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RAZUMEVANJE PODNEBNIH IN ATMOSFERSKIH PROCESOV PRI
PREBIVALCIH LOŠKEGA POTOKA
Izvleček
Živimo v času velike tehnološke revolucije na področju elektronike, informacijskih in
satelitskih tehnologij. Tehnološke rešitve danes uporabljamo na različnih področjih in v
različne namene. Na področju meteorologije (znanosti o ozračju, ki raziskuje vremenske
procese in napoveduje vreme) se je s pomočjo novih tehnologij napoved vremena izboljšala.
Po drugi strani pa se je človeški čut za opazovanje okolja in vremenskih pojavov zelo
zmanjšal.
V nalogi so zbrane informacije o tem, kaj o vremenu in podnebju svojega kraja vedo
prebivalci Loškega Potoka. Kako si Potočani razlagajo posamezne vremenske in atmosferske
pojave, ki so značilni za njihov kraj in kako dober čut imajo za opazovanje vremenskih
pojavov. Informacije in mnenja so dobljeni s pomočjo intervjujev, ki so bili opravljeni jeseni
2017.
Ključne besede: klimatogeografija, podnebje, vreme, ljudsko podnebjeslovje, Loški Potok
UNDERSTANDING CLIMATE AND ATMOSPHERIC PROCESSES INHABITANTS
OF LOŠKI POTOK
Abstract
We live in a time of great technological revolution in the field of electronics, information and
satellite technologies. Today we use technology solutions in various fields and for various
purposes. In the field of meteorology (the science of the atmosphere, which explores the
weather processes and predicts the weather), the weather forecast has improved with the help
of new technologies. On the other hand, the human sense of observing the environment and
weather phenomena has greatly decreased.
In my diploma are present opinions about the weather and climate of people who live in
Loški Potok. How they explain weather and atmospheric phenomena that are typical for their
place. Information and opinions are obtained through interviews conducted in autumn 2017.
Key Words: climate geography, climate, weather, folk tradition, Loški Potok
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1. UVOD
Sledove o poznavanju vremena zasledimo že v najzgodnejših kulturah vse od Babilona,
Egipta ter stare Grčije in Rima do Arabcev. Posebno pozornost so mu namenili v srednjem
veku z Galilejem na čelu. Vendar se z njim niso ukvarjali le znanstveniki in filozofi. Tudi
»mali ljudje« so mu posvetili veliko pozornost, saj je bilo od vremena odvisno njihovo
življenje. Vremensko dogajanje so pričeli razumevati po nekaterih prirodnih znakih. Spoznali
so, da oblačno nebo pomeni padavine. Vendar so kmalu opazili, da vsak oblak ne prinese
dežja in da vsak veter ne poslabšanje vremena. Na osnovi teh preprostih vremenskih dogajanj
so si urejali svoja življenja. Poleg nebesnih sprememb pa so človeško pozornost pritegnile
tudi spremembe pri rastlinah in živalih. Iz opazovanj so sklepali, da slabo vreme prinaša sova,
ki močno skovika, ptice, ki nizko in kričeče letajo, pajki, ki se pomikajo v kot in mačke, ki se
oblizujejo.
Če so nekoč ljudje živeli v popolnem sožitju z naravo, znali z njo brezpogojno živeti in jo
razumeti, se je to v sodobnih časih spremenilo. Ljudje smo večinoma izgubili čut za naravo.
Danes ne znamo več opazovati in razlagati dogodkov v naravi, kakor so to še znali naši
predniki. Danes se povsem zanašamo na tehnologijo, ki nam za celi mesec naprej napove
vreme, ki pa se še vedno pogosto izkaže za napačno. Meteorologija je tako ena izmed
znanosti, ki je vsakodnevno izpostavljena kritičnim očem javnosti.
Ne glede na vse je vreme danost, včasih prijetna, včasih jeziva, včasih celo škodljiva.
Nedvomno vreme vpliva na naša razpoloženja, včasih nam popestri in polepša dan, včasih pa
nas še dodatno spravi v slabo voljo. Ne glede na to, če ga hvalimo ali ga zmerjamo za slabo, v
vsakem tipu vremena moremo živeti. In če smo realni, se o njem zelo radi pogovarjamo.
Skoraj ne mine pogovora, da ne bi vprašali ali komentirali, kako lepo ali slabo je vreme danes.
O vremenu in podnebju sem se pogovarjala s prebivalci Loškega Potoka. Zanimalo me je
predvsem njihovo mnenje o vremenu in podnebju na Potočanskem višavju, v pokrajini, kjer je
narava še vedno pristna, zelena ter skrivnostna, in kjer prevladujejo mir, tišina ter
spokojnost. To je pokrajina, ki je del Dinarskega gorstva, z značilnim kraškim površjem,
prevlado karbonatnih kamnin, plitvimi prstmi, veliko namočenostjo in veliko gozdnatostjo.
Zaradi tega ni presenetljivo, da je pokrajina redko naseljena, ima neugodne prebivalstvene
razmere in je razvojno zaostala, kar se zrcali v vedno večjem odseljevanju, zlasti mladih. Za
središče občine velja kraj Hrib-Loški Potok, ki je nastal na pregibu med Retijsko in Travniško
uvalo, ostala večja naselja so zgoščena v najnižjih predelih Potočanke planote (Kladnik,1998).
Tamkajšnje prebivalce sem povprašala o njihovem mnenju o vremenskih razmerah v občini, o
vremenskih in podnebnih posebnostih ter kako si posamezne podnebne in atmosferske
procese razlagajo. Seveda sem njihove komentarje in razlage skrbno zapisala in jih bom
predstavila v svoji zaključni seminarski nalogi. Vključno s splošnimi značilnostmi o podnebju
v Loškem Potoku, ki sem jih pridobila s pomočjo strokovne literature, Agencije Republike
Slovenije za okolje in vremenske postaje Hrib-Loški Potok.
1.1 NAMENI IN CILJI NALOGE
Glavni namen naloge je bil, da izvem čim več informaciji o podnebju in atmosferskih
procesih od lokalnih prebivalcev. Ker sem si izbrala občino na skrajnem jugu naše države in
sicer Loški Potok, so se vsi pogovori z domačini nanašali izključno na Loški Potok in
tamkajšnje podnebne in vremenske značilnosti. Hotela sem izvedeti, kaj si domačini mislijo o
vremenu, kako razumejo posamezne atmosferske procese in kako si posamezne dogodke
razlagajo.
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Glavni cilji zaključne seminarske naloge so bili:
 zbrati čim več različnih mnenj in informacij o vremenu in podnebju v Loškem Potoku;
 primerjati dobljene informacije med seboj in na njihovi podlagi narediti kratek oris o
razumevanju podnebnih in atmosferskih procesov pri lokalnih prebivalcih;
 primerjati dobljene informacije s podatki, ki jih beleži Urad za meteorologijo in
strokovnimi razlagami.
1.2 METODOLOGIJA NALOGE
Naloga je nastala s kombinacijo kabinetnega in terenskega dela. Najprej sem s pomočjo
strokovnih del in spletnih strani zbrala čim več podatkov o pokrajini, ki jo zajema Loški
Potok. Ker osebno nisem dobro poznala narave in prebivalcev, je bila moja prva terenska
naloga prav ta. S pomočjo zemljevidov in literature sem si ogledala in preučila predvsem
fizične lastnosti pokrajine. Seveda pa so mi že takrat veliko povedali tudi prebivalci, ki so na
svoj kraj zelo ponosni in so z veseljem povedali čim več. Čeprav marsikaj od tega ni bilo
strokovno utemeljeno. Naslednja naloga je bila zopet kabinetna. S pomočjo strokovnih del
sem zapisala osnovne značilnosti o temperaturah, padavinah, vetru, oblakih, megli, nevihtah
in toči. Potem sem predvsem s pomočjo spletnih portalov, ki jih imata v lasti Urad za
meteorologijo in Vremenska postaja Loški Potok, izoblikovala oris osnovnih podnebnih
značilnosti za Loški Potok.
Podkrepljena s tem znanjem sem se zopet odpravila v Loški Potok, tokrat z namenom, da
intervjuvam čim več prebivalcev. Intervju je posebna oblika raziskovalnega pogovora. Z
intervjuvanjem kot metodo raziskovanja pridobimo poglobljene in obsežne podatke o temi, ki
nas zanima (Intervju, 2018). Osnovo za intervjuvanje sem imela pri vseh vprašanih enako,
seveda pa so se glede na povedano razlikovala podvprašanja, ki sem jih zastavila.
OSNOVNA VPRAŠANJA ZA INTERVJU
 Kje v občini so najnižje temperature? Zakaj ravno tam?
 Kje v občini so najvišje temperature? Zakaj ravno tam?
 Kje v Loškem Potoku pade največ padavin in zakaj ravno tam?
 Kje v Loškem Potoku pade najmanj padavin in zakaj ravno tam?
 Kako dolgo v zimskih mesecih ostane snežna odeja? Ali se morda spomnite, kdaj je
bila zabeležena najvišja višina snega in koliko je znašala?
 Ali sneg v zimskih mesecih povzroča dosti težav?
 Imeli ste velike težave z žledom leta 2014. Ali se takšni pojavi pogosto zgodijo?
 Kako pogosta je v vaših krajih megla?
 Ali se vam zdi, da je v občini dosti nevihtnih dni? Kdaj so nevihte najpogostejše? Ali
povzročijo veliko škode? Ali v nevihtnih dneh pogosto pada toča?
 Kako pogosto piha veter? Ali je močan?
 Omenjalo se je, da bodo v občini postavili vetrno elektrarno. Ali bo projekt speljan?
 Če primerjate vremenske značilnosti današnjih dni s tistimi v vaši mladosti, se vam
zdi, da se je veliko spremenilo? Kaj najbolj?
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 Poznate kakšen rek ali pregovor o lokalnem vremenu? Mi ga lahko zaupate?
Intervjuvala sem 16 prebivalcev iz Loškega Potoka starih med 23 in 90 let, a sem v nalogo
vključila mnenja in informacije le devetih intervjuvanih. Uporabila sem namreč zgolj tiste
intervjuje, kjer sem dobila odgovor na vsako vprašanje ali vsaj večino. Ostalih sedem
intervjujev je bilo nepopolnih. Zaradi zadreg in želje intervjuvancev sem večina pogovorov
zapisala v beležko. Trije pa so mi dovolili, da lahko njihove odgovore posnamem. Tako pisne
kot zvočne zapise hranim v osebnem arhivu. Hotela sem pridobiti mnenja različno starih ljudi,
od mladih do najstarejših, a mi to ni ravno uspelo. Mladih je v občini res malo, tiste, ki sem
srečala, pa so odgovarjanje na vprašanja zavrnili. Prav tako sem se trudila, da bi dobila
odgovore ljudi iz različnih naselij v občini. V nalogo sem tako vključila informacije, ki sem
jih dobila od gospe Klepec in gospoda Turka iz Podpreske, gospe in gospoda Kalič iz Lazca,
gospe Anzeljc, gospe Palčič in gospoda Bambiča iz Retij, gospoda Travna in gospoda Rojca
iz naselja Hrib-Loški Potok ter gospoda Malnarja iz Trave. Čeprav vsi opravljeni intervjuji
niso bili popolni, sem dobila okvirno sliko, kaj si o vremenu, podnebju in atmosferskih
procesih mislijo tamkajšnji prebivalci. Za konec sem tako dobljene intervjuje še enkrat
predelala in jih strnila v zaključen zapis.
1.3 STRUKTURA NALOGE
Prvi del naloge je namenjen kratkemu orisu občine Loški Potok. V tem delu sem na kratko
predstavila fizičnogeografske in družbenogeografske značilnosti obravnavanega območja. Od
geološke zgradbe in izoblikovanosti površja, ker ključno vplivata na količino padavin ter
temperature, do hidroloških razmer, prsti, rastlinstva in živalstva, ki nam prav tako kažejo
določene podnebne značilnosti, saj so močno odvisni od določenih vremenskih in podnebnih
značilnosti. Podnebja sem se v tem sklopu dotaknila zgolj osnovno, saj mu je namenjen
celoten drugi del naloge. S pomočjo demografskih podatkov s Statističnega urada Republike
Slovenije sem izoblikovala predstavitev o število prebivalstva, njihovi spolni in starosti
sestavi in naseljenosti. Na kratko sem predstavila tudi zgodovino kraja, ki nam poda določen
pogled na okolico, ljudi in njihove navade. Kmetijstvo, turizem in gozdarstvo sem povzela
zelo na kratko, da predstavim zgolj ključne dejavnosti prebivalcev.
Drugi del naloge je namenjen vremenu, podnebju in ostalim atmosferskim procesom.
Sestavlja ga 5 poglavij. Vsako ima svojo nosilno temo, od temperatur, padavin, vetra, neviht
do oblačnosti in podnebnih sprememb. Vsako poglavje ima tri podpoglavja. Najprej je
napisana splošna teorija o tej spremenljivki, ki sem jo spisala s pomočjo strokovne literature,
potem sledi zapis o značilnosti te spremenljivke v Loškem Potoku. Te podatke sem dobila s
pomočjo informacij, ki sem jih našla na spletnih straneh Urada za meteorologijo in
Vremenske postaje Hibi-Loški Potok ter ostalega knjižnega gradiva. Tretje podpoglavje pa je
namenjeno rezultatom mojega intervjuvanja. V njem sem strnila, kaj so mi o določenem
podnebnem elementu povedali prebivalci Loškega Potoka, ki so bili zelo zgovorni, a ne, ko je
beseda nanesla na opisovanje in razlaganje določenih vremenskih in podnebnih pojavov.
Zaključno seminarsko nalogo sem zaključila z reki in pregovori o vremenu, ki so mi jih
povedali domačini.

