meteoroloških postaj, ki sem jih izbrala za svojo analizo. Tako sem že na začetku
dobila pogled na to, na katerih postajah lahko pričakujem višjo snežno odejo in na katerih
nižjo. Seveda glede na podnebne razmere v Sloveniji pri tem ni nobenih presenečenj: postaje
v vzhodnem delu Slovenije naj bi imele snežno odejo visoko med 75-100 cm ali celo le med
50-75 cm, z izjemo gorske postaje Šmartno pri Slovenj Gradcu. V zahodnem delu države je
opazna veliko večja raznolikost. Obala in njeno zaledje imata razumljivo najnižjo snežno
odejo, pa tudi na območju Postojne le-ta še ne sega čez 1 meter. Povsod drugod pa je
predvsem zaradi višje nadmorske višine ali bližine gorske pregrade maksimalna snežna odeja
občutno višja. Ne glede na različnost maksimalne višine snežne odeje po Sloveniji pa bo moja
naloga s pomočjo podatkov z izbranih meteoroloških postaj določiti sezone z visoko snežno
odejo po vsem ozemlju naše države. Zanimala me bo torej predvsem časovna komponenta,
kdaj se je to zgodilo, medtem ko bo sama višina snežne odeje na različnih območjih seveda
občutno nihala.

Karta 4: Najvišja višina snežne odeje s povratno dobo 50-ih let v obdobju 1951-2005.

Vir: ARSO, 2007
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V nadaljevanju diplomskega dela se bom glede na naslovno temo pri obdelavi snežnih razmer
v Sloveniji osredotočila na podatke o maksimalni višini snežne odeje za vseh 15 izbranih
meteoroloških postaj. Za vsako sezono bom na vsaki postaji poiskala podatek o najvišji višini
snežne odeje, jih nato seštela in izračunala povprečno maksimalno višino v celotnem obdobju.
Za vsako postajo bom izdelala grafikon, na katerem bom prikazala črto povprečja, s čimer
bom dobila približno predstavo o višini snežne odeje na območju posameznega podnebnega
tipa. Zime, v katerih je maksimalna višina snežne odeje presegla to povprečje, bom označila
za nadpovprečno bogate s snežno odejo, in obratno. Poleg povprečja bom na grafikone vseh
postaj vrisala še linearno trendno črto, ki bo pokazala, ali se je povprečna snežna odeja od
začetka do konca obdobja zvišala ali znižala, ter črto sedemletnih drsečih povprečij, ki bo bolj
jasno nakazala daljša obdobja, ko je bila snežna odeja visoka ali nizka. Nato bom dobljene
podatke z devetih območij med sabo primerjala in na podlagi tega določila, katere zimske
sezone v Sloveniji so imele v drugi polovici 20. stoletja visoko snežno odejo ter skušala
ugotoviti, kaj se je takrat dogajalo in katera območja so izstopala.
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4. ANALIZA VISOKE SNEŽNE ODEJE V DRUGI POLOVICI
20. STOLETJA PO PODNEBNIH TIPIH V SLOVENIJI

4.1. Območje zmernocelinskega podnebja zahodne in južne Slovenije

Na tem območju sem izbrala tri
meteorološke postaje, Brnik-letališče,
Postojno in Kočevje, saj je območje veliko
in precej raznoliko. Meteorološka postaja
Brnik-letališče leži na 384 m nadmorske
višine, Kočevje na 467 m in Postojna na
533 m.

Vir za podlago: Geografski atlas Slovenije, 1998

Klimogram 1: Klimogram postaje Brnik-letališče za obdobje 1961-1990.

V obdobju med letoma 1961 in 1990 je bil
povprečno najhladnejši mesec januar s povprečno
temperaturo -2,4°C, najtoplejši pa julij z 18,5°C.
Povprečna letna količina padavin v tem obdobju
je znašala 1384 mm.

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije,
povprečne temperature in padavine, 1995

Za meteorološko postajo Brnik za prvi dve sezoni izbranega obdobja (1950/51 – 2005/06) ni
na voljo podatkov, zato v grafikonu 1 niz podatkov začenjam s sezono 1952/53.
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Grafikon 1: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Brnik-letališče med sezonama
1952/53 in 2005/06.

Sezona

Vir podatkov: ARSO

Na Brniku je maksimalna višina snežne odeje že od začetka 50. let 20. stoletja iz sezone v
sezono močno nihala, kar je dobro razvidno tudi z grafikona 1. Povprečna maksimalna višina
snežne odeje v izbranem obdobju je znašala 40 cm. Nad to višino je snežna odeja segala v 24
sezonah, pod njo v 29 sezonah, v eni sezoni pa je bila povprečna. Najvišja je bila v sezoni
1968/69, in sicer kar 96 cm. 70 cm ali več je znašala še v sezonah 1954/55 (77 cm), 1962/63
(70 cm), 1971/72 (70 cm) in 1986/87 (90 cm). Precej pa je bilo tudi sezon z izredno nizko
snežno odejo. Manj kot 20 cm visoka je bila snežna odeja v sezonah 1958/59 (14 cm),
1972/73 (17 cm), 1973/74 (16 cm), 1987/88 (17 cm), 1989/90 (2 cm), 1992/93 (4 cm) in
2000/01 (15 cm). Daleč najnižja je bila snežna odeja v sezoni 1989/90, ko je dosegla le 2 cm.
Z grafikona 1 pa se da razbrati še, da se je maksimalna snežna odeja od srede 80. let 20.
stoletja občutno znižala, saj je le še štirikrat segla več kot 10 cm nad povprečje, večinoma pa
je bila povprečna ali podpovprečna.
V grafikon 1 in vse ostale grafikone sem zaradi lažje predstave vrisala še linearno trendno
črto. Prikazala naj bi, ali se maksimalna snežna odeja v izbranem obdobju znižuje ali zvišuje.
Na Brniku je maksimalna višina snežne odeje močno nihala, zato je že ob prvem pogledu
dobro razvidno, da je njen linearni trend le rahlo negativen. Po izračunu se pokaže, da naj bi
se v vseh 54 letih znižala le za približno 7 cm. Standardni odklon v tem obdobju pa znaša 21
cm, torej trend statistično ni pomemben, saj se je snežna odeja znižala precej manj, kot znaša
standardni odklon. Kot že omenjeno, pa od srede 80. let njena maksimalna višina ne dosega
več takšnih pozitivnih ekstremov, kot jih je v prejšnjih desetletjih. Vse pogosteje se dogaja, da
snežna odeja sega močno pod povprečje.
Da bi določili tudi daljša obdobja, in ne samo posamezne sezone, ko je bila snežna odeja zelo
visoka oziroma nizka, so v grafikon 1 vrisana še 7-letna drseča povprečja. To pomeni, da sem
za 7-letna obdobja izračunala njihova povprečja in s tem poenostavila prikaz spreminjanja
višine snežne odeje v celotnem obdobju. Z grafikona 1 tako lahko razberemo, da je bilo
najbolj zasneženo obdobje v drugi polovici 20. in na začetku 21. stoletja na Brniku med
sezonama 1980/81 in 1986/87. Tedaj je bila maksimalna snežna odeja povprečno visoka kar
57 cm, kar je 17 cm več od povprečja v celotnem obdobju. Močno zasneženo pa je bilo tudi
obdobje med sezonama 1965/66 in 1971/72, ko je povprečna maksimalna višina snežne odeje
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znašala 54,5 cm. Še bolj jasno pa je razvidno obdobje, ko je zapadlo najmanj snega. To se je
zgodilo tik po najbolj zasneženem obdobju, od sezone 1987/88 pa do sezone 1993/94, ko je
bila povprečna maksimalna višina snežne odeje le 18,5 cm. Od sredine 90. let 20. stoletja
dalje pa je snežna odeja bolj ali manj povprečno visoka.
Prvo snežno odejo so na Brniku največkrat izmerili v novembru, v letih 1955, 1970 in 2003
pa se je pojavila že oktobra. Navadno so jo merili še v aprilu, ko je bila v letih 1988 in 1991
celo najvišja, v maju pa se je pojavila v letih 1957 (celo 10 cm), 1969 in 1985.

Klimogram 2: Klimogram postaje Kočevje za obdobje 1961-1990.
Povprečno najhladnejši mesec v obdobju 19611990 je bil januar s povprečno -1,6°C, najtoplejši
pa julij z 17,8°C. Letno je povprečno padlo 1523
mm padavin.

Vir podatkov: ARSO, klimatski podatki za 30-letno obdobje, 2006
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Grafikon 2: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Kočevje med sezonama 1950/51
in 2005/06.

Sezona

Vir podatkov: ARSO
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V Kočevju so bile zime izredno različno bogate s snegom. Povprečna maksimalna višina
snežne odeje v drugi polovici 20. stoletja je znašala 54,5 cm. To povprečje je bilo preseženo
le v 21 sezonah, v ostalih 35 sezonah je bila snežna odeja nižja. To kaže na precejšnjo razliko
v količini snega med posameznimi leti. Najvišja snežna odeja je bila v sezoni 1968/69, ko je
znašala kar 148 cm, to je skoraj za cel meter višje od petdesetletnega povprečja. Podobno je
bilo tudi v zimi 1951/52, ko je snežna odeja v februarju segla do višine 141 cm. Pomembno je
omeniti še ostale sezone, ko je maksimalna višina snežne odeje segla čez 80 cm. To se je
zgodilo še marca 1955 (128 cm), januarja 1967 (90 cm), januarja 1971 (85 cm), marca 1976
(110 cm), februarja 1983 (97 cm) in februarja 1999 (82 cm). Precej pa je bilo zim z relativno
nizko snežno odejo. Manj kot 30 cm snega je zapadlo v sezonah 1960/61 (15 cm), 1974/75
(18 cm), 1981/82 (24 cm), 1988/89 (24 cm), 1989/90 (11 cm), 1997/98 (10 cm – najmanj v
obdobju), 2000/01 (25 cm) in 2001/02 (25 cm). Kot zanimivost je treba omeniti, da so se do
sredine 70. let 20. stoletja najvišje snežne odeje vedno pojavljale v drugi polovici zime
(januar, februar, marec), po letu 1976 pa so se viški začeli večkrat pojavljati tudi novembra ali
decembra.
Tudi v Kočevju je večinoma pričelo snežiti v novembru, le v letih 1950, 1970, 1975, 1997 in
2003 se je sneg pojavil že v oktobru. Tu izstopa predvsem leto 1950, ko je oktobra snežna
odeja segla kar do 25 cm. Do aprila je snežna odeja večinoma skopnela, najvišja tega meseca
je bila leta 1970, ko je segala še 40 cm visoko. Omeniti je potrebno še sezono 1956/57, ko je v
maju zapadlo precej novega snega, ki je dosegel višino 41 cm. V maju so snežno odejo
izmerili le še leta 1985 (3 cm).
Najbolj opazno na območju Kočevja je, da se trend maksimalne snežne odeje v primerjavi z
Brnikom vsaj na videz močno znižuje. Izračun pokaže, da se je v izbranem 56-letnem obdobju
snežna odeja znižala za 24,5 cm, standardni odklon pa je znašal 29 cm. Torej kljub močno
upadajoči črti na grafikonu 2 sprememba maksimalne višine snežne odeje ni statistično
pomembna, je pa zelo blizu. Podobno pa je od začetka 90. let 20. stoletja pa do zadnje sezone
snežna odeja v Kočevju le enkrat presegla 80 cm višine, večinoma pa je bila njena višina
podpovprečna. Zima z najmanj snega je bila v sezoni 1997/98, ko se je snežno odejo zadnjič
izmerili decembra.
Iz linearnih 7-letnih drsečih povprečij lahko razberemo, da je bilo obdobje z največ snega v
drugi polovici 20. in na začetku 21. stoletja v Kočevju tisto med sezonama 1951/52 in
1957/58 (povprečna višina maksimalne snežne odeje je bila 80,5 cm) oz. že kar od prve
sezone merjenja. Tudi obdobje med sezonama 1964/65 in 1970/71 je imelo povprečno visoko
snežno odejo (71 cm). Najmanj zasneženo obdobje pa je bilo med sezonama 1987/88 in
1993/94, ko je povprečna maksimalna višina snežne odeje znašala le 36,5 cm. Pravzaprav z
grafikona 2 zlahka razberemo, da je od te sezone dalje snežna odeja le še zelo redko segla nad
povprečje.
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Klimogram 3: Klimogram postaje Postojna za obdobje 1961-1990.
V obdobju 1961-1990 je bila povprečna
temperatura najhladnejšega meseca -0,9°C v
januarju, najtoplejšega pa 17,7°C v juliju. Letno
je povprečno padlo 1578 mm padavin.
Klimogram Postojne je zelo podoben tistemu v
Kočevju, kar ni čudno, saj oba sodita v
zmernocelinsko podnebje zahodne in južne
Slovenije. Postaja Brnik-letališče pa leži precej
bolj severno, zato se njeni podatki o temperaturah
in padavinah nekoliko manj ujemajo z ostalima
dvema postajama.
Vir podatkov: ARSO, podatki za 30-letno obdobje, 2006
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Grafikon 3: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Postojna med sezonama 1950/51
in 2005/06.

Sezona

Vir podatkov: ARSO

Čeprav ima Postojna zmernocelinsko podnebje zahodne in južne Slovenije, pa se zlasti glede
snežnih padavin tu še čuti tudi blažilni vpliv morja. Zato je tu več zim, v katerih pade malo
snega, pa tudi skupna količina ni tako velika kot npr. v Kočevju. Povprečna maksimalna
višina snežne odeje v drugi polovici 20. in na začetku 21. stoletja je bila v Postojni 32 cm,
torej za več kot 20 cm nižja kot v Kočevju. Sneg je to višino presegel v 20 sezonah, v 35
sezonah je bila nižja, v eni sezoni pa povprečna (2002/03). Ne glede na nekoliko manjšo
količino snega pa je z grafikonov 2 in 3 dobro razvidna njuna osnovna podobnost: tako za
Postojno kot za Kočevje je bilo značilno, da je v nekaterih zimah zapadlo zelo veliko snega, v
nekaterih pa zelo malo. Zato maksimalna višina snežne odeje v teh petdesetih letih precej
niha.
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Največ snega je v Postojni zapadlo v sezoni 1951/52, ko je snežna odeja v februarju znašala
kar 94 cm. Več kot 60 cm snega je bilo še v sezonah 1968/69 (75 cm), 1969/70 (86 cm),
1975/76 (71 cm) in 1986/87 (75 cm). Manj kot 15 cm visoka je bila snežna odeja v sezonah
1957/58 (12 cm), 1960/61 (9 cm), 1961/62 (10 cm), 1965/66 (13 cm), 1973/74 (10 cm),
1974/75 (5 cm), 1988/89 (10 cm), 1989/90 (5 cm), 1992/93 (6 cm) in 1997/98 (8 cm).
Najnižja maksimalna višina snežne odeje je bila torej v sezonah 1974/75 in 1989/90, ko je
segla le do 5 cm višine. Slednja je bila tudi zima z najmanj snega.
Posebna je bila sezona 1950/51, ko je sneg padel že oktobra in ga je zapadlo kar 21 cm.
Oktobra je snežilo še v letih 1952, 1997 in 2003. Včasih so snežno odejo merili še aprila, npr.
leta 1970, ko ga je bilo kar 50 cm. Zelo zanimiva je bila sezona 1956/57, ko je od novembra
do januarja zapadlo zelo malo snega, nato pa ga je maja zapadlo celih 12 cm.
V Postojni trend maksimalne višine snežne odeje z leti na videz nekoliko, čeprav res komaj
vidno, upada. Glede na to, da je bil v Kočevju trend precej bolj negativen, je že takoj jasno, da
v Postojni sprememba maksimalne višine snežne odeje ni statistično pomembna. V 56
sezonah se je znižala za samo dober 1 cm, medtem ko je standardni odklon znašal kar 21 cm.
Prav zaradi velikega nihanja višine snežne odeje v Postojni tudi prikaz 7-letnih drsečih
povprečij jasno pokaže velike vzpone in padce. Obdobje z najvišjo povprečno maksimalno
višino snežne odeje je bilo med sezonama 1966/67 in 1972/73 s 46 cm, snežna odeja pa se je
občutna začela višati že v sezoni 1964/65. Naslednji višek je bil dosežen med sezonama
1980/81 in 1986/87 (41,5 cm). Obdobje z najnižjo maksimalno snežno odejo je bilo zopet
med sezonama 1987/88 in 1993/94, malo snega z dvema nižkoma pa je bilo tudi med
sezonama 1955/56 in 1966/67. V prvih sezonah 21. stoletja se snežna odeja v Postojni zopet
zvišuje.
Po primerjavi podatkov o maksimalni višini snežne odeje na meteoroloških postajah Brnikletališče, Kočevje in Postojna, ki spadajo v isti podnebni podtip, lahko opazimo precejšnjo
podobnost med njimi. Sezone, ko je v Kočevju zapadlo največ snega, se v veliki večini
ujemajo s sezonami na Brniku in v Postojni. Najvišja snežna odeja v Kočevju je bila v sezoni
1968/69, sledila pa ji je sezona 1951/52. Tudi na Brniku je bilo največ snega v sezoni
1968/69, za sezono 1951/52 pa s te postaje nimamo podatka. V Postojni je bila najvišja
snežna odeja v sezoni 1951/52, toda tudi v sezoni 1968/69 je bila snežna odeja visoka. Kar 9
istih zim je bilo v vseh treh krajih nadpovprečno zasneženih. Sem bi lahko šteli tudi drugo
sezono, saj je bila v Kočevju in Postojni nadpovprečno zasnežena, za Brnik pa nimamo
podatkov. Podobna je sezona 2003/04, ko je bila snežna odeja na Brniku in v Kočevju
nadpovprečno visoka, v Postojni pa povsem povprečna. Pogojno bi torej lahko rekli, da se
podatki od nadpovprečni maksimalni snežni odeji za vse tri postaje ujemajo kar v 11 sezonah.
Do precejšnjih podobnost pridemo tudi, če primerjamo obdobja z najvišjo snežno odejo na
vseh treh postajah, ki smo jih določili s pomočjo 7-letnih drsečih povprečij. Obdobji z največ
snega na vseh treh postajah sta bili tisti med sezonama 1980/81 in 1986/87 ter od sredine 60.
pa do začetka 70. let 20.stoletja, v Kočevju pa je bila snežna odeja visoka tudi v 50. letih 20.
stoletja. Podobno je bilo z zimami z najmanj snega: v Kočevju ga je najmanj zapadlo v sezoni
1997/98, sledila je sezona 1989/90. V Postojni je bilo ravno obratno, na Brniku pa je bila prav
tako najmanj zasnežena sezona 1989/90. V vseh treh krajih je bilo kar 21 istih zim
podpovprečno zasneženih, če pa štejemo zraven še prvo sezono, ko za Brnik še ni bilo na
voljo podatkov, je bilo takih sezon 22. Obdobje z najmanj snega pa je bilo na vseh treh
postajah tisto med sezonama 1987/88 in 1993/94.
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4.2. Območje zmernocelinskega podnebja osrednje Slovenije

Območje z zmernocelinskim podnebjem
osrednje Slovenije je največje, zato sem tu
izbrala tri meteorološke postaje, ki naj bi
pokazale na stanje višine snežne odeje v
drugi polovici 20. stoletja. To so postaje
Ljubljana (leži na nadmorski višini 299
m), Celje (n.v. 244 m) in Novo mesto (n.v.
220 m).

Vir za podlago: Geografski atlas Slovenije, 1998

Klimogram 4: Klimogram postaje Ljubljana za obdobje 1961-1990.
Najnižja povprečna mesečna temperatura v
obdobju 1961-1990 v Ljubljani je bila -1,1°C v
januarju, najvišja pa 19,9°C v juliju. Povprečna
letna količina padavin je znašala 1393 mm, kar je
nekoliko več, kot je značilno za zmernocelinsko
podnebje osrednje Slovenije.

Vir podatkov: ARSO, podatki za 30-letno obdobje, 2006
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Grafikon 4: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Ljubljana-Bežigrad med
sezonama 1950/51 in 2005/06.

