
Slika 1.1: Klimogram za Kočevje za obdobje 1990–2019 prikazuje povprečno količino padavin (modri stolpci) 
in povprečno temperaturo zraka (rdeča črta).

Slika 1.2: Dejavniki, ki vplivajo na vreme na Kočevskem.
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jesenske padavine so
posledica pogostih
prehodov ciklonov

1P O D N E B J E  D A N E S
P O D N E B N E  S P R E M E M B E  V  O B Č I N I  K O Č E V J E

Kočevsko ima zmerno toplo vlažno podnebje, ki je značilno za večino Evrope.

Osnovne značilnosti podnebja

Na Kočevskem je bila v zadnjih 30 letih povprečna temperatura zraka 
9,2 °C, v običajnem letu pa je padlo skoraj 1500 mm padavin v obliki 
dežja, snega in toče. V enem letu pade približno dvakrat več padavin 
kot v vzhodni Sloveniji, največ v jesenskem času. Na leto je v povprečju 
162 dni s padavinami, 23 nevihtnih dni in 57 dni s snežno odejo. V 
hladni polovici leta je možen pojav žleda.

Zakaj imamo takšno podnebje?

Skoraj celotna Slovenija, z izjemo visokogorja, ima zmerno toplo 
vlažno podnebje. Zaradi lege v zmernem pasu (približno 45° sever-
ne zemljepisne širine pomeni, da smo na polovici poti od ekvatorja 
do severnega tečaja) so tu izraziti letni časi. Temperature tekom leta 
zelo nihajo, nekoliko manj padavine. Izrazitih sušnih ali deževnih 
dob ni. Tu se srečujejo vplivi oceanskega vlažnega podnebja z 
zahoda ter celinskega suhega podnebja z vzhoda. Gorski pregradi 
Alp in Dinarskega gorovja tvorita prepreko za prehod zračnih mas z 
zahoda, zato te v tem delu Slovenje oddajo večje količine padavin. 

Kako se Kočevje primerja s Slovenijo in svetom?
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PRIMERJAJ ZABELEŽENE VREDNOSTI S PRETEKLIMI!

Viri: Agencija Republike Slovenije za okolje. Arhiv meritev, 2020.  • Agencija Republike Slovenije za okolje. Slovenski vremenski rekordi, 
2018. • Arizona State University. World Meteorological Organization Global Weather & Climate Extremes Archive, 2020. • Blue Marble: Next 
Generation, Reto Stöckli, NASA Earth Observatory (NASA Goddard Space Flight Center). • Komac, B., Pavšek, M., Topole, M. 2020: Climate 
and Weather of Slovenia. The Geography of Slovenia. Cham. • Nadbath, M. 2015: Meteorološka postaja Kočevje. Naše okolje 22-2. • NASA 
Earth Observatory 2007. • Naturalearth data 2020 • Ogrin, D. 1998: Podnebje. Geografski atlas Slovenije. Ljubljana. • Vertačnik, G. 2009: 
Sibirsko jutro na Komni – rekordni mraz 9. januarja 2009. Vetrnica 1. •  Vrhovec, T. 1998: Vreme. Geografski atlas Slovenije. Ljubljana. 
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Kolofon: Avtorji predstavitve: Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Matija Zorn, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana, junij 2020.
Predstavitev je bila izdelana po naročilu Občine Kočevje v okviru projekta ProteCHt2save. Projekt je financiran s strani Evropske unije v 
okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, Srednja Evropa (Interreg, Central Europe) in poteka od julija 2017 do junija 2020.
Tisk: 2222 Kreativni izzivi.

Pozimi se s severovzhoda k nam lahko razširi hladen 

sibirski anticiklon, ki prinaša suh in hladen zrak.

Poleti se z jugozahoda k nam razširi azorski 

anticiklon. Takrat k nam doteka topel in suh zrak.

Alpe in Dinarsko gorovje predstavljata 

pomembno podnebno ločnico. Vzhodno od te reliefne 

ovire je padavin manj kot zahodno. Zračne mase, ki 

prihajajo z zahoda, tu oddajo padavine.

Z zahoda k nam s ciklonom pogosto pritekajo 

vlažne in bolj tople zračne mase. Te se nad Atlantskim 

oceanom segrejejo zaradi toplega Zalivskega toka in 

zaradi gibanja Zemlje potujejo proti vzhodu.
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V preteklosti so bile temperature zraka nekoliko nižje kot danes. Pred izgradnjo protipoplavnega 
zadrževalnika je bilo Kočevje večkrat poplavljeno.
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Podnebje v obdobju 1951–1980

Vsakodnevna beleženja temperature zraka, količine padavin, količine vlage v zraku ter drugih kazalni-
kov omogočajo izračun povprečnih mesečnih in letnih vrednosti. Za Kočevje imamo prve ustrezne po-
datke tako za temperaturo zraka kot za padavine za obdobje med letoma 1951 in 1980. V povpreč-
nem letu je bila temperatura 8,3 °C, bilo je 160 dni s padavinami (dež, sneg, toča), 69 dni s snežno 
odejo ter 27 dni z nevihtami.

