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PoroPoroččilo povzema delo in doseilo povzema delo in dosežžke ke 
V okviru DrV okviru Držžavne meteoroloavne meteorološške sluke služžbebe
–– Agencija RS za okolje (Urad za meteorologijo)Agencija RS za okolje (Urad za meteorologijo)

Na podroNa področčju izobraju izobražževanja in raziskovanjaevanja in raziskovanja
–– Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (UL, FMFUniverza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (UL, FMF))

Katedra zaKatedra za meteorologijometeorologijo
–– Univerza v Ljubljani, BiotehniUniverza v Ljubljani, Biotehnišška fakulteta (UL, BF)ka fakulteta (UL, BF)

Katedra za Katedra za agrometeorologijoagrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora ter , urejanje kmetijskega prostora ter 
ekonomiko in razvoj podeekonomiko in razvoj podežželjaelja

–– Univerza v Novi Gorici (UNG)Univerza v Novi Gorici (UNG)
Center za raziskave atmosfereCenter za raziskave atmosfere

Na podroNa področčju ljubiteljske dejavnostiju ljubiteljske dejavnosti
–– Slovensko meteoroloSlovensko meteorološško druko drušštvotvo
–– Slovenski meteoroloSlovenski meteorološški forumki forum



1. Dr1. Držžavna meteoroloavna meteorološška sluka služžbaba
Osnovna podroOsnovna področčja delovanjaja delovanja
–– Spremljanje, analiziranje in napovedovanje vremena nad SlovenijoSpremljanje, analiziranje in napovedovanje vremena nad Slovenijo

in njeno okolicoin njeno okolico
–– Opozarjanje na izredne vremenske in vremensko pogojene Opozarjanje na izredne vremenske in vremensko pogojene 

dogodkedogodke
–– Analiziranje in napovedovanje podnebne spremenljivostiAnaliziranje in napovedovanje podnebne spremenljivosti
–– MeteoroloMeteorološška podpora prometu in posledika podpora prometu in poslediččen  prispevek k varnosti en  prispevek k varnosti 

v prometuv prometu
–– MeteoroloMeteorološška podpora kmetijstvu, energetiki in ostalim ka podpora kmetijstvu, energetiki in ostalim 

gospodarskim panogamgospodarskim panogam

Glavni investicijski (Glavni investicijski (kohezijskegikohezijskegi) projekt ARSO) projekt ARSO
–– Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnegaNadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega

okolja v Sloveniji okolja v Sloveniji –– SSSV (do 2015) / SSSV (do 2015) / meteorolometeorološški delki del
Drugi meteoroloDrugi meteorološški radarki radar
90 AMP90 AMP
Vzpostavitev sistema za Vzpostavitev sistema za monitoringmonitoring susuššee
Posodobitev podatkovnega toka s postajPosodobitev podatkovnega toka s postaj
Nadgradnja raNadgradnja raččunskega centraunskega centra



1. Dr1. Držžavna meteoroloavna meteorološška sluka služžbaba
Glavni razvojni projektiGlavni razvojni projekti
–– Prenova merilne tehnike na letaliPrenova merilne tehnike na letališšččih J.P. Ljubljana, E.R. Maribor in ih J.P. Ljubljana, E.R. Maribor in 

Cerklje ob KrkiCerklje ob Krki
–– VkljuVključčitev radarskega centra Brnik / KZP v itev radarskega centra Brnik / KZP v operativooperativo (sodelovanje s (sodelovanje s 

KZP KZP d.o.od.o.o))
–– Posodobitev vremenskega opozorilnega sistema (v sodelovanju z Posodobitev vremenskega opozorilnega sistema (v sodelovanju z 

URSZR)URSZR)
–– RazRazšširitev vsebin na vremenskem portalu iritev vsebin na vremenskem portalu www.vreme.siwww.vreme.si: arhiv, : arhiv, 

letalstvo, letalstvo, agrometeorologijaagrometeorologija, , …… (interni projekt)(interni projekt)
–– Razvojno delo na numeriRazvojno delo na numeriččnem modelu ALADIN (v sodelovanju z nem modelu ALADIN (v sodelovanju z 

ostalimi ostalimi ččlanicami RClanicami RC--LACE)LACE)
–– Podnebna spremenljivost Slovenija (interni projekt)Podnebna spremenljivost Slovenija (interni projekt)
–– Izvajanje in koordinacija projekta DMCSEE Izvajanje in koordinacija projekta DMCSEE -- TCP SEE (skupaj z TCP SEE (skupaj z 

ostalimi partnerji iz JV Evrope)ostalimi partnerji iz JV Evrope)
–– Aktivnosti na podroAktivnosti na področčju modeliranja morja (sodelovanje s ju modeliranja morja (sodelovanje s 

UHO/ARSO, FGG, NIB/MBP)UHO/ARSO, FGG, NIB/MBP)