Sezona

Vir podatkov: ARSO

Povprečna maksimalna višina snežne odeje v drugi polovici 20. in na začetku 21. stoletja v
Ljubljani je bila 36,5 cm. Sezon, v katerih je snežna odeja segla nad to mejo, je bilo 22, pod
njo pa 34. Daleč najvišje je snežna odeja segla v sezoni 1951/52, in sicer kar 146 cm visoko.
Nadpovprečno visoka snežna odeja, torej taka, ki je segla nad 60 cm, je bila še v sezonah
1954/55 (76 cm), 1968/69 (95 cm), 1975/76 (69 cm), 1982/83 (67 cm) in 1986/87 (89 cm).
Sezona z najmanj snega je bila sezona 1992/93, ko je snežna odeja znašala samo 1 cm.
Sezone z manj kot 15 cm snežne odeje so bile še 1961/62 (14 cm), 1973/74 (12 cm), 1974/75
(14 cm), 1987/88 (13 cm), 1989/90 (3 cm), 1997/98 (7 cm) in 2000/01 (9 cm). V zimi
1992/93, ki je bila daleč najmanj zasnežena, so bili snega deležni le trije meseci, vsakič samo
po 1 cm. Treba je omeniti še zimo 1988/89, ko je sneg zapadel samo v novembru (15 cm),
potem pa ga to sezono ni bilo več. S snegom močno skopa je bila še sezona 1989/90. Treba je
omeniti še zaporedne sezone 1957/58, 1958/59 in 1959/60, ko je sneg prvič zapadel šele
januarja in takrat tudi dosegel svoj višek. Obratno je v sezonah 1972/73 in 1973/74 snežna
odeja svoj višek dosegla že novembra. Za Ljubljano najbolj pretresljiva pa je bila seveda
sezona 1951/52, ko je februarja zapadlo kar 146 cm, to je pol metra več kot v naslednji s
snegom najbolj bogati sezoni v tem obdobju!
Prvo sneženje se je navadno pojavilo novembra ali decembra, le v letih 1950, 1970 in 2003 že
oktobra, v prvem je zapadlo celo 12 cm snega. Sneg je navadno skopnel v marcu, včasih tudi
v aprilu, v letih 1957, 1969 in 1985 pa so ga merili tudi še v maju. Trend maksimalne višine
snežne odeje v Ljubljani močno upada, čeprav izračun pokaže, da se je v 56-letnem obdobju
snežna odeja znižala za 23,5 cm, standardni odklon pa je znašal 25 cm. Prav zaradi te majhne
razlike menim, da je znižanje maksimalne višine snežne odeje v Ljubljani kljub vsemu
statistično pomembno. Izrazit trend je verjetno tudi posledica višjega dviga temperatur v
Ljubljani, v primerjavi z manj urbanimi predeli (Spremembe podnebja in kmetijstvo, 2004). S
snegom revno desetletje je bilo zlasti tisto med sezonama 1987/88 in 1997/98. To dobro
pokaže tudi izračun 7-letnih drsečih povprečij. Obdobje z daleč najmanj snega je bilo tisto
med sezonama 1987/88 in 1993/94, ko je povprečna maksimalna snežna odeja znašala le 13
cm. Tudi v prvih sezonah 21. stoletja se ni več dvignila nad povprečje. Nasprotno pa je bilo
najbolj zasneženo obdobje v 50. letih, natančneje med sezonama 1951/52 in 1957/58, s
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povprečno maksimalno snežno odejo 55 cm. Drugi višek, 52 cm, je bil v Ljubljani dosežen
med sezonama 1980/81 in 1986/87.

Klimogram 5: Klimogram postaje Celje za obdobje 1961-1990.
Najnižjo povprečno temperaturo v Celju v tem
tridesetletnem obdobju je imel januar (-1,8°C),
najvišjo pa v julij (19,1°C). Povprečna količina
padavin je znašala 1146 mm.

Vir podatkov: ARSO, podatki za 30-letno obdobje
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Grafikon 5: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Celje med sezonama 1950/51 in
2005/06.

Sezona

Vir podatkov: ARSO

V Celju je bila snežna odeja v 20. in na začetku 21. stoletja večinoma razmeroma blizu
povprečni maksimalni višini, ki je znašala 32 cm. Nekaj sezon pa je izrazito izstopalo tako po
izredno visoki kot izredno nizki snežni odeji. Nadpovprečno visoka je bila snežna odeja v 21
sezonah, podpovprečno pa v 34. Eno sezono je bila povsem povprečna. Najvišja je bila enako
kot v Ljubljani v sezoni 1951/52, ko je segla do višine 78 cm. Nad 60 cm je segla še v
sezonah 1954/55 (68 cm), 1962/63 (65 cm), 1968/69 (73 cm) in 1998/99 (68 cm). Najmanj
snega je zapadlo v sezonah 1990/91 in 1992/93, ko je bila snežna odeja visoka samo 3 cm.
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Manj kot 15 cm visoka je bila še v sezonah 1958/59 (9 cm), 1987/88 (11 cm), 1988/89 (11
cm), 1991/92 (11 cm), 1997/98 (8 cm) in 2000/01 (6 cm). Zanimivo je, da je bila maksimalna
višina snežne odeje v Celju do sezone 1987/88 manj kot 20 cm visoka le dvakrat, nato pa je
sledilo s snegom izjemno revno obdobje med sezonama 1987/88 in 1993/94, ko je 7-letno
povprečje znašalo samo 12,5 cm. Obdobje z največ snega je bilo v Celju na začetku 50. let,
vse do sezone 1957/58 (povprečno 43 cm). Drugi višek je bil precej daljši, saj je trajal od
sezone 1965/66 pa do 1973/74. Snežna odeja je bila dokaj visoka tudi med sezonama 1980/81
in 1986/87.
Podobno kot drugje po Sloveniji je tudi tu navadno začelo snežiti v novembru ali decembru, v
letih 1955 in 2003 pa je 3 cm snega zapadlo že oktobra. Glede tega bolj posebni sta bili
zaporedni sezoni 1958/59 in 1959/60, ko je prvič snežilo šele januarja. Enako je bilo tudi v
Ljubljani. Sneg je največkrat skopnel že v marcu, v letih 1957 in 1985 pa ga je več kot 10 cm
na novo zapadlo še v maju.
Trend maksimalne višine snežne odeje se tudi v Celju navidezno močno znižuje. V 56
sezonah se je snežna odeja znižala za 14,5 cm, standardni odklon pa je znašal 17 cm. Podobno
kot v Ljubljani tudi tu lahko trdimo, da je sprememba statistično pomembna in da se trend
maksimalne višine snežne odeje v Celju znižuje.

Klimogram 6: Klimogram postaje Novo mesto za obdobje 1961-1990.
Klimogram Novega mesta je izredno podoben
tistemu iz Celja. Najnižja povprečna temperatura
je bila seveda v januarju (-1,3°C), najvišja pa v
juliju (19,3°C). Povprečna letna količina padavin
je bila 1138 mm.

Vir podatkov: ARSO, podatki za 30-letno obdobje, 2006

Tudi za postajo Novo mesto ne obstajajo podatki za leto 1950, zato se niz podatkov začenja s
sezono 1951/52.
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Grafikon 6: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Novo mesto med sezonama
1951/52 in 2005/06.

Sezona

Vir podatkov: ARSO

Povprečna maksimalna višina snežne odeje v Novem mestu v drugi polovici 20. stoletja je
bila 38,5 cm, torej nekoliko več kot v Celju in Ljubljani. Sezon, v katerih je snežna odeja
segla nad to mejo, je bilo 29, podpovprečnih pa je bilo 26 sezon. Daleč najvišja snežna odeja
je bila 103 cm v sezoni 1968/69. Nad 60 cm je segla le še v sezonah 1954/55 (84 cm),
1994/95 (62 cm) in 1998/99 (65 cm). Veliko sezon je bilo povprečnih, najmanj snega pa je
zapadlo v sezoni 1989/90 (4 cm). Manj kot 15 cm snega je bilo še v sezonah 1960/61 (12 cm),
1974/75 (7 cm) in 1997/98 (6 cm).
Največkrat je sneg zapadel novembra in decembra, v letih 1952, 1970 in 2003 pa so ga merili
tudi že oktobra. Zanimivo je, da je tudi v Novem mestu v zaporednih sezonah 1958/59 in
1959/60 prvič snežilo šele januarja, ko je bila snežna odeja tudi najvišja. Zelo posebna je bila
zima 1989/90, ko je snežilo samo novembra in februarja, pa še takrat je vsakič zapadlo le 4
cm snega. Najbolj pa izstopa sezona 1968/69, ko je edinokrat v tem obdobju zapadlo več kot
en meter snega.
Trend maksimalne višine snežne odeje v drugi polovici 20. stoletja pa tudi v Novem mestu
upada, vendar precej manj kot v Ljubljani in Celju. Znižanje snežne odeje v Novem mestu ni
statistično pomembno, saj se je v 55-letnem obdobju znižala le za 11 cm, standardni odklon
pa je znašal 18,5 cm. Najnižja je bila snežna odeja v Novem mestu med sezonama 1974/75 in
1979/80 (24,5 cm), pa tudi med sezonama 1988/89 in 1994/95. Najvišja pa je bila maksimalna
snežna odeja v obdobju 1962/63-1968/69 s povprečjem 52,5 cm, v 50. letih med sezonama
1951/52 in 1957/58 ter med sezonama 1966/67 in 1972/73. Zanimivo je, da je bil eden izmed
manj izrazitih viškov tudi v sredini 90. let 20. stoletja, takoj po obdobju z najmanj snega.
Z opisov grafikonov vseh treh postaj na območju zmernocelinskega podnebja osrednje
Slovenije je jasno razvidno, da so bile snežne razmere na tem območju v različnih krajih zelo
podobne. V praktično istih sezonah je zapadlo največ snega ali pa ga skorajda ni bilo;
zanimivi sta sezoni 1958/59 in 1959/60, ko je v vseh treh krajih začelo snežiti šele januarja,
ipd. V Ljubljani in Celju je bila s snegom daleč najbolj bogata sezona 1951/52, sledila pa ji je
sezona 1968/69, ki je bila najbolj zasnežena v Novem mestu. Na vseh treh postajah je bilo v
50. letih 20. stoletja obdobje z eno najvišjih maksimalnih snežnih odej. V Celju in Novem
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mestu je po visoki snežni odeji izstopalo še obdobje od sredine 60. pa do sredine 70. let, v
Ljubljani in Celju pa obdobje med sezonama 1980/81 in 1986/87. Na grafikonih 4, 5 in 6
lahko opazimo tudi obdobje s precej manj snega, ki se je začelo ob koncu 80. let in končalo v
začetku 90. let. To dobro pokaže tudi izračun 7-letnih drsečih povprečij na vseh treh postajah.
Kar 33 istih zim je bilo v vseh treh krajih nadpovprečno ali podpovprečno zasneženih, za 22
sezon pa se podatki postaj ne ujemajo povsem. Prve sezone 1950/51 zaradi pomanjkanja
podatkov s postaje Novo mesto nisem mogla všteti v primerjavo. V 13 sezonah je bila snežna
odeja v vseh treh krajih nadpovprečna, v 20 pa podpovprečna. Podatki iz Ljubljane in Celja se
med seboj nekoliko bolj ujemajo, medtem ko so v Novem mestu včasih drugačni, kar pa gre
najverjetneje pripisati bolj južni legi tega kraja.
Iz te primerjave se da sklepati, da so v drugi polovici 20. stoletja na celotnem območju
zmernocelinskega podnebja osrednje Slovenije vladale precej podobne snežne razmere.

4.3. Območje zmernocelinskega podnebja vzhodne Slovenije

Območje zmernocelinskega podnebja
vzhodne Slovenije je drugo največje, zato
sem tu izbrala tri meteorološke postaje:
Murska Sobota (nadmorska višina 188 m),
Maribor (n.v. 275 m) in Bizeljsko (n.v.
179 m). Primerjava njihovih podatkov naj
bi pokazala realno sliko o višini snežne
odeje na tem območju.

Vir za podlago: Geografski atlas Slovenije, 1998

Klimogram 7: Klimogram postaje Murska Sobota za obdobje 1961-1990.
Najnižja povprečna mesečna temperatura v tem
tridesetletnem obdobju je bila januarja, in sicer
-2,3°C, najvišja pa julija (19,2°C). Povprečna
letna količina padavin je znašala 814 mm, kar
glede na lego Murske Sobote ni nenavadno, saj se
količina padavin v Sloveniji od zahoda proti
vzhodu vse bolj znižuje.

Vir podatkov: ARSO, podatki za 30-letno obdobje, 2006
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Grafikon 7: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Murska Sobota med sezonama
1950/51 in 2005/06.

Sezona

Vir podatkov: ARSO

V Murski Soboti je maksimalna višina snežne odeje v drugi polovici 20. in na začetku 21.
stoletja močno nihala. Povprečno je dosegla višino 25,5 cm. Nadpovprečno visoka je bila v 23
sezonah, podpovprečno pa kar v 33. Vendar so bila nihanja iz leta v leto res velika. Najvišjo
maksimalno višino snežne odeje so zabeležili v sezonah 1954/55 in 1985/86, ko je dosegla
rekordnih 61 cm. Nad 40 cm je segala še v sezonah 1951/52 (59 cm), 1962/63 (53 cm),
1968/69 (50 cm), 1969/70 (46 cm), 1982/83 (42 cm), 1986/87 (44 cm) in 2005/06 (46 cm).
Zanimivo je, da lahko razberemo več dveletnih viškov, ko je bila snežna odeja precej visoka:
sezoni 1954/55 in 1955/56, sezoni 1962/63 in 1963/64, sezoni 1968/69 in 1969/70 ter sezoni
1985/86 in 1986/87. Če pa pogledamo 7-letne drseča povprečja, je bila snežna odeja v Murski
Soboti daleč najvišja v obdobju med sezonama 1980/81 in 1986/87, ko je povprečno dosegla
36,5 cm. Podobno visoka je bila snežna odeja le še v 50. letih 20. stoletja. Vmes pa je bilo
nekaj sezon z izrazito nizko snežno odejo. Najmanj snega je zapadlo v zaporednih sezonah
1974/75 in 1975/76, ko je obležalo le 3 cm snega. Manj kot 10 cm visoko je snežna odeja
segla še v sezonah 1958/59 (8 cm), 1987/88 (8 cm), 1991/92 (4 cm), 1992/93 (5 cm), 1997/98
(7 cm) in 2000/01 (8 cm). V 90. letih 20. stoletja ter na začetku 21. stoletja je bila snežna
odeja večinoma nizka ali pa povprečno visoka. Izrazito zasnežene sezone ni bilo; izstopa le
sezona 2005/06, ko je ponovno zapadlo precej snega (46 cm). Na to pokaže tudi izračun 7letnih drsečih povprečji, saj je bilo obdobje z najnižjo maksimalno snežno odejo tisto med
sezonama 1987/88 in 1993/94, pa tudi kasneje ni nikoli več dosegla izrazitega viška. Zato
verjetno ni čudno, da trend maksimalne višine snežne odeje upada. Vendar pa razlika ni
statistično pomembna, saj se je snežna odeja znižala za samo 5 cm v 56 sezonah, medtem ko
je standardni odklon znašal precej več, to je 15 cm.
V Murski Soboti in Prekmurju navadno začne snežiti kasneje, v novembru ali celo šele
decembru ali januarju. Seveda obstajajo izjeme; npr. oktobra 2005 je bila snežna odeja v
Murski Soboti visoka kar 5 cm. Kljub temu se sneg v Prekmurju obdrži manj časa; navadno je
snežna odeja še kar visoka v februarju, marca pa velikokrat že skopni. Le v letih 1970, 1977,
1986, 1988, 1994, 1996 in 1997 je sneg ležal tudi v aprilu.
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Klimogram 8: Klimogram postaje Maribor za obdobje 1961-1990.
Tudi klimogram Maribora sodi v zmernocelinsko
podnebje vzhodne Slovenije, kljub temu da je
povprečna letna količina padavin v tem obdobju
bila nekoliko nad 1000 mm (1045 mm). Najnižje
povprečne temperature so bile januarja
(povprečno -1,3°C), najvišje pa julija (19,6°C).

Vir podatkov: ARSO, podatki za 30-letno obdobje, 2006
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Grafikon 8: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Maribor med sezonama 1950/51
in 2005/06.

Sezona

Vir podatkov: ARSO

V Mariboru pade nekoliko več snega kot v Murski Soboti, zato je bila v drugi polovici 20.
stoletja povprečna maksimalna višina snežne odeje 33 cm. Nadpovprečno visoko je snežna
odeja segla v 28 sezonah, v ostalih 28 pa je bila podpovprečna. Podobno kot v Murski Soboti
lahko tudi tu zabeležimo nekaj izstopajočih viškov. Največ snega, kar 88 cm, je zapadlo v
sezoni 1951/52. Nad 50 cm visoko je snežna odeja segla še v sezonah 1954/55 (74 cm),
1962/63 (61 cm), 1968/69 (68 cm), 1970/71 (53 cm) in 1985/86 (60 cm). Precej sezon je bilo
glede višine snežne odeje blizu povprečja, najmanj snega, to je 4 cm, pa so zabeležili v sezoni
2000/01. Snežna odeja je bila manj kot 20 cm visoka še v sezonah 1950/51 (13 cm), 1952/53
(15 cm), 1958/59 (12 cm), 1960/61 (13 cm), 1974/75 (17 cm), 1988/89 (16 cm), 1989/90 (6
cm), 1992/93 (16 cm), 1997/98 (6 cm) in 2001/02 (14 cm). Snežiti je navadno začelo
novembra ali decembra, le v sezoni 1955/56 je sneg zapadel že oktobra (2 cm). Najpogosteje

38

je sneg izginil do aprila, včasih je zapadel tudi še v tem mesecu, v sezoni 1985/86 pa ga je 1
cm zapadlo celo maja.
Obdobja z najvišjo maksimalno višino snežne odeje so bila v začetku 50. let do sezone
1956/57 (povprečno 45,5 cm), med sezonama 1965/66 in 1971/72 ter med sezonama 1980/81
in 1986/87. Najmanj visoka je bila snežna odeja kot drugod tudi v Mariboru med sezonama
1987/88 in 1993/94 (povprečno 22 cm), drugotni nižek pa je bil dosežen med sezonama
1996/97 in 2001/02.
Trend maksimalne višine snežne odeje od 50. let pa do začetka 21. stoletja tudi v Mariboru
navidezno upada. V 56-letnem obdobju se je snežna odeja znižala za 8,5 cm. V primerjavi s
standardnim odklonom, ki je znašal 16,5 cm, ta sprememba ni statistično pomembna.

Klimogram 9: Klimogram postaje Bizeljsko za obdobje 1961-1990.
V Bizeljskem je bila najnižja povprečna
temperatura -1,3°C meseca januarja, najvišja pa
19,4°C meseca julija. Tudi tu je povprečno letno
zapadlo nekaj čez 1000 mm padavin, in sicer
1059 mm.

Vir podatkov: ARSO, podatki za 30-letno obdobje, 2006

Na meteorološki postaji Bizeljsko ne obstajajo podatki za leto 1950, zato sem v grafikon
vključila sezone od 1951/52 dalje.
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Grafikon 9: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Bizeljsko med sezonama 1951/52
in 2005/06.

Sezona

Vir podatkov: ARSO

Na Bizeljskem je bila snežna odeja v obdobju med sezonama 1951/52 in 2005/06 maksimalno
visoka povprečno 26,5 cm, torej nekje med višinama snežne odeje v Murski Soboti in v
Mariboru v istem obdobju. Nad to povprečje je segla v 27 sezonah, podpovprečna pa je bila v
28. Najvišja je bila snežna odeja v sezonah 1954/55 in 1985/86, ko je dosegla 59 cm. Nad 40
cm je segla še v sezonah 1951/52 (52 cm), 1968/69 (46 cm), 1986/87 (45 cm) in 1994/95 (56
cm). Najmanj snega je zapadlo v sezoni 1989/90, in to le 2 cm. Manj kot 15 cm je bila snežna
odeja visoka še v sezonah 1973/74 (7 cm), 1974/75 (5 cm), 1988/89 (13 cm), 1997/98 (6 cm)
in 2000/01 (3 cm). Tudi na Bizeljskem trend višine snežne odeje z leti upada, vendar v 55
sezonah le za 6,5 cm, kar je v primerjavi s standardnim odklonom 13,5 cm malo in zato
sprememba ni statistično pomembna. Kljub temu pa je bilo na Bizeljskem v zadnjem
desetletju ali dveh celo več sezon z višjo snežno odejo kot v Murski Soboti in Mariboru.
Prvi sneg je skoraj vsako leto zapadel v novembru ali decembru, snežna odeja pa je večinoma
skopnela v marcu. Nekajkrat se je pojavila še v aprilu, maja pa je snežilo le v letih 1957 in
1985. Zanimiva je sezona 1987/88, saj je bila snežna odeja najvišja v aprilu, pa še to le 7 cm.
V nekaterih sezonah je bila snežna odeja najvišja v marcu, večinoma pa januarja ali
decembra.
Obdobje z najvišjo snežno odejo na grafikonu 9 zelo izstopa. Povprečna maksimalna višina
snežne odeje med sezonama 1980/81 in 1986/87 je znašala 36 cm. Podobno visoka je bila
snežna odeja le še v 50. letih 20. stoletja, drugega podobno izrazitega viška pa ni bilo.
Najmanj visoka je bila snežna odeja tudi na Bizeljskem med sezonama 1987/88 in 1993/94
(zgolj 15,5 cm), pa tudi med sezonama 1972/73 in 1978/79. Drugače je bila maksimalna
višina snežne odeje na Bizeljskem bolj ali manj povprečna.
Izbrane meteorološke postaje na območju zmernocelinskega podnebja vzhodne Slovenije so
med seboj dovolj primerljive že po povprečni maksimalni višini snežne odeje v drugi polovici
20. in na začetku 21. stoletja. V Murski Soboti je ta znašala 25,5 cm, v Bizeljskem 26,5 cm in
v Mariboru 33 cm. Glede na to, da Maribor leži nekoliko bolj v notranjosti države in na malce
višji nadmorski višini, se ne smemo čuditi, da je bila tu snežna odeja nekoliko višja. Ker pa
postaje vse sodijo v isto podnebje, razlike niso tako velike. V Murski Soboti so bile s snegom
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najbolj bogate sezone 1954/55, 1985/86 in 1951/52. Najvišja višina snežne odeje je bila 61
cm. V Mariboru je največ snega zapadlo v sezonah 1951/52, 1954/55 in 1968/69; najvišje je
snežna odeja segala do 88 cm. Na Bizeljskem so bile najbolj zasnežene sezone 1954/55,
1985/86 in 1994/85; najvišja višina snežne odeje je bila 59 cm. Že iz tega se da razbrati, da so
bile sezone z najvišjo snežno odejo v vseh treh krajih iste, nekoliko drugačen je bil le vrsti red
le-teh. Tudi obdobja z najvišjo snežno odejo se na vseh treh postajah ponavljajo; kot drugje
tudi na območju zmernocelinskega podnebja vzhodne Slovenije izstopa obdobje med
sezonama 1980/81 in 1986/87, v Murski Soboti in Mariboru je veliko snega zapadlo še v 50.
letih 20. stoletja, v Mariboru pa tudi ob koncu 60. let. Najmanj snega je bilo v obdobju med
sezonama 1987/88 in 1993/94, v Mariboru pa tudi še ob prehodu stoletij.
Na koncu sem skušala ugotoviti še, koliko krat se podatki vseh treh postaj ujemajo glede na
podpovprečnost ali nadpovprečnost višine snežne odeje. Prišla sem do presenetljive
ugotovitve, da se podatki kar v 44 sezonah ujemajo. To pomeni, da je bila v isti sezoni
maksimalna višina snežne odeje v vseh treh krajih podpovprečna ali nadpovprečna. Samo v
11 sezonah se podatki niso ujemali, za sezono 1950/51 pa primerjave nisem mogla narediti
zaradi pomanjkanja podatkov z Bizeljskega. Ujemanje je bilo torej kar 80%. V 19 sezonah v
drugi polovici 20. stoletja je bila v vseh treh krajih snežna odeja nadpovprečna, v 25 sezonah
pa podpovprečna.
Tudi po primerjavi grafikonov 7, 8 in 9 je očitno, da so si med seboj zelo podobni. V vseh
treh krajih lahko razberemo približno enake viške in nižke v nihanju višine snežne odeje. Vse
to je posledica lege vseh treh postaj na območju z istim podnebjem.

