
Meteorološka postaja Tržič (516 m) 46° 21' 47" N 14° 18' 42" E 
 

Poplave v Tržiču ter močno narasla Tržiška Bistrica, 30.10.2018 
 

Po indijanskem oziroma babjem poletju, ki smo ga bili deležni dobršen del oktobra, se je 
vremenska slika v soboto dne 27.10.2018, korenito spremenila. V drugem delu noči na 
soboto oziroma v soboto zgodaj zjutraj je pričelo deževati. Dež je do poldneva ponehal, v 
soboto 27.10.2018 je padlo 7,6 l/m2 padavin. 
 
V noči na nedeljo so se zopet pričele pojavljati padavine, ki so se tekom dneva nekoliko 
okrepile ter v noči na ponedeljek prehodno ponehale. V nedeljo 28.10.2018 je padlo 36,4 
l/m2 padavin. 
 
V ponedeljek čez dan so bila daljša obdobja brez padavin, padavine so se zopet okrepile 
okoli 19. ure zvečer, le-te so v kombinaciji z močnim vetrom vztrajale do drugega dela noči 
na torek. V ponedeljek 29.10.2018 je padlo 74,9 l/m2 padavin (najvišja dnevna količina 
padavin, od pričetka meteoroloških opazovanj oziroma meritev). 
 
V torek zgodaj zjutraj so padavine ponehale, tekom dneva je še nastalo nekaj manjših ploh. 
V torek 30.10.2018 je padlo 6,9 l/m2 padavin. 
 
V poslabšanju, ki je trajalo od sobote 27.10.2018 do torka 30.10.2018, je v Tržiču padlo 
125,8 l/m2 padavin. Poslabšanje konec meseca oktobra 2018, je žal povzročilo nemalo 
težav oziroma nevšečnosti. Na Cankarjevi cesti v Tržiču je voda odnesla eno hišo in starejši 
mlin, nekaj spremljajočih objektov in drvarnic, zalilo je Kulturni center, podjetje Tokos, hiše in 
kleti. Človeških žrtev k sreči ni bilo. Zaradi obilnih padavin je močno narasla oziroma deroča 
Tržiška Bistrica v Dovžanovi soteski, odnesla del ceste, ki povezuje vasi Dolina in Jelendol s 
Tržičem ter posledično prebivalce tako rekoč odrezala od sveta. Najhuje je bilo v vasi 
Jelendol, kjer je bilo 187 vaščanov odrezanih od sveta. Voda je odnesla tudi 20 mostov ter 
številne kilometre cest. Precejšnjo gmotno škodo zaradi obilnih padavin, so utrpeli tudi 
prebivalci vasi Lom pod Storžičem, Grahovše in Potarje. Na celotnem