1. Dr1. Držžavna meteoroloavna meteorološška sluka služžbaba
Mednarodno sodelovanjeMednarodno sodelovanje
–– WMO  WMO  (Svetovna meteorolo(Svetovna meteorološška organizacija)ka organizacija)
–– EUMETSATEUMETSAT (Evropska agencija za uporabo (Evropska agencija za uporabo meteometeo. satelitov). satelitov)
–– EUMETNETEUMETNET (Evropska mre(Evropska mrežža dra držžavnih meteoroloavnih meteorološških slukih služžb)b)

Prehod iz neformalnega zdruPrehod iz neformalnega združženja v EIG po Belgijskem pravuenja v EIG po Belgijskem pravu

–– ECMWFECMWF (Evropski center za srednjero(Evropski center za srednjeroččno napoved vremena)no napoved vremena)
Prvi koraki v smeri polnopravnega Prvi koraki v smeri polnopravnega ččlanstva (predvidoma 01.01.2011)lanstva (predvidoma 01.01.2011)

–– ALADINALADIN (Konzorcij za modeliranje vremena na omejenem obmo(Konzorcij za modeliranje vremena na omejenem območčju)ju)
Aktivno sodelovanje v njegovi srednjeevropski skupini RCAktivno sodelovanje v njegovi srednjeevropski skupini RC--LACELACE

–– DMCSEEDMCSEE-- Center za upravljanje suCenter za upravljanje sušše v JV Evropie v JV Evropi
Vloga koordinatorjaVloga koordinatorja

–– RazliRazliččne ne COSTCOST akcijeakcije



2. Izobra2. Izobražževanje in raziskaveevanje in raziskave
Raziskovalna podroRaziskovalna področčjaja
–– Dinamika atmosferskih gibanj na velikih skalah in asimilacija Dinamika atmosferskih gibanj na velikih skalah in asimilacija 

podatkov (UL,FMF)podatkov (UL,FMF)
–– MeteoroloMeteorološškoko--fotokemijskofotokemijsko modeliranje (UL, FMF)modeliranje (UL, FMF)
–– Analiza in verifikacija meteoroloAnaliza in verifikacija meteorološških polj (UL, FMF)kih polj (UL, FMF)
–– FenoloFenološški razvoj rastlin v odvisnosti od vremena (UL, BF)ki razvoj rastlin v odvisnosti od vremena (UL, BF)
–– ŠŠkoda v kmetijstvu zaradi vremenskih ujm (UL, BF)koda v kmetijstvu zaradi vremenskih ujm (UL, BF)
–– Modeliranje pridelka v odvisnosti od vremena (UL, BF)Modeliranje pridelka v odvisnosti od vremena (UL, BF)
–– Podnebne spremembe (UL, BF; UL, FMF; UNG)Podnebne spremembe (UL, BF; UL, FMF; UNG)

Dva doktorata s podroDva doktorata s področčja meteorologijeja meteorologije
–– Rahela Rahela ŽŽabkar, Prostorsko in abkar, Prostorsko in ččasovno podrobna dinamika asovno podrobna dinamika 

troposferskegatroposferskega ozona v razgibanem reliefu ozona v razgibanem reliefu 
–– Gregor Skok, Objektna analiza in verifikacija padavin nad nizkimGregor Skok, Objektna analiza in verifikacija padavin nad nizkimi in i in 

srednjimi geografskimi srednjimi geografskimi šširinami irinami 



2. Izobra2. Izobražževanje in raziskaveevanje in raziskave
Glavni raziskovalni projektiGlavni raziskovalni projekti
–– Sodelovanje v Centru odliSodelovanje v Centru odliččnosti nosti ““VesoljeVesolje”” –– uporaba satelitskih informacij v uporaba satelitskih informacij v 

meteorologiji (UL, FMF)meteorologiji (UL, FMF)

–– EUROGEOSS, evropski projekt, 7OP (UL, BF)EUROGEOSS, evropski projekt, 7OP (UL, BF)

–– NumeriNumeriččno modeliranje podnebja z visoko lono modeliranje podnebja z visoko loččljivostjo za pripravo ljivostjo za pripravo 
scenarijev podnebnih sprememb v Sloveniji za 21. stoletje (UL, Fscenarijev podnebnih sprememb v Sloveniji za 21. stoletje (UL, FMF; MF; 
UNG; ARSO)UNG; ARSO)

–– DinamiDinamiččno modeliranje spremenjene rasti in razvoja kmetijskih rastlin vno modeliranje spremenjene rasti in razvoja kmetijskih rastlin v
Sloveniji na osnovi regionalnih scenarijev bodoSloveniji na osnovi regionalnih scenarijev bodoččega podnebja (UL, BF)ega podnebja (UL, BF)

–– Razvoj verjetnostnih modelov vpliva klimatskih sprememb na pogosRazvoj verjetnostnih modelov vpliva klimatskih sprememb na pogostnost tnost 
pojavljanja pobopojavljanja poboččnih masnih premikov v slovenskem prostoru (UL, BF)nih masnih premikov v slovenskem prostoru (UL, BF)