2. GEOGRAFSKI ORIS LOŠKEGA POTOKA
2.1 FIZIČNO GEOGRAFSKI ORIS
Loški Potok je občina, ki obsega šest vasi in se nahaja na visoki planoti med Ribnico in Loško
dolino, na skrajnem zahodnem delu Dolenjske oziroma že na njenem prehodu na Notranjsko.
Na severozahodni strani ga omejuje kraška planota Bloke, na jugozahodu ga omejujejo strma
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pobočja Racne gore, na vzhodu se svet preko kraških planot počasi dviga proti najvišjim
vrhovom Travne gore in Velike gore nad Ribniško dolino, na jugozahodu pa se podolje mirno
nadaljuje mimo Drage in Trave, vse do doline Čabranke (Šifrer, str. 4). Po Gamsovi
fizičnogeografski regionalizaciji Loški Potok uvrščamo k Bloško-Potočanski planoti in je tako
sestavni del obsežnega planotastega hribovja s strmimi in slabo razčlenjenimi pobočji, ki jih
ločujejo zakrasela polja z uvalami in suhimi dolinami ter ravniki (Gams, 1993). Za območje
občine se v literaturi pogosto uporablja tudi ljudski izraz za Loški Potok in sicer Potočansko.
To ime je v svojih delih zlasti utrdil Anton Melik (Melik, 1959). Glavne značilnosti te
pokrajine so poleg velike gozdnato in višjih nadmorskih višin tudi prevladujoče podzemeljsko
odtekanje vode, plitve in slabo razvite prsti ter veliko divjih živali (Kladnik, 1998).
2.1.1 GEOLOŠKA ZGRADBA IN RELIEF
Geološka zgradba nas poučuje, da se je čez območje v preteklosti raztezalo obsežno morje in
da je večina kamnin, iz katerih so današnji griči, hribi in gore, nastalo prav v njem. To se
pravi se sesedla iz kamnitega prahu, iz kosti in oklepov majhnih morskih živalic ali pa se
nabrala na druge načine kot naplavine in nasipi, seveda v toku milijonov let, se potem
polagoma strdila in tako stvarila veličastne sklade. V času terciarja, ko se je počasi razvila
razporeditev med kopnim in morjem kot ga poznamo danes, je naša zemlja postala kopno
(Melik, 1935).
Tudi Potočanska planota je povezana z najzgodnejšim razvojem reliefa v Sloveniji, ki je
nastajal v toplem, subtropskem podnebju v obdobju med zgodnjim miocenom in začetkom
hladnega pleistocena. Takrat so to površje verjetno oblikovale vode, tako stoječe kot tekoče in
ustvarile obsežne, nizke uravnave. Morda se je zaradi apnenčaste in dolomitne podlage
razvijal neke vrste površinski tropski kras. Po tem je prišel hladnejši kvartar in z njim
pleistocenska poledenitev, za katero je bilo značilno pogosto in močno temperaturno nihanje.
Začelo pa se je tudi navpično dviganje celotnega dinarskega ozemlja. Tako je nekoč nizko
ležeča planota postajala vedno višja (Kunaver, 2004).
Zaradi apnenčaste in dolomitne kamninske podlage in višjih nadmorskih površin, je
zakrasevanje na planoti prevladovalo že zelo zgodaj ter prvotni aluvialne relief močno
preoblikovalo. V srednjem pliocenu je bila namreč na območju razvita običajna nadzemska
vodna mreža, ki je zapustila svoje značilnosti v kraški pokrajini. V najmlajšem pliocenu je
tudi v suhih dolinah prevladovalo zakrasevanje in v njih ustavilo številne vrtače, uvale in
manjše kraške kotanje (Melik, 1935). Najlepši primer za to je sedem kilometrov dolga
Dragarska dolina, ki jo je zakrasevanje tako preoblikovalo, da so v njej nastale plitve kotanje
med katerimi je najgloblja tista pri Podsmreki (Kladnik, 1998).
Glavne reliefne oblike so tektonsko zasnovane, saj območje obdaja več prelomnic, ki v
dinarski smeri sekajo površje. Ob prelomu, ki se začne na severnem območju Blok, sta nastali
tudi Potočanska dolina in Dragarska dolina (Kladnik, 1998.). Potočansko dolino, ki se nahaja
na severu občine Loški Potok, sestavljata Retijska uvala in Travniška kotanja, južni del občine
pa zavzema Dragarska dolina. Ta se konča z obviselo dolino, ki se strmo spušča v dolino
Čabranke. Med Potočansko in Dragarsko dolino pa ležita še dve večji kotanji in sicer suha
dolina Sodol in vrtačasta uvala Lazec, ki po svoji morfologiji in hidrologijo spominja na
majhno robno kraško polje. Značilno je, da se v smeri proti JV višine povečujejo, saj kar
nekaj vrhov preseže višino 1100 metrov. Večina hribov se dviga v skupinah, največ v
podolgovatih, a ne zelo dolgih hrbtih, nekaj pa jih stoji tudi posamično. Med njimi so neštete
suhe doline in dolga ozka podolja, ki so že močno deformirana (Melik, 1959).
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V pokrajini povsem prevladujejo karbonatne kamnine. Na SZ koncu je na stiku jurskega
apnenca in triasnega temno sivega zrnatega dolomita nastala uvala Retje. Uvala je 1,5 km
dolga in 0, 5 km široka, nasuta je z glacialnimi sedimenti. Ob njenem robu je več kraških
izvirov in ponorov. Čeprav je poimenovana kot uvala, je po morfoloških in hidroloških
značilnostih to majhno kraško polje, podobno kot Globodol. Onkraj hriba Tabor, pri
Travniku, močno prevladuje zrnat jurski dolomit, medtem ko najdemo oolitni apnenec
večinoma samo na robu. Travniška kotanja je nasuta z aluvialnimi sedimenti.
Slika 1: Travniško polje

Vir: Anita Dacinger, 2017
Proti JV si ob stiku jurskih apnencev in dolomitov ob 15 km dolgem tektonskem prelomu
sledi več suhih dolin, od Sodola, Podpreske, Drage, Srednje vasi vse do Trave. Na tem
območju prevladujejo večinoma zgornjetriasni temno siv zrnat dolomit z vložki breče in
sparitni dolomit, ki hitro prepereva ter siv triasni apnenec (Gams, 2004).

2.1.2 PODNEBJE
Loški Potok leži na 45°42′4″ severne geografske širine in 14°35′27″ vzhodne geografske
dolžine in tako spada v zmerno topli pas. Zanj so značilne zmerne temperature in menjavanje
štirih letnih časov, pa tudi prevlada zahodnih vetrov in potujočih ciklonov predvsem iz
zahodne smeri (Vremenska postaja, 2018).
Po Köppenovi klasifikaciji svetovnega podnebja se Loški Potoku skupaj s Slovenijo uvršča v
območje vlažnega zmernotoplega podnebja s toplimi poletji (Cfb), kar pomeni, da je
povprečna temperatura najtoplejšega meseca pod 22°C. Zaradi lege na notranji strani alpskega
gorstva in na dinarskem gorstvu je podnebje Loškega Potoka pod močnim vplivom zračnih
mas, ki k nam prihajajo iz Atlantika in Sredozemlja (Senegačnik, 2012).
Po slovenski klasifikaciji, ki jo je naredil Ogrin (1996) pa Loški Potok uvrščam v zmerno
celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije. Zanj je značilna velika namočenost s
submediteranskim padavinskim režimom. Povprečne januarske temperature so med 0°C in 3°C, julijske pa med 15°C in 20°C, pri tem so oktobrske temperature višje od aprilskih.
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Zaradi višje nadmorske lege najvišje dele pokrajine uvrščamo h gorskemu podnebju, saj se
povprečne temperature v zimskih mesecih spustijo po -3°C . Za kraške kotanje, v katere se
predvsem v hladi polovici leta zaradi zaprtosti steka mrzel zrak, so značilne temperaturne
skrajnosti z velikimi temperaturnim amplitudami.
Da je podnebje v Loškem Potoku ostrejše in hladnejše, nam veliko pove tudi rek prebivalcev
Dragarske doline, ki pravijo, da so doma tam, kjer je devet mesecev zima, ostale tri mesece pa
mraz (Korenčan, 2006).
2.1.3 HIDROLOŠKE RAZMERE
V pokrajini ni razvite površinske vodne mreže, kar je posledica prevlade prepustne kamninske
podlage, so pa na stiku prepustnega in neprepustnega sveta številni močni kraški izviri. Na
celotnem območju sta se razvila le dva manjša potoka in sicer na dnu Travniške uvale. Pri
izviru Pri Malnih priteče na površje Loški potok, ki zelo vijugasto teče po Travniški uvali in v
njenem najnižjem delu ponikne v podzemlje. Še pred tem pa se mu pridruži Mežnarjev potok,
ki priteče izpod Šegove vasi. Kljub veliki količini padavin in majhnemu izhlapevanju, zaradi
nižjih temperatur, sta oba potoka zelo majhna in s tem je površinske vode zelo malo. Razlog
za to je kraško površje, saj večina padavin odteče v podzemlje ter večinoma izven meja
občine. Vode v Loškem Potoku so srednje do zmerno trde, z veliko prevodnostjo in majhno
onesnaženostjo (Kladnik, 1998).
Čeprav občina spada med poplavno neogrožene, se prebivalci s tem ne strinjajo. Zlasti tisti v
Retjah ne. Ob močnem in dolgotrajnem deževju namreč Retijsko in Travniško uvalo zalije
voda in ustvari majcena jezera. Požiralniki, ki se nahajajo ob robovih, zlasti Retijske uvale,
takrat ne morejo sproti odvajati vode, zato se ta začne zadrževati na površju (Gams, 2004).
Po besedah domačinov voda ob močnem deževju priteka praktično ob vsepovsod in se v
uvalah zadrži od 7 do 10 dni preden odteče v Markovec, Vrhniko ali na Cerkniško polje.
Čeprav beseda poplava za zalitje Retijske in Travniške uvale ni pravila, saj gre za ojezeritev
kraškega polja, domačini tega ne sprejmejo. Radi povedo, da so imeli v Retjah že velikokrat
poplave, ki so zalile ne samo kmetijske površine ampak tudi bivalne in športne objekte v vasi.
Najhuje je bilo leta 1933, ko je voda zalila skoraj celotno vas, najbolj pa so ljudem ostale v
spominu poplave iz leta 2014. Takrat je Retijsko uvalo dvakrat zalila voda, prvič januarja,
drugič pa jeseni. V drugi polovici januarja se je voda iz okoliških vzpetin pod površjem
scedila v Retijsko uvalo, nakar je pod velikim pritiskom pritekla iz podzemlja tako rekoč
povsod ter poplavila dobršen del vasi.
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Slika 2: Poplave v Retjah (januar 2014)

Vir: Štegar, 2014
Podobno se je ponovilo jeseni, le da je bilo poplavljeno območje še večje. Takrat je voda
zalila 40 hiš, 8 hlevov, 4 kapele. Po besedah domačinov je bila le v nekaj urah voda visoka
tudi do 10 m. Anton Mohar se ob tem z nostalgijo spominja, da so bile tod vedno hude zime z
veliko snega, zadnja leta pa jim namesto snega grozijo poplave. Če se je včasih s smučmi
spuščal po retijski skakalnici, se je slednja spremenila v slap, ki je padal v retijsko »jezero«.
Kljub vsemu pa poplave večje gmotne škode ne naredijo, z izjemo tega, da ogrožajo
kmetijske pridelke.
Slika 3: Poplave v Retjah (september 2014)