4.4. Območje zmernocelinskega podnebja Bele krajine

Izbrana meteorološka postaja na tem
območju je Dobliče-Črnomelj. Leži na
nadmorski višini 157 m.

Vir za podlago: Geografski atlas Slovenije, 1998
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Klimogram 10: Klimogram postaje Dobliče-Črnomelj za obdobje 1961-1990.
Najhladnejši mesec v obdobju 1961-1990 je bil
januar (povprečno -0,7°C), najtoplejši pa julij
(povprečno 20,1°C). Povprečna letna količina
padavin je bila 1258 mm.

Vir podatkov: ARSO, podatki za 30-letno obdobje, 2006
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Grafikon 10: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Dobliče-Črnomelj med
sezonama 1950/51 in 2005/06.

Sezona

Vir podatkov: ARSO

Maksimalna višina snežne odeje v Beli krajini je med letoma 1950 in 2006 precej nihala; ni
pa bilo zime, ki bi ostala popolnoma brez snega. Povprečna maksimalna višina snežne odeje v
obdobju je znašala 39,5 cm. Višja snežna odeja je bila v 25 zimah, nižja pa v 31, kar je dobro
razvidno z grafikona 10. Daleč najbolj izstopa zima 1954/55, ko je bila v marcu snežna odeja
visoka kar 96 cm. Več kot 60 cm snega je bilo še februarja 1952 (71 cm), februarja 1969 (70
cm), marca 1976 (76 cm), februarja 1983 (63 cm), februarja 1999 (63 cm) in januarja 2003
(63 cm). To so bile belokranjske zime z najvišjo snežno odejo.
Najnižja maksimalna snežna odeja je bila pozimi 1989/90, in sicer le 6 cm. Manj kot 20 cm
visoko je snežna odeja segla še v sezonah 1950/51 (17 cm), 1960/61 (13 cm), 1961/62 (18
cm), 1972/73 (18 cm), 1974/75 (8 cm), 1981/82 (18 cm), 1988/89 (13 cm), 1992/93 (19 cm)
in 1997/98 (10 cm).
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Obdobja z najvišjo snežno odejo v Črnomlju so bila med sezonami 1951/52-1957/58
(povprečno 53,5 cm), 1965/66-1971/72 in 1980/81-1986/87. Tudi ob prehodu stoletij je bila
snežna odeja ponovno nekoliko višja. Precej bolj na grafikonu 10 izstopa obdobje z najnižjo
snežno odejo, ki je trajalo od sezone 1987/88 pa do sezone 1993/94.
Omeniti je treba še nekaj posebnosti, ki z grafikona 10 niso razvidne. V večini sezon so sneg
prvič izmerili novembra, zadnjič pa marca ali aprila. Leta 1950 in 1955 je začelo snežiti že v
oktobru. Največ snega v aprilu je bilo leta 1952 (21 cm), najdlje pa je sneg obležal v letih
1957 in 1985, ko so ga izmerili še v maju. Zima z najmanj snega je bila tista v sezoni1989/90;
zanimiva je bila tudi sezona 1987/88, ko je sneg zapadel in se obdržal le v februarju (13 cm).
Na splošno lahko rečemo, da v Beli krajini v drugi polovici 20. stoletja ni bilo zime brez
snega, so pa nekatere sezone precej izstopale. Trend maksimalne višine snežne odeje pa se
postopoma, čeprav ne zelo opazno, znižuje. Seveda v primerjavi s standardnim odklonom, ki
je znašal 18,5 cm, znižanje za samo 7 cm ne prikazuje statistično pomembne spremembe.

4.5. Območje podnebja nižjega gorskega sveta in vmesnih dolin v
severni Sloveniji
Na tem podnebnem območju sem izbrala
meteorološko postajo Šmartno pri Slovenj
Gradcu, ki leži na nadmorski višini 455 m.

Vir za podlago: Geografski atlas Slovenije, 1998

Klimogram 11: Klimogram postaje Šmartno pri Slovenj Gradcu za obdobje 1961-1990.
V obdobju 1961-1990 je bil najhladnejši mesec
januar s povprečno temperaturo -3,4°C,
najtoplejši pa julij s 17,6°C. Povprečna letna
količina padavin je bila 1156 mm. Že precej nižje
zimske temperature nakazujejo, da gre za tip
gorskega podnebja; ker pa so poletne temperature
še nad 10°C, padavin pa je nekoliko manj, je to
podnebje nižjega gorskega sveta in vmesnih dolin
v severni Sloveniji.

Vir podatkov: ARSO, podatki za 30-letno obdobje, 2006
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Grafikon 11: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Šmartno pri Slovenj Gradcu
med sezonama 1950/51 in 2005/06.

Sezona

Vir podatkov: ARSO

Povprečna maksimalna višina snežne odeje v Šmartnem pri Slovenj Gradcu v drugi polovici
20. stoletja je bila 35 cm, kar za gorsko podnebje ni veliko. Res pa je, da omenjena
meteorološka postaja stoji na nadmorski višini le 455 m. Nad to povprečje je snežna odeja
segla v 19 zimah, pod v 34, kar v 3 zimah pa je bila povsem povprečna. Višina snežne odeje
iz leta v leto ni nihala tako zelo kot ponekod drugje; v veliko sezonah je bila maksimalna
višina snežne odeje blizu povprečju. Najvišje je segla v sezoni 1951/52, ko je dosegla kar 100
cm. Nad 50 cm je segla še v sezonah 1954/55 (59 cm), 1962/63 (65 cm), 1968/69 (74 cm),
1983/84 (70 cm) 1986/87 (62 cm), 1987/88 (65 cm), 1998/99 (53 cm) in 2005/06 (55 cm).
Najnižja je bila višina snežne odeje v sezoni 1989/90, ko je segla le do 4 cm. Pod 20 cm snega
je zapadlo še v sezonah 1973/74 (16 cm), 1976/77 (14 cm), 1988/89 (16 cm), 1991/92 (17
cm), 1992/93 (5 cm), 1997/98 (6 cm) in 2000/01 (15 cm). Najbolj izstopa predvsem obdobje
med zimama 1989/90 in 1992/93, ko snežna odeja ni segla čez 20 cm. Tudi 7-letna drseča
povprečja pokažejo, da je bilo obdobje z najnižjo snežno odejo tisto med sezonama 1987/88
in 1993/94 s povprečno samo 18 cm. Zato pa je zanimiva sezona 2005/06, ko je ponovno
zapadlo precej snega. Snežna odeja je bila že novembra visoka 48 cm, višek je dosegla
decembra s 55 cm, še marca pa je bila visoka kar 49 cm. Obdobje z najvišjo snežno odejo je
bilo v Slovenj Gradcu med sezonama 1980/81 in 1986/87 (povprečno 51 cm), drugotni višek
pa je bil dosežen med sezonama 1962/63 in 1968/69.
Kot drugod so tudi v Slovenj Gradcu prve meritve navadno opravili v novembru; že oktobra
so snežno odejo izmerili le v letih 1950, 1955, 1970 (največ, kar 9 cm) in 2003. Snežna odeja
je izginila v marcu ali aprilu, maja so jo izmerili v letih 1957 (na novo zapadel sneg je segel
kar 13 cm visoko), 1969, 1970, 1979 in 1985. Daleč najmanj snega je zapadlo v sezonah
1989/90, 1997/99 in 2000/01.
Tudi za območje podnebja nižjega gorskega sveta in vmesnih dolin v severni Sloveniji je
značilno, da trend maksimalne višine snežne odeje z leti nekoliko upada. V 56 sezonah se je
snežna odeja znižala za 13,5 cm, standardni odklon pa je znašal 18 cm. Razlika tako sicer ni
statistično pomembna, se pa s podatkov za meteorološko postajo Šmartno pri Slovenj Gradcu
da jasno razbrati, da je višina snežne odeje od sezone 1986/87 dalje le še dvakrat segla nad
povprečje.

44

4.6. Območje podnebja nižjega gorskega sveta v zahodni Sloveniji

Reprezentativna postaja za to območje je
meteorološka postaja Rateče, ki leži na
nadmorski višini 864 m.

Vir za podlago: Geografski atlas Slovenije, 1998

Klimogram 12: Klimogram postaje Rateče za obdobje 1961-1990.
V tem 30-letnem obdobju je bil v Ratečah
najhladnejši mesec januar s povprečno
temperaturo -4,7°C, najtoplejši pa julij s 15,7°C.
Povprečna letna količina padavin je bila glede na
Ogrinovo klasifikacijo za to območje relativno
nizka, le 1563 mm.

Vir podatkov: ARSO, podatki za 30-letno obdobje, 2006
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Grafikon 12: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Rateče-Planica med sezonama
1950/51 in 2005/06.

Sezona

Vir podatkov: ARSO

Povprečna maksimalna višina snežne odeje v obdobju od sezone 1950/51 do 2005/06 na
postaji Rateče je bila 97,5 cm. Že po tem zelo visokem povprečju se da sklepati, da smo priča
gorskemu podnebju, torej legi na višji nadmorski višini in zato z nižjimi temperaturami. Več
kot polovica sezon, 31, je bilo nadpovprečno zasneženih, ostalih 25 pa podpovprečno. Priča
smo bili precejšnjemu nihanju med posameznimi leti. Najvišje je snežna odeja segla v sezoni
1951/52, in sicer kar 240 cm visoko. Nad 200 cm je snežna odeja segla le še v sezoni 1950/51
(220 cm). Nad 150 cm snega pa je zapadlo v sezonah 1964/65 (178 cm), 1968/69 (181 cm),
1969/70 (167 cm), 1977/78 (190 cm) in 1983/84 (173 cm). Obdobje z najvišjo snežno odejo v
Ratečah je bilo po izračunu 7-letnih drsečih povprečij med sezonama 1964/65 in 1970/71.
Toda če pogledamo grafikon 12, je z njega jasno razvidno, da je obdobje z visoko snežno
odejo bilo v resnici precej daljše in je z manjšimi padci trajalo vse do sezone 1986/87. Več pa
je bilo tudi zim, ko je na tem območju zapadlo zelo malo snega. Najnižje je snežna odeja
segla v sezoni 1958/59, ko je segala le 16 cm visoko, zelo podobno pa je bilo še v sezoni
1988/89 (17 cm). Manj kot 50 cm snega je bilo še v sezonah 1955/56 (49 cm), 1963/64 (40
cm), 1989/90 (45 cm), 1991/92 (43 cm), 1992/93 (42 cm), 2000/01 (34 cm) in 2001/02 (38
cm). Obdobje z najnižjo snežno odejo je bilo med sezonama 1996/97 in 2002/03 (povprečno
56,5 cm), pa tudi med sezonama 1988/89 in 1994/95.
Na postaji Rateče je v obdobju od druge polovice 20. stoletja do prvih let 21. stoletja opazno
zelo zanimivo nihanje snežne odeje, kar se odraža tudi v poteku črte 7-letnih drsečih
povprečij. Prvi dve sezoni sta bili s snegom izjemno bogati, nato smo bili do sezone 1968/69
priča izjemnemu nihanju, ko je eno sezono zapadlo izredno malo snega, naslednjo pa nad
povprečjem. Med sezonama 1968/69 in 1986/87 se je nihanje umirilo; večinoma je bila višina
snežne odeje povprečna ali pa malo nad povprečjem. Od tu tudi samo en zelo dolg višek. Od
sezone 1986/87 dalje pa je bila višina snežne odeje ves čas podpovprečna, le v sezonah
1990/91, 1995/96, 1998/99, 2003/04 in 2005/06 je segla malce čezenj. Zato ni čudno, da se
trend maksimalne višine snežne odeje v tej regiji močno znižuje. V 56 sezonah se je le-ta
zmanjšala za kar 54,5 cm, medtem ko je standardni odklon znašal samo 48,5 cm. Znižanje
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maksimalne višine snežne odeje je torej v Ratečah preseglo standardni odklon, kar pomeni, da
je sprememba statistično pomembna.
Glede na to, da to podnebje štejemo pod gorska podnebja, je tudi trajanje snežne odeje
nekoliko daljše kot drugod po Sloveniji. V Ratečah je sneg večinoma na novo zapadel ali se
obdržal do aprila in večkrat tudi do maja. V juniju je bila snežna odeja prisotna le dvakrat, in
sicer leta 1953 (3 cm) in leta 1974 (1 cm). Sneg je navadno prvič zapadel oktobra ali
novembra, le leta 1957 je zapadel že septembra (1 cm). Treba je omeniti še, da so bile
maksimalne višine snežne odeje največkrat v februarju, včasih pa tudi v marcu in celo aprilu
(leta 2003), medtem ko je bilo drugod po Sloveniji to največkrat v januarju. Tudi to dejstvo
gre pripisati gorskemu podnebju, kjer se zaradi nižjih temperatur snežna odeja obdrži dlje kot
na nižjih nadmorskih višinah. Za izjeme lahko poskrbi le pojav temperaturne inverzije, zaradi
katerega so temperature na dnu kotlin ali dolin nižje kot v višjih legah, zato se tam tudi sneg
obdrži dlje časa. V Ratečah sta bili zanimivi še sezoni 2000/01 in 2001/02, ko je bilo snega
glede na povprečje razmeroma malo, snežna odeja pa je bila v prvi sezoni najvišja decembra,
v drugi pa celo novembra.

4.7. Območje podnebja višjega gorskega sveta

V višjem gorskem svetu je edina
postaja, ki pride v poštev,
meteorološka postaja na Kredarici.
Je najvišje ležeča postaja v
Sloveniji, saj je njena nadmorska
višina kar 2514 m.

Vir za podlago: Geografski atlas Slovenije, 1998
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Klimogram 13: Klimogram postaje Kredarica za obdobje 1961-1990.
Meteorološka postaja Kredarica stoji na
nadmorski višini preko 2500 m, zato so razmere
tu povsem drugačne kot na nižje ležečih postajah.
Najbolj vidna razlika je, da so mesečne
temperature precej nižje. Najnižja povprečna
mesečna temperatura v obdobju 1961-1990 je bila
na Kredarici v februarju, in sicer -8,6°C. Najvišja
je bila julija in avgusta, ko je segla do 5,8°C.
Temperature so bile nad ničlo le še junija,
avgusta, septembra in oktobra, druge mesece pa
so bile negativne. Povprečna letna količina
padavin je znašala 1993 mm, kar je sicer nekoliko
pod povprečjem podnebja višjega gorskega sveta
glede na Ogrinovo klasifikacijo.
Vir podatkov: ARSO, podatki za 30-letno obdobje, 2006

Meteorološka postaja Kredarica je začela delovati šele leta 1954, zato so na grafikonu 13
predstavljeni podatki o maksimalni višini snežne odeje v višjem gorskem svetu za obdobje
1954-2006.
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Grafikon 13: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Kredarica med sezonama
1954/55 in 2005/06.

Sezona

Vir podatkov: ARSO

Z grafikona 13 je jasno razvidno, da podatki glede na ostalo Slovenijo precej izstopajo.
Razlog seveda tiči v že prej omenjeni visoki nadmorski višini Kredarice, kjer je značilno
podnebje višjega gorskega sveta. Snežna odeja je veliko višja, saj tu pade več snega, ki se
zaradi nižjih temperatur tudi dlje obdrži. Zato ni čudno, da je bila povprečna maksimalna
višina snežne odeje v obdobju med sezonama 1954/55 ter 2005/06 kar 372 cm. Nad to višino
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je snežna odeja segala v 23 sezonah, v ostalih 28 sezonah pa je bila podpovprečna. Najvišja
snežna odeja je bila presenetljivo v sezoni 2000/01, ko je dosegla kar 700 cm. To dejstvo je
zanimivo predvsem zato, ker je bila sezona 2000/01 drugod po Sloveniji med tistimi z
najmanj snega, v višjem gorskem svetu pa ga je zapadlo zelo veliko. Nad 600 cm je snežna
odeja v obravnavanem obdobju segla le še dvakrat, in sicer v sezonah 1976/77 (690 cm) in
1978/79 (630 cm). Sezone z visoko snežno odejo, ki je segla nad 450 cm, so bile 1974/75
(560 cm), 1977/78 (587 cm), 1983/84 (500 cm), 1984/85 (495 cm), 1985/86 (490 cm) in
2004/05 (465 cm). Najmanj snega je zapadlo v sezoni 2001/02, ko je snežna odeja edino krat
v obdobju segla pod dva metra (195 cm). Nižja od 250 cm je bila še v sezonah 1954/55 (235
cm), 1958/59 (248 cm), 1963/64 (218 cm), 1988/89 (220 cm), 1992/93 (220 cm), 2003/04
(240 cm) in 2005/06 (240 cm).
Grafikon maksimalne višine snežne odeje na Kredarici (grafikon 13) se od ostalih razlikuje še
v tem, da trend višine ne upada, temveč se celo zvišuje. Višek najvišje snežne odeje ni bil na
začetku druge polovice 20. stoletja, temveč šele pred kratkim, aprila 2001, ko je snežna odeja
prvič segla sedem metrov visoko. Na podlagi izračuna 7-letnih drsečih povprečij je bila
snežna odeja najvišja v obdobju med sezonama 1973/74 in 1979/80, manjši višek pa se je
zgodil še med sezonama 1981/82 in 1987/88. Obdobje z najnižjo snežno odejo je bilo,
povsem obratno kot drugje po Sloveniji, na začetku izbranega obdobja, to je med sezonama
1954/55 in 1960/61, ko je bila povprečna maksimalna višina snežne odeje edino krat nižja od
treh metrov.
Najvišja snežna odeja v sezoni je bila včasih marca ali maja, daleč največkrat pa aprila.
Snežna odeja je bila na Kredarici večinoma prisotna vse leto, torej tudi v poletnih mesecih. Le
v juliju in avgustu je včasih niso izmerili. Potrebno je omeniti sezono 1992/93, ko je bila
snežna odeja edino krat v vsem obdobju najvišja že decembra. Januarja pa je bila najvišja le v
letih 1958 in 1997.
Na splošno lahko zaključim, da so zaradi lege na višji nadmorski višini snežne razmere na
Kredarici precej drugačne od razmer na drugih izbranih postajah. Zato so tudi zaključki
nekoliko drugačni, najbolj pa izstopa dejstvo, da se trend višine snežne odeje zvišuje in ne
znižuje kot drugod. Zvišanje snežne odeje lahko razberemo že z grafikona 13, vendar je
sprememba minimalna. Izračun pokaže, da se je maksimalna snežna odeja na Kredarici
zvišala za 47 cm, medtem ko je standardni odklon znašal kar 119,5 cm. Sprememba torej
kljub vsemu ni statistično pomembna.

4.8. Območje zalednega submediteranskega podnebja

Na tem območju sem za predstavitev
snežnih razmer izbrala postajo Slap pri
Vipavi, ki leži na nadmorski višini 130 m.

Vir za podlago: Geografski atlas Slovenije, 1998
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Klimogram 14: Klimogram postaje Slap pri Vipavi za obdobje 1961-1990.
Povprečno najhladnejši mesec v tem 30-letnem
obdobju je bil januar z 2,7°C, najtoplejši pa julij z
20,8°C. Povprečna letna količina padavin je bila
1513 mm.

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije,
povprečne temperature in padavine, 1995
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Grafikon 14: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Slap pri Vipavi med sezonama
1950/51 in 2005/06.