–– Vzpostavitev sistema Vzpostavitev sistema multidisciplinarnihmultidisciplinarnih informacij prostora za informacij prostora za 
napovedovanje in ocenjevanje napovedovanje in ocenjevanje šškod po naravnih nesrekod po naravnih nesreččah (UL, BF)ah (UL, BF)

–– RazliRazliččne COST akcijene COST akcije



2. Izobra2. Izobražževanje in raziskaveevanje in raziskave

Mednarodno sodelovanjeMednarodno sodelovanje
–– UL, FMF, Katedra za meteorologijoUL, FMF, Katedra za meteorologijo

FAIRMODE FAIRMODE (Forum za modeliranje onesna(Forum za modeliranje onesnažženosti zraka v enosti zraka v 
Evropi)Evropi)

NCAR NCAR (Ameri(Amerišški nacionalni center za raziskave ozraki nacionalni center za raziskave ozraččja)ja)

Univerza v Univerza v TsukubiTsukubi, Japonska , Japonska 

–– UL, BF, Katedra za UL, BF, Katedra za agrometeorologijoagrometeorologijo ……
IPCC IPCC (Medvladni panel za podnebne spremembe)(Medvladni panel za podnebne spremembe)

–– UNG, Center za raziskave atmosfereUNG, Center za raziskave atmosfere
Univerza v IowiUniverza v Iowi



2. Izobra2. Izobražževanje in raziskaveevanje in raziskave

Statistika pomembnejStatistika pomembnejšših publikacijih publikacij
–– 12 znanstvenih 12 znanstvenih ččlankov (7 SCI, 5 ostalo)lankov (7 SCI, 5 ostalo)
–– ŠŠtevilni strokovni in poljudni prispevkitevilni strokovni in poljudni prispevki
–– ŠŠtevilni prispevki na konferencahtevilni prispevki na konferencah
(Podrobnosti v COBISS)(Podrobnosti v COBISS)

–– Izpostaviti velja monografijoIzpostaviti velja monografijo
Rakovec in sod. 2009 (UL FMF in ARSO), Vetrovnost v Rakovec in sod. 2009 (UL FMF in ARSO), Vetrovnost v 
Sloveniji, ZaloSloveniji, Založžba ZRC SAZUba ZRC SAZU



2. Izobra2. Izobražževanje in raziskaveevanje in raziskave

PedagoPedagošško deloko delo
–– Univerza v Ljubljani (Univerza v Ljubljani (šštudiji)tudiji)

FMFFMF -- meteorologija, fizikameteorologija, fizika
BFBF -- agronomija, gozdarstvo, krajinska arhitektura, varstvo okoljaagronomija, gozdarstvo, krajinska arhitektura, varstvo okolja
FSFS -- letalstvoletalstvo
VVŠŠZZ -- sanitarno insanitarno inžženirstvoenirstvo
FFFF -- geografijageografija
FGGFGG -- VodarstvoVodarstvo in komunalno inin komunalno inžženirstvoenirstvo

Priprava novega 2. stopenjskega Priprava novega 2. stopenjskega šštudija Geofizika (vetudija Geofizika (večč J. Rakovec)J. Rakovec)

–– Univerza v Novi Gorici (Univerza v Novi Gorici (šštudiji)tudiji)
FZOFZO -- okolje okolje 
VVŠŠVVVV-- vinarstvo in vinogradnivinarstvo in vinogradnišštvotvo



3. Ljubiteljska dejavnost3. Ljubiteljska dejavnost
Slovensko meteoroloSlovensko meteorološško druko drušštvotvo
–– Izid prve Izid prve šštevilke glasila tevilke glasila ““VetrnicaVetrnica””

Ni neposredni naslednik Razprav (ima rubriko Razprave Ni neposredni naslednik Razprav (ima rubriko Razprave 
namenjeno strokovnim vsebinam)namenjeno strokovnim vsebinam)

Slovenski meteoroloSlovenski meteorološški forumki forum
–– ProuProuččevanje mrazievanje mrazišščč, zlasti v sredogorju Julijskih Alp, zlasti v sredogorju Julijskih Alp

Nov (neuradni) rekord 9.1.2009, Mrzla Komna, Nov (neuradni) rekord 9.1.2009, Mrzla Komna, --4949°°CC
PovePoveččana mreana mrežža meteoroloa meteorološških postajkih postaj

–– ProuProuččevanje padavinskega maksimuma na grebenu evanje padavinskega maksimuma na grebenu 
spodnjih Bohinjskih goraspodnjih Bohinjskih gora

Meritve viMeritve viššine padavin s ine padavin s totalizatorjitotalizatorji v topli polovici letav topli polovici leta
Kopanje sneKopanje snežžnih profilov v pozni zimi in pomladinih profilov v pozni zimi in pomladi