Poplave v Kočevju

Visoke vode na Kočevskem polju lahko pov-
zročijo obilna jesenska deževja, spomladanska 
deževja s taljenjem snega, močni poletni nalivi ter 
zimska odjuga. Poplave oziroma visoke vode na 
Kočevskem polju so običajen pojav, saj se pojavijo 
3–4-krat letno. Zapise o poplavah najdemo tudi v virih iz 
18. stoletja. Na jožefinskih vojaških zemljevidih (1784–1787) je 
omenjeno poplavljanje ceste med Slovensko vasjo in Ložinami. Katastrofalne 
poplave so pred izgradnjo zadrževalnika v 80. letih 20. stoletja večkrat 
povzročile večjo materialno škodo in zastoj v gospodarstvu.

Opazovanje že od 1871!

Za opazovanje vremena skrbi Agencija Republike Slovenije 
za okolje. V občini Kočevje so vremenske postaje v Predgra-

du, Novih Lazih, Iskrbi in Kočevju. Na slednji merijo tempera-
turo zraka, relativno vlago zraka, smer in hitrost vetra, višino padavin ter višino 
snežne odeje. Postaja deluje od leta 1871; trenutno je na obrobju mesta Ob 
mahovniški cesti.

Poročilo o poplavi 
leta 1973

24. 9. 1973 je neurje zajelo Kočevje s širšo 
okolico (tudi loški in bloški konec). Neurje 
je prišlo zelo hitro in besnelo med 17. in 
19. uro. Ljudje niso imeli časa ničesar 
pospraviti. Dež, toča in veter so rušili 

drevje in ga oklestili. Nabran material je oteževal odtok vode s točo. Na poljih je 
toča ponekod uničila ves pridelek. Veter je razkrival strehe in trgal električno nape-
ljavo. Dež je po neurju padal še celo noč. Naslednji dan so se pojavile poplave, 
najprej na Ribniškem in Loškem polju, dan kasneje pa tudi na Kočevskem polju. 
Voda je v Slovenski vasi naraščala s hitrostjo 25–30 cm na uro, na začetku Dolge 
vasi pa 25–28 cm na uro. Ko je poplavna voda po nekaj dneh dosegla višek tudi v 
ponornem delu, je pri Livoldu naraščala 1–2 cm na uro.
V 8 vaseh je bilo zalitih 24 hiš ter še precej več kleti. Največ škode je bilo v Ložinah 
in v Livoldu. Z dvorišč v Slovenski vasi, Bregu, Mahovniku in Dolgi vasi je odnašalo 
material, drva in sadje. V Mrtvicah so bile zalite prav vse hiše. Nekatere prebivalce 
so morali izseliti. Na njivah so bili še pridelki, zato je bilo ogromno škode. Premak-
nilo je tudi lesen most pri Novih Ložinah. V Kočevju je bilo poleg gospodarskih 
objektov zalitih veliko stanovanjskih, poslovnih in komunalnih poslopij. Voda je 
zalila tudi vodnjake in črpališča, zato so morali vodo prekuhavati. Ponekod je bilo 
treba ljudem pripeljati vodo s čolni. Skupno so v občini Kočevje evakuirali 60 
družin. Največ škode so utrpela podjetja Itas, Kovinar, Inkop in Trikon. Nekatere 
hiše so bile poplavljene 1,5 m visoko. Preplavljenih je bilo več cest, tudi glavna 
cesta Kočevje–Ljubljana, na kateri je bil promet prekinjen za tri dni. Prav tako je 
bila prekinjena zveza s Strugami. Zaradi neurij so promet ovirala tudi podrta dreve-
sa. Na rob ceste v Dolgi vasi in Livoldu so postavili nasipe, uvedena so bila dežur-
stva pri mostovih za primer, če bi prišlo do podrtja.
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PRIMERJAJ ZABELEŽENE VREDNOSTI Z DANAŠNJIMI!

Slika 2.1: Klimogram za Kočevje za obdobje 1951–1980 prikazuje povprečno mesečno 
količino padavin (modri stolpci) in povprečno mesečno temperaturo zraka (rdeča črta).

Slika 2.2: Izredna poplava v Kočevju, 1912. Hrani Pokrajinski muzej Kočevje.  Slika 2.3: Današnja lokacija poplavljenega dela Kočevja leta 1912.  Foto: Vasja Marinč

Slika 2.5: Poplavljena glavna cesta na Trgu zbora odposlancev. 
Poplava v Kočevju oktobra 1973. Hrani Pokrajinski muzej Kočevje.