Sezona

Vir podatkov: ARSO

V Slapu pri Vipavi gre za tip submediteranskega podnebja, zato ni čudno, da je snega tu
precej manj kot drugod po Sloveniji. V drugi polovici 20. stoletja in na začetku 21. stoletja je
bila tako povprečna maksimalna višina snežne odeje samo 6,5 cm. 18 sezon je bilo
nadpovprečno zasneženih, ostalih 38 pa podpovprečno – od tega je bilo kar 16 zim
popolnoma brez snega! Daleč najbolj je snežilo v sezoni 1954/55, ko je snežna odeja segala
38 cm visoko. Čez 30 cm je segla le še v sezoni 2005/06 (33 cm). To je za območje, kjer
povprečna najnižja temperatura ne zdrsne pod 0°C, zelo veliko. Zelo zasnežene, torej z več
kot 15 cm snega, so bile še sezone1955/56 (26 cm), 1957/58 (22 cm), 1959/60 (18 cm) in
1986/87 (25 cm). Sezone, ki so ostale brez snega, pa so bile: 1950/51, 1952/53, 1956/57,
1960/61, 1972/73, 1974/75, 1987/88, 1988/89, 1989/1990, 1991/92, 1992/93, 1994/95,
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1997/98, 2000/01 in 2001/02. Zlasti v 90. letih 20. stoletja in v prvih petih sezonah 21.
stoletja je bilo snega zelo malo. Črta, ki označuje 7-letna drseča povprečja, to dovolj dobro
pokaže. Višek je višina snežne odeje v Slapu pri Vipavi dosegla že med sezonama 1953/54 in
1959/60, ko je povprečno segala 16 cm visoko. Od takrat naprej se je le še redko povzpela
malce nad povprečje. Najnižja je bila med sezonama 1987/88 in 1993/94, ko je povprečno
znašala manj kot 1,5 cm. Zanimivo pa je, da je v zadnjem obdobju snežna odeja zopet narasla.
Podobno kot drugje v Sloveniji tudi v Slapu pri Vipavi trend maksimalne višine snega močno
upada, saj od sezone 1986/87 naprej ni bilo več zime z večjo količino snega, dokler ni
decembra 2005 presenetljivo zopet zapadlo več kot 30 cm snega. Po izračunu se je
maksimalna višina snežne odeje v Slapu znižala za 5 cm, standardni odklon pa je znašal 8,5
cm. Razlika ni dovolj velika, da bi bila sprememba višine snežne odeje statistično pomembna.
Snežiti je največkrat začelo šele decembra ali januarja, v letih 1971, 1973 in 1993 pa že
novembra. Snežno odejo so včasih merili tudi še v marcu, leta 1955 ga je tedaj zapadlo celo
največ (rekordnih 38 cm).

4.9. Območje obalnega submediteranskega podnebja

Na tem območju sem izbrala postajo
Portorož, ki leži na nadmorski višini 92 m.

Vir za podlago: Geografski atlas Slovenije, 1998
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Klimogram 15: Klimogram postaje Portorož za obdobje 1961-1990.
Povprečno najhladnejši mesec v obdobju je bil
tudi v Portorožu januar s povprečno temperaturo
4,9°C, kar je zelo toplo. Najtoplejši je bil julij z
22,6°C. Povprečna količina padavin je znašala
1046 mm.

Vir podatkov: ARSO, podatki za 30-letno obdobje, 2006

Za predstavitev snežnih razmer na tem podnebnem območju nisem našla postaje, ki bi
vsebovala podatke za vsa leta v drugi polovici 20. stoletja in na začetku 21. stoletja. Zato sem
grafikon 15 izdelala na podlagi treh različnih postaj. Vse ležijo v bližini obale in na podobni
nadmorski višini, zato sem mnenja, da je bila višina snežne odeje na vseh treh postajah vsaj
približno podobna, čeprav se je kakšno sezono seveda lahko zgodilo, da temu ni bilo tako.
Podatke med sezonama 1950/51 in 1974/75 sem vzela s postaje Koper in jih označila z
rumeno barvo. Podatki med sezonama 1975/76 in 1987/88 pripadajo postaji Portorož-Beli
križ (oranžna barva) in podatki med sezonama 1988/89 in 1999/2000 postaji Portorožletališče (rjava barva). Ker se zavedam, da kombinacija treh postaj ne prikazuje povsem
enakega stanja, kot bi ga podatki z le ene postaje, sem jih označila z različnimi barvami.

25
20
15
10
5
2004/05

2002/03

2000/01

1998/99

1996/97

1994/95

1992/93

1990/91

1988/89

1986/87

1984/85

1982/83

1980/81

1978/79

1976/77

1974/75

1972/73

1970/71

1968/69

1966/67

1964/65

1962/63

1960/61

1958/59

1956/57

1954/55

1952/53

0
1950/51

Max višina snežne odeje (cm)

Grafikon 15: Maksimalna višina snežne odeje na postajah Koper (1950/51-1974/75),
Portorož-Beli križ (1975/76-1987/88) in Portorož-letališče (1988/89-2005/06).

Sezona

Vir podatkov: ARSO
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Na slovenski obali vlada obalno submediteransko podnebje, kjer povprečna temperatura
najhladnejšega meseca ne pade pod 4°C, zato tu sneži le redko. V drugi polovici 20. stoletja je
tako na obali snežilo le v 20-ih sezonah. Povprečna maksimalna višina snežne odeje je segla
samo do 2,5 cm. 15 sezon je bilo nadpovprečno zasneženih, 5 sezon podpovprečno, 36 sezon
pa je bilo povsem brez snega. Daleč največ snega je zapadlo v sezoni 1962/63, ko je snežna
odeja dosegla kar 21 cm. Nad 5 cm snega je zapadlo še v sezonah 1954/55 (7 cm), 1957/58 (8
cm), 1965/66 (10 cm), 1966/67 (16 cm), 1975/76 (14 cm), 1984/85 (8 cm), 1986/87 (9 cm) in
2004/05 (7 cm). Od sezone 1986/87 dalje pa do prvih let 21. stoletja je snežilo le še trikrat, in
sicer v sezonah 1995/96, 2002/03 in 2004/05. Zato ni čudno, da je bilo obdobje z najvišjo
snežno odejo še v 60. letih 20. stoletja, in sicer med sezonama 1962/63 in 1968/69. V 8letnem obdobju med sezonama 1987/88 in 1994/95 pa ni niti enkrat snežilo. Prav zaradi vse
manj sezon, ko na obali sneži, tudi na obali trend maksimalne višine snežne odeje upada.
Snežna odeja se je v 56 letih znižala za 3 cm, medtem ko je standardni odklon znašal 4,5 cm;
torej še vedno premalo, da bi bila sprememba statistično pomembna. Po drugi strani pa je
zanimivo, da je v prvih sezonah 21. stoletja tu snežilo dvakrat, in to obakrat nad povprečjem,
kar pomeni, da se od 90. let dalje trend maksimalne višine snežne odeje zopet povečuje.
Počakati bo treba vsaj še kakšno desetletje, preden bomo lahko videli, ali je to le trenuten
pojav ali pa gre še za enega izmed podnebnih ekstremov, ki nas presenečajo vse pogosteje.
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5. DOLOČANJE SEZON Z NAJVIŠJO SNEŽNO ODEJO V
SLOVENIJI IN NJIHOV OPIS

V prejšnjem poglavju sem skušala prikazati snežne razmere v drugi polovici 20. in v prvih
sezonah 21. stoletja na vseh devetih podnebnih območjih. Izbrala sem 15 meteoroloških
postaj ter na podlagi njihovih podatkov analizirala, v katerih sezonah je bila snežna odeja
najvišja. To sem ugotavljala za posamezna območja, zdaj pa bom skušala določiti sezone, ko
je bila snežna odeja visoka po vsej Sloveniji. Pri tem bom, da bodo rezultati čim bolj natančni,
uporabila tri različne metode.

5.1. Metoda petih sezon z najvišjo snežno odejo
Za lažjo primerjavo podatkov sem izdelala posebno preglednico, v kateri sem za vsako izmed
15 postaj po vrsti določila pet sezon, ko je bila snežna odeja najvišja (glej preglednico 1). Te
vrednosti bom od zdaj naprej imenovala zelo visoka snežna odeja. Oznaka X v preglednici
tako pove, da je bila ta sezona ena od petih najbolj zasneženih, številčna oznaka poleg nje pa
pokaže, katera po vrsti je bila (npr. oznaka X 1 pomeni, da je bila v tej sezoni na tej postaji
snežna odeja najvišja).
Tako je nastala preglednica, ki prikazuje sezone z najvišjo snežno odejo v Sloveniji. Sezon,
ko je bila snežna odeja vsaj na eni postaji med petimi najvišjimi, je kar 26. Vendar po
natančnejšemu pregledu lahko marsikatero izločimo. Med njimi je namreč 15 sezon takih, ko
se je zelo visoka snežna odeja pojavila le na eni postaji, še v 3 sezonah pa samo na dveh. Te
zime sem takoj avtomatsko izključila, saj snežna odeja takrat očitno ni bila tako visoka po
vsej Sloveniji. Ostane torej samo še 8 sezon, v katerih je bila snežna odeja zelo visoka na treh
ali več krajih v Sloveniji. V preglednici 1 sem jih označila z rumeno barvo.
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Preglednica 1: Sezone z zelo visoko snežno odejo na izbranih meteoroloških postajah v drugi polovici 20. stoletja.
Sezona

Brnikletališče

Kočevje

Postojna

Ljubljana
Bežigrad

Celje

Novo
mesto

Murska
Sobota

Maribor

DobličeBizeljsko Črnomelj

Šmartno
pri
Slovenj
Gradcu

1950/51

X

1951/52

2

X

1

X

1

X

1

X

3

X

1

X

4

X

3

X

1

RatečePlanica

Kredarica

Slap pri
Vipavi

KoperPortorož

X2
X1

1952/53
1953/54
1954/55

X3

X3

X4

X3

X2

X1

X2

X1

X1

X1
X3

1955/56
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60

X5

1960/61
1961/62
1962/63

X4

X5

X5

X4

X4

X4

X1

1963/64

X5

1964/65

X4
X2

1965/66
1966/67
1967/68
1968/69

X1

X1

X3
X2

X2

4

5

5

1969/70

X2

X1

X5

X3

X5

X4

X2

X4

1970/71
1971/72

X5

1972/73
1973/74

X5

1974/75
1975/76

X

X

X

X

2

X3
2

1976/77
1977/78
1978/79

X3

X
X4
X3
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1979/80
1980/81
1981/82

X5

1982/83

X5
X3

1983/84
1984/85

X1

1985/86
1986/87

X

2

X

3

X

X5

X1

3

X4

X4

X5

1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94

X4

1994/95

X3

1995/96
1996/97
1997/98

X3

1998/99

X3

X5

1999/00

X1

2000/01
2001/02

X5

2002/03
2003/04
2004/05

X2

2005/06

X1 – X5

pet sezon z najvišjo snežno odejo
sezone z zelo visoko snežno odejo

56

V največjem delu Slovenije je bila zelo visoka snežna odeja v sezoni 1968/69, na kar so
pokazale merilne naprave 12 postaj (izmed 15). Na postajah Brnik-letališče, Kočevje in Novo
mesto je bila snežna odeja v tej sezoni celo najvišja. Samo na postajah Kredarica, Slap pri
Vipavi in Koper-Portorož v tej sezoni snežna odeja ni segla med pet najvišjih. Toda že tu
moram opozoriti na dejstvo, da te postaje ne prikazujejo tipičnih snežnih razmer, ki bi jih
lahko posploševali na celotno Slovenijo. Npr. postaja Kredarica ima izredno visoko
nadmorsko višino (2514 m), zato je jasno, da je snežna odeja tu vedno precej višja kot drugje
po Sloveniji. Sneg se obdrži dalj časa, kar je odvisno predvsem od temperaturnih razmer. Zato
je Kredarica zelo specifična postaja s posebnimi značilnosti, ki jih ne moremo posploševati.
Tudi vrstni red petih sezon z najvišjo snežno odejo je tu povsem drugačen, kar je jasno
razvidno iz preglednice 1. Postaja Kredarica bo s svojimi podatki zato še večkrat izstopala.
Postaji Slap pri Vipavi in Koper-Portorož pa ležita na območju submediteranskega podnebja,
za katerega so značilne precej višje temperature. Povprečna januarska temperatura ne seže
pod 0°C oziroma 4°C. Zato na tem območju sneži redkeje, v veliko sezonah pa se sneg sploh
ne pojavi. Zaradi teh značilnosti tudi ti dve postaji ne moremo označiti za tipični in podobno
kot na Kredarici je tudi njun vrsti red petih najbolj zasneženih sezon precej drugačen.
V sezoni 1968/69 je bila snežna odeja tako zelo visoka na šestih območjih. Tudi na območjih
podnebja višjega gorskega sveta (postaja Kredarica) in zalednega submediteranskega
podnebja (postaja Slap pri Vipavi) je bila snežna odeja v tej sezoni nadpovprečno visoka.
Samo na območju obalnega submediteranskega podnebja (postaja Koper-Portorož) je bila to
zimo snežna odeja podpovprečna. Toda kot sem že povedala, je to območje glede snežnih
razmer izredno specifično. Zato lahko sklenem, da je bila v sezoni 1968/69 snežna odeja po
vsej Sloveniji zelo visoka.
Med sezone z zelo visoko snežno odejo sodi tudi sezona 1951/52, ko je bila med najvišjimi na
10 postajah, od tega je bila na kar 6 postajah (Postojna, Ljubljana-Bežigrad, Celje, Maribor,
Šmartno pri Slovenj Gradcu in Rateče-Planica) najvišja. Za postajo Brnik-letališče za to
sezono ni na voljo podatka. Zopet izstopajo postaje Kredarica, Slap pri Vipavi in Koper,
pridružuje pa se jim še postaja Novo mesto. Toda na slednji je bila snežna odeja tudi v tej
zimi nadpovprečno visoka. Podpovprečna je bila torej le na obeh primorskih postajah, saj
postaja Kredarica takrat še ni obstajala. Tudi sezono 1951/52 torej lahko umestim med sezone
z zelo visoko snežno odejo.
Sledi sezona 1954/55 z zelo visoko snežno odejo na 10 postajah, od tega je bila na postajah
Murska Sobota, Bizeljsko in Slap pri Vipavi najvišja. Izstopajo vse tri postaje z gorskimi
podnebnimi značilnostmi (Šmartno pri Slovenj Gradcu, Rateče-Planica in Kredarica) ter
postaji Koper-Portorož in Postojna. Slednji dve lahko vključimo k tistim z visoko snežno
odejo, saj je bila v tej sezoni po višini na 8. mestu, torej še vedno precej nadpovprečno visoka.
V Ratečah in na Kredarici je bila sicer res podpovprečna, toda v Šmartnemu pri Slovenj
Gradcu je bila po višini celo na 7. mestu. Zato lahko tudi sezono 1954/55 uvrstim med tiste z
zelo visoko snežno odejo.
V sezoni 1962/63 je bila snežna odeja zelo visoka na 7 postajah, od tega na območju obalnega
submediteranskega podnebja celo najvišja. Med pet zim z najvišjo snežno odejo je ne moremo
šteti v južni Sloveniji (postaji Kočevje in Postojna – na Brniku, ki sicer spada v isto podnebno
območje, a leži precej bolj severno, je bila snežna odeja med najbolj visokimi), v Beli krajini
(Dobliče-Črnomelj) in na postajah Ljubljana-Bežigrad, Bizeljsko, Rateče-Planica, Kredarica
ter Slap pri Vipavi. Toda po natančnejšem pregledu podatkov ugotovimo, da je bila snežna
odeja tudi na teh postajah nadpovprečno visoka, čeprav se ni uvrstila med pet najvišjih. Samo
v Postojni je bila njena višina podpovprečna. Zato lahko sklepamo, da je v južni Sloveniji to
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zimo zapadlo nekoliko manj snega. Kljub temu pa je bila snežna odeja v Sloveniji tudi v
sezoni 1962/63 zelo visoka.
Na 6 postajah je bila snežna odeja zelo visoka v sezoni 1986/87. Izstopajo postaje Kočevje,
Celje, Novo mesto, Murska Sobota, Maribor, Bizeljsko, Dobliče-Črnomelj, Rateče-Planica in
Kredarica. Toda to sezono lahko zlahka uvrstimo med tiste z visoko snežno odejo, saj je bila
tudi na teh postajah brez izjeme nadpovprečno visoka. Na Bizeljskem se je po višini uvrstila
celo na šesto mesto, v Murski Soboti in Mariboru pa na sedmo.
Pod drobnogled sem vzela še sezono 1975/76, ko je bila snežna odeja zelo visoka na 5
postajah. Izstopajo postaje Brnik-letališče, Celje, Novo mesto, Murska Sobota, Maribor,
Bizeljsko, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Rateče-Planica, Kredarica in Slap pri Vipavi. Toda
samo na Kredarici je bila snežna odeja v tej zimi podpovprečno visoka, v vseh ostalih pa je
segla nad povprečje. Zato lahko tudi za sezono 1975/76 rečem, da je imela zelo visoko snežno
odejo.
Ostali sta le še sezoni, ko se je zelo visoka snežna odeja pojavila na treh postajah. Prva je bila
sezona 1985/86, ko je bila snežna odeja na postajah Murska Sobota in Bizeljsko celo najvišja,
v Mariboru pa je zasedla peto mesto. V tej zimi je bila torej močno zasnežena predvsem regija
Vzhodna Slovenija. Toda tudi na ostalih postajah je bila v tej zimi snežna odeja večinoma še
vedno nadpovprečno visoka; v Celju in Šmartnu pri Slovenj Gradcu je bila po višini celo na
šestem mestu, na Kredarici pa na sedmem. Tudi na Brniku je bila še nadpovprečna. Toda v
Kočevju, Postojni, Slapu pri Vipavi in Kopru-Portorožu je bila podpovprečna. V celotni
zahodni, južni in jugozahodni Sloveniji je v tej sezoni očitno zapadlo precej manj snega kot
drugje. Zato sezono 1985/86 lahko samo pogojno uvrstim med tiste z visoko snežno odejo.
V sezoni 1998/99 je bila snežna odeja zelo visoka na postajah Celje, Novo mesto in DobličeČrnomelj, torej v jugovzhodni in delno vzhodni Sloveniji. Po pregledu podatkov ostalih postaj
sem ugotovila, da je bila snežna odeja tudi v tej sezoni večinoma povsod nadpovprečno
visoka. Samo v Postojni, Slapu in Kopru-Portorožu je segla pod povprečje. V tej zimi je torej
Primorska skupaj s Postojno, ki leži na robu submediteranskega podnebja, prejela manj snega
kot ostala Slovenija. Zato je bila tudi v sezoni 1998/99 snežna odeja le pogojno zelo visoka.