Vir: Štegar, 2014
Da so bile poplave na območju že v preteklosti, pa lahko opazimo po specifični gradnji hiš,
saj imajo bivalne prostore dvignjene višje, spodnji prostori pa služijo kot kleti oziroma
shrambe.
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A domačini opozarjajo, da so poplave v zadnjih desetletjih postale vedno pogostejše in zelo
obsežne. Zato malo v šali malo pa tudi v strahu povedo, da se bodo naslednjič ob zelo
močnem deževju zbudili sredi jezera in se bodo morali do soseda peljati s čolnom.
2.1.4 PRST, RASTLINSTVO IN ŽIVALSTVO
Strm relief, apnenčasta in dolomitna podlaga ter hladno podnebje pogojujejo tudi razvoj prsti
in rastlinstvo. V pokrajini prevladuje rjava pokarbonatna prst, ki je na zložnejših predelih
skrbno obdelana. Na debelih slojih ilovnate naplavine, ki se nahaja v Retijski in Travniški
uvali, se je razvilo nekaj rodovitne prsti, ki jo prebivalci uporabljajo predvsem za majhne
njive in vrtove. Strme kopaste vrhove in strme dele površja pa prekriva renzina. Zaradi
hladnega in vlažnega podnebja je pedogeneza počasna, kar pomeni, da so prsti plitve in slabo
razvite (Kladnik, 1998).
Za Loški Potok velja trditev, kamorkoli pogledaš, vsepovsod je samo gozd, kar potrjuje tudi
podatek, da je delež gozdnatosti 85 %. Občina se nahaja na območju največje sklenjene
gozdne površine v Evropi (Korenčan, 2006). Prevladujejo gosti bukovo-jelovi gozdovi, ki pa
rastejo v zelo neugodnih razmerah. Na površini je zelo malo rodovitnih tal, padavinska voda
pa skozi apnenčasto in dolomitno podlago zelo hitro odteče v globine podzemlja (Natek,
1998). Drevesna pestrost je skromna, saj poleg jelke, bukve, smreke, javorja in bresta ni
veliko drugih drevesnih vrst. Skromna je tudi podrast, najdemo spomladansko torilnico, lesko,
češmin, kalino, navadi brin (Kladnik, 1998). Delež jelke precej upada zaradi intenzivne
sečnje in manjše odpornosti. Obratno pa je s smreko, katere delež že prevladuje, zlasti na
površinah v zaraščanju. S sekundarnim gozdom so se najprej začele zaraščati površine v
vzpetem svetu, tako imenovani lazi, kjer so pasli živino ali pa travo pokosili enkrat letno.
Danes so zaraščeni že do te stopnje, da je razlika med primarnimi in sekundarni gozdom
skoraj neopazna. V zadnjih letih pa je močno opazno zaraščanje tudi samega dna Dragarske
doline in obrobja uvale v Retjah (Frelih in sod., 2002).
Območje občine Loški Potok v povezavi s Kočevskim rogom in Gorskim kotarjem spada med
naravno najbolj prvobitna območja v Sloveniji in Evropi. Tu so prisotne nekatere drugje že
iztrebljene velike zveri, kot so ris, volk in medved. Obsežni in enotni gozd je domovanje
številnih divjih živali, ki jih drugod po Sloveniji ne srečamo. Poleg divjadi, ki je je v oklici
ogromno, se tod okrog potikajo tudi zveri. Prebivalci se radi pošalijo, da je volk skoraj kot
njihova domača žival, medved jim je pa najbližji sosed. Vendar je v teh krajih divjih zveri res
veliko. Zaradi vedno večjega zaraščanja, zlasti Retijske uvale, pa medved in ostala divjad
zahajajo vedno bližje naselij, kar onemogoča prosto gibanje prebivalcev in povzroča škodo na
pridelkih (Frelih in sod., 2002). Po pripovedovanju domačinov je v Retjah medved celo
prespal v skednju, spomladi ga velikokrat opazijo gospodinje, ko okopavajo njivo, v Travi pa
je medved le nekaj metrov stran od hiše povsem obral jablano.
2.2 DRUŽBENOGEOGRAFSKI ORIS
Občina Loški Potok, ki je nastala leta 1994, po statistični regionalizaciji spada med občine
statistične regije Jugovzhodna Slovenija. Meji na občine Loška dolina, Bloke, Sodražica,
Ribnica, Kočevje ter Čabar na Hrvaškem. Je ena izmed manjših in redko poseljenih občin.
Občina, ki obsega 134,6 km2, zajema naslednja naselja: Črni Potok pri Dragi, Draga, Glažuta,
Lazec, Mali log, Novi Kot, Podplanina, Podpreska, Pungert, Retje, Srednja vas pri Dragi,
Srednja vas-Loški Potok, Stari kot, Šegova vas, Trava, Travnik in Hrib-Loški Potok, ki je
glavno naselje, v katerem se nahaja tudi občinska zgradba, šola in vrtec, trgovina, pošta in
turistični center. Prevladujejo gručasta naselja v dolinah in uvalah, vendar so ta pretežno
razpršena. Ker se večina naselij nahaja na nadmorskih višinah med 700 in 900 metri, se za to
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območje uporablja izraz »slovenski Tibet«. Gospodarstvo Loškega Potoka sta zaznamovala
gozdarstvo in lesarstvo, danes pa je nosilec podjetništva v občini moderna kovinsko
predelovalna industrija. Največja zaposlovalca sta šola in dom starejših (Občina Loški Potok,
2018).
2.2.1 KRATKA ZGODOVINA
Loški Potok je že od nekdaj ena izmed najbolj osamljenih in najrevnejših pokrajin na
Slovenskem. Da so se naši predniki zelo dolgo izogibali teh pokrajin v južni Sloveniji nam
priča tudi podatek, ki omenja prvo naselitev Potočanskega šele leta 1200. Tedaj so se razmere
za življenje umirile in močno izboljšale, zato se je ljudstvo namnožilo in rabilo nov prostor za
življenje. Obenem pa so se izboljšale tudi podnebne razmere, ki so omogočale naselitev tudi
višje ležečih predelov (Debeljak, 1972, str. 12). V poznem srednje veku so tako območje
poselili prebivalci iz Loške doline, ki so tod pasli svojo drobnico. Zaradi studencev in
potokov so na Potočanskem začeli sekati gozdove, razširjati košenice, senožeti, delati njive in
gradit hiše ter naselja. Na to nas še danes opominjajo številna krajevna imena kot so Travnik,
Retje, Lazec (Frelih in sod., 2002).
Ljudje so se skozi stoletja preživljali z ovčjerejo in poljedelstvo, bili so kmetje-proletarci. Ker
pa se je v začetku 19. stoletja pojavila kriza v ovčjereji, so si dodaten zaslužek začeli iskati v
gozdu. Začeli so izdelovati iz lesa razne izdelke, večinoma suho robo, ki so jo večinoma
prodajali na Hrvaškem. Med leti 1840 in 1856 je v Glažuti obratovala steklarna. Leta 1880 pa
se je začela tradicija »hrvatarjev«. Tradicija, ki je ustvarila svojevrstnega človeka. Ta je čez
zimo hodil drvarit na tuje in s tem preživljal družino. »Kakor lastovke se vzdignejo jeseni in
rojijo v daljni svet za kruhom in zaslužkom. Vse se vzdigne, kar ni prestaro, kar ni bolno in po
vaseh ostanejo samo ženske, starci in otroci. Hravatarji se razkrope v tolpah po daljnih
šumah in njihove sekire pojo, pojo vso zimo, brez prestanka« (Debeljak, 1972, str. 74.). Gozd
je bil tako dolgo glavni vir njihovih dohodkov. Takrat so pravili: »Potočan je lubadar, ob lesu
se prota in se tenka« (Debeljak, 1972, str. 74). Vendar so se zaradi težkih razmer in vedno
večjega pomanjkanja, ljudje iz Loškega Potoka počasi začeli izseljevati (Debeljak, 1972).
Začetek 20. stoletja je tako potekal v znamenju številnega izseljevanja. Skupno naj bi se
izselilo več kot 1000 prebivalcev. Večina jih je s trebuhom za kruhom odšlo v Ameriko. V
času druge svetovne vojne pa je bilo to območje zaradi velike gozdnatosti, odmaknjenosti in
razgibanega reliefa prizorišče ene izmed največjih vojaških operacij v Sloveniji (Debeljak,
1972). To je povzročilo smrt mnogih prebivalcev, še spodbudilo odseljevanje in povzročilo
ogromno materialno škodo. Konji so poteptali njive in travnike, vojaki uničili in izropali
stanovanja, polepili in porisali so zidove hiš (Frelih in sod., 2002).
Po 2. sv. vojni je za območje značilno stalno odseljevanje in manjšanje števila prebivalcev. Po
končani obnovi objektov, ki so bili poškodovani med drugo svetovno vojno, se je gradnja v
Loškem Potoku povsem ustavila. Čeprav so v času socializma in v sklopu policentričnega
razvoja ustvarili nekaj podjetij, so ta hitro propadla. Zaradi zapostavljenosti in močnega
razvijanja okoliških krajev je gospodarstvo vedno bolj zaostajalo, kar je še spodbujajo
odseljevanje, zlasti mladih. Loški Potok je tako postal izvoznik gozdnih proizvodov in
delovne sile (Frelih in sod., 2002).
Novo poglavje in upanje na razvoj se je začelo, ko sta se krajevni skupnosti Dragarska dolina
in Loški Potok združili v novo občino. Vendar se je občina že od nastanka soočala z velikim
pomanjkanjem delovnih mest in intenzivno dnevno migracijo na delo izven občinskih meja
(Frelih in sod., 2002).
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Prebivalci tega območja so se v želji po preživetju vedno morali ukvarjati z dopolnilnimi
dejavnostmi. A ker so domači viri preskromni, jih je potreba po zaslužkom gnala iz domačega
kraja. To velja tudi za današnje dni, saj večina mladih zapusti rodni kraj in se v želji po
boljšem življenju poda v svet (Korenčan, 2006).
2.2.2 PREBIVALSTVO
»Žilavo ljudstvo je to, zdravo, delovno,« je o prebivalcih Loškega Potoka zapisala slovenska
pisateljica Zofka Kvedrova (Debeljak, 1972, str. 78).
Loški Potok je občina z majhnim številom prebivalstva, kar glede na naravne razmere ni
presenetljivo. Sredi gozda med divjimi živalmi, na slabo rodovitni zemlji, v ostrih vremenskih
pogojih, odmaknjenosti in slabi možnosti za zaposlitev, verjetno redko kdo najde svojo
življenjsko pravljico. Prebivalstvo je zlasti po drugi svetovni vojni začelo močno upadati. Po
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v Loškem Potoku v letu 2017 živelo 1850
prebivalcev. Od tega je bilo 920 moških in 930 žensk. Na kvadratnem kilometru površine
občine je živelo zgolj 14 prebivalce, kar je veliko manj kot je državno poprečje (102
prebivalca na km2). Po gostoti prebivalstva je Loški potok na samem dnu lestvice slovenskih
občin. Drug zaskrbljujoč podatek pa je, da je bilo število živorojenih nižje od števila umrlih.
Naravni prirastek v Loškem Potoku je bil leta 2017 najnižji v državi in je znašal - 4,7 %. Prav
tako se več prebivalce iz občine odseli kot priseli (Slovenske občine v številkah, 2018).
Slika 4: Starostna piramida občine Loški
potok
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Vir podatkov: Slovenske občine v številkah, 2018
Zelo neugodna je tudi samo struktura prebivalstva. Močno prevladuje staro prebivalstvo,
medtem ko je mladega in delovno aktivnega prebivalstva vedno manj. Na 100 prebivalcev, ki
so mlajši od 14 let, je v občini 154 prebivalcev, ki so starejši od 65 let. Povprečna starost
občanov je bila 44,5 let, kar je skoraj 3 leta več kot je povprečje v Sloveniji (Slovenske občine
v številkah, 2018).
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2.2.3 KMETIJSTVO
» Prijazne vasi, revne vasi, pol v šumah, pol na krasu. Zemlja peščena, nerodovitna, podnebje
ostro. Kar ostane spomladi po povodnji, v letu po toči, to pomori jeseni prezgodnja slana.
Marsikatero leto ne izkopljejo kmetje iz njiv niti toliko, kolikor so sejali v zemljo. Samo šume
so v nekaterih krajih up in rešitev tega ljudstva« (Debeljak, 1972, str. 56). Že slovenska
pisateljica Zofka Kvedrova, ki je nekaj let svojega življenja preživela v Loškem Potoku, je v
svojem delu poudarila slabe možnosti za kmetijstvo in videla edini up za ljudi v gozdarstvu.
Prst v Loškem Potoku je namreč revna in za kmetijsko obdelavo manj primerna, zato se ljudje
večinoma ukvarjajo z živinorejo. Če je v preteklih desetletjih prevladovala govedoreja, se je v
zadnjih letih razširila reja plemenskih kobil. Kmetijstvo je v občini izključno samooskrbno.
Njiv na katerih so nekoč gojili oves, proso, pšenico, koruzo, krompir, zelje, danes večinoma
več ni. Veliko kmetij in kmetijski zemljišč je opuščenih. Na majhnih njivah za lastne potrebe
pridelujejo predvsem krompir in zelenjavo (Debeljak, 1972).
Kmetijske površine so urejene večinoma na ozkih parcelah na nižjih nadmorskih višinah. Za
kmetijstvo je najugodnejša Retijska uvala, kjer je dokaj primerna prst in nizek relief, zato
lahko opazimo dosti njiv, ki so namenjene zgolj za samooskrbo prebivalcev. Večji problem se
pojavi ob večjem deževju. Takrat poplavijo vode iz estavel in zalijejo ne samo polja in
travnike, ampak pogosto tudi hiše ( Javornik, 1992).
Tudi tukaj je opazno opuščanje kmetovanja, zlasti višje ležečih travnikov in pašnikov. To se
opazi v Retijski uvali, kjer so pred stoletjem travniki segali visoko na levo pobočje, danes pa
je obdelano večinoma samo ravno dno. Više ležeča območja pa že zarašča gozd (Gams,
2004).
Slika 5: Retijska uvala

Vir: Anita Dacinger, 2017
11

2.2.4 GOZDARSTVO IN TURIZEM
Glavno naravno bogastvo in vir zaslužka v Loškem Potoku je še vedno gozd in z njim
povezano gozdarstvo. Gozdarstvo in lesarstvo sta zaznamovala številne generacije do
današnjih dni. Čeprav v sodobnih časih tudi slednje izgublja pomen, saj je veliko žag in lesnih
podjetij v času krize po letu 2008 propadlo. Leta 2014, ko je občino prizadel močen žled, je
veliko dreves močno poškodovalo in uničilo. Leto kasneje pa je smreko napadel še lubadar.
Gozd v občini je sedaj v zelo slabem stanju, nekatera območja so povsem uničena. Drevesa še
dodatno uničuje močan veter, ki piha iz juga (Občina Loški Potok, 2018). Gospod Mihelič pa
ob tem jezno poudari še en problem, ki ne zajema zgolj občine Loški Potok ampak tudi ostale
kraje v Sloveniji. »Ne razumem, kako lahko naše največje bogastvo, les, odhaja v hlodih ne
samo iz krajev, ampak čez mejo. Mar ni to gospodarski kriminal s podporo države? Če bi
ljudje tu vsaj nekaj naredili iz hlodov, bi bilo življenje na periferiji lažje. Ne samo tu, v
Loškem Potoku, ampak povsod, kjer je gozd.«
Glavni up občine in občanov je sedaj turizem. Glavi potencial je neokrnjena narava, samota,
mir in občutek, da si v pokrajini, kjer je čas obstal. V Loškem Potoku si turisti lahko ogledajo
naravne znamenitosti, ostanke kulturne dediščine in lepe sakralne objekte. Od Retijske uvale,
ki je ena najlepših uval v Sloveniji, do Kačaste smreke, ki je izjemna naravna redkost, saj ima
veje v obliki kačjega repa in je razglašena za naravni spomenik. Ogenjco, kjer je bila med
drugo svetovno vojno v kraški jami skrivna bolnišnica ter obeležje ob cesti Jelenov Žleb–
Rakitnica, ki spominja na pomembno zmago partizanskih enot nad italijanskimi okupatorji
med drugo svetovno vojno. Še danes pa stojijo tudi vse tri cerkve, cerkev sv. Lenarta, cerkev
sv., Barbare in cerkev sv. Florijana, ki jih v svojem delu omenja že Valvasor (Kulturno
turistični center, 2018).
Vedno več ljudi v Loški Potok privabi opazovanje medvedov in ostali divjih živali. Loški
Potok tako vabi v svet divje narave in njenih prebivalcev, ponujajo od »spanja« z medvedi,
opazovanja, kako se »ženijo« jeleni, do srečanja z volkom, lisico, jazbecem in ostalimi
divjimi živalmi (Kulturno turistični center, 2018).