Slika 2.4: Meteorološka postaja Kočevje.  Foto: Vasja Marinč

Viri: Agencija Republike Slovenije za okolje. Arhiv meritev, 2020. • Ciglič, B. 2005: Poplave v Kočevju leta 1973 (ustni vir). • Dolenjski 
list 24-39 (27. september 1973). • Kranjc, A., Lovrenčak, F. 1981: Poplavni svet na Kočevskem polju. Geografski zbornik 21. • Nadbath, 
M. 2015: Meteorološka postaja Kočevje. Naše okolje 12-2. • Pokrajinski muzej Kočevje. Arhiv fotografij, 2020: inv. št. 510:PM-
K;0001615 in inv. št. 510:PMK;0001618. • Rajšp, V., Ficko, M. (ur.) 1995: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787. Ljubljana.

Kolofon: Avtorji predstavitve: Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Matija Zorn, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana, junij 2020.
Predstavitev je bila izdelana po naročilu Občine Kočevje v okviru projekta ProteCHt2save. Projekt je financiran s strani Evropske unije v 
okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, Srednja Evropa (Interreg, Central Europe) in poteka od julija 2017 do junija 2020.
Tisk: 2222 Kreativni izzivi.



Podnebne napovedi 
je izdelal italijanski 
Nacionalni svet za 
raziskovanje. Vse napovedi so 
prikazane v obliki spletnih 
zemljevidov na naslovu: 

https://www.protecht2save-wgt.eu/.

3S P R E M E N L J I V O S T  P O D N E B J A
P O D N E B N E  S P R E M E M B E  V  O B Č I N I  K O Č E V J E

Dosedanji trendi kažejo, da temperatura zraka narašča, količina padavin pa se rahlo zmanjšuje. 
V okviru projekta ProteCHt2save je bila izdelana napoved spreminjanja podnebja v prihodnje. 
Pričakovati je nadaljnje segrevanje ozračja.
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Kako se je spreminjalo podnebje v zadnjih 70 letih?

Glede na podatke za obdobje 1951–2019 naraščajo povprečna letna temperatura, povprečna maksimalna tem-
peratura in povprečna minimalna temperatura zraka. V zadnjih letih narašča tudi število vročih dni, ko je najvišja 
dnevna temperatura 30 °C ali več. Upada količina padavin, oblačnost ter število dni s padavinami, ki presegajo 
20 mm. Manj je tudi dni s snežno odejo.

Kako se bo spreminjalo podnebje v prihodnjih desetletjih?

V okviru projekta je bilo izdelanih več napovedi podnebnih sprememb. Te kažejo, da bi lahko bile v zadnji četrtini 21. stoletja temperature zraka znatno višje, priča-
kovati pa je tudi več padavin. Hkrati se lahko poveča število izjemnih vremenskih dogodkov – število zaporednih suhih dni ali število dni z obilnimi padavinami, kar 
pomeni, da bi se lahko v prihodnje pogosteje soočali s sušo ali visokimi vodami (poplavami).

O projektu ProteCHt2save

Projekt ProteCHt2save (Ocena tveganj in trajnostna zaščita kulturne dediščine v 

spreminjajočem se okolju) prispeva k višji sposobnosti skupnosti za blažitev vplivov 
podnebnih sprememb in naravnih nesreč na kulturno dediščino. V okviru projekta so bila 
pripravljena orodja, priročniki in ukrepi za varovanja ter reševanja kulturne dediščine ob 
naravnih nesrečah v srednji Evropi, predvsem ob poplavah in neurjih.

Slika 3.1: Dvig temperature ni naklonjen zimskim aktivnostim, 
na primer smučanju pri Dolgi vasi.  Foto: Rok Ciglič

Slika 3.2: Trendi spreminjanja podnebnih spremenljivk.

Slika 3.3: Zvišanje povprečne najvišje dnevne temperature do leta 2100 po najbolj
 pesimistični napovedi.  Najbolj se bodo temperature dvignile v gorskem svetu.

Slika 3.4: Zemljevid vključenih držav in lokacij projektnih partnerjev.

Viri: Agencija Republike Slovenije za okolje. Arhiv meritev, 2020. • Sardella, A., Palazzi, E., von Hardenberg, J., Bonazza, A. 2020: Climate data 
and maps from ProteCHt2save Web GIS Tool for Risk Mapping. Risk assessment and sustainable protection of Cultural Heritage in changing 
environment. Institute of Atmospheric Sciences and Climate (ISAC), National Reseach Council (CNR) of Italy. Medmrežje: https://www.pro-
techt2save-wgt.eu/ • ProteCHt2save, 2020. Medmrežje: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ProteCHt2save.html • Natural 
Earth, 2020. Medmrežje: http://www.naturalearthdata.com/

Kolofon: Avtorji predstavitve: Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Matija Zorn, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana, junij 2020.
Predstavitev je bila izdelana po naročilu Občine Kočevje v okviru projekta ProteCHt2save. Projekt je financiran s strani Evropske unije v 
okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, Srednja Evropa (Interreg, Central Europe) in poteka od julija 2017 do junija 2020.
Tisk: 2222 Kreativni izzivi.
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Kako bodo napovedane spremembe vplivale na naš vsakdan? Najhuje bomo povišano temperaturo zraka 
občutili v mestih. Ker je Kočevje na kraškem polju, bo tudi v prihodnje poplavna nevarnost stalnica.