5.2. Metoda nadpovprečnih in podpovprečnih sezon
Primerjava podatkov o zelo visoki snežni odeji z izbranih postaj v preglednici 1 je le eden od
možnih načinov ugotavljanja, v katerih sezonah je bila snežna odeja v drugi polovici 20.
stoletja najvišja. Da bi bili moji zaključki čim bolj gotovi, sem izbrala še en način, s katerim
sem ponovno določila sezone z visoko snežno odejo in jih primerjala z izsledki iz preglednice
1. V preglednico 2 sem za vseh 15 postaj zapisala, v katerih sezonah je bila snežna odeja
nadpovprečno (N) in v katerih podpovprečno (P) visoka (glej preglednico 2). Oznaka PP
pomeni, da se višina snežne odeje v tisti sezoni povsem ujema s povprečjem na tisti postaji.
Ta povprečja sem za vsako postajo posebej določila že v prejšnjem poglavju. Nato sem iz
preglednice 2 razbrala, v katerih sezonah se je nadpovprečno visoka snežna odeja pojavila na
največ postajah. Za merilo sem določila, da je morala biti snežna odeja nadpovprečno visoka
vsaj na 12 postajah. Izkazalo se je, da se je to zgodilo v trinajstih sezonah v drugi polovici 20.
stoletja. Tudi tokrat so v preglednici označene z rumeno barvo.
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Preglednica 2: Sezone z nadpovprečno (N) in podpovprečno (P) visoko snežno odejo na izbranih postajah v drugi polovici 20. stoletja.
Sezona
1950/51
1951/52
1952/53
1953/54
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79

Brnikletališče

Kočevje

Postojna

Ljubljana
Bežigrad

P
N
N
P
P
N
P
P
P
P
N
P
N
P
P
N
N
N
N
N
P
P
P
N
P
N
P

P
N
N
N
N
P
N
N
P
P
P
P
N
P
P
P
N
P
N
P
N
N
P
P
P
N
P
P
P

P
N
P
P
N
P
P
N
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
N
N
N
P
P
P
P
N
N
P
P

P
N
P
P
N
P
P
N
P
P
N
P
N
P
N
P
N
N
N
N
N
N
P
P
P
N
P
P
P

Celje

Novo
mesto

Murska
Sobota

Maribor

P
N
P
N
N
N
P
P
P
P
P
P
N
P
N
P
P
P
N
N
N
N
P
P
P
N
P
P
P

N
N
N
N
N
N
N
P
P
P
P
N
N
P
P
N
P
N
N
N
P
P
P
P
N
P
P
P

P
N
P
P
N
N
P
N
P
P
P
P
N
N
P
P
P
P
N
N
P
N
P
P
P
N
P
P
P

P
N
P
N
N
N
P
N
P
P
P
P
N
N
P
P
N
P
N
N
N
N
P
P
P
N
P
P
P

DobličeBizeljsko Črnomelj

N
P
N
N
P
N
N
P
P
P
P
N
N
P
N
N
P
N
N
N
N
P
P
P
N
P
P
P

P
N
P
N
N
N
P
N
P
P
P
P
N
N
P
P
N
N
N
N
N
N
P
P
P
N
P
P
P

Šmartno
pri
Slovenj
Gradcu

RatečePlanica

Kredarica

Slap pri
Vipavi

KoperPortorož

P
N
P
P
N
P
P
P
P
P
P
P
N
N
N
P
P
N
N
N
PP
N
P
P
P
N
P
P
P

N
N
N
P
N
P
P
N
P
N
P
P
N
P
N
P
N
N
N
N
N
N
N
P
N
N
N
N
N

P
P
P
P
P
N
P
P
P
P
N
P
P
P
N
N
P
N
N
P
N
P
N
N
N

P
P
P
P
N
N
P
N
P
N
P
P
N
P
P
N
P
P
N
P
P
N
P
N
P
N
N
P
N

P
P
P
N
N
P
P
N
P
P
P
P
N
P
P
N
N
P
P
P
N
P
P
P
P
N
N
P
N
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1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06

N
P
PP

P
N
P
N
N
N
N
N
P
P
P
P
P
P
P
PP
N
N
P
N
P
P
P
N
N
P
N

P
P
P
N
N
P
P
N
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P
N
N
P
P
P
N
N
N

P
N
P
N
N
N
P
N
P
P
P
P
P
P
N
N
P
P
P
P
N
P
P
PP
N
N
N

P
P
P
N
N
N
N
N
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P
N
P
P
P
P
N
P
N

N
P
P
N
N
N
N
N
P
P
P
P
P
P
P
N
N
P
P
N
PP
P
P
P
P
P
N

P
N
P
N
N
N
N
N
P
P
P
P
P
N
N
N
N
N
P
N
N
P
P
N
N
P
P

N
P
N
N
P
P
N
N
P
P
P
P
P
P
N
N
N
N
P
N
N
P
P
N
P
P
N

N
P
N
N
N
N
N
N
P
P
P
P
P
P
N
N
N
P
P
N
N
P
P
N
P
N
N

N
P
P
N
N
N
N
N
P
P
P
P
P
P
N
N
N
P
P
N
N
P
P
N
P
P
N

P
N
P
N
N
N
N
N
P
P
P
P
P
P
P
N
P
P
P
N
N
P
P
N
N
P
N

PP
N
N
N
N
N
N
N
P
P
P
P
P
P
P
P
PP
P
P
N
P
P
P
P
P
P
N

N
N
N
P
N
P
N
N
P
P
P
N
P
P
P
P
N
P
P
N
P
P
P
P
N
P
N

N
P
P
N
N
N
N
N
N
P
P
N
N
P
P
N
P
P
P
N
P
N
P
P
N
P
N

P
P
P
N
P
N
P
N
P
P
P
N
P
P
P
P
P
N
P
P
P
P
P
P
P
P
N

P
P
P
P
P
N
P
N
P
P
P
P
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Na vseh postajah, torej na vseh podnebnih območjih, je bila snežna odeja nadpovprečno
visoka v sezoni 1986/87. Ta podatek gotovo pokaže, da je v tej zimi zapadlo zelo veliko
snega. Sezona se je pojavila tudi med najbolj zasneženimi v prvi preglednici, zato jo resnično
lahko štejemo med sezone z visoko snežno odejo.
Na 14 postajah je bila snežna odeja nadpovprečno visoka v sezonah 1954/55, 1968/69 in
1975/76. V sezoni 1954/55 je bila podpovprečna le na postaji Kredarica, prav tako tudi v
sezoni 1975/76. V sezoni 1968/69 pa je snežna odeja segla pod povprečje le na postaji KoperPortorož. Tako naša visokogorska kot primorska postaja ne predstavljata tipičnih snežnih
razmer, saj imata za naše ozemlje precej specifične podnebne in reliefne značilnosti. Ker so se
vse tri sezone pojavile tudi v prvi preglednici, lahko za vse rečemo, da spadajo med najbolj
zasnežene v drugi polovici 20. stoletja.
Na 13 postajah je bila snežna odeja višja od povprečja v sezonah 1962/63, 1982/83 in
2005/06. Sezona 1962/63 je bila podpovprečno zasnežena na postajah Postojna in Kredarica.
Na Kredarici vladajo posebne razmere, v južni Sloveniji pa je bilo to zimo očitno nekoliko
manj snega. Vseeno sezona 1962/63 sodi med tiste z visoko snežno odejo. Sledi še sezona
1982/83, ko je bila višina snežne odeje podpovprečna le na postajah Rateče-Planica in KoperPortorož. Slednja tako in tako leži na območju z zelo malo snega, v Ratečah pa je to zimo
očitno prišlo do kakšne posebnosti. Toda ker je bila v tej sezoni snežna odeja med pet
najvišjimi le na dveh postajah (Kočevje in Dobliče-Črnomelj, torej južna do jugovzhodna
Slovenija), jo bom le pogojno štela med tiste z visoko snežno odejo. V sezoni 2005/06 je bila
snežna odeja podpovprečna v Novem mestu in na obali. Zanimivo pa je, da je na območju
zalednega submediteranskega podnebja to zimo padlo izredno veliko snega. Vendar pa v
preglednici 1 ta sezona ni izpostavljena, zato jo bom le pogojno štela med tiste zelo
zasnežene.
V petih sezonah je bila snežna odeja nadpovprečno visoka na 12 postajah. V sezoni 1969/70
je bila snežna odeja podpovprečna v Kočevju, Slapu pri Vipavi in Kopru-Portorožu. Snega je
bilo torej manj v južni in jugozahodni Sloveniji. Ker ta sezona na prvi preglednici ne izstopa,
saj je bila tedaj snežna odeja zelo visoka le v Postojni, jo bom samo pogojno štela k tistim z
visoko snežno odejo. Podobno je s sezono 1983/84, ko je bila snežna odeja zelo visoka le na
postajah Šmartno pri Slovenj Gradcu in Kredarica. Podpovprečna je bila v Murski Soboti ter
spet na obeh primorskih postajah. Ker pa sezona v prvi preglednici ne izstopa, jo bom le
pogojno štela med tiste z visoko snežno odejo. V sezoni 1971/72 je malo snega zapadlo v
Postojni, Novem mestu in na obali. Zelo visoka je bila to zimo le na Brniku, zato jo bom le
pogojno štela med zelo zasnežene. V sezoni 1984/85 snežna odeja niti na eni postaji ni bila
zelo visoka. Podpovprečna je bila v Kočevju, Murski Soboti in Ratečah, torej na povsem
različnih koncih Slovenije, zato jo le težko štejem med tiste z visoko snežno odejo. Kot
zadnjo je treba omeniti še sezono 1998/99, ko je bila snežna odeja podpovprečno visoka v
Postojni, Slapu pri Vipavi in Kopru-Portorožu, torej zopet v primorskem svetu in njegovi
bližini. V prvi preglednici sem to sezono uvrstila med tiste s pogojno visoko snežno odejo,
zato jo bom med temi tudi pustila.
Ne smemo pa pozabiti še na sezono 1951/52, ko je bila snežna odeja nadpovprečno visoka na
11 postajah od 13, saj postaji Brnik-letališče in Kredarica takrat še nista obstajali. Pod
povprečje je segla le v Slapu pri Vipavi in Kopru-Portorožu, torej na območju s
submediteranskim podnebjem, kjer sneg zapade manj pogosto in v manjših količinah. Zato
tudi glede na prvo preglednico to sezono lahko z lahkoto uvrstim med tiste z najvišjo snežno
odejo.
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Med sezonami, ki sem jih izpostavila v preglednici 1, v preglednici 2 ni izpostavljena samo
ena sezona, to je 1985/86, ki pa sem jo tudi v prvi uvrstila le med tiste s pogojno visoko
snežno odejo.

Iz primerjave med obema preglednicama lahko zdaj precej natančneje določim sezone z
visoko snežno odejo v drugi polovici 20. in na začetku 21. stoletja. Sem sodi 6 sezon, in sicer
(po približnem vrstnem redu): 1968/69, 1951/52, 1975/76, 1986/87, 1954/55 in 1962/63.
Določila sem še 8 sezon, ki naj bi pogojno spadale med tiste z visoko snežno odejo, kar
pomeni, da v nekaterih delih Slovenije ni zapadlo toliko snega. To so sezone 1971/72,
1985/86, 1998/99, 1982/83, 2005/06, 1969/70, 1983/84 in 1984/85.

5.3. Metoda standardnih odklonov višine snežne odeje
Obe zgornji metodi, ki sem ju uporabila za določanje sezon z zelo visoko snežno odejo v
Sloveniji, nista strokovno priznani metodi, zato je mogoče, da dobljeni rezultati niso najbolj
reprezentativni. Zlasti druga metoda je precej vprašljiva, saj sem v preglednici 2 označevala
sezone z nadpovprečno in podpovprečno visoko snežno odejo, pri čemer sem za merilo vzela
zgolj en podatek, to je podatek o povprečni maksimalni višini snežne odeje na vsaki
posamezni postaji. To pomeni, da sem snežno odejo imela za nizko oz. visoko takoj, ko je bila
vsaj za pol centimetra pod oz. nad to mejo. Pri tej metodi je vprašljivo zlasti to, da se lahko
dve višini snežne odeje razlikujeta samo za en centimeter, pa ena sodi med podpovprečne,
druga pa med nadpovprečne. Preglednica 2 torej ne pokaže tistih vmesnih podatkov, ko je bila
snežna odeja povprečno visoka ali blizu temu. S tem je morda prišlo do napak, ko je bila
snežna odeja v sezoni označena za nadpovprečno, pa v resnici sploh ni bila ekstremno visoka.
Deloma sem to napako odpravila s prvo metodo, kjer sem v preglednico 1 označila pet sezon
z najvišjo snežno odejo na vseh postajah. Ta metoda resnično prikaže sezone, ko je bila
snežna odeja ekstremno visoka. Njena napaka je le v tem, da za vsako postajo pokaže točno
pet najvišjih snežnih odej. Če je bila torej npr. na eni izmed postaj snežna odeja v sezoni, ki je
pristala na šestem mestu, samo za en centimeter nižja od tiste na petem mestu, je v preglednici
2 že nisem označila. Drugi problem pa bi lahko nastal pri tem, če bi v eni ali dveh izmed
sezon zapadlo resnično ogromno snega, kar bi sicer močno zvišalo splošno povprečje, hkrati
pa bi ostale sezone lahko imele precej nižjo snežno odejo, pa bi se vseeno štele med tiste z
zelo visoko. Na kakšni postaji bi torej lahko prišlo tudi do tega, da je bila snežna odeja zelo
visoka le npr. v treh in ne v petih sezonah.
S primerjavo dobljenih rezultatov obeh metod sem dobila nekatere zaključke, vendar zaradi
opisanih dvomov ti morda niso natančni, zato sem se odločila za še eno metodo, s katero bom
te rezultate preverila. Tretja metoda je precej bolj statistične narave, saj si pomaga s podatkom
o standardnem odklonu maksimalne višine snežne odeje v izbranem obdobju na vsaki izmed
postaj. Ta način iskanja najvišje snežne odeje je najbolj logičen in verjetno tudi najbolj
statistično priznan.

62

V preglednici 3 so označeni nekateri podatki za posamezne postaje. Iz nje se da razbrati
povprečno višino maksimalne snežne odeje na vseh postajah, pa tudi standardni odklon (σ)
maksimalne višine snežne odeje v izbranem obdobju, ki variira v številu sezon glede na to,
kdaj je postaja začela delovati. Tretji stolpec prikazuje, koliko naj bi znašala izjemno visoka
snežna odeja na postajah. Številko sem dobila tako, da sem povprečni višini v obdobju
prištela dva standardna odklona. Torej bodo vse sezone, v katerih je bila snežna odeja za več
kot dva standardna odklona višja od povprečja, obveljale za tiste z izjemno visoko snežno
odejo. Vendar se je po pregledu podatkov izkazalo, da je sezon, ki bi po višini snežne odeje
odstopale za več kot dva standardna odklona, zelo malo, zato sem v preglednico 3 dodala še
četrti stolpec, ki prikazuje višino zelo visoke maksimalne snežne odeje. To je višina, ki je za
več kot en standardni odklon višja od povprečne. Z odstopanjem višine snežne odeje za več
kot en ali več kot dva standardna odklona bom tako lažje določila sezone z zelo visoko snežno
odejo, hkrati pa bom lahko določila še sezone z izjemno visoko maksimalno snežno odejo.

Preglednica 3: Podatki, povezani s povprečjem in standardnim odklonom, na izbranih
postajah v Sloveniji.
Postaja

Brnik

Povprečje v cm

Standardni odklon

Izjemno

visoka

Zelo visoka snežna

(SD) v cm

snežna odeja (X +

odeja (X + SD) v

2SD) v cm

cm

40

21

82

61

Kočevje

54,5

29

112,5

83,5

Postojna

32

21

74

53

36,5

25

86,5

61,5

32

17

66

49

Novo mesto

38,5

18,5

75,5

57

Murska Sobota

25,5

15

55,5

40,5

Maribor

33

16,5

66

49,5

Bizeljsko

26,5

13,5

53,5

40

Dobliče-Črnomelj

39,5

18,5

76,5

58

35

18

71

53

Rateče

97,5

48,5

194,5

146

Kredarica

372

119,5

611

491,5

Slap pri Vipavi

6,5

8,5

23,5

15

Koper-Portorož

2,5

4,5

11,5

7

Ljubljana- Bežigrad
Celje

Šmartno pri Slovenj
Gradcu

V preglednici 4 so predstavljeni rezultati tretje metode določanja zelo visoke snežne odeje.
Oznaka Y pove, v katerih sezonah je bila na posameznih postajah snežna odeja za več kot en
standardni odklon višja od povprečne. Če je oznaka Y obarvana še modro, pomeni, da snežna
odeja od povprečja odstopa celo za več kot dva standardna odklona. Nato sem enako kot pri
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prvih dveh metodah določila sezone, ko je bila snežna odeja po vsej Sloveniji zelo visoka. Če
se je oznaka Y pojavila vsaj na 6 postajah v isti sezoni, sem jo označila z živo rumeno, kar
pomeni, da spada med sezone z zelo visoko snežno odejo. Sezone, ko je bila snežna odeja
zelo visoka le na petih, štirih ali treh postajah, pa so označene s svetlejšo rumeno barvo in
predstavljajo sezone, ko je bila snežna odeja samo pogojno zelo visoka, torej le ponekod po
Sloveniji.
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Preglednica 4: Sezone z zelo visoko in izjemno visoko snežno odejo na izbranih meteoroloških postajah v Sloveniji.
Sezona
1950/51
1951/52

Brnikletališče

Kočevje

Postojna

Ljubljana
Bežigrad

-

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Celje

Novo
mesto

RatečePlanica

Y
Y

Murska
Sobota

Maribor

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

-

DobličeBizeljsko Črnomelj

Šmartno
pri
Slovenj
Gradcu

1952/53
1953/54
1954/55

Y

Kredarica

Slap pri
Vipavi

KoperPortorož

Y
Y

1955/56
1956/57

Y

1957/58

Y

Y

1958/59

Y

1959/60
1960/61
1961/62
1962/63

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

1963/64

Y

1964/65

Y
Y

1965/66

Y

1966/67
1967/68
1968/69

Y

Y

1969/70

Y

Y

1970/71
1971/72

Y
Y

Y
Y

Y

Y
Y

Y
Y

Y

Y

Y

Y
Y

Y

Y

1972/73
1973/74

Y

1974/75
1975/76

Y

Y

Y

Y

Y

Y

1976/77
1977/78
1978/79

Y

Y
Y
Y
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1979/80
1980/81
1981/82

Y

1982/83

Y

Y

Y
Y

1983/84
1984/85

Y
Y

1985/86
1986/87

Y

Y

Y
Y

Y

Y

Y
Y

Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y

1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95

Y

Y

Y

Y

Y

Y

1995/96
1996/97
1997/98
1998/99

Y

Y
Y

Y

1999/00

Y

2000/01
2001/02

Y

2002/03
2003/04

Y

2004/05
2005/06

Y
Y

Y

Y

Y

Y

snežna odeja, za več kot en standardni odklon višja od povprečja (zelo visoka)
snežna odeja, za več kot dva standardna odklona višja od povprečja (izjemno visoka)
sezone z zelo visoko snežno odejo
sezone s pogojno zelo visoko snežno odejo
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Preglednica 4 je daleč najbolj pregledna in hitro se da ugotoviti, katere sezone so bile tiste z
zelo visoko snežno odejo. Na prvem mestu sta sezoni 1954/55 in 1968/69, ko je bila snežna
odeja kar na 12 izmed 15 postaj zelo visoka. Od tega je bila na 8 postajah snežna odeja celo
izjemno visoka, torej je za več kot dva standardna odklona odstopala od povprečja. Kot je
pričakovati, izstopajo le gorske oz. primorske postaje. V sezoni 1954/55 snežna odeja ni bila
zelo visoka v Ratečah, na Kredarici in na obali, v sezoni 1968/69 pa namesto Rateč odstopa
postaja Slap pri Vipavi. O razlogih, zakaj so ravno te postaje izjeme, je bilo napisanega
dovolj. Omenjeni sezoni tako vseeno z lahkoto uvrstim med tiste z izjemno visoko snežno
odejo.
Naslednja sezona z zelo visoko snežno odejo je sezona 1951/52, ko je bilo veliko snega na 10
postajah od samo 13, saj Brnik in Kredarica še nista delovali. Tokrat odstopajo Novo mesto in
obe sredozemski postaji. Lahko torej rečemo, da je v tej sezoni manj snežilo na obali in v
visokogorju, razloga za to, zakaj sem sodi tudi Novo mesto, pa ne najdem. Poleg tega je bila
na kar 8 postajah snežna odeja izjemno visoka, zato tudi sezono 1951/52 uvrščam med tiste z
izjemno visoko snežno odejo.
V sezoni 1986/87 je bila snežna odeja zelo visoka na osmih postajah. Odstopale so postaje
Kočevje, Celje, Novo mesto, Maribor, Dobliče-Črnomelj, Rateče in Kredarica. Očitno je manj
intenzivno snežilo na jugovzhodu in severozahodu Slovenije. Zakaj sem sodita tudi Maribor
in Celje, je težko pojasniti, saj je bilo na najbližjih postajah, npr. v Slovenj Gradcu ali
Ljubljani, dovolj snega. Na Brniku, v Postojni, Ljubljani in Slapu pri Vipavi je bila to zimo
snežna odeja celo izjemno visoka. Gledano širše je sezona 1986/87 ena od tistih z zelo visoko
snežno odejo.
V sezoni 1962/63 je bila snežna odeja zelo visoka na sedmih postajah. Manj je snežilo v
Kočevju, Postojni, Ljubljani, na Bizeljskem, v Črnomlju, v Ratečah in na Kredarici. Spet je
bila snežna odeja očitno nižja v Julijskih Alpah, pa tudi v južni in vzhodni Sloveniji.
Zanimivo pa je, da je bila na obali celo izjemno visoka. Tudi to sezono lahko štejem med tiste
z zelo visoko snežno odejo.
Na šestih postajah je bila snežna odeja zelo visoka v sezoni 1975/76. Odstopa skoraj cela
vzhodna polovica Slovenije, z izjemo Črnomlja na jugovzhodu. Zopet pa je bila snežna odeja
izjemno visoka na obali. Glede na podatke v preglednici 4 je sezona 1975/76 zadnja, ki jo še
lahko štejemo med tiste z zelo visoko snežno odejo.
Poleg tistih najbolj zasneženih sezon pa se iz preglednice 4 da razbrati tudi sezone, ko je bila
snežna odeja zelo visoka le ponekod po Sloveniji, to je na treh, štirih ali petih postajah.
Označene so z bledo rumeno barvo. Prva med njimi je sezona 1985/86, ko je bila snežna
odeja višja v Celju, Murski Soboti, Mariboru, na Bizeljskem in v Šmartnem pri Slovenj
Gradcu. To zimo je očitno bolj intenzivno snežilo v severni in severovzhodni Sloveniji.
Zanimivo je, da v preglednicah 1 in 2 nikoli ni prišla do izraza sezona 1994/95, ko je bila
snežna odeja zelo visoka na štirih postajah, in sicer v Celju, Novem mestu, Mariboru in na
Bizeljskem, kjer je bila celo izjemno visoka. To zimo je največ snega očitno prejel vzhodni
del Slovenije. V sezoni 1998/99 je najbolj snežilo na Brniku, v Celju (tu je bila izjemno
visoka), Novem mestu in v Črnomlju. Težko je razložiti, zakaj izstopajo ravno te postaje, saj
ležijo na povsem različnih koncih Slovenije. Tudi v sezoni 2005/06 je bila snežna odeja zelo
visoka na štirih postajah: Murski Soboti, Šmartnem pri Slovenj Gradcu, na Kredarici in v
Slapu pri Vipavi, kjer je bila celo izjemno visoka. Tokrat očitno izstopa visokogorje, močneje
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je snežilo še na severu in severovzhodu države, najbolj intenzivno pa na območju zalednega
submediteranskega podnebja.
Sezona 1970/71 je ena izmed tistih, ki zaradi delne neprimernosti prvih dveh metod nikoli ni
prišla do izraza kot zelo zasnežena. Močno je snežilo v Kočevju, Celju, Mariboru in
Črnomlju, torej na jugovzhodu države in na območju med Mariborom in Celjem. V zimi
1982/83 so visoko snežno odejo zabeležili v Kočevju, Ljubljani, Murski Soboti in Črnomlju.
V sezoni 1957/58 je bila snežna odeja ekstremno visoka na Primorskem, saj v preglednici 4
izstopajo postaje Slap pri Vipavi, Koper-Portorož ter Postojna, kjer se še precej poznajo
sredozemski vplivi. V sezoni 1983/84 je bilo ravno obratno; veliko snega so dobile gorske
postaje Šmartno pri Slovenj Gradcu, Rateče in Kredarica. V naslednji sezoni, 1984/85, pa so
bili zelo zasneženi Brnik, Kredarica in obalno območje. Ostane le še sezona 1969/70, ko je
bila snežna odeja v Murski Soboti in Šmartnu pri Slovenj Gradcu zelo visoka, na povsem
drugem koncu Slovenije, v Postojni, pa celo izjemno visoka.