3. VREME IN PODNEBJE
Podnebje ali klima predstavlja povprečno vreme v daljšem časovne obdobju na določenem
območju. Čim daljše obdobje je obdelano, toliko bolj točno sliko nam poda o spreminjanju
podnebja za obravnavano območje (Pučnik,1980). Podnebje je v primerjavi z vremenom
veliko bolj stabilno in se spreminja v daljših časovnih obdobjih (Senegačnik, 2012). V
glavnem ga ustvarjajo sončno sevanje, fizikalne in kemične lastnosti ozračja, splošno kroženje
ozračja in oceanov, lastnosti podlage. Ti dejavniki namreč vplivajo na energijsko bilanco dela
ozračja oziroma na elemente biosfere. S tem vplivajo na energijske in masne tokove, ki
prinašajo in odnašajo energijo in mase ter tako določajo podnebje biosfere (Pučnik, 1980).
Vreme je trenutno stanje vseh meteoroloških elementov in pojavov na nekem območju. Na
stalno spreminjanje vremena vplivajo različni podnebni dejavniki kot so geografska širina,
relief, oddaljenost od morja, cikloni in anticikloni, delno tudi rastlinstvo in človek. Med
vizualnimi značilnostmi vremena se ljudje najbolj zanašamo na oblake. Zaradi lege v zmernih
zemljepisnih širinah je vreme pri nas zelo spremenljivo. Iz dneva v dan se namreč menjavajo
vplivi velikih območij visokega in nizkega zračnega tlaka. Na vreme vplivajo predvsem
zračne mase, ki nastajajo zaradi neenako ogretih delov naše Zemlje. Slovenija in z njo Loški
Potok sta zaradi svoje lega »na udaru« različno toplih in vlažnih zračnih mas z vseh strani,
vendar k nam ne pritekajo enako pogosto in iz vseh strani enako intenzivno. Prihod zračnih
mas je močno povezan s prihodi ciklonov in anticiklonov (Senegačnik, 2012).
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Vreme v Loškem Potoku čez leto poteka nekako takole. V začetku leta so nad območjem
ciklonske motnje, ki s sabo pogosto prinesejo sneg. Nato nastopi celinski zimski anticiklon, ki
sredi januarja prinaša lepo, ampak izjemno hladno vreme. Podobno vreme, malo manj mrzlo,
nastopi tudi marca, po nekoliko nestanovitnem februarju, ki je po navadi poln snega. Za
muhasto aprilsko vreme so značilni vdori polarnega mrzlega zraka, ki se lahko ponovijo tudi
maja ter v začetku junija. Poleti, zlasti julija in avgusta, je vreme precej nestanovitno, ker nad
pregreto celino doteka hladen morski zrak. Šele proti koncu avgusta je vreme zopet bolj
stanovitno. V septembru lepo vreme nekoliko poslabša deževje, vendar je tudi v septembru in
oktobru veliko sončnih dni. Po prijetnem poznojesenskem vremenu pa se spet začno vdori
hladnega zraka, ki s seboj prinašajo dež in prve snežinke. Takšen letni potek vremena izhaja
iz izravnalnih težen med področjem islandskega nizkega zračnega tlaka in azorskim
anticiklonom. Te težnje pa pozimi prekine celinski anticiklon, v poletnih mesecih pa celinski
ciklon (Neukamp, 2000).
Meritve in opazovanja vremenskih in podnebnih značilnostih se upravljajo na meteoroloških
postajah. Na sinoptičnih ali avtomatskih meteoroloških postajah s pomočjo senzorjev in
tehnologije postaje samodejno beležijo padavine, temperaturo, veter, vlažnost in zračni tlak.
Merilni intervali so 30 minut, za padavine pa 5 minut (Opazovalne postaje, 2018).
Na klimatološki ali podnebni postaji, se opravljajo meritve trikrat dnevno, in sicer ob 07., 14.,
in 21. uri po krajevnem času, opravlja pa jih priučen honorarni opazovalec. Ta meri
temperaturo zraka, temperaturo zemljišča, vlažnost zraka, smer in hitrost vetra ter višino
padavin in višino snežne odeje. Višino padavin, snežne odeje in novozapadlega snega meri
samo ob 7 uri zjutraj. Čez dan pa opazuje atmosferske pojave, oblačnost, vrsto padavin. Vsa
opažanja zapiše v klimatološki dnevnik, ki ga mesečno pošilja na Urad za meteorologijo
(Opazovalne postaje, 2018).
Padavinska postaja je vrsta meteorološke postaje, kjer se merijo samo padavine in sicer ob 7.
uri po krajevnem času. Meritve opravlja plačan honorarni opazovalec, ki vrednosti zabeleži in
jih v padavinskem poročilu odda na Uradu za meteorologijo. Poleg višine padavin in snežne
odeje opazuje tudi atmosferske pojave kot so megla, slana, toča, veter, nevihte (Opazovalne
postaje, 2018).
V Loškem Potoku sta po podatkih Urada za meteorologijo dve padavinski postaji. Ena se
nahaja v naselju Hrib-Loški Potok, druga pa v Travi, deluje pa tudi amaterska meteorološka
postaja Hrib-Loški Potok.