Vodni sistem kraških polj

Ribniško in Kočevsko polje sta hidrološko povezani, zato je za razumevanje poplav treba pozna-
ti celoten vodni sistem območja. Naravni vodotoki so bili večkrat regulirani, zato je nastal 
umetni sistem vodnih povezav. Začne se na severu Ribniškega polja, kjer umetni kanal odvaja 
visoke vode Bistrice v ponorno jamo pri Žlebiču. Glavnina voda Bistrice ponika jugovzhodno od 
Ribnice, del voda pa je speljan v potok Sajevec. Slednji skupaj s potokom Ribnica priteče v zadr-
ževalnik pri Prigorici, od koder vode tečejo proti jugovzhodu Ribniškega polja, kjer običajno na 
več mestih poniknejo. Visoke vode pa skupaj z visokimi vodami Rakitnice pritečejo vzhodno od 
Jasnice na Kočevsko polje in se stekajo v Rinžo. Ta ponika na več mestih na južnem delu 
Kočevskega polja med Livoldom in Črnim Potokom.
Eden najpomembnejših ukrepov glede poplavne varnosti je bila izgradnja vodnega zadrževalnika v Prigorici v 80. letih 20. stoletja. Pregrada zadrževalnika je 
zgrajena iz dolomitnega peska, vodna površina ob maksimalni zajezitvi pa je ocenjena na 270 ha, kar ustreza površini približno 400 nogometnih igrišč.

Naravne nesreče in ogrožanje kulturne 
dediščine v Kočevju

Kulturno dediščino na Kočevskem ogrožajo predvsem 
neurja z močnim vetrom ali točo ter žled. Objekti kulturne 
dediščine večinoma niso na območju poplav, ogroženost 
zaradi potresov ali plazov pa je majhna. Zaradi kraškega 
sveta so mogoči dvigi podtalnice in posledično zalivanje 
kleti z vodo ter nenadni udori tal, ki pa so zelo redki.

Kdo bo najbolj izpostavljen povišani tem-
peraturi zraka? – Mestni toplotni otok

Zrak se segreje prek ogretih tal, zato je temperatura ozra-
čja odvisna od rabe zemljišč. Nekatera zemljišča se bolj se-
grevajo in nato oddajajo več toplotne energije. Najbolj 
opazna je razlika med pozidanimi zemljišči (betonska par-
kirišča, zidani objekti), ki se segrejejo bolj kot okoliški trav-
niki in gozdovi. Pojav imenujemo mestni toplotni otok.

Slika 4.4: Središče Kočevja, pogled z zahoda.  Foto: Rok Ciglič

Slika 4.1: Zadrževalnik pri Prigorici ter shematski prikaz vodnih povezav na Ribniškem in Kočevskem polju.  Foto: Rok Ciglič 

Slika 4.2: Mestni toplotni otok je opazen tudi v Kočevju, kjer so ‘vroče točke’ parkirišča ob trgovskih centrih, 
območja z gosto pozidavo ter industrijska območja. S sateliti je mogoče zaznati približno temperaturo površja. 
Na sliki je satelitski termalni posnetek za 31. julij 2017.

Slika 4.3: Trgovski center s parkirišči na jugu Kočevja.  Foto: Rok Ciglič
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M., Pipan, P., Zorn, M. 2018: Študija za potrebe projekta "ProteCHt2save": analiza ogroženosti izbranih enot kulturne dediščine zaradi 
naravnih nesreč na območju Občine Kočevje. Ljubljana. • Geodetska uprava Republike Slovenije. Digitalni ortofoto, 2020. • USGS 
Earth Resources Observation and Science Center (posnetki Landsat). • Zadrževalnik Prigorica, poročila projekta VODPREG, 2012. 

500 m

Kolofon: Avtorji predstavitve: Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Matija Zorn, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana, junij 2020.
Predstavitev je bila izdelana po naročilu Občine Kočevje v okviru projekta ProteCHt2save. Projekt je financiran s strani Evropske unije v 
okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, Srednja Evropa (Interreg, Central Europe) in poteka od julija 2017 do junija 2020.
Tisk: 2222 Kreativni izzivi.