Ob primerjavi rezultatov vseh treh metod lahko ugotovimo, da so si zelo podobni. Po uporabi
tretje metode lahko zaključim, da so bile sezone z najvišjo snežno odejo v Sloveniji sezone
1968/69, 1954/55, 1951/52, 1986/87, 1962/63 in 1975/76. To so natanko iste sezone, ki sem
jih izpostavila že po prvih dveh metodah, le njihov vrstni red se je nekoliko obrnil. Sezonam,
ki so bile le pogojno zelo zasnežene, kar pomeni, da se je zelo visoka snežna odeja pojavila le
ponekod po Sloveniji, pa se je pridružilo še nekaj novih zim. To so sezone 1985/86, 1994/95,
1998/99, 2005/06, 1970/71, 1982/83, 1957/58, 1983/84, 1984/85 in 1969/70. Izpadla je le
sezona 1971/72, saj je bila snežna odeja za več kot en standardni odklon višja le na Brniku.
V Sloveniji je torej bilo šest sezon, v katerih je bila snežna odeja zelo visoka, če ne celo kar
izjemno visoka. Na splošno pa lahko rečemo, kar se da lepo razbrati tudi s preglednice 4, da je
bilo daljše zelo zasneženo obdobje, ko je vsaj na nekaj postajah zapadlo veliko snega, tisto
med sezonama 1982/83 in 1986/87. Od te sezone dalje pa v Sloveniji nismo več doživeli zime
z zelo visoko snežno odejo; le sem in tja je na kakšnem območju zapadlo nekoliko več snega.

5.3. Grafični prikaz visoke snežne odeje v Sloveniji
Glede na to, da sem za vsako izmed 15-ih meteoroloških postaj izdelala grafikon, ki prikazuje
potek maksimalne višine snežne odeje v drugi polovici 20. stoletja, bi bilo smiselno, da na
koncu izdelam še grafikon, ki bo prikazoval stanje v celotni Sloveniji. Tako sem iz podatkov
o maksimalni višini snežne odeje na vsaki postaji izračunala povprečja za vse sezone in s tem
dobila nov niz podatkov, ki predstavlja maksimalno višino snežne odeje v celotni Sloveniji v
drugi polovici 20. stoletja. Nato sem izdelala grafikon 16.
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Grafikon 16: Maksimalna višina snežne odeje v Sloveniji med sezonama 1950/51 in
2005/06.

Sezona

Vir podatkov: ARSO

Povprečna maksimalna višina snežne odeje v Sloveniji v drugi polovici 20. in na začetku 21.
stoletja je znašala 57 cm. Najvišje, to je preko 80 cm, je snežna odeja segla v sezonah 1968/69
(99 cm), 1951/52 (87 cm), 1986/87 (82 cm), 1983/84 (81,5 cm) in 1954/55 (81 cm). Ti
rezultati se nekoliko razlikujejo od tistih, ki sem jih dobila s pomočjo prej opisanih metod.
Štiri sezone se ujemajo s prej dobljenimi rezultati, ni pa med njimi sezon 1962/63 in 1975/76.
Namesto tega se je med najbolj zasneženimi pojavila sezona 1983/84. Razlog, zakaj je prišlo
do tega odstopanja, je lahko samo eden: snežne razmere na visokogorski postaji Kredarica, pa
tudi na primorskih Koper-Portorož in Slap pri Vipavi, se močno razlikujejo od povprečnih
snežnih razmer v ostali Sloveniji. Sezone, v katerih je bila snežna odeja najvišja, so na teh
postajah največkrat povsem druge kot na ostalih postajah. Zato pri izračunu povprečja močno
spremenijo realno stanje. Zlasti Kredarica, kjer pade veliko več snega kot drugje, lahko
sezono, v kateri drugje po Sloveniji sploh ni bilo veliko snega, hitro dvigne med tiste najbolj
zasnežene. Ta odstopanja visokogorskih in primorskih postaj sem predvidela že na začetku
svojega diplomskega dela. Zato sem se odločila, da bom za izdelavo grafikona, ki prikazuje
tipični potek maksimalne snežne odeje v Sloveniji, omenjene tri postaje izločila. Nastal je
grafikon 17.
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Grafikon 17: Maksimalna višina snežne odeje v Sloveniji med sezonama 1950/51 in
2005/06 brez upoštevanja podatkov postaj Kredarica, Slap pri Vipavi in KoperPortorož.

Sezona

Vir podatkov: ARSO

Nekaj razlik med grafikonoma 16 in 17 je vidnih že na prvi pogled. Dejstvo, da je na
grafikonu 17 izločena postaja Kredarica, se močno pozna pri dejanskih višinah snežne odeje,
saj so le-te precej nižje kot na grafikonu 16. Vzroka za to verjetno ni treba posebej opisovati.
Povprečna maksimalna višina snežne odeje na ozemlju Slovenije, z izjemo nekaterih
ekstremov, je tako znašala 41 cm, to je kar 16 cm manj, kot je predstavljeno na grafikonu 16.
Standardni odklon je 18 cm, kar pomeni, da naj bi bile zelo zasnežene sezone v drugi polovici
20. stoletja v Sloveniji tiste, v katerih je maksimalna snežna odeja segla čez 59 cm. Daleč
najbolj je bila zasnežena sezona 1951/52 s 102 cm. Sledile so sezone 1968/69 (90 cm),
1954/55 (78 cm), 1986/87 (66 cm), 1962/63 (62 cm) in 1975/76 (62 cm). Prav teh šest sezon
je izstopalo in se jih označila za tiste z najvišjo snežno odejo tudi pri uporabi prejšnjih metod!
Le njihov vrsti red se je nekoliko zamenjal. V prvih treh omenjenih sezonah je bila snežna
odeja celo za dva standardna odklona višja od povprečja, tako da je bila tedaj zares izjemno
visoka. Moja teorija, da visokogorske in primorske postaje popačijo dejansko povprečno
stanje v Sloveniji, se je torej potrdila. Edina sezona, ki je povprečje višine snežne odeje v
Sloveniji še presegla za en standardni odklon, je bila sezona 1983/84 s 60 cm. To sezono pa
sem prej vključila med tiste s sicer visoko, a ne najvišjo snežno odejo. Če z grafikona 17
razberemo še devet naslednjih sezon, v katerih je bila snežna odeja še dokaj visoka, dobimo
takšen vrstni red: 1969/70 (59 cm), 1998/99 (58 cm), 1985/86 (57,5 cm), 1970/71 (54,5 cm),
1982/83 (54,5 cm), 2005/06 (51,5 cm), 1957/58 (50 cm), 1984/85 (47,5 cm) in 1994/95 (47,5
cm). Te sezone so skupaj s sezono 1983/84 natanko iste kot tiste, ki sem jih s prejšnjimi
metodami določila za pogojno zelo zasnežene. Mednje se je tokrat s 47,5 cm vrinila le še
sezona 1971/72, ki pa sem jo prej z nekaj tehtnimi razlogi izločila iz skupine zelo zasneženih.
Poskus z izdelavo grafikona, ki temelji na maksimalnih višinah snežne odeje, izračunanih s
pomočjo podatkov 12 meteoroloških postaj, se je tako izkazal za uspešnega. Na grafikonu 17
izstopajo natanko iste sezone, ki sem ji izločila že prej. Tudi trendna črta na videz nekoliko
upada, vendar ta razlika ni statistično pomembna. Zanimivo je, da je na grafikonu 16 trendna
črta komaj opazna, saj se skoraj popolnoma ujema s črto povprečja. Enačba pokaže, da je
linearni trend sicer negativen, a minimalno odstopa od povprečja. K temu so gotovo
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pripomogli podatki s postaje Kredarica, saj je bil edino na tej postaji trend navidezno
pozitiven.
Če se dotaknem še večletnih obdobij z visoko snežno odejo, izračunanih na podlagi 7-letnih
drsečih povprečij, se izkaže, da so bila v Sloveniji, če ne upoštevamo visokogorskega in
primorskega sveta, obdobja z najvišjo maksimalno snežno odejo tista med sezonama 1966/67
do 1972/73 (povprečno 53 cm) oz. tudi že nekaj sezon prej, med sezonama 1950/51 in
1956/57 ter med 1980/81 in 1986/87. Če upoštevamo še podatke s Kredarice, Slapa pri Vipavi
in iz Kopra-Portoroža, pa najbolj izstopata obdobje 1980/81 do 1986/87 s povprečno
maksimalno višino snežne odeje 69,5 cm, in obdobje med sezonama 1966/67 in 1972/73.
Tudi pri pregledu najbolj zasneženih obdobij na posameznih postajah izstopajo prva polovica
50. let 20. stoletja, obdobje od druge polovice 60. do prve polovice 70. let in pa seveda
obdobje med sezonama 1980/81 in 1986/87, ki je ponavadi najbolj izrazito.

5.5. Sezone z visoko snežno odejo v drugi polovici 20. stoletja in
posledice v okolju
Miran Trontelj (1997) je v knjigi Kronika izrednih vremenskih dogodkov XX. stoletja opisal
tudi nekaj let, v katerih se je pojavila visoka snežna odeja. Na podlagi njegovih razlag bom
skušala ugotoviti in predstaviti dogajanje in po možnosti tudi vzroke za visoko snežno odejo v
šestih sezonah, ki sem jih določila že v prejšnjem poglavju. Pomagala pa sem si tudi z
različnimi članki, objavljenimi v reviji Ujma, in brskanjem po spletu.
Sezono 1968/69 sta zaznamovala dva dogodka, povezana s snegom. Februarja 1969, ki je bil
zelo mrzel in z nadpovprečno količino padavin, je bila snežna odeja v Ljubljani visoka 95 cm,
v Mariboru 68, Kočevju 148, Planici 181 in na Kredarici 342 cm (Trontelj, 1997). Po
pregledu podatkov z Agencije Republike Slovenije za okolje sem te navedbe lahko potrdila, le
na Kredarici je februarja snežna odeja segla še nekoliko višje, do 384 cm.
Trontelj in Zupančič v članku v reviji Ujma iz leta 1988 navajata, da je bilo v februarju 1969
izredno število padavinskih dni, pa tudi nadpovprečne mesečne količine padavin. Izrazita so
bila zlasti tri padavinska obdobja. Na začetku meseca je sprva deževalo, v nižinah je zapadlo
do 15 cm snega. V drugem obdobju od 7. do 9. februarja je poleg krajev, ki zaradi orografskih
pregrad običajno dobijo največ padavin, razmeroma močne padavine dobila tudi Ljubljanska
kotlina s škofjeloškim poljem in Polhograjskimi dolomiti. Vzrok za tako razporeditev je bil
tudi takrat v značilni smeri in jakosti višinskih vetrov. V Ljubljani je v 24 urah padlo pol
metra snega (Trontelj, Zupančič, 1988).
Tretje obdobje v februarju 1969 je z novo količino padavin povzročilo drugo ekstremno
višino snežne odeje v zadnjih 58 letih v Ljubljani in še ponekod. Z novim dotokom hladnega
zraka se je višinska dolina obnovila in nad našimi kraji je v višjih plasteh ponovno začel
pihati jugozahodni veter. Bližajoči se frontalni val je povzročil občuten padec pritiska; nad
severno Italijo ter severnim Jadranom je nastalo ciklonsko območje. Doslej je bil v obširnem
ciklonskem polju nad srednjo Evropo hladen zrak, zdaj pa so jugozahodni vetrovi prinesli
toplejši zrak. Na nadmorski višini okoli 150 m se je v 24 urah zrak otoplil za 5°C. 14.
februarja dopoldne je začelo snežiti in z različno jakostjo je snežilo tri dni. 16. februarja se je
topel zrak začel umikati proti vzhodu in padavine so se okrepile zlasti v osrednji Sloveniji. V
24. urah je v Ljubljani zapadlo kar 46 cm novega snega (Trontelj, Zupančič, 1988). Tudi
podatki z ARSO pokažejo, da je bila februarja 1969 snežna odeja v Ljubljani najvišja v

71

sezoni, in sicer je segala kar do 95 cm. Samo v sezoni 1951/52 je bila snežna odeja še višja od
te.
Na Škofjeloškem se je februarja 1969 podrlo več streh, bilo je tudi veliko snežnih plazov.
Nekatera naselja so bila več dni odrezana od sveta. Sneg in veter sta lomila drevje in prekinila
telefonske napeljave (Trontelj, 1997). V maju istega leta pa so v nekaterih predelih Slovenije
zabeležili najkasneje zapadli sneg, odkar imamo podatke. Trontelj navaja, da je bil maj sicer
normalno moker in izjemno topel, vendar pa je v noči od 19. na 20. v Ljubljanski kotlini, v
Savinjski dolini in na Pohorju zapadlo veliko snega: Ljubljana 8 cm, Šmartno na Pohorju 70
cm, Rakitna 20 cm. Ker je drevje že ozelenelo, je sneg napravil velikansko škodo (Trontelj,
1997). Tu si lahko privoščim delen popravek Trontljeve navedbe: maja 1969 je v Ljubljani res
zapadlo 8 cm snega, vendar pa to ni bila najvišja na novo zapadla snežna odeja v tem mesecu
do sedaj, saj je leta 1957 v maju na novo zapadlo kar 13 cm snega.
Za sezono 1954/55 Trontelj pravi, da je bila izjemno mila, vendar pa je v marcu kljub temu
nasula veliko snega. V primerjavi z letom 1952 ga je zapadlo manj na Gorenjskem (Rateče
100 cm) in Tolminskem ter več na Dolenjskem in Kočevskem. V Ljubljani in Mariboru ga je
bilo 8. marca 76 cm, v Novem mestu pa 84 cm (Trontelj, 1997). Vse te navedbe držijo, saj je
bila prav na vseh izbranih postajah v tej sezoni snežna odeja najvišja marca. Na štirih postajah
je bila celo najvišja v drugi polovici 20. stoletja: v Murski Soboti 61 cm, na Bizeljskem 59
cm, v Črnomlju 96 cm in na Slapu pri Vipavi 38 cm (glej preglednico 1).
Sezono 1951/52 so si ljudje zapomnili kot eno izmed najbolj zasneženih. Trontelj navaja, da
je konec januarja 1952 v Ljubljani zapadlo 80 cm snega. Februarja je nad severnim
Sredozemljem nastalo samostojno jedro nizkega zračnega pritiska in ob jugozahodnih
vetrovih je dotekal nad naše kraje razmeroma topel in vlažen zrak, v višinah pa s
severovzhodnikom izrazito hladen (Trontelj, 1997). Na hladni fronti je nastal val in v nižjih
plasteh ozračja je hladen zrak začel pritekati ob vzhodnih Alpah (Trontelj, Zupančič, 1988).
To so razmere, ki pri nas povzročajo obilne padavine, če pa se v spodnjih plasteh vetrovi še
malo obrnejo na jug ali jugovzhodnik, se zaradi dviganj zraka ob orografskih pregradah
proces še ojača (Trontelj, 1997). Dež je prešel v sneg najprej v severovzhodni Sloveniji in šele
6 ur kasneje tudi v Ljubljani. Obtok hladnega zraka je na množino padavin vplival kot
zagozda, nad katero se je dvigal toplejši jugozahodnik. Hkrati je v višjih plasteh ozračja proti
jugu nad Sredozemlje še vedno prodiral hladen zrak. Nad severno Italijo je nastalo
sekundarno območje nizkega zračnega pritiska. Jugozahodnik v nižjih plasteh ozračja je
prešel v jug in jugovzhodnik, kar ima velik vpliv na množino padavin. Zaradi zelo močnega
dviga toplega in vlažnega zraka ob orografskih pregradah in istočasnem pritekanju hladnega
zraka v višjih plasteh ozračja so nastajali konvektivni oblaki in nevihte. Ves proces se je nad
Slovenijo obnavljal in zadrževal kar dva dni, zato je od 13. do 15. februarja snežilo kar 50 ur
(Trontelj, Zupančič, 1988). Pri tem je treba upoštevati, da je 12. februarja, torej pred novim
obilnim sneženjem, že ležalo precej snega (v Ljubljani 48 cm, v Bovcu 66, Mariboru 46 in v
Ratečah 90 cm). Zato ni bilo presenetljivo, da je Slovenija doživela pravo snežno katastrofo
(Trontelj, 1997). Prvi dan je zapadlo do 15 cm novega snega. Drugi dan so bile v zahodni
polovici Slovenije izmerjene najobilnejše snežne padavine, nad 50 cm. Tretji dan se je
sneženje nadaljevalo in zdaj je tudi v vzhodni Sloveniji skupna višina snežne odeje segla
preko pol metra. V celotnem obravnavanem obdobju je tako padlo od 35 cm snega v vzhodnih
predelih do 155 cm v zahodnih. Skupna višina snežne odeje je zaradi kopičenja novega snega
na staro podlago dosegla ekstremne vrednosti (Trontelj, Zupančič, 1988).
Ob pogledu na preglednico 1 v prejšnjem poglavju je razvidno, da je bila februarja 1952
snežna odeja najvišja v drugi polovici 20. stoletja na kar šestih izbranih postajah: v Postojni
(94 cm), Ljubljani (146 cm), Celju (78 cm), Mariboru (88 cm), Šmartnem pri Slovenj Gradcu
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(100 cm) in v Ratečah (240 cm). Trontelj navaja še, da je bila snežna odeja v Bovcu visoka
188 cm, najnižja pa je bila tedaj na Dolenjskem (Trontelj, 1997). Npr. v Novem mestu je bila
februarja 1952 snežna odeja enako visoka kot v januarju (55 cm). Novega snega je v teh dneh
zapadlo od 35 cm v vzhodni Sloveniji, do 155 cm na zahodu. Ob takih količinah ne preseneča,
da je v Sloveniji nastal popoln zastoj prometa, da so bile nekatere vasi na Tolminskem več dni
odrezane od sveta in da so bili prvi reševalci, ki so prispeli na pomoč, športniki, tekači na
smučeh. V Borjani pri Kobaridu je plaz s pobočja Stola odnesel 10 stanovanjskih hiš in 5
gospodarskih poslopij, terjal je tudi dve človeški žrtvi. Zaradi plazov je bilo tudi na Žagi pri
Bovcu in v Bovcu 10 mrtvih, odneslo je več hiš. V Drežniških Ravnah je plaz odnesel 60
ovac, 3 goveda in pastirja, v vasi Krn pa 50 ovac in pastirja. Ceste so bile zaprte, sneg pa so
čistili z lopatami. Z buldožerji je na pomoč priskočila vojska. V odročne, višinske kraje, ki so
ostali odrezani tedne, so hrano in zdravila odmetavali z letali (Trontelj, 1997).
Pri zelo visoki snežni odeji se zaradi velike obtežitve lahko rušijo strehe. V letu 1952 ni bila
merjena vodnost snežne odeje, zato so za nižine privzeli gostoto 250 kg/m3, za višje ležeče
kraje pa 200 kg/m3. Po predpisih v gradbeništvu so bile strehe grajene le za obtežbe 75 kg/m2,
mnogi objekti pa so bili tudi dotrajani, zato ni čudno, da se je v tej zimi kljub čiščenju zrušila
marsikatera streha (Trontelj, Zupančič, 1988). V Ljubljani se je pod težo snega podrlo veliko
streh, na ozkih ulicah pa so se pešci iz ene na drugo stran prebijali skozi tunele. Ceste so
plužili s plugi, v katere so bili vpreženi konji, in to tudi po trije pari. Preden je zaoral plug, so
morali sneg še malo poteptati. Za čiščenje proge je bila uvedena splošna mobilizacija
(Trontelj, 1997). Ohromljen je bil promet po celi Sloveniji. Mnoge ceste so bile neprevozne,
npr. 5 dni je bila neprevozna magistralna cesta proti Gorenjski in železniška proga med
Jesenicami in Gorico. Dolgotrajno sneženje in visoka snežna odeja napravi občutno škodo
tudi v gozdovih. Leta 1952 je bilo uničenih prek 100 000 m3 lesa. Najbolj so bili poškodovani
nižje ležeči gozdovi in mladi borovi nasadi na Krasu (Trontelj, Zupančič, 1988).
V Ljubljani se je sneg v tej zimi obdržal vse do aprila (14 cm).
Pri opisu snežnih razmer v sezoni 1986/87 je Trontelj precej skromen; navede le, da je tega
leta januar presenetil z izjemno visoko snežno odejo. V Ljubljani še niso izmerili tako visoke
januarske snežne odeje kot 16. v mesecu, ko je zapadlo kar 89 cm snega (Trontelj, 1997). Ta
podatek resnično drži; podobno visoka je bila snežna odeja le še januarja 1952, ko je zapadlo
80 cm snega. Glede na preglednico 1 pa v tej sezoni snežna odeja na nobeni izmed izbranih
postaj ni bila najvišja v drugi polovici 20. stoletja. Več o zimi 1986/87 pa nam pove članek
Mirana Trontlja in Borisa Zupančiča v reviji Ujma leta 1988. Avtorja navajata, da na prvi dan
padavinskega obdobja, ki je prineslo ekstremno snežno odejo, ni bilo snežne odeje skoraj
nikjer v nižinah Slovenije. Bile pa so zelo nizke temperature, zato so že prve snežinke začele
debeliti snežno odejo. Med 10. in 16. januarjem je močno snežilo. Prvi val sneženja je
povzročila združitev dveh procesov nad ozemljem Slovenije. Od severa se je iznad srednje
Evrope približalo jedro nizkega zračnega pritiska z zelo hladnim zrakom, iznad Sredozemlja
pa je nad naše kraje potiskalo vlažen in manj mrzel zrak drugo jedro nizkega pritiska. Drugo
sneženje, od 14. do 16. januarja, je povzročil sredozemski ciklon, zaradi katerega je nad naše
kraje z jugozahodnimi in kasneje južnimi vetrovi pritekal vlažen in toplejši zrak. Ta je s
frontalnim valom povzročal obilne padavine predvsem v osrednji Sloveniji. Sneženje je
trajalo vse do 20. januarja, toda ker se je stari sneg že sesedal, ta tretji val ni povzročal
debelenja snežne odeje – z izjemo vzhodne Slovenije. Tam so ravno v teh dneh zabeležili
maksimalno višino januarske snežne odeje. Snežna odeja je bila debela od 30 do 60 cm, kar je
za te predele veliko. Snežilo je tudi na obali; v Strunjanu je bila snežna odeja visoka 20 cm
(Trontelj, Zupančič, 1988).
Ker je snežilo ob razmeroma nizkih temperaturah (npr. v Ljubljani so bile v tem obdobju
temperature ves čas pod 0°C), obtežba zaradi snežne odeje ni bila velika. Na podlagi razlike