4. TEMPERATURA OZRAČJA
S temperaturo nekega telesa se odraža njegovo toplotno stanje, tako da kadar govorimo o
spremembi temperature, v resnici mislimo na spremembo toplotnega stanja tega telesa
(Pučnik, 1980). V Evropi jo večinoma merimo s stopinjami po Celziju, katerih osnova je
fizikalno stanje vode. Ta je pri 0 °C v trden stanju, pri 100 °C pa prehaja v paro (Neukamp,
2000).
Naša Zemlja dobi praktično vso toploto od Sonca. Čeprav gredo vsi sončni žarki skozi
atmosfero, pa se ta zaradi njih skoraj nič ne segreje. Zrak se namreč segreva šele preko
dolgovalovnih žarkov, ki jih oddaja zemeljsko površje. Površje namreč vpije sončne žarke, s
tem se segreva in toploto oddaja tudi v okolico. Vendar pa zemeljsko površje ne absorbira vse
sončne energije, ki dospe nanjo, saj jo en del odbije. Površje vedno seva in oddaja toploto,
vendar podnevi je več dobi kot odda, zato se čez dan ogreva. Popoldan, ko postaja sonce manj
močno, pa začne temperatura padati, ker površje seva toploto in se s tem ohlaja. Po sončnem
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zahodu zemeljsko površje ne prejema več toplote, zato se vse do sončnega vzhoda ohlaja
(Borko, 1965). Tako lahko tekom dneva opazujemo segrevanje zraka vse od sončnega vzhoda
in do sredine dneva, ko temperature dosežejo svoj maksimum, ko pa začne sonce zapuščati
najvišjo lego in počasi toniti proti zahodu, pa se začne ohlajati tudi površje in zrak. Moram pa
opozoriti na razliko, da zrak ni najtoplejši, ko je sonce v najvišjem položaju in odda največ
toplote, ampak kasni do 2 uri zaradi posrednega segrevanja zraka od površja (Pučnik, 1980).
Letni potek temperature ozračja je pogojen s kroženjem Zemlje okrog Sonca in z nagibom
njene osi proti ekliptiki. Posledica tega so toplotna območja na Zemlji, v katerih je letni potek
temperatur in padavin različen. Naše območje se nahaja v zmerno toplem pasu, za katerega je
značilno menjevanje štirih letnih časov. V tem pasu letni potek temperatur doseže svoj
maksimum po letnem solsticiju, po zimskem solsticiju pa so temperature najnižje. Pozimi je
dan večinoma kratek, noč pa dolga. V tem času je sonce nizko nad obzorjem, zato je pot
žarkov skozi atmosfero dolga, njihova moč pa oslabljena. Žarki namreč takrat padajo na
zemeljsko površje pod majhnim kotom. Segrevanje površja je v zimski dneh tako zelo kratko,
kot tudi izjemno šibko. V dolgih nočeh pa površje precej toplote s sevanjem izgubi, zaradi
tega sta površje in zrak hladna. Pomladi je sonce že višje nad obzorjem, zato se kopno in voda
bolj ogrevata, s tem pa se višajo tudi temperature zraka. Za poletne dni so značilne visoke
temperature, dolgi dnevi, razmeroma malo padavin in malo megle. Zaradi močnega ogrevanja
površja se pojavljajo nevihte. V jesenskih mesecih pa je vreme najbolj stanovitno. Ozračje je
stabilnejše, ker se zemeljsko površje zaradi vse daljših noči in nižje lege nad obzorjem čedalje
bolj ohlaja (Pučnik, 1980).
Kot sem že zapisala, se zrak v glavnem segreva s toploto, ki jo oddaja Zemlja. Zato se zračni
delci, ki se nahajajo bližje površini, bolje segrejejo, kakor tisti, ki so od nje bolj oddaljeni. S
tem pa je povezan še en podatek in sicer, da temperatura zraka z višino pada. Poudariti je
potrebno tudi, da se jeseni površje ohlaja hitreje kot spomladi segreva, prehod od poletja na
zimo je hitrejši in neposrednejši od prehoda zime v poletje (Senegačnik, 2012).
Za merjene temperature zraka uporabljamo termometre, ki so napolnjeni z različnimi
tekočinami, v naših primerih večinoma z živi srebrom ali alkoholom. Temperaturo zraka
merimo v višini 2 m nad zemeljsko površino in sicer z instrumenti, ki so zaščiteni pred
neposrednim sončnim sevanjem. Zato uporabljamo belo meteorološko hiško, ki je zgrajena iz
lesa ter ima žaluzije, ki omogočajo prosto cirkulirane zraka (Pučnik, 1980).
4.1 TEMPERATURA ZRAKA V LOŠKEM POTOKU
V Loškem Potoku ni uradne vremenske postaje, ki bi beležila temperature, zato si za
povprečne vrednosti temperatur v kraju pomagamo s temperaturnimi podatki s postaj v
Sodražici, Babnem polju in Novi vasi na Blokah. Povprečna letna vrednost temperatur v
Sodražici znaša 7,7 °C, na Babnem polju 6,1 °C in na Blokah 6,5 °C. S pomočjo teh podatkov
so za povprečno letno temperaturo zraka Loškega Potoka določili 7 °C. Povprečne
maksimalne temperature v občini komaj presežejo 20 stopinj, spusti pod ledišče pa so značilni
za vsaj 4 mesece v letu. To ni posledica zgolj višjih nadmorski višin, temveč tudi zaprtosti in
ozkih podolij, v katera se useda hladen zrak. Tako so za Potočansko planoto značilni veliki
temperaturni ekstremi z razponom od -30 °C do 30 °C (Frelih in sod., 2002).
Z junijem 2016 so v Loškem Potoku ustanovili vremensko postajo, ki beleži temperaturo,
padavine, veter, zlačni tlak in vlago. Vremenska postaja se nahaja na dvorišču Osnovne šole
dr. Antona Debeljaka na 775 metri nadmorske višine, kjer so postavljeni dežemer, termometer
in vlagomer. Vetromer se nahaja na strehi bližnje občinske stavbe. Podatke beleži vremenska
postaja »Davis Vantage Pro 2«, vsi izmerjeni podatki pa se zajemajo s programom
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»WeatherLink« v kombinaciji z »Wswinom« in se nato vsakih 5 minut pošiljajo na splet.
Vremenski podatki s te meteorološke postaje so sicer izmerjeni točno, a niso del meritev
državne mreže meteoroloških postaj Agencije Republike Slovenije za okolje. A ker nimamo
drugih podatkov za temperature v Loškem Potoku, bom vseeno uporabila meritve, ki jih na
spletni strani objavlja Vremenska postaja Loški Potok. Poleg tega, da niso del državne mreže,
moremo upoštevati tudi to, da postaja obratuje komaj slabi 2 leti, kar je za podajne podnebnih
značilnosti malo (Vremenska postaja, 2018).
Če sem na začetku omenila, da naj bi bila povprečna letna temperatura v Loškem Potoku
okrog 7 °C, vremenska postaja Loški Potok poda drugačen podatek in sicer 8,3 °C. Vendar
moremo upoštevati, da je izmerjena vrednost samo za leto 2017, ki je bilo tudi po slovenskem
povprečju nekoliko toplejše. Lahko pa opazimo, da so zime v občini dokaj mrzle, saj so se
temperature v zimskih mesecih gibale pod 0°C, poletja pa zmerno topla, z julijem kot
najtoplješim mesecem, ko se je živo srebro povzpelo tudi do 35 °C (Vremenska postaja,
2018).
Slika 6: Potek temperature zraka v Loškem
Potoku leta 2017
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Vir podatkov: Vremenska postaja Hrib-Loški Potok, 2018
Vzrok za ekstremno nizke temperature v zimskih mesecih je temperaturna inverzija.
Temperaturna inverzija ali temperaturni obrat nastane predvsem v jasnem in mirnem vremenu
v hladni polovici leta in je posledica negativne sevalne bilance. Tla izgubijo toploto z
dolgovalovnim sevanjem, težji hladen zrak pa se uleže na dno kraških depresij in kotlin, kar
povzroči kondenziranje vlage v zraku. Posledica tega je gosta plast megle pri tleh, višje lege
pa imajo sončno in toplejše vreme (Senegačnik, 2012). Za prebivalce je temperatura inverzija
še toliko bolj neugodna, saj zajema kmetijsko najbolj ugodne površine na dnu uval in dolin in
marsikdaj onemogoča že tako zelo težko kmetovanje.
To je glavni razlog, zakaj je pozimi v Retjah in Podpreski tako hladno, saj je zaradi konkavne
oblike reliefa pogosta temperaturna inverzija, ki povzroča izredno nizke temperature v kraju.
Tako Retje kot Podpreska sta pravi mrazišči. Domačini pravijo, da je tu veliko bolj hladno kot
v tako imenovani »slovenski Sibiriji« na Babnem polju. Po njihovih besedah se živo srebro
tudi tukaj spusti do -40 °C.
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4.2 MNENJA PREBIVALCEV O TEMPERATURAH V LOŠKEM POTOKU
Skoraj vsi vprašani so povedali, da so najnižje temperature v Retjah, kjer se pozimi
temperature spustijo pod -20 °C. »Mrzlo je pa tukaj celo zimo. Še posebej februarja rado
stisne. Včasih je tudi pod -20 °C ali pa še hladneje,« pripoveduje gospa Anzeljc iz Retij.
Kot glavni razlog za tako nizke temperature so večinoma navedli konkaven tip reliefa v
katerem se zadržuje hladen zrak. Gospod Turk je dodal, da so tudi pri Podpreski, zlasti v uvali
pri Lazcu, temperature v zimskih mesecih zelo nizke in da so tudi tu večkrat izmerili pod -20
°C. A je dodal, da je to območje vseeno toplejše od Retij. Gospod Kalič pa pravi, da so lahko
temperature v uvalah pri Lazcu in Podpreski še nižje kot v Retjah, saj je relief bolj zaprt in
slabo prevetren, kar omogoča hladnemu zraku, da se tukaj obdrži zelo dolgo. »Par let nazaj
sem v Lazcu nameril -32 °C. Takrat je bilo res zelo mrzlo,« še pove gospod Kalič.
Gospa Palčič, ki se je v Loški Potok preselila iz Kranja, pravi, da se po mnogih letih še vedno
ni privadila na mraz, ki je tukaj. Pravi, da jo ves čas zebe in da je izraz, da živi v Sibiriji, kar
točen. Doda pa, da je na obrobju Retijske uvale, kjer živi ona, vseeno prijetneje kot na samem
dnu. Medtem ko njo vsaj malo greje sonce, so prebivalci v Retjah povsem zaviti v sivo meglo.
Če prebivalci znajo brez težav locirati najnižje temperature, pa imajo pri najvišjih nekoliko
več težav. Gospa Klepec trdi, da so poletne temperature večinoma po celotni občini enake. S
tem sta se strinjata tudi gospod Bambič in gospa Anzeljc. Gospod in gospa Kalič sta mnenja,
da je najtopleje čisto na jugu občine nad Čabrom, zaradi toplega toka iz Jadrana. Podobnega
mnenja je tudi gospod Malnar, ki pravi, da se v poletnih mesecih pozna bližina morja in
Kolpe, saj se poletne temperature v Travi povzpnejo nad 30 °C. Ter doda, da to za zimske
mesece ne drži, saj je takrat zelo mrzlo in o bližini morja ni nobenega sledu. Gospod Rojc in
gospod Traven pa trdita, da je najtoplejše osrednje naselje občine in sicer Hrib-Loški Potok,
kjer živita.
Gospa Anzeljc je dodala, da so pomladi vedno hladnejše, kar vpliva tudi na sajenje poljščin in
ostalih pridelkov. Po drugi strani pa so jeseni vedno daljše in prijetno tople.
Domačini mraz razmeroma dobro prenašajo. Pravijo, da so nanj povsem navajeni in da tod
živijo sami krepki in močni ljudje. Če je pa kdaj res hudo, si pa s kozarčkom žganja pomagajo
in jim je takoj topleje. »Z raztrganimi kavbojkami pri nas ni za hodit okrog. Pozimi rabiš
debele hlače, pa še kaj več spodaj, da te ne zebe,« pravi gospa Anzeljc. Gospod Kalič pa
pove, da se v zimskih mesecih najlažje pogreje s toplo juho in sveže pečenim kruhom iz
domače krušne peči. Gospod Traven pa pravi: »Dokler nam je pri srcu toplo, nas tudi drugje
ne bo zeblo.«
Zaradi nizkih temperatur v zimskih mesecih so prilagodili tudi gradnjo hiš. Hiše tukaj so
dobro izolirane in zidane v strnjenih naseljih.
Zlasti v zimskih mesecih porabijo veliko količino drv, saj je kurilna sezona tukaj daljša.
Gospa Klepec je povedala, da začno kurit že konec septembra in kurijo vse tja do maja, saj je
drugače premrzlo. Na sezono porabijo okrog 6 kubikov drv, če je zima dolga in mrzla pa tudi
čez 10 kubikov. Gospa Anzeljc je dejala, da pri njih katero leto porabijo tudi čez 15 kubikov
drv, saj stanujejo v starejši hiši, ki je slabo izolirana, zato so toplotne izgube velike. » Dobro,
da imamo dovolj gozda, drugače bi nas ogrevanje veliko stalo,« še doda.
Domačini brez večjih težavo povedo, kje je najhladneje in najtopleje, a ko vprašaš po razlogih
za to, jim zmanjka besed. Podobno se zgodi tudi, ko je treba povedati kakšno letnico ali
konkretno številko. »Stari smo že, zato si številke težko zapomnimo,« pojasnjuje gospa Palčič.
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5. PADAVINE
Padavine so vse oblike kondenzirane vodne pare, ki se pojavljajo na zemeljski površini ali v
atmosferi v tekočem ali trdnem stanju (Pučnik, 1980).
Če primerjamo padavine med različnimi leti, pa opazimo velike razlike, saj so padavine zelo
variabilne. Nekatera leta so sušna, spet druga precej mokra. To je posledica pogostosti
pojavljanja določenih vremenskih procesov, ki povzročajo daljša ali krajša sušna oziroma
deževna obdobja. Tako je bilo v 20. stoletju precej zelo sušnih let
(1921,1938,1949,1963,1983,1993,2000,2001,2003), ter nekaj let s katastrofalnimi poplavami
(1901, 1926, 1954, 1990, 1998) (Rakovec, 1993).
Ločimo dve vrsti padavin. Padavine, ki nastanejo v bližini zemeljske površine ali na njej, ter
oblike padavin, ki padajo iz megle in oblakov. K prvim uvrščamo roso, ivje, slano. Razlika
med ivjem in slano je, da slana nastaja zvečer, ponoči in zgodaj zjutraj pri jasnem in mirnem
vremenu. Ivje pa nastaja pri oblačnem, hladnem vremenu, posebej takrat, ko je megla ves dan
in po navadi piha veter. Če je ivje izjemno močno, lahko povzroči poškodbe na rastlinah,
zlasti na drevju. S to obliko padavin je povezana tudi pozeba. Ta nastane, ko je temperatura
zraka ob rosišču pod 0°C. Pri tem namreč vodna para sublimira, preide neposredno iz
plinastega v trdno agregatno stanje in se v obliki tankih ledenih kristalčkov izloča na rastline.
K drugi kategoriji uvrščamo padavine, ki padajo iz oblakov ali megle. Najpogostejše oblika
padavin je dež. To je vrsta padavin, kjer vodne kapljice padajo skozi miren zrak s hitrostjo 3
m/s. V začetni fazi so kapljice majhne, vendar se nato zaradi združevanja povečujejo. V
poletnem času, ko je ozračje labilno in je zemeljska površina močno segreta, nastajajo plohe
in nevihte. To so večinoma kratkotrajni močni nalivi. Pogosto jih spremlja toča. To so ledene
kroglice različnih velikosti in tudi nepravilnih oblik, ki padajo na zemeljsko površino z
različno močjo. Toča pada iz nevihtnih oblakov, ki segajo v območje tropopavze, in jih
imenujemo kumulonibusi. V hladni polovici leta pa namesto dežja pada snega. Nastane iz
ledenih kristalov, ko je zrak zasičen z vodno paro in ima temperaturo pod 0 °C. Posebna
oblika padavin je sodra. To so bele neprozorne kroglice s premerom 2 do 5 mm (Pučnik,
1980).
Padavine, ki padejo na zemeljsko površje bodisi v tekočem ali trdnem agregatnem stanju,
merimo z določenim instrumentarijem in sicer z dežemerom, ombrografom, snegomerom.
Merimo višino plasti v mm, ki je padla v določenem časovnem obdobju na površino (Pučnik
1980).
5.1 PADAVINE V LOŠKEM POTOKU
Za Loški Potok je značilna nadpovprečna namočenost, ki je posledica lege v bližini
ciklogenetskih območij nad Atlantikom in Sredozemljem, prevladujoče zahodne zračne
cirkulacije in visokega reliefa. Zrak, ki piha iznad Sredozemskega in preko Jadranskega
morja, se silno navlaži z vodnimi hlapi in na kopno prinaša padavine (Melik, 1959).
Zaradi lega v zmerno toplem pasu so padavine razporejene razmeroma enakomerno skozi širi
letne čase. Vendar pa se razlikujejo načini, kako padavine nastanejo. Nastanek poletnih
padavin se namreč razlikuje od tistih, ki se pojavljajo v jeseni, spomladi in pozimi. Poleti
dobimo padavine večinoma v obliki ploh in neviht. Običajno pade v kratkem času toliko dežja
kot jeseni ves dan. Jeseni in spomladi so padavine večinoma v obliki dolgotrajnega deževja.
Zato med ljudmi velja občutek, da sta jesen in pomlad, zlasti zgodnja pomlad, najbolj deževna
(Senegačnik, 2012).
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V Loškem Potoku padavine že od začetka prejšnjega stoletja merita dve padavinski postaji.
Ena se nahaja na Hribu, druga na Travi. Padavinska postaja Hrib-Loški Potok se nahaja na
827 metrih nadmorske višine in na njej se opravljajo meritve že vse od septembra 1913.
Opazovalka vsako jutro meri višino padavin in višino snežne odeje in novozapadlega snega.
Čez dan pa opazuje tudi ostale atmosferske pojave kot so megla, rosa, slana in podobno.
Danes prostovoljno delo meteorološke opazovalke opravlja gospa Marija Rojc, ki vse meritve
in opažanja zapiše v poročilo, ki ga na koncu vsakega meseca pošlje na Agencijo Republike
Slovenije za okolje (Nadbath, 2010).
Druga padavinska postaja je na Travi na 744 m, kjer meritve potekaj že od leta 1897. Tam
vsakodnevne meritve in opazovanje atmosferskih pojavov že dolga leta opravlja gospod
Rudolf Malnar (Arhiv meteoroloških podatkov, 2018).
Po podatkih, ki so jih zabeležili opazovalci postaje na Hribu, povprečno pade 1533 mm
padavin letno. Večinoma pa se letna količina padavine giblje med 1400 in 1600 mm. Od tega
jih največ pade v jesenskih mesecih, najmanj pa pozimi. Najbolj sušna sta januar in februar, ki
imata povprečno okrog 90 mm padavin. Mesec z običajno največjo količino padavin je
november, ki prejme okrog 170 mm padavin, vendar mu v zadnjih letih močno konkurira
september, ki povprečno prejme okrog 165 mm padavin. V vseh letih merjenja je najmanj
padavin padlo leta 1946 in sicer 968 mm, leta 1937 je pa bilo rekordno po količini, saj je
padlo 2224 mm (Nadbath, 2010).
Po podatkih meteorološke postaje na Travi znaša letna količina padavin 1659 mm. Večinoma
se letne padavine gibljejo od 1600 mm do 2000 mm. Tako lahko opazimo, da se količina
padavin od SZ proti JV povečuje. Tudi tukaj je primarni padavinski višek jeseni, sekundarni
pa maja ali junija (Arhiv meteoroloških podatkov, 2018).

Slika 7: Količina padavin na padavinskih
postajah Hrib in Trava med leti 2007-2017
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Vir podatkov: Arhiv meteoroloških podatkov, 2018
Da je bilo tod vedno veliko padavin, ugotovimo tudi z raznimi zapisi iz kronik. »Sredi maja je
začelo deževati. Ves teden je lilo, a nebo je še vedno sivo. Neka mrzla vlaga se vleče od polj,
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ki so vsa pod vodo. Če voda hitro ne odteče, bo vse pognilo. Žalostno in pusto je gledati preko
zalitih njiv. Ves kraj je pust in umazan. Neprijeten veter piha od lazov doli, po katerih se
plazijo megle« (Debeljak, 1972, str. 84 ).
Ker se Loški Potok nahaja na relativno visoki nadmorski višini, kraji v občini prejmejo veliko
snega, ki se zaradi ostrih temperatur dolgo obdrži. Povprečno sneg obleži 94 dni v letu. Prvi
sneg lahko zapade že oktobra, obleži pa lahko vse do aprila. Snežna odeja lahko traja tudi do
5 mesecev, vendar se sneg večinoma obdrži 3 mesece. Snežna odeja se nekoliko dlje časa
obdrži na Travi.
Slika 8: Število dni s snežno odejo na
padavinskih postajah Hrib in Trava med leti
2007-2017
in Travi

Vir podatkov: Arhiv meteoroloških podatkov, 2018
Običajno pade pol metra snega, v izrednih razmera pa lahko zapade tudi do 1,5 metra.
Najvišja snežna odeja na padavinski postaji Hrib-Loški Potok je bila izmerjena 15. februarja
leta 1952, ko je znašala 1,67 m. Večjo višino snežne odeje večinoma namerijo na padavinski
postaji Trava. So pa tudi izjeme, ko več snega zapade na Hribu (Nadbath, 2010).
»Dolga je zima tukaj. Sivi oblaki se razvijajo po nebu, nizko, da jih trgajo vrhovi dreves. Tiho
se siplje sneg, kaka veja poči, kaka ptica vzleti, a drugače mir in samota. V noči zatuli kaka
zver ali sneg uduši hitro vsak glas. Vse dolge dni siplje, siplje, komaj vidijo ljudje drug
drugega« (Debeljak, 1972, str.79).
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Slika 9: Maksimalna višina snežne odeje izmerjena na padavinskih postajah Hrib in
Trava med leti 2007-2017
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Vir podatkov: Arhiv meteoroloških podatkov, 2018
Glede na količino in razporeditev padavin tekom leta uvrščamo Potočansko pokrajino v
submediteranski (zmerno sredozemski) padavinski režim. Zanj je značilno, da ima primarni
višek padavin jeseni (oktobra ali novembra), ko je povečana frontalna dejavnost,
sekundarnega pa konec pomladi (maja ali v začetku junija). Najmanj padavin pa prejmejo
zimski meseci (januar, februar in začetek marca), drugi minimum pa je v poletnih mesecih
(julija in avgusta) (Kladnik, 1998).
Slika 10: Mesečna višina padavin na merili
postaji Hrib med leti 1961-1990
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Vir podatkov: Arhiv meteoroloških podatkov, 2018
V zadnjih letih pa postaja vedno izrazitejši primarni višek septembra, ki prejme daleč največ
padavin med vsemi meseci. Prejme tudi do 300 mm padavin. Primarni minimum pa se
pojavlja julija, ki prejme okrog 50 mm padavin. Spremembe v padavinskih režimih so opazne
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na obeh padavinskih postajah v Loškem Potoku. Večina padavin, ki jih prejme Potočansko,
je orografskih (Arhiv meteoroloških podatkov, 2018).
Slika 11: Mesečna višina padavin na merili postaji Hrib med leti 1991-2017

Vir podatkov: Arhiv meteoroloških podatkov, 2018
Slika 12: Mesečna višina padavin na merilni
postaji Hrib leta 2017
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Vir podatkov: Arhiv meteoroloških podatkov, 2018
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Slika 13: Mesečna višina padavin na
merilni postaji Trava leta 2017
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Vir podatkov: Arhiv meteoroloških podatkov, 2018
5.2 MNENJE PREBIVALCEV O PADAVINAH V LOŠKEM POTOKU
»Tukaj kar zmeraj pada,« trdi gospod Bambič. »Ni važno če je zima, pomlad, poletje ali
jesen, skozi so padavine. In vedno jih je veliko. Brez dežnika je tukaj res težko,« še v smehu
doda.
To, da je padavin v občini veliko, se strinjajo vsi. So pa različnega mnenja, kje in kdaj jih je
največ. Gospod Kalič je povedal, da so padavine zelo spremenljive. »Danes pada v Lazcu,
jutri 1 km stran, v sredo v Travi, potem na Hribu, za vikend v Retjah. Vedno nekje dežuje.«
Zato po njegovem mnenju ni velikih razlik po količini padavin med kraji v Loškem Potoku,
prav tako tudi med letnimi časi ni velikih razlik. Čeprav doda, da so jeseni vseeno malo bolj
namočene, poletja pa nekoliko bolj suha.
Tudi gospod Malnar se strinja, da je padavin v Loškem Potoku več kot v okoliških krajih in
veliko več kot v nekaterih drugih krajih v Sloveniji. Tako kot gospa Anzeljc tudi on pravi, da
je največ padavin v Travi. Poudarja pa, da so med leti velike razlike. Katero leto pade izjemno
veliko padavin tudi okrog 2500 mm na leto, spet druga leta pa 1000 mm manj. A hitro doda,
da je to še vseeno veliko več kot drugje. Kljub večji količini padavin pa slednje ne povzročajo
večjih težav, saj hitro odtečejo oziroma poniknejo v podzemlje. »Podobno kot ljudje, je tudi
narava navajena, da je tu več padavin,« pove gospod Malnar.
Gospa Anzeljc meni, da je največ padavin v Travi, ker je najbližje morju. Podobno se strinja
tudi gospa Klepec iz Podpreske, ki še doda, da je v Podpreski več padavin kot na Hribu in v
Retjah. Največ dežja pa zagotovo pade jeseni.
Ostali so mnenja, da pade razmeroma enaka količina padavin v vseh krajih v občini.
»Snega je tu kar dosti, ja. Vsako zimo ga nekaj nameče, sam ga je zadnja leta precej malo v
primerjavi s preteklimi leti. Tu so bile vedno oring zime,« pove gospod Bambič. »Snega je
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bilo skoraj vsako zimo okrog en meter, včasih še več, sedaj pa ga je vedno manj.« Podobno je
povedal tudi gospod Malnar, ki pravi, da so zime še vedno precej hude z veliko snega, a ne
več tako kot nekoč, ko je čez noč zapadlo toliko snega, da nisi mogel stopiti skozi vrata ven iz
hiše. Snega je bilo vedno veliko v vseh naseljih v občini, največ ga je zapadlo v Travi, najdlje
se je obdržal v Retjah, je povedal gospod Rojec. Gospod Turk se je strinjal, da je največ snega
zapadlo v Travi, najdlje pa se je po njegovem mnenju zadržal v Podpreski, kamor včasih
pozimi tudi po več dni ne posije sonce.
Gospa Klepec je povedala, da je bilo v Podpreski največ snega pred petimi leti. Takrat ga je
bilo 1,5 m. Podobno je povedala tudi gospa Kalič. Tudi v Lazcu je bilo pet let nazaj čez 1m in
pol snega. Gospod Kalič pa se s tem ni strinjal ampak je trdil, da je najvišja snežna odeja bila
okrog leta 2000 in sicer 1, 6 m. Gospa Anzeljc pa se spominja, da je bila najhujša zima in
največja količina snega leta 1985. Takrat je snežna odeja segla skoraj do balkona v drugem
nadstropju. Zaradi velike količine snega so bile ceste nekaj dni povsem neprevozne in
življenje je za dva dni povsem zastalo. Sneg pa je kar padal in padal, se spominja.
Ljudje so večji količini zapadlega snega prilagodili tudi gradnje hiš. Tako lahko skoraj na
vsaki hiši opazimo značilne strme strehe iz deščic.
5.3 ŽLED V LOŠKEM POTOKU
Zaradi mešanja vplivov kopnega s tistimi bolj blagimi morskimi vplivi je v Loškem Potoku
žled pogost. Žled je vremenski pojav, ki nastane, ko se v hladni polovici leta dež pri prehodu
skozi spodnje plasti zraka, ki so zaradi toplotnega obrata hladnejše, ohladi pod ledišče, vendar
ne zmrzne. Šele takrat, ko se dotakne hladne podlage kot je drevje in drugi predmeti, nanjo
primrzne. Postopoma lahko nastane zelo težek leden oklep, ki poškoduje drevje, rastline in
predmete na katere je primrznila podhlajena kapljica. Najpogosteje se pojavlja na nadmorski
višini med 500 in 1000 metrov (Pučnik, 1980).
Po besedah domačinov je žled v Loškem Potoku dokaj pogost pojav. Gospod Turk pojasnjuje,
da je razlog za njegov nastanek vpliv toplega zrak iznad Jadrana, ki ogreje zrak nad površjem
tako da dež ne zaledeni. V led se spremeni šele takrat, ko primrzne na drevo, napeljavo, strehe
hiš, ki so hladne.
Vsi se dobro spominjajo leta 2014, ko je žled povsem ohromil njihove kraje in povzročil
ogromno škodo, ki še danes ni povsem odpravljena. »Mi se ne damo,« so si rekli prebivalci
Loškega Potoka leta 2014, ko jih je po poplavah konec januarja, v začetku februarja prizadel
močan žled. Takrat je plast ledu dosegla debelino več centimetrov, kar je bila prevelika
obremenitev za marsikatero drevo in električni daljnovod. Daljnovod med Sodražico in
Loškim Potokom je bil poškodovan na več mestih, kar je povsem prekinilo električno
povezavo. Veliko ljudi je bilo več dni brez elektrike, ni bilo vode, telefonskega signala. 40
prebivalcev je bilo nekaj dni povsem odrezanih od civilizacije. Ustavila so se še tista redka
podjetja, ki jih imajo v občini. Vendar po besedah prebivalcev so ljudje v teh odročnih krajih
navajeni, da morajo sami poskrbeti zase in sovaščane. Tako so si pomagali z začasnimi
agregati (Žled v Loškem Potoku, 2018).
»Centralna ni delala, a imeli smo štedilnik na drva, tako da smo bili na toplem, svetili smo si
s svečami, poslušali smo radio na baterije, bili smo brez vode. Ampak smo preživeli, kaj smo
hoteli drugega«, se spominja gospa Anzeljc.
Mlajši ne pomnijo takšnega žleda kot jih je zajel v prvih dneh februarja 2014. Starejši pa
znajo povedati, da je podoben ledeni oklep bil v teh koncih tudi leta 1985. Tudi sicer je žled v
pokrajini dokaj pogost pojav, vendar ne v takšnih ekstremih in z manjšo povzročeno škodo.
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Slika 15: Žled v Loškem
Potoku 2014

Slika 14: Žled v Loškem
Potoku 2014

Vir: Štegar, 2014

Vir: Štegar, 2014

6. OBLAKI IN MEGLA
Včasih ob pogledu na nebo težko ločimo med oblaki ali meglo, zlasti v zimskem času se nam
vse zdi podobno. Oblaki so namreč po svoji naravni sestavi dokaj podobni megli. Razlika je v
tem, da oblaki nastajajo v višjih plasteh ozračja in da je sestava kapljic ali kristalov navadno
nekoliko drugačna. Kapljice, ki sestavljajo meglo, so namreč mnogo manjše kot tiste v
oblakih. Tako megla kot oblaki pa nastanejo kot posledica kondenzacije vodne pare. Z rastjo
in večanjem vodnih kapljic in ledenih kristalov se ti izločijo iz oblakov v obliki dežja, snega,
toče, babjega pšena (Pučnik, 1980).
Oblaki se med seboj razlikujejo tako po obliki, višini in tudi po nastanku. Po zunanji obliki
ločimo kopaste (kumulusi, kumuluskongestusi, kumulonimbusi…), slojevite (stratusi,
nimbostratusi…) in perjaste (cirusi, cirostratusi). Po višini jih delimo na visoke, srednje in
nizke, po nastanku pa v advektivne, konvektivne in turbolentne. Po mednarodni klasifikaciji
obstaja 10 rodov oblakov. Ti se dele na vrste in podvrste glede na njihove značilnosti. Kot
sem omenila, se oblaki med seboj razlikujejo tudi glede na nastanek. Nekateri nastanejo v
stabilnem, drugi v nestabilnem ozračju. Tako nam oblaki že po nastanku naznanjajo kakšno
vreme nas čaka. Na primer, nizki slojasti oblaki, ki navadno nastajajo v stabilnem ozračju,
nam prinašajo lepo vreme. Podobno tudi stratusi, kumulusi in stratokumulusi. Oblaki, ki nam
napovedujejo slabo vreme, pa nastajajo, ko je ozračje v vsej troposferi neustaljeno (Pučnik,
1980).
Megla je tista oblika kondenzacije vodne pare v zraku, pri kateri se vidljivost zmanjša pod 1
km v vodoravni smeri. Po njenem nastanku delimo meglo v dve skupini in sicer radiacijsko
meglo in advekcijsko meglo. Radiacijska megla nastane v konkavnih oblikah reliefa ob jasnih
nočeh, ko se tla in od njih zrak močneje ohlajata. Hladen zrak, ki je gostejši in težji od
toplega, se začne stekati v najnižje predele kotlin in nižin. Ko se zrak ohladi pod rosišče,
nastane megla. Advekcijska megla pa nastane ob dotoku toplega in vlažnega zraka nad hladno
podlago (lahko tudi obratno), ko se zrak ohladi pod temperaturo rosišča (Ogrin, 2004).
6.1 OBLAČNOST IN MEGLA V LOŠKEM POTOKU
Oblačnost v Loškem Potoku je razmeroma pogosta, zlasti v zimski mesecih. Najmanj oblakov
na nebu je julija in avgusta. Po besedah opazovalca na Travi je oblačnih dni na Travi
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razmeroma malo, večino oblakov prinesejo s seboj jugozahodni vetrovi, ki pihajo iznad
Jadranskega morja. Več oblačnih dni je po njegovih besedah okrog Tabora in v Podpreski,
kjer je slabša prevetrenost. Točnega števila oblačnih dni v Loškem Potoku ne vemo, saj na
nobeni padavinski postaji v občini tega ne beležijo.
Megla je v Loškem potoku najpogostejša v poznih jesenskih in zimskih mesecih. Najmanj pa
je je poleti, ko so jutranje radiacijske meglice po kotanjah tudi kratkotrajnejše. Kot lahko
opazimo v preglednici 1, je veliko več meglenih dni na Hribu, saj do višine opazovalne
postaje pogosteje seže inverzijska megla, ki se razvije v uvalah Retje in Travnik. Razlike med
Travo in Hribom so velike. Na Travi je megla redka in število dni z meglo je precej manjše od
Hriba. V povprečju je na Travi 13 meglenih dni na leto, na Hribu pa 64. Kot lahko razberemo
iz preglednice 1 se število dni z meglo med leti spreminja. Največ meglenih dni imata zaradi
konkavnega tipa reliefa s pogostimi inverzijami in slabe prevetrenosti Retijska uvala in
Podpreska ter Lazec (Arhiv meteoroloških podatkov, 2018).
Preglednica 1: Število dni z meglo v Loškem Potoku
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Vir podatkov: Arhiv meteoroloških podatkov, 2018
6.2 MNENJE PREBIVALCEV O MEGLI IN OBLAČNOSTI V LOŠKEM
POTOKU
Večina prebivalce mi je povedala, da se na oblake ne spozna, so pa zelo pogosto na nebu.
Oblačnost je kar pogosta. Redko kdaj na nebu ni oblaka. Je pa veliko manj oblakov poleti kot
pozimi in spomladi. So pa v poletnih mesecih temnejši in večji, pravijo domačini. Po besedah
gospoda Malnarja imajo na Travi veliko manj oblačnih dni kot na Hribu, prebivalci Retij pa
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pravijo, da je najbolj oblačno nad njihovim krajem. Po mnenju gospoda Travna je največ
oblakov okrog Tabora.
Megla se najpogosteje pojavi pozimi ali pa v začetku pomladi. Gospod Rojec doda, da je
pogosta tudi v poznih jesenskih dneh. Po mnenju prebivalcev v Retjah je tam megla
najpogostejša in se včasih obdrži tudi po cel teden. »Včasih je tako gosta, da ne vidim niti k
sosedu, ki je 2 metra stran od mene,« pove gospa Anzeljc. Gospod Traven pove, da je megla
tako v Retjah kot v Travniku pogosta in po več dni obdaja Tabor, ki je obsijan s soncem. To
se največkrat zgodi pozimi ali pa marca. Gospod in gospa Kalič pravita, da je tudi v Lazcu
zlasti v zimskih mesecih megla pogost pojav in tudi tukaj včasih več dni ne vidiš nič okrog.
Gospod Turk pa je dodal, da megle niso več tako pogoste kot so bile nekoč, saj jih vedno
pogostejši veter razpiha. Podobno je povedal tudi gospod Malnar ter dodal, da je v Travi
meglenih dni malo.
Megla poleg slabe vidljivosti in nižjih temperatur zlasti v Retjah vpliva tudi na onesnaženost
zraka. Ker je megla najpogostejša ravno v mesecih, ko je kurilna sezona na vrhuncu, se v
ozračju poveča količina plinov in trdih delcev, ki nastanejo pri izgorevanju lesa. Plini se
ujamejo v meglo in onesnažijo zrak.