73

med vsoto dnevnih količin novozapadlega snega in skupno višino snežne odeje je razvidno,
da se je sneg sproti sesedal. Največ snežnih padavin je v teh 6 dneh padlo v osrednji in
severozahodni Sloveniji, zlasti v južnem delu vzhodnih Julijcev (Trontelj, Zupančič, 1988).
To je deloma razvidno tudi iz preglednic 1 in 4, ki kažeta, da je bila snežna odeja izjemno
visoka na Brniku, v Postojni, Ljubljani in na Slapu pri Vipavi.
Obtežbe v obdobju januarske visoke snežne odeje v letu 1987 niso bile tako ekstremne,
vendar so kljub temu marsikje dosegle 100 kg/m2 (Trontelj, Zupančič, 1988).
Za sezono 1962/63 Trontelj v svoji knjigi ne navaja nobenih posebnosti glede višine snežne
odeje; tudi v reviji Ujma in drugod nisem zasledila nobenih informacij o tej zimi. Kljub temu
pa je v Koprskem Primorju februarja leta 1963 snežna odeja segla najvišje, do kar 21 cm, kar
je za to podnebje zelo veliko.
Tudi za sezono 1975/76, ki sem jo sama uvrstila med tiste z visoko snežno odejo, Trontelj v
svoji Kroniki in ostali avtorji v različnih revijah ne navajajo nobenih podatkov o posebnih
razmerah. Res je, da je bilo zelo zasneženo območje zmernocelinskega podnebja zahodne in
južne Slovenije ter Ljubljana. Na internetni strani Zaplane, ki leži približno 23 km
jugozahodno od Ljubljane, sem zasledila zapis o legendarni zimi 1975/76. Prvič naj bi snežilo
že 13. oktobra, a glavno sneženje se je odvilo v februarju in marcu leta 1976. Sredi februarja
naj bi bila snežna odeja visoka 120 cm, potem pa se je do sredine marca nekoliko sesedala.
Takrat je v enem dnevu padlo 70 cm novega snega, v dveh dneh pa skupaj kar 100 cm snega.
Snežna odeja je bila visoka 131 cm (Gustinčič, 2007).
Slika 2: Sneg na strehi hiše v Zaplani
marca leta 1976.

Vir: Gustinčič, 2007

Avtor strani je o močnem sneženju marca leta
1976 zapisal še: »8. in 9. marca 1976 je na
Zaplani zapadlo veliko snega (v Logatcu je
bila na 44 cm snežne podlage vsota
novozapadlega snega v dveh dneh 89 cm). Na
filmskem posnetku iz tistega časa (glej sliko 2)
je lepo razvidno, da je bilo ob sami hiši
(konkretno pod žlebovi, kjer se nabere
nekoliko več snega zaradi strehe) okoli 165 cm
snega. Novejše primerjave kažejo, da ni velike
razlike v višini snega med omenjeno lokacijo
pod žlebovi in zdajšnjo lokacijo na travnati
uravnavi, kjer merim višino snega. Torej je
zelo verjetno, da je bilo takrat na Zaplani vsaj
140 cm snega (Logatec 120, Ljubljana 69 cm).
V nekaterih kotanjah v okolici (npr. mrazišče)
je bilo snega tudi preko 200 cm, saj je bila
pred tem sneženjem v kotanjah debela snežna
odeja še iz meseca januarja istega leta.«
(Gustinčič, 2007) 29. aprila je v Zaplani
zapadlo še 20 cm novega snega (Gustinčič,
2007).
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Poleg že omenjenih je bila snežna odeja v sezoni 1975/76 zelo visoka še v Črnomlju in v
Koprskem Primorju. Slednje je podobno kot v sezoni 1962/63 tudi v tej zimi prejelo izjemno
veliko snega, kar 14 cm. Na internetni strani, ki govori o zgodovini Hrvatinov, tako omenjajo,
da je 9. marca 1976 »na Miljskih hribih snežilo celi dan ter noč. Hrvatinčani pravijo, da je
bilo kot v Sibiriji. Še naslednjega dne so bile ceste zaprte tako, da tega dne iz hribov ni šel
nihče v službo« (Crnič, 2007). Ostala Slovenija po visoki snežni odeji ni izstopala in verjetno
prav zato v virih ni omenjena.
Od sezon, v katerih snežna odeja ni bila visoka na vsem ozemlju Slovenije in sem jih označila
za tiste s pogojno visoko snežno odejo (to so sezone 1985/86, 1994/95, 1998/99, 2005/06,
1970/71, 1982/83, 1957/58, 1983/84, 1984/85 in 1969/70), Miran Trontelj v svoji knjigi
omenja le dve. Prva je sezona 1969/70. Marca 1970 naj bi v prvem tednu nekaj dni padal gost,
moker sneg. V dolini Soče ga je padlo več kot meter. Pod težo mokrega snega se je udrlo
nekaj streh. Pod Svinjsko planino se je utrgal velikanski plaz in odnesel številne senike, tako
da se še danes v spomin na snežno ujmo na začetku pomladi kot velik jezik po severnem
pobočju vleče plazišče (Trontelj, 1997). Po pregledu podatkov sem ugotovila, da je v tej
sezoni v zahodnem, južnem, jugozahodnem in severnem delu Slovenije največ snega res
zapadlo marca, na vzhodu in jugovzhodu pa ga je več zapadlo že decembra 1969. Druga
sezona, ki jo bežno omenja Trontelj, pa je sezona 1994/95. Zapiše le, da naj bi se začela med
20. in 24. decembrom z močnim sneženjem, burja pa je delala zamete na Notranjskem
(Trontelj, 1997).

5.6. Sezone z najnižjo snežno odejo v drugi polovici 20. stoletja
Čeprav se moja diplomska naloga ukvarja z visoko snežno odejo v Sloveniji, pa bi za konec
kot zanimivost lahko omenila še sezone z najnižjo snežno odejo v Sloveniji v izbranem
časovnem obdobju. Že iz preglednice 2 lahko to dovolj lepo razberemo. V drugi polovici 20.
stoletja je bilo kar 6 sezon takih, da se je podpovprečno visoka snežna odeja pojavila na vseh
štirinajstih postajah: to so bile sezone 1958/59, 1961/62, 1988/89, 1989/90, 1997/98 in
2001/02. Poleg njih so bile sezone z manj snega delno še sezone 1950/51, 1960/61, 1972/73,
1973/74, 1974/75, 1987/88, 1991/92, 1992/93 in 2000/01. Obdobje z manj snega je bilo zlasti
med sezonama 1987/88 in 1992/93, kar je dobro razvidno npr. na grafikonu postaje Celje.
Da bi bili rezultati nekoliko bolj natančni, sem s pomočjo uporabe standardnega odklona
izdelala še eno preglednico, ki jasno pokaže sezone z najnižjo snežno odejo. Tokrat sem za
vsako postajo od povprečja odštela en standardni odklon. Da bi odštevala dva standardna
odklona, niti ne bi bilo smiselno, saj na večini postaj povprečna vrednost ni višja od dveh
standardnih odklonov. Posebni sta še obe primorski postaji, kjer je že en standardni odklon
višji od povprečne vrednosti. Zato sem za najmanj zasnežene sezone štela tiste, ki so ostale
povsem brez snega.
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Preglednica 5: Osnovni podatki za določanje zelo nizke snežne odeje na posameznih
postajah v drugi polovici 20. stoletja.
Postaja

Povprečje v cm

Standardni odklon

Zelo nizka snežna

(SD) v cm

odeja (X – SD) v
cm

Brnik

40

21

19

Kočevje

54,5

29

25,5

Postojna

32

21

11

36,5

25

11,5

32

17

15

Novo mesto

38,5

18,5

20

Murska Sobota

25,5

15

10,5

Maribor

33

16,5

16,5

Bizeljsko

26,5

13,5

13

Dobliče-Črnomelj

39,5

18,5

21

35

18

17

Rateče

97,5

48,5

49

Kredarica

372

119,5

252,5

Slap pri Vipavi

6,5

8,5

0

Koper-Portorož

2,5

4,5

0

Ljubljana- Bežigrad
Celje

Šmartno pri Slovenj
Gradcu

Rezultati so predstavljeni v preglednici 6. Z oznako Z so predstavljene sezone, v katerih je
bila maksimalna snežna odeja na posameznih postajah za več kot en standardni odklon nižja
od povprečja. Sezone, v katerih je bila snežna odeja zelo nizka, kar pomeni, da je na šest ali
več postajah odstopala za več kot en standardni odklon, so osenčene z rumeno barvo.
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Preglednica 6: Sezone z najnižjo snežno odejo v drugi polovici 20. stoletja.
Sezona
1950/51
1951/52

Brnikletališče

Kočevje

Postojna

Ljubljana
Bežigrad

Celje

-

Novo
mesto

Murska
Sobota

-

Z
Z

1952/53

Maribor

DobličeBizeljsko Črnomelj

-

Šmartno
pri
Slovenj
Gradcu

RatečePlanica

Z

Z

1953/54
1954/55

Kredarica

Slap pri
Vipavi

KoperPortorož

Z

Z

Z

Z
Z
Z

Z

Z

Z
Z

1955/56
1956/57
1957/58
1958/59

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

1959/60

Z

1960/61
1961/62

Z
Z

Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

1962/63

Z

1963/64

Z
Z

1964/65
1965/66
1966/67

Z

1967/68
1968/69

Z

1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z

Z

Z
Z
Z
Z

1975/76
1976/77

Z

1978/79

Z
Z

1977/78

Z

77

Z
Z
Z
Z

1979/80
1980/81

Z

1981/82

Z

Z

1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88

Z

1988/89
1989/90

Z

Z
Z

Z
Z

Z

Z
Z
Z

Z

Z

Z
Z

Z
Z
Z

7

Z

Z
Z

Z
Z

Z

Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z

Z

Z
Z

Z

Z
Z
Z

1990/91
1991/92
1992/93

Z

Z

Z
Z

1993/94

Z

1994/95

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

1995/96

Z

1996/97

Z

1997/98

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
Z

Z

Z
Z

Z

Z

Z

Z

1998/99
1999/00
2000/01
2001/02

Z

Z
Z

2002/03

Z

Z
Z
Z

Z
Z

Z

2003/04

Z

2004/05

Z

2005/06

Z

Z
Z

Z
Z
Z
Z
Z
Z

snežna odeja, za več kot en standardni odklon nižja od povprečja (zelo nizka)
sezone z zelo nizko snežno odejo
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Že takoj na začetku je treba omeniti, da se prav ob pregledu podatkov za sezone z najnižjo
snežno odejo najbolje vidi razlika oz. odstopanje primorskih in visokogorskih postaj. Postaje
Kredarica, Slap pri Vipavi, Koper-Portorož in včasih tudi Rateče predstavljajo ekstremne
snežne razmere, ne pa povprečnih, ki jih doživlja ostala Slovenija. V gorah zaradi višje
nadmorske višine sneži pogosteje in večkrat tudi tedaj, ko ostali kraji dobijo nič ali zelo malo
snega. Ob morju pa je podnebje veliko bolj milo, zato sneži precej redkeje. Ob primerjavi
dobljenih podatkov v preglednici 6 bom torej rezultate s teh postaj včasih zanemarila.
Kot sem omenila že prej, se je dalo že iz preglednice 2 določiti sezone z manj snega. Izstopalo
je zlasti obdobje od konca osemdesetih pa do začetka devetdesetih let 20. stoletja. Tako ni
presenetljivo, da je bila najmanj zasnežena sezona prav 1989/90, ko je povsod razen na
Kredarici zapadlo izredno malo snega. Sledijo ji sezone 1992/93, 1997/98 in 2000/01, ko je
bila snežna odeja višja samo na treh postajah. V prvi je očitno več snežilo na jugovzhodu in
vzhodu Slovenije, saj izstopajo Kočevje, Črnomelj in Bizeljsko. V drugi je bila bolj zasnežena
severozahodna Slovenija, saj izstopata Rateče in Kredarica, pa še Brnik. Zadnja, sezona
2000/01, pa je zelo posebna. Več snega od povprečja je bilo v Postojni, Črnomlju in seveda
spet na Kredarici. Zanimivo je predvsem to, da je bil v tej sezoni na Kredarici postavljen
rekord, saj je prvič v zgodovini zapadlo natanko 7 m snega. Medtem ko so bile naše najvišje
gore močno zasnežene, pa je bilo v ostali Sloveniji to zimo izredno malo snega.
Poleg že omenjenih so bile manj zasnežene še sezone 1988/89, 1974/75, 1960/61, 1958/59,
1987/88, 2001/02 in 1973/74. Glede na podatke, pridobljene iz preglednice 2, izpadejo sezone
1961/62, 1972/73 in 1991/92. V teh sezonah je snežna odeja sicer bila podpovprečna, a očitno
vseeno ne zelo nizka. Manj zasneženi sta bili sezoni 1973/74 in 1974/75, v 50. in 60. letih pa
je le izjemoma prišlo do zim z malo snega. Po izračunu 7-letnih drsečih povprečij (glej
grafikona 16 in 17) pa se izkaže, da se je krajše manj zasneženo obdobje zgodilo v sredini 50.
let in trajalo do sredine 60. let 20. stoletja, torej takoj po enem izmed viškov v začetku 50. let.
Daleč najmanj zasneženo obdobje v Sloveniji pa je bilo tisto med sezonama 1987/88 in
1993/94, kar sem ugotovila že po analizi posameznih postaj. Zanimivo je, da v vsem obdobju
od sezone 1987/88 dalje, glede na 7-letna drseča povprečja maksimalna snežna odeja ni več
segla preko povprečne višine. Kljub temu pa je bila od sezone 2002/03 dalje snežna odeja v
Sloveniji zopet nekoliko višja, saj je vsaj v nekaj sezonah spet segla nad povprečje. V
prihodnosti bodo zaradi globalnega segrevanja razlike gotovo postale še bolj opazne.
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6. SKLEP