7. NEVIHTE
Nevihta je eden izmed najveličastnejših dogodkov v naravi (Natek, 1998). Nevihta je
intenziven vremenski pojav z močnejšimi padavinami, bliskanjem in udari strel. Osnova za
nastanek neviht je velika vlažnost zraka in velika labilnost ozračja, kar pomeni, da je v višinah
zelo hladno, pri tleh pa sorazmerno toplo in vlažno. Takrat se topel in vlažen zrak lahko
dvigne vse do vrha troposfere in povzročijo nastanek orjaških komulonimbusov. Oblačni
delci v močnih, vrtinčastih tokovih trkajo drug ob drugega in se naelektrijo. Električni naboji
se v oblaku razdelijo, vrhnji del je pozitivno nabit, spodnji pa negativno. Ko je električna
napetost med spodnjim delom oblaka in tlemi dovolj velika, si vodilna strela poišče pot
navzdol in tako utre pot glavni streli. Električni tok v streli tako segreje zrak, da ta zažari v
blisku. S tem se razgreti zrak hipoma razširi in to slišimo kot grom (Pučnik, 1980). Nevihte
nastajajo najpogosteje na hladnih frontah in praktično vse nočne nevihte spadajo k njim. Tako
je večerno bliskanje na zahodu navadno znak bližajoče se fronte, nočno grmenje pa dokaz, da
je fronta nad nami. Poleti pa so zlasti pogoste toplotne nevihte, ki nastajajo v popoldanskih
urah, ko so tla najbolj ogreta in se zrak dviga od tal (Borko, 1965).
Slovenija zaradi svoje geografske lege, reliefnih značilnosti in podnebnih razmer spada med
najbolj nevihtna območja v Evropi. Na območju jugozahodnega, osrednjega in severnega dela
države ter na Štajerskem in v Pomurju nastane na leto tudi več kot 40 neviht. Pojavljajo se
predvsem v topli polovici leta (Senegačnik, 2012).
Za nastanek neviht morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji, ki jih meteorološki modeli lahko
dokaj dobro napovejo. Vendar pa ni možno niti za nekaj ur vnaprej, kaj šele za dan ali dva, z
gotovostjo napovedati lokacije nevihte in njene intenzitete. Nevihtni oblak se lahko razvije v
manj kot eni uri in šele ko nastane, ga lahko z radarji in sateliti spremljajo in z določenimi
»Nowcasting metodami« tudi predvidijo njegovo gibanje za uro ali največ dve uri vnaprej
(ARSO, 2018).
7.1 TOČA
Zrna toče so okrogli, jajčasti in hruškasti kosi ledu, ki padajo zlasti med močno nevihto.
Premer zrn toče je med 5 in 50 mm do 90 mm. So ali popolnoma prozorna ali pa sestavljena
iz prosojnih, motnih, snegu podobnih plasti, ki so debele do 1 mm. Pada iz nevihtnih oblakov
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kumulonimbusov, v katerih je močan vzgornik, pa tudi močni spuščajoči se zračni tokovi.
Oblaki so sestavljeni so iz vodnih kapljic v spodnjem delu ter iz ledenih kristalov v zgornjem.
Kumulonimbusi se pogosto razvijejo v vročih poletnih dneh, zlasti v poznih popoldanskih
urah. Na ledena zrna se v obliki lupinastih plasti primrzujejo podhlajene vodne kapljice in jih
tako debelijo. Ko so zrna dovolj težka, da premagajo silo vzgornjika, začnejo padati proti tlom
(Pučnik, 1980).
Možnost nastanka toče je krajevno in časovno težko napovedati. Načeloma je toča možna ob
vsaki nevihti, verjetnost za njen pojav pa raste s pregretostjo ozračja, spreminjanjem smeri
vetra z višino in z razpoložljivo zalogo vodne pare v ozračju (Senegačnik, 2012).
7.2 NEVIHTE IN TOČA V LOŠKEM POTOKU
Prebivalci v Loškem Potok imajo srečo, saj se nevihte pojavljajo razmeroma redko, tudi kadar
so, jim te ne povzročajo večji težav. Pogosti so zgolj nalivi, voda pa zaradi prepustne
kamninske podlage in strmega reliefa hitro odteče. Udari strel so zelo redki. Povprečno število
dni z nevihto je okrog 20 na leto. Vendar so glede na leta velike razlike. Če smo lahko rekli,
da prejme Trava več padavin, da ima Hrib več oblačnih in meglenih dni, za nevihte tega ne
moremo. Nekatera leta je več nevihtnih dni na Hribu, spet drugič na Travi (ARSO, 2018).
Preglednica 2: Število dni z nevihto v Loškem Potoku

ŠTEVILO DNI Z NEVIHTO
LETO

HRIB

TRAVA

2007

27

24

2008

29

31

2009

16

20

2010

26

18

2011

22

19

2012

27

15

2013

20

27

2014

20

21

2015

12

12

2016

20

23

2017

13

15

POVPREČJE
2007-2017

21

20

Vir podatkov: Arhiv meteoroloških podatkov, 2018
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Toča je v Loškem Potoku sorazmerno redek pojav in ne povzroča takšne škode kot v drugih
delih Slovenije. V občini namreč ni vinogradov, ni velikih njivskih kompleksov, zelo malo je
sadnega drevja, zato toča ne povzroča večjih preglavic domačinom. V zadnjem desetletju je
padala toča v Loškem Potoku manj kot desetkrat. Po podatkih, ki jih hrani oskrbnik
padavinske postaje na Travi, so vedno padala majhna zrna. Po navadi je padala med dežjem in
se takoj ob stiku s tlemi stopila. Podobno kot za nevihte tudi za točo ne moremo locirati
območja, kjer ta pada pogosteje (Arhiv meteoroloških podatkov, 2018).
Preglednica 3: Število dni s točo

ŠTEVILO DNI S TOČO
LETO

HRIB

TRAVA

2007

0

3

2008

0

0

2009

0

1

2010

0

0

2011

2

1

2012

1

0

2013

2

0

2014

2

2

2015

0

0

2016

1

0

2017

0

0

POVPREČJE 0,7
2007-2017

0,6

Vir podatkov: Arhiv meteoroloških podatkov, 2018

7.3 MNENJE PREBIVALCEV O NEVIHTAH IN TOČI V LOŠKEM POTOKU
»Nevihte so redke, toča se redkejša«, je povedala gospa Anzeljc in vsi intervjuvanci so se s
tem strinjali. Domačini se večinoma ne spomnijo, kdaj je bila nazadnje v kraju toča, ker je res
redek pojav. Tudi kadar pada, ne povzroči večje škode.
Nevihtnih dni je zelo malo, grmi redko, udarov strele se ne spomnijo. Večkrat so močnejši
nalivi, zlasti poleti ampak tudi ti prebivalcem ne povzročijo večjih težav.
Gospod Malnar pravi, da mi žal ne more pokazat nobene slike s točo veliko kot jajce ali oreh,
saj takšna v vseh njegovih 90 letih tu ni padala. Če pada, oziroma ko pada, je zelo redka in če
ne opazuješ dobro, je sploh ne vidiš.
Zakaj so nevihte in toča v teh krajih redek pojav, pa gospod Bambič razlaga takole: »V
Loškem Potoku smo dobri ljudje in nas Bog zato ne kaznuje.«
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8. VETER
Zemeljsko ozračje ne miruje, ampak se neprenehoma giblje, kar povzroča stalno izmenjevanje
zračnih mas med različnimi področji našega ozračja. To gibanje povzročajo vetrovi. Gibanje
zraka v ozračju nastane zaradi neenakomerne razporeditve zračnega pritiska. Kakor voda teče
z višjih predelov proti nižjim, tako se giblje tudi zrak, in sicer iz območij visokega zračnega
tlaka v področje nizkega zračnega tlaka (Pučnik, 1980).
Vetru določamo hitrost, jakost in smer iz katere piha. Hitrost vetra v bistvu pomeni pot, ki jo
veter prepotuje v metrih v eni sekundi. Jakost vetra pomeni učinek, katerega povzroča veter
na določenih predmetih. Smer vetra pa označujemo glede na smer iz katere veter piha. Za
določanje vsega tega uporabljamo vetrnico, anemometer in anemograf (Pučnik, 1980).
8.1 VETER V LOŠKEM POTOKU
Za Loški Potok je značilna slaba prevetrenost, zlasti uval in kotanj. Če pihajo vetrovi, so v
glavnem povezani s prehodom ciklonov in ciklogenezo v severnem Sredozemlju. Pred
prihodom ciklonov po navadi pihajo jugozahodni vetrovi, ob nastanku genovskega ciklona
pihajo močni jugovzhodni vetrovi, za odhajajočimi cikloni pa po navadi pihajo severni in
severovzhodni vetrovi, ki so razmeroma hladni in suhi (Senegačnik, 2012). Po podatkih
vremenske postaje Hrib-Loški Potok prevladujejo severozahodni in jugovzhodni vetrovi, ki
povprečno dosežejo hitrost 3,8 km/h. Najvišja izmerjena hitrost je bila decembra 2017 in je
znašala 51,5 km/h. Povprečni sunek vetra je 6,4 km/h, najvišji izmerjen je bil decembra 2017
in je znašal 93,3 km/h. 26,3 % leta pa je v Loškem Potoku brez vetra. Po dveh letih, odkar
postaja deluje in meri smer, hitrost in sunke vetra, so zabeležene vedno večje hitrosti in sunki
vetra (Vremenska postaja, 2018).
Slika 16: Pogostost vetra (v %) v Loškem
Potoku leta 2017

Vir podatkov: Vremenska postaja Hrib-Loški Potok, 2018
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8.2 NAJ SE VRTI
»Naj se vrti« je slogan, ki so ga domačini uporabili za promoviranje postavitve vetrne
elektrarne. Na občini so januarja 2017 dali izdelati študijo za izkoriščanje vetrnega potenciala
v Loškem Potoku. V načrtu imajo, da bodo postavili 9 vetrnic na grebenu Travljanske gore, ki
se na 1000 metrih nadmorske višine razprostira med Podpresko v smeri Trave. Prostor za
vetrno polje je »določila« narava, saj je na tem območju listavce leta 2014 polomil žled,
smreko pa je uničil lubadar. Razlog za postavitev vetrne elektrarne je težaven položaj občine.
Upadanje števila prebivalcev vpliva na manjši proračunu in povečevanje obratovalnih
stroškov komunalne infrastrukture na občana ter stroškov za socialne zadeve. Za obratovanje
nove čistilne naprave, ki jo potrebujejo, bi namreč zaradi razgibanega terena porabili veliko
električne energije in stroški na položnicah bi bili previsoki. Že sedaj pa za kubik načrpane
vode v občini porabijo trikrat več elektrike kot sosednje občine. V ta namen so ustanovili
socialno zadrugo preko katere bodo vzeli kredit za projekt, ki bi naj stal okrog 15 milijonov
evrov. Predlagan tip vetrnic naj bi izkoriščal vetrove manjših hitrosti in bi proizvedle za 2,5
milijona evrov elektrike na leto, kar je dvakratnik občinskega proračuna. Tako bi jo lahko
prodajali še v Kočevje in Ribnico. Medtem ko so domačini večinoma za gradnjo vetrne polja,
pa so lastniki vikendov na tem območju odločno proti (Vetrna elektrarna Loški Potok, 2018).
8.3 MNENJE PREBIVALCEV O VETRU V LOŠKEM POTOKU
»Pri nas skozi piha« pravi gospa Palčič. »…in vedno pogosteje,« doda gospod Traven, »…in
vedno močneje,« po besedah gospoda Rojca.
Zaradi posledic, ki jih je za sabo pustil žled leta 2014, je veliko dreves v Loškem Potoku še
vedno povsem uničenih. Smreko pa je močno uničil lubadar. Tako da je zaradi teh dejavnikov
veliko manj dreves in sklenjena gozdu kot ga je bilo pred 4 leti. Posledica tega je vedno
pogostejši in vedno močnejši veter pojasnjuje gospod Kalič.
Vsi sogovorniki so povedali, da je veter v Loškem Potoku vedno pogostejši in da vedno
močneje piha. Gospa Klepec je dejala, da je v preteklosti veter v Podpreski zelo redko kdaj
pihal, zdaj piha zelo pogosto in je vedno močnejši. S tem, da je bila Podpreska še desetletje
nazaj slabo prevetrena, se strinja tudi gospod Turk. Takrat je slaba prevetrenost omogočala
daljši obstanek hladnega zraka na dnu kotanj in s tem tudi nižje temperature in daljši obstoj
snežne odeje.
Tudi gospa Anzeljc pravi, da je v Retjah vedno več vetrovni dni. Po njenem mnenju je najbolj
vetrovno okrog Tabora.
Gospod Bambič je povedal, da je bil veter december 2017 tako močan, da je še dodatno
poškodoval in uničil drevesa. Ponekod so celi sestoji dreves zaradi močnega vetra nagnjeni.
Veter vedno večjo moč dobiva tudi v Travi, kje prav tako povzroča še dodatno škodo na
drevesih, pojasni gospod Malnar. »Počasi bodo začela drevesa rasti vodoravno, namesto
navpično.«

9. PODNEBNE SPREMEMBE
Glavni krivec za podnebne spremembe naj bi bil človek. V drugi polovici 20. stoletja je
človeštvo doživelo največjo svetovno gospodarsko rast v vsej zgodovini. Posledice tega je vse
večje izrabljanje fosilnih goriv, vse več je bilo velikih tovarn, ki s svojimi emisijami
onesnažujejo in uničujejo atmosfero, velik problem pa je bil tudi velika rast prometa. V
ozračju se namreč močno povečuje delež toplogrednih plinov, zlasti ogljikovega dioksida,
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zaradi katerih naj bi postopoma naraščala temperatura na Zemlji, spremenil naj bi se
padavinski režim in podobno (Podnebne spremembe, 2018).
Slovenske raziskave kažejo, da se bo temperatura zraka do leta 2030 v Sloveniji povečala za
0,5 °C do 2,5 °C, do leta 2060 pa za 1 °C do 3,5 °C. Manj zanesljive so napovedi spremembe
letne količine padavin. Količina padavin poleti se bo najverjetneje zmanjšala za do 20 %.
Povečalo se bo število neviht in vremenskih ujm (Kajfež Bogataj, 2018).
Vzporedno se bo dvigala gladina morja, tanjšal se bo ozonski plašč v stratosferi in posledično
naraščala jakost UV sevanja in spreminjala se bo tudi kakovost zraka. Podnebne spremembe
bodo spremenile razvoj in širjenje prenašalcev bolezni, na primer komarjev, klopov in
podgan. Podnebne spremembe bodo že samo z ekstremnim vremenom neposredno ogrožale
tudi možnost pridobivanja sredstev za preživljanje, zadostno količino kakovostne hrane, naša
prebivališča in dostop do drugih materialnih dobrin. Mednarodne ocene predvidevajo večje
migracijske tokove, ki jih bodo sprožile podnebne spremembe. Ti lahko zmanjšajo nacionalno
varnost, saj bo lahko zaradi beguncev prihajalo tudi do političnih napetosti med državami,
terorizma ali celo do novih vojnih žarišč (Kajfež Bogataj, 2018).
9.1 MNENJE PREBIVALCE O PODNEBNIH SPREMEMBAH V LOŠKEM
POTOKU
Prebivalci Loškega Potoka v globalno segrevanje in v teorije, kaj nas čaka v prihodnosti, ne
verjamejo. Vsi pa priznavajo, da se današnje vreme močno razlikuje od tistega izpred 50, 60
let, od vremena v času njihove mladosti.
»Vreme takrat je bilo bolj normalno,« pove gospa Klepec. »Takrat ni bilo takšnih razlik.
Zima je bila zima, poletje pa poletje.«
Tudi gospod in gospa Kalič se spominjata, da so bile zime tod nekoč veliko hujše kot so
danes. »Snega je bilo veliko več in čez zimo je pogosto snežilo. Takrat so bile temperature
nižje, zato se je sneg obdržal tudi po šest mesecev,« pripoveduje gospod Kalič. Takrat so
namerili tudi do -34 °C v Lazcu. Gospa Kalič pa doda, da pozimi takrat ni deževalo, tako kot
zdaj, ampak je vedno snežilo.
Gospod Bambič je zaradi obilice snega večkrat manjkal v službi, saj so rabili nekaj dni, da so
počistili sneg iz cest. Prav tako pove, da bi v bundi, ki jo nosi sedaj, takrat zmrznil v petih
minutah. »Takrat si pozimi obvezno rabil dolgo spodnje perilo, debele hlače, dva ali pa tri
puloverje za ziher in zelo debelo bundo.«
Gospod Malnar pravi, da mladi danes sploh ne poznajo več zim. »To, kar je danes, sploh ni
zima. Meter in pol snega, od novembra do konca marca, temperature pod -20 °C, dnevi
skoraj brez sonca. To je zima. Čeprav je bilo več snega in nižje temperature, ljudje nismo
imeli takšnih problemov. Bili smo navajeni, da za jesenjo pride zima. In nismo jamrali, ampak
smo ukrepali. Sami smo kidali sneg, nismo čakali na javno službo. Otroci smo se tudi v
takšnem vremenu znali dobro zabavati. Uf, koliko snežakov smo postavili. Mami smo vse
lonce iz kuhinje pobrali,« se v smehu spominja. Priznava pa, da so bile poletne temperature
takrat nižje, ni bilo takšne vročine, kot je sedaj. Pa tudi manj dežja je bilo jeseni, ker je hitreje
začelo snežiti.
Gospa Anzeljc opozarja, da se niso spremenile le zime, ampak tudi ostali letni časi. »Včasih je
imelo leto štiri letne čase, zdaj pa se vse kar meša. Spomladi smo otroci bosi hodili okrog,
zdaj je mrzlo, da me včasih še čez gumjeke zebe. Poletje, ali je bilo fejst suho, ali pa fejst
mokro. Zdaj je pa en čas suho, pol mokro, pol spet suho. No, jeseni so bile včasih krajše.
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Snežilo je včasih že konec oktobra in potem vse do marca. Ja, zime so bile precej snežene. In
precej bolj mrzle.«
Gospa Palčič pravi, da vseh 40 let, ki jih je preživela v Retjah, jo je vedno zeblo. »Zime so
bile vedno mrzle, vedno snežene. Tudi poletja niso bila zelo vroča. Prava Sibirija. Še vedno je
Sibirija, ker je še vedno zelo mrzlo. Globalno segrevanje sem očitno še ni prišlo.«
Tudi gospod Traven in gospod Rojec se strinjata, da je danes precej manj snega, kot ga je bilo
nekoč. Povzroča pa zapadli sneg danes več težav kot nekoč. »Mraz je pa kar še vedno
precejšen,« pravi gospod Rojec.
»V Podpreski zapade veliko manj snega kot včasih. Zaradi večje prevetrenosti se hladen zrak
ne zadrži dolgo in so s tem tudi temperature višje, snežno odejo pa prej pobere,« pove gospod
Turek. »Ko smo bili mi mladi, smo komaj čakali na sneg, mladi danes pa se nad njim samo
pritožujejo. Ne vem, kdaj sem v okolici videl kakšnega sneženega moža. Poletje pa se mi zdi
skozi isto. Ni večjih sprememb. Mogoče je malo več dežja septembra, kot ga je bilo včasih.«

10. PREGOVORI IN REKI O VREMENU
Pregovori in reki o vremenu verjetno izvirajo še iz tistih časov, ko so se ljudje na Slovenskem
pretežno ukvarjali s kmetijstvom. Takrat je bilo zanimanje za vreme ogromno, saj je vreme
povsem krojilo njihovo življenje. Ni vplivalo samo na način, kako se bodo tisti dan oblekli ali
kako bi se odpravili v mesto, ampak je bilo od vremena dobesedno odvisno njihovo življenje.
Če so ob nepravem času sejali, prepozno želi, prepozno pobrali pridelek, so lahko ostali brez
njega, kar je pomenilo lakoto. Zato so se hitro seznanili z določenim potekom vremena ter si
ga skrbno zapisovali. Na podlagi teh zapisov so se izoblikovali vremenski reki, katerih
peščico še danes poznamo. Res pa je, da vsi pregovori ne držijo, zlasti ne za vse kraje.
Pregovori so namreč nastali v določnem kraju, ljudje pa so jih s seboj ponesli v svet (Pučnik,
1980).
Gospodje v Loškem Potoku so mi takoj povedali, da pregovori in reki niso njihovo področje.
Sicer so kakšnega že slišali, ampak si tega ne zapomnijo ravno.
Gospe so po drugi strani veselo povedale, da je pregovorov in rekov o vremenu veliko. A, ko
se je bilo treba kakšnega spomniti, so nastale težave. Vendar so se nekaj rekov in pregovorov
le spomnile in ti so zbrani spodaj.
 Po jutru se dan pozna.
 Za dežjem posije sonce.
 Sonce sije, srce močneje bije.
 Prezgodaj toplota, pozneje mrzlota.
 Če se megla zjutraj vzdiguje, slabo vreme napoveduje.
 Če jeseni ni kam devati, pomladi ni kje jemati.
 Ne prodajaj kože, dokler medved v brlogu spi.
 Če Pavel nebo razjasni, letna dobra gotovo sledi. (26. januar)
 Sveti Matija led razbija, če ga pa ni, ga naredi. (24. februar)
 Če se aprila vreme smeje, se bo kisalo kasneje.
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 Če Zofija zemljo poškropi, vreme poleti nič kaj prida ni. (15. maj)
 Če na mrtvih dan dežuje, se huda zima pričakuje. (1. november)
 Kadar drevje pozno listje sleče, huda zima se priteče.
 Pozimi hudi zameti, če so deževni vsi sveti.
 Zelen božič, bela velika noč.
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11. ZAKLJUČEK
Vreme je ena izmed prvih stvari, ki jo opazimo navsezgodaj zjutraj, ko se zbudimo. Prvi
pogled skozi spalnično okno in že razmišljamo o vremenu. Bodisi smo zadovoljni, ker zunaj
sije sonce ali smo takoj slabše razpoloženi, ker zunaj »lije kot iz škafa«. Verjetno ni kave, ki
bi minila brez pogovora o vremenu. Zdi se, da je pogovor o vremenu ena izmed ljubših stvari
Slovencev. Zato sem bila prepričana, da s pridobivanjem informacij o vremenu ne bom imela
težav. Ljudje v Loškem Potoku so se mi zdeli zelo zgovorni in prijazni, zato sem pričakovala,
da mi bodo tudi o vremenu in podnebnih značilnosti znali veliko povedati. Ampak ni bilo
tako. Zlasti mladi so me že na začetku opozorili, da mi ne bodo znali veliko povedati o
vremenu v svojem kraju. Dijaki in študentje namreč večino časa preživijo v Ljubjani, zato o
vremenskih in podnebnih značilnostih v Loškem Potoku res ne vedo veliko. Vendar so bili
tudi starejši prebivalci zelo redkobesdni, zlasti pri razlaganju. Njihovi odgovori so bili zelo
kratki, večinoma omejeni na besede lepo, slabo, malo, in veliko. Z izjemo, ko so besede
nanesle na žled, poplave in na razmere v njihovi mladosti.
Cilj moje zaključne seminarske naloge je bil, da bi izvedela čimveč o vremenu v Loškem
Potoku ter kako si posamezne podnebne in atmosferske procese razlagajo prebivalci. Nad
dobljenimi rezultati sem bila rahlo razočarana. Podnebje v Loškem Potoku je nekoliko
ostrejše. Nižje temperature niso zgolj posledice višjih nadmorskih višin, temveč tudi zaprtosti
in ozkih podolij, v katera se useda hladen zrak. To so domačini brez večjih težav tudi
povedali.
Večje razlike so bile pri odgovorih na padavine. Dejstvo, da so vsi kraji enako namočeni, ne
drži. Južni predeli vedno prejmejo več padavin kot kraji, ki se nahajajo na severu občine. Je
pa res, da vsi kraji prejmejo več padavin kot je povprečje v Sloveniji. Padavine večinoma
prinašajo južni in jugozahodni vetrovi, ki pihajo iznad Sredozemskega in Jadranskega morja,
nad katerim se navlažijo in na kopno prinašajo padavine.
Pogovori o megli, oblakih, zlasti pa o nevihtah in toči, so bili zelo kratki. Megla je sicer
pogost pojav v Retjah, medtem ko so nevihte in toča zelo redke. So se pa prebivalci
razgovorili o vetru. Priznam, da sem pri tem poglavju dobila največ koristnih informacij od
prebivalcev. Jaz sem bila namreč prepričana, da je Loški Potok slabo prevetren in da veter
redko piha. Vendar so mi prebivalci razložili, da je veter tukaj pogost in vedno močnejši.
Vzrok za to je po njihovem mnenju velika količina podrtih in polomljenih dreves, kar je
posledica žleda iz leta 2014.
Najbolj pa so se vsi razgovorili o tem, kakšno je bilo vreme v njihovi mladosti. Vsi so z
velikim navdušenjem pripovedovali, kako so delali snežene može, koliko snega je bilo in
kako je bilo mrzlo. O tem, kaj nas čaka v prihodnost, pa pravijo, naj se pustimo presenetiti.
»Življenje je prekratko, da bi se obremenjevali s tem, kaj bo čez 20, 30 let. Živi se za
sedanjost. Za trenutke,« mi je pojsnila gospa Palčič.
Loški Potok je res svet zase. Odmaknjeni, osamljeni kraji z malo prebivalstva imajo nekoliko
ostrejše podnebje. Na 850 do 1000 metrih nadmorske višine so domačini navajeni visokega
snega in hudih zim. Navajeni so takšnega vremena in podnebja in zanj ne iščejo vzrokov in
razlag. Mislim, da prebivalci Loškega Potoka še imajo čut za naravo in vremenske pojave, saj
so splošne značilnosti o vremenu in podnebju večinoma pravilno povedali. Čeprav je bilo
potrebno za to postaviti veliko podvprašanj in preživeti nekoliko več časa v Loškem Potoku.
Bilo pa je opazno, da o tej temi vedo veliko več povedati starejši ljudje.
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12. SUMMARY
Weather is one of the first things we see early in the morning when we wake up. First look
through the bedroom window and we are already thinking about the weather. We are happy
that the sun shines outside, or we are immediately in a bad mood, because it is raining outside.
There probably is no coffee time that would pass without a talk of weather. It seems that the
talk of weather is one of the best things for conversation . That is why I was sure that I will
get a lot information about weather. People in Loški Potok seemed to me very nice and
friendly and I was expecting that they know something about the weather and climate
characteristics in Loški Potok. But it was not like that. Especially young people do not know a
lot about the weather in their place. Students spend most of their time in Ljubjana, so they do
not really know much about the weather and climate characteristics in Loška Potok. However,
the elderly also did not say much. Their answers were very short, mostly limited to words
nice, bad, little, and a lot. Except when they talk about weather in their youth.
In my diploma thesis I presented how the people in Loški Potok understand climate and
atmospheric processes. I was disappointed with the results. The climate in the Loški Potok is
colder. Lower temperatures are the effects of higher altitudes, constipation of the relief and
narrow podium. Local people understand that. But they do not understand the distribution of
precipitation. Southern areas have more precipitation than places located in the north of the
municipality. It is true that all the places receive more precipitation than is average in
Slovenia. Precipitation mainly comes from the south and southwestern winds, which blowing
from the Mediterranean and the Adriatic Sea.
Conversations about fog, clouds, especially storms and hail, were very short. Fog is common
in Retje, while storms and hail are very rare. On the other hand people told me a lot about the
wind. I admit that I received the most useful information from the people in this chapter. I was
sure that the Loški Potok is poorly ventilated and that the wind blows seldom. However, the
people explained me that the wind here is frequent and ever year stronger. The reason for this
is a large quantity of broken trees. This happened in 2014, when was in the municipality
strong sleet.
The best topic for talking with people in Loški Potok was about their past and weather in the
past. They like to remember old times. Mostly with a smile on his face. Everyone was telling
me how big snowballs were they doing, how much snow was in the past and how cold it was.
About the future and weather in the future they do not say much. "Life is too short. We should
not think about what will happen in 20, 30 years. We should lives for the present. For this
moments, " mrs. Palčič explained to me.
Loški Potok is really the world for itself. Isolated places with little population and cold
climate. At 850 to 1000 meters above sea level, locals people are accustomed to high snow
and severe winters. They are accustomed to weather and climate like they have and are not
looking for causes and explanations.
I think that the inhabitants of Loška Potok still have a sense of nature and weather
phenomena. People knew the general characteristics of weather and climate in Loški Potok.
Although it was necessary to put many subquestions and spend a little more time in Loški
Potok that i planned. But it was worth it. I got the results and I wrote this thesis.
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