Če pozimi ne zapade dovolj snega, ljudje v Sloveniji radi rečemo, da to sploh ni prava zima.
Božič in Novo leto ne dajeta pravega prazničnega občutka, če nista belo obarvana. Snežna
odeja nam nudi mnogo športnih užitkov, med katerimi je na prvem mestu smučanje, bolj drzni
pa se pozimi po snegu radi vzpnejo na kakšno goro. Snežna odeja pa pomaga tudi naravi, saj
je dober izolator in s tem površje in posevke varuje pred zmrzaljo. Težave nastopijo tedaj, ko
snežne razmere prestopijo povprečje. Včasih naenkrat lahko zapade toliko snega, da govorimo
o naravni nesreči. Pojavijo se težave v prometu in poškodbe na stavbah; v gorah se sprožajo
snežni plazovi, ki večkrat zahtevajo tudi človeške žrtve.
Ko sem se lotila pisanja svojega diplomskega dela, me je zanimalo prav to; v katerih sezonah
v drugi polovici 20. stoletja je bila snežna odeja v celotni Sloveniji tako zelo visoka, da ljudje
o njej govorijo še danes. Sprva sem želela preučiti kar celotno 20. stoletje, toda zaradi
pomanjkanja podatkov - v prvi polovici stoletja večina meteoroloških postaj še ni obstajala
oz. ni merila višine snežne odeje - sem se osredotočila le na drugo polovico 20. stoletja. Z
namenom, da bi pogled na višino snežne odeje tudi nekoliko aktualizirala, pa sem v analizo
dodala še sezone do zime 2005/06. Pri tem sem se opirala na podatke o maksimalni višini
snežne odeje, ki so mi jih posredovali na Agenciji Republike Slovenije za okolje.
Na podlagi Ogrinove klasifikacije tipov podnebja v Sloveniji, ki izloča tri glavne podnebne
tipe z devetimi podtipi, sem na vsakem podnebnem pod-območju izbrala vsaj eno
meteorološko postajo, katere podatki naj bi predstavljali tipično višino snežne odeje v drugi
polovici 20. stoletja na tem območju. Na večjih območjih sem zaradi njihove večje površine
in bolj raznolikega reliefa ter tudi vremenskih razmer izbrala več postaj, razprostranjenih po
celotnem območju.
Prvo izbrano območje je območje zmernocelinskega podnebja zahodne in južne Slovenije.
Na severovzhodu ga predstavlja meteorološka postaja Brnik-letališče, na jugu Kočevje, na
zahodu pa Postojna. Drugo je območje zmernocelinskega podnebja osrednje Slovenije.
Značilnosti njenega zahodnega dela predstavlja postaja Ljubljana-Bežigrad,
severovzhodnega Celje in jugovzhodnega Novo mesto. Za tretje območje je značilno
zmernocelinsko podnebje vzhodne Slovenije. Na severovzhodu ga zastopa postaja Murska
Sobota, na zahodu Maribor in na jugu Bizeljsko. Četrto je območje z zmernocelinskim
podnebjem jugovzhodne Slovenije ali Bele krajine. Predstavlja jo postaja DobličeČrnomelj. Vsem štirim naštetim območjem je skupno zmernocelinsko podnebje, katerega
značilnosti pa so na vsakem območju nekoliko drugačne.
Naslednja tri območja imajo vsa gorsko podnebje, razlikujejo pa se po svoji povprečni
nadmorski višini in legi na zahodu oz. vzhodu slovenskih Alp. Peto po vrsti je območje
podnebja nižjega gorskega sveta in vmesnih dolin v severni Sloveniji. Predstavlja ga
postaja Šmartno pri Slovenj Gradcu. Šesto je območje podnebja nižjega gorskega sveta v
zahodni Sloveniji, kjer sem izbrala postajo Rateče-Planica. Sedmo območje označuje
podnebje višjega gorskega sveta, kjer leži postaja Kredarica.
Za zadnji dve območji je značilno submediteransko podnebje, zato tu sneži precej manj
pogosto in v manjših količinah kot v ostali Sloveniji. Osmo je tako območje zalednega
submediteranskega podnebja, ki ga predstavlja postaja Slap pri Vipavi. Zadnje, deveto, pa
je območje obalnega submediteranskega podnebja, kjer sem zaradi pomanjkanja podatkov
morala združiti podatke s treh postaj: Kopra, Portoroža-letališča in Portoroža-Belega Križa.
Na »novo« nastalo postajo sem poimenovala Koper-Portorož.
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Za vsako podnebno območje sem na vseh izbranih postajah obdelala podatke o maksimalni
višini snežne odeje med sezonama 1950/51 in 2005/06. S tem sem dobila približno sliko
snežnih razmer na posameznih območjih v drugi polovici 20. in na začetku 21. stoletja. Poleg
povprečne vrednosti maksimalne višine snežne odeje, s katero sem si pomagala pri določitvi
nadpovprečno oz. podpovprečno zasneženih sezon, sem ugotavljala še potek linearnega trenda
in s pomočjo 7-letnih drsečih povprečij iskala daljša obdobja z najvišjo snežno odejo. Med
postajami, ki ležijo na istem podnebnem območju, sem hitro opazila podobnosti. Za prikaz
nihanja višine snežne odeje v drugi polovici 20. stoletja v celotni Sloveniji pa sem morala
združiti rezultate, pridobljene z vseh 15 meteoroloških postaj. Pri primerjavi sem si pomagala
s tremi precej različnimi metodami določanja sezon z zelo visoko snežno odejo.
S prvo metodo sem na vsaki postaji poiskala pet sezon z najvišjo snežno odejo ter jih označila
v skupni razpredelnici. Sezone, pri katerih se je označba prikazala na največ postajah, sem
označila za tiste z zelo visoko snežno odejo. Druga metoda je od vseh najmanj zanesljiva, saj
sem se opirala na povprečne vrednosti maksimalnih višin snežne odeje. V preglednici sem za
vse postaje v vseh sezonah označila, kdaj je bila snežna odeja nadpovprečna in kdaj
podpovprečna. Pri tem sem se že od vsega začetka zavedala težave, ki jo predstavlja takšno
strogo razločevanje. Problematične so postale sezone, v katerih je bila višina snežne odeje
blizu povprečju, torej nekoliko nad ali pod njim. Kljub temu, da je bilo med njimi lahko samo
nekaj centimetrov razlike, so ene izmed njih padle v kategorijo nadpovprečnih, druge pa
podpovprečnih maksimalnih višin snežne odeje. S tem je slika sezon z zelo visoko snežno
odejo postala popačena in večkrat tudi zavajajoča. Kljub temu sem s primerjavo rezultatov
obeh metod določila šest sezon, v katerih je bila snežna odeja v celotni Sloveniji najvišja, in
še osem takih, ko je bila snežna odeja izredno visoka le v nekaterih predelih Slovenije.
Tretja metoda mi je služila kot potrditev teh rezultatov, saj je od vseh statistično najbolj
zanesljiva. Za snežno odejo na vseh postajah sem izračunala standardne odklone in jih prištela
k povprečnim višinam maksimalne snežne odeje. Sezone, v katerih je bila maksimalna snežna
odeja za več kot en standardni odklon višja od povprečja, so obveljale za tiste z najvišjo
snežno odejo. Na nekaterih postajah je bila snežna odeja včasih celo izjemno visoka, kar
pomeni, da je za več kot dva standardna odklona presegla povprečno višino. Zanimivo je, da
so se rezultati, dobljeni s to metodo, povsem ujemali s tistimi iz prvih dveh metod. Nekoliko
se je premešal le njihov vrstni red. Sezon z zelo visoko snežno odejo v Sloveniji je bilo v
drugi polovici 20. stoletja šest. V sezonah 1968/69, 1954/55 in 1951/52 je bila snežna odeja
celo izjemno visoka, zelo visoko pa so imele še sezone 1986/87, 1962/63 in 1975/76.
Glede na to, da sem potek maksimalne višine snežne odeje v drugi polovici 20. stoletja za
vsako postajo posebej predstavila tudi grafično, sem to poskusila narediti še za vso Slovenijo.
Pri tem sem kmalu prišla do ugotovitve, da bi bilo za bolj splošno predstavo o višini snežne
odeje v Sloveniji iz primerjave bolje izpustiti tri postaje, ki bi s svojimi ekstremnimi
značilnostmi lahko izkrivile realno podobo, ki naj bi bila tipična za vso Slovenijo. To so
postaja Kredarica, ki izstopa z izredno visokimi snežnimi odejami, ter primorski postaji Slap
pri Vipavi in Koper-Portorož, ki v veliko sezonah sploh nista prejeli snega. S seštevkom
maksimalnih višin snežne odeje na vseh ostalih dvanajstih postajah sem za vse sezone dobila
povprečno slovensko maksimalno višino snežne odeje v drugi polovici 20. stoletja. Grafikon
je pokazal povsem enake rezultate kot določanje sezon z najvišjo snežno odejo s prejšnjimi
tremi metodami. Tokrat se je na prvo mesto uvrstila sezona 1951/52 z maksimalno višino
snežne odeje 102 cm, na drugo sezona 1968/69 z 90 cm, na tretje sezona 1954/55 z 78 cm,
četrto sezona 1986/87 s 66 cm in na peto sezoni 1962/63 ter 1975/76 z 62 cm. Prve tri sezone
so povprečno višino snežne odeje, to je 41 cm, presegle celo za dva standardna odklona, ki je
znašal 18 cm.
Hkrati z zgoraj navedenimi šestimi sezonami sem določila še deset sezon, v katerih je bila
snežna odeja v nekaterih predelih Slovenije zelo visoka, ni pa to veljalo za celotno ozemlje

81

naše države. To so bile sezone 1985/86, 1994/95, 1998/99, 2005/06, 1970/71, 1982/83,
1957/58, 1983/84, 1984/85 in 1969/70.
Poleg posameznih sezon z najvišjo snežno odejo sem s pomočjo 7-letnih drsečih povprečij
skušala poiskati še daljša obdobja z višjo snežno odejo. Ta so bila po vsej Sloveniji bolj ali
manj ista, le da so ponekod nekatera izstopala bolj kot druga. Med obdobji z najvišjo snežno
odejo so se tako največkrat znašla obdobje med sezonama 1980/81 in 1986/87, obdobje v prvi
polovici 50. let 20. stoletja ter obdobje od druge polovice 60. pa do sredine 70. let 20. stoletja.
Vrhunce teh obdobij pa predstavljajo prav sezone, ki so obveljale za tiste z najvišjo snežno
odejo.
Po tem, ko sem dokončno določila šest sezon, v katerih je bila snežna odeja zelo visoka, sem
v različni literaturi skušala poiskati, kaj se je takrat dogajalo in kakšne so bile posledice tega
obilnega sneženja, ki je marsikje že predstavljalo naravno nesrečo. V največjo pomoč mi je
bila knjiga Kronika izrednih vremenskih dogodkov XX. stoletja Mirana Trontlja. V njej je
opisal vremenske dogodke od začetka 20. stoletja pa do leta 1997. Dotaknil se je tudi let z
izrednimi snežnimi razmerami in pomagala sem si lahko z dokaj širokimi opisi dogajanja v
sezonah 1968/69 in 1951/52. Bežno je omenil tudi snežne razmere v sezonah 1954/55 in
1986/87, zanimivo pa je, da je povsem izpustil sezoni 1962/63 in 1975/76. Zato sem podatke
skušala najti še drugje. V reviji Ujma je bilo objavljenih nekaj člankov v zvezi s sneženjem, a
o zelo visoki snežni odeji govorita le Trontelj in Zupančič v članku o Obilnih snežnih
padavinah v letu 1987 v Ljubljani, kjer omenita tudi razmere v februarju 1969 in februarju
1952. Žal je revija Ujma začela izhajati šele leta 1987, ko je večina sezon z visoko snežno
odejo že zdavnaj minila. Opise dogodkov v preteklih zimah sem neuspešno iskala še v
Geografskem vestniku in Planinskem vestniku. Nekoliko sem si lahko pomagala le s kratkimi
omembami visoke snežne odeje, ki so jih različni ljudje napisali na spletu. Resničnost takih
izjav pa je vedno nekoliko vprašljiva.
Kljub temu, da sem se v diplomskem delu ukvarjala s sezonami z najvišjo snežno odejo v
drugi polovici 20. stoletja, pa so moje zanimanje pritegnile tudi tiste z najnižjo. Zato sem ob
koncu skušala z metodo standardnih odklonov na hitro ugotoviti še sezone z najmanj snega. V
sezoni 1989/90 je bila snežna odeja za več kot en standardni odklon nižja od povprečja na
prav vseh postajah, razen na Kredarici, ki pa tako in tako skoraj vedno odstopa. Glede na
grafikon, ki predstavlja potek maksimalne snežne odeje v Sloveniji (brez postaj Kredarica,
Slap pri Vipavi in Koper-Portorož), naj bi segla le 8,5 cm visoko. Sledijo ji sezone 1992/93
(17 cm), 1997/98 (12 cm) in 2000/01 (15,5 cm). Slednja, sezona 2000/01, pa bi izpadla iz te
kategorije, če bi v grafikonu upoštevala tudi podatke postaje Kredarica, saj je bil v tej zimi
tam dosežen rekord – snežna odeja je prvič dosegla 7 metrov! Drugače pa v oko gotovo
najbolj pade dejstvo, da so se najmanj zasnežene sezone zgodile v zadnjih 18 letih, torej od
konca 80. let dalje. O upadanju višine snežne odeje zgovorno govorijo tudi prikazi linearnih
trendov za posamezne postaje, saj so povsod, razen na Kredarici, negativni (čeprav se ta upad
največkrat izkaže za statistično nepomembnega). Z drugimi besedami lahko rečemo tudi, da je
v skoraj vseh regijah veliko bolj snežilo v 50., 60. in 70. letih 20. stoletja, delno tudi v 80., kot
pa v zadnjem desetletju in pol. Na to kažejo tudi izračuni 7-letnih drsečih povprečij, saj je bilo
daleč najmanj zasneženo obdobje v Sloveniji tisto med sezonama 1987/88 in 1993/94. Tudi
kasneje črta drsečih povprečij maksimalne višine snežne odeje ni več segla nad povprečje
Vseeno pa se je na začetku 21. stoletja vsaj nekajkrat zgodilo, da je bila snežna odeja spet
nekoliko višja od povprečja. Povečujejo se zlasti ekstremi, saj vse večkrat doživljamo zime,
ko dolgo ne zapade nič snega, potem pa nas nenadoma, najraje takrat, ko se narava že
pomladno prebuja, preseneti snežni metež. Vse to najbolj verjetno kaže na dejstvo, da zaradi
globalnega segrevanja ozračja prihaja do sprememb tudi v snežnih razmerah. Globalen dvig
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temperatur pa povzroča še, da se snežna odeja stali precej hitreje kot pred petdesetimi leti.
Dober dokaz za to je tudi izginjanje našega Triglavskega ledenika.
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7. SUMMARY

Snow cover offers people many delights, skiing being on the first place. It also protects the
Earth's surface and crops from frost. Troubles begin when snow conditions exceed the
average. Snowfalls can be extreme to such an extent that people talk about a natural disaster.
There appear troubles in traffic and damages on buildings; snow-slides are released in
mountains and frequently they also claim human victims.
The purpose of the diploma thesis was to define the seasons in the second half of the 20th
century when the snow cover was very high all over Slovenia. To actualize the results, the
analysis includes the seasons up to winter 2005/2006. I used data about the maximal height of
snow cover, mediated by Environmental Agency of the Republic of Slovenia.
Based on Ogrin’s classification of climate types in Slovenia, which eliminates nine subtypes, I
picked at least one weather station in each climate sub-area to represent the typical snow
cover height. Because of their larger surface and also different relief and weather conditions, I
selected more stations, widespread all over larger areas.
The first selected area is the area of temperate continental climate of western and
southern Slovenia. It is represented by weather station Brnik-letališče in the northeast,
station Kočevje in the south and station Postojna in the western part. The second is the area
of temperate continental climate of central Slovenia. Its characteristics are represented by
station Ljubljana-Bežigrad in the west, station Celje in the northeast and station Novo
mesto in the southeast. The third is the area of temperate continental climate of eastern
Slovenia with station Murska Sobota in the northeast, station Maribor in the west and
station Bizeljsko in the south. The fourth is the area of temperate continental climate of
southeast Slovenia, represented by station Dobliče-Črnomelj. All four areas have temperate
continental climate but each is characterized by special heterogeneous characteristics.
Next four areas have mountain climate but they have different height above the sea level and
are situated in the western or northern part of the Slovenian Alps. The fifth area has the
climate of lower mountain area in northern Slovenia. It is represented by station Šmartno
pri Slovenj Gradcu. The sixth area has the climate of lower mountain area in western
Slovenia with station Rateče-Planica as a representative. Typical for the seventh area is the
climate of higher mountain area with station Kredarica.
The last two areas have submediterranean climate with less frequent snowfalls and lesser
amount of snow than the rest of Slovenia. The eighth area has the inland submediterranean
climate and is represented by station Slap pri Vipavi. The last, ninth area, is typical for
coastal submediterranean climate. Due to the lack of information, there was necessity to
combine data from three coastal stations: Koper, Portorož-letališče and Portorož-Beli Križ. I
named the newly made station Koper-Portorož.
I processed the data about maximal height of snow cover between seasons 1950/51 and
2005/06 for all stations in every climate area. It gave me an approximate picture of snow
conditions in every area in the second half of the 20th century. I used the information about the
average maximal height of snow cover to determine whether the seasons were above or
under-snowed. I also defined the course of linear trend and searched for longer periods of
high snow cover by using 7-year slide averages. To gain the course of snow cover height
around Slovenia in the second part of the 20th century, I had to combine all the results from 15
weather stations. I used three very different methods to determine seasons with very high
snow cover.
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The first method selected five seasons with highest snow cover on each station. Those seasons
were marked in special table. Seasons which were marked most often were named seasons
with very high snow cover. The second method was the least reliable because it was based
upon the average maximal height of snow cover. In that way I found out in which seasons the
snow cover was above and when under the average. The comparison of the results from both
methods gave six seasons with the highest snow cover in Slovenia.
The third method was used to confirm these results and is statistically the most reliable one. I
calculated standard deviation of snow cover for all stations and added them up to average
maximal heights of snow cover. The seasons in which the maximal snow cover was more than
one standard deviation above the average were seasons with the highest snow cover. On some
of the stations, the snow cover was sometimes even more than two standard deviations above
the average, which means that the snow cover was extremely high. It is interesting that the
results, gained from this third method, are exactly the same as those from the first two
methods. There were six seasons with very high snow cover in the second half of the 20th
century in Slovenia. In seasons 1968/69, 1954/55 and 1951/52, the snow cover was extremely
high and it was very high in seasons 1986/87, 1962/63 and 1975/76.
The course of maximal height of snow cover around Slovenia was also graphically presented.
I found out that it would be better to leave three stations with extreme characteristics out of
the comparison, in case they do not distort the real picture, typical for the whole country.
Those were station Kredarica with extremely high snow cover and littoral stations Slap pri
Vipavi and Koper-Portorož with many seasons without snow. The graphical presentation
showed exactly the same results as the three methods before. The only difference was the
changed sequence of the six seasons with highest snow cover.
Besides individual seasons with highest snow cover, I used 7-year slide averages to find
longer periods with higher snow cover. All over Slovenia the snow cover was very high
between seasons 1980/81 and 1986/87, in the first half of the fifties and during the period
from the second half of the sixties to the second half of the seventies. Their summits were
seasons which were marked as those with highest snow cover.
I tried to find out what was happening then and I also tried to explain the consequences of
abundant snowfall in six seasons that were mentioned. I searched for answers in various
works on snow and its cover. Most helpful was The Chronicle of Weather Events in the 20th
Century, written by Miran Trontelj. He described weather events in Slovenia from the
beginning of the 20th century up to year 1997. I also found some information from articles in
magazine Ujma. Of little help were short observations of high snow cover from various
people on the Internet. But the verity of that kind of statements will always be questionable.
Even though the diploma thesis analyses seasons with highest snow cover in the second half
of the 20th century, I was also interested in those with lowest snow cover. That is why I once
again used standard deviations to find out which were those seasons. In season 1989/90, the
snow cover was more than one standard deviation under average on all stations, except
Kredarica. Also seasons 1992/93, 1997/98 and 2000/01 were those with lowest snow cover. It
is interesting that in season 2000/01, most of Slovenia did not have much snow, but station
Kredarica would reach a record – snow cover was 7 meters high! Nevertheless, all the least
snowed seasons in the second half of the 20th century have happened in the last 18 years,
which means from the end of the eighties onward. The calculation of 7-year slide averages
shows that the period with lowest snow cover was between seasons 1987/88 and 1993/94.
Even later the course of 7-year slide averages never exceeded the average. But at the
beginning of the 21st century, in some of the seasons the snow cover was higher than the
average again. Extremes are increasing, which can be seen in today’s winters, when we do not
see snow for a very long time. And then suddenly, when we are least expecting it and when
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nature seems to be ready to enter into spring, we are surprised by sudden snowfall. These
findings lead to the conclusion that there are changes happening due to global warming,
which can be seen in variation of snow conditions, too. Global warming makes snow cover
melt faster. A living and convincing proof is the disappearing Triglav glacier.
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9. SEZNAM SKIC, KART, KLIMOGRAMOV, GRAFIKONOV,
PREGLEDNIC IN SLIK
Skica 1: Razlika med višino in debelino snežne odeje glede na naklon podlage.
Karta 1: Devet regij z izbranimi meteorološkimi postajami v Sloveniji.
Karta 2: Povprečno število dni s snežno odejo za obdobje 1961/62-1990/91.
Karta 3: Povprečna skupna višina novozapadlega snega v obdobju 1961/62-1990/91.
Karta 4: Najvišja višina snežne odeje s povratno dobo 50-ih let v obdobju 1951-2005.
Klimogram 1: Klimogram postaje Brnik-letališče za obdobje 1961-1990.
Klimogram 2: Klimogram postaje Kočevje za obdobje 1961-1990.
Klimogram 3: Klimogram postaje Postojna za obdobje 1961-1990.
Klimogram 4: Klimogram postaje Ljubljana za obdobje 1961-1990.
Klimogram 5: Klimogram postaje Celje za obdobje 1961-1990.
Klimogram 6: Klimogram postaje Novo mesto za obdobje 1961-1990.
Klimogram 7: Klimogram postaje Murska Sobota za obdobje 1961-1990.
Klimogram 8: Klimogram postaje Maribor za obdobje 1961-1990.
Klimogram 9: Klimogram postaje Bizeljsko za obdobje 1961-1990.
Klimogram 10: Klimogram postaje Dobliče-Črnomelj za obdobje 1961-1990.
Klimogram 11: Klimogram postaje Šmartno pri Slovenj Gradcu za obdobje 1961-1990.
Klimogram 12: Klimogram postaje Rateče za obdobje 1961-1990.
Klimogram 13: Klimogram postaje Kredarica za obdobje 1961-1990.
Klimogram 14: Klimogram postaje Slap pri Vipavi za obdobje 1961-1990.
Klimogram 15: Klimogram postaje Portorož za obdobje 1961-1990.

Grafikon 1: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Brnik med sezonama 1952/53 in
2005/06.
Grafikon 2: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Kočevje med sezonama 1950/51
in 2005/06.
Grafikon 3: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Postojna med sezonama 1950/51
in 2005/06.
Grafikon 4: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Ljubljana-Bežigrad med
sezonama 1950/51 in 2005/06.
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Grafikon 5: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Celje med sezonama 1950/51 in
2005/06.
Grafikon 6: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Novo mesto med sezonama
1951/52 in 2005/06.
Grafikon 7: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Murska Sobota med sezonama
1950/51 in 2005/06.
Grafikon 8: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Maribor med sezonama 1950/51
in 1999/2000.
Grafikon 9: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Bizeljsko med sezonama 1951/52
in 2005/06.
Grafikon 10: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Dobliče-Črnomelj med
sezonama 1950/51 in 2005/06.
Grafikon 11: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Šmartno pri Slovenj Gradcu
med sezonama 1950/51 in 2005/06.
Grafikon 12: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Rateče-Planica med sezonama
1950/51 in 2005/06.
Grafikon 13: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Kredarica med sezonama
1954/55 in 2005/06.
Grafikon 14: Maksimalna višina snežne odeje na postaji Slap pri Vipavi med sezonama
1950/51 in 2005/06.
Grafikon 15: Maksimalna višina snežne odeje na postajah Koper (1950/51-1974/75),
Portorož-Beli križ (1975/76-1987/88) in Portorož-letališče (1988/89-2005/06).
Grafikon 16: Maksimalna višina snežne odeje v Sloveniji med sezonama 1950/51 in
2005/06.
Grafikon 17: Maksimalna višina snežne odeje v Sloveniji med sezonama 1950/51 in
2005/06 brez upoštevanja podatkov postaj Kredarica, Slap pri Vipavi in KoperPortorož.
Preglednica 1: Sezone z zelo visoko snežno odejo na izbranih meteoroloških postajah v
drugi polovici 20. stoletja.
Preglednica 2: Sezone z nadpovprečno (N) in podpovprečno (P) visoko snežno odejo na
izbranih postajah v drugi polovici 20. stoletja.
Preglednica 3: Podatki, povezani s povprečjem in standardnim odklonom, na izbranih
postajah v Sloveniji.
Preglednica 4: Sezone z zelo visoko in izjemno visoko snežno odejo na izbranih
meteoroloških postajah v Sloveniji.
Preglednica 5: Osnovni podatki za določanje zelo nizke snežne odeje na posameznih
postajah v drugi polovici 20. stoletja.
Preglednica 6: Sezone z najnižjo snežno odejo v drugi polovici 20. stoletja.
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Slika 1: Zanimiv prikaz višine aprilske snežne odeje pri Krnskih jezerih med letoma
1987 in 2006.
Slika 2: Sneg na strehi hiše v Zaplani marca leta 1976.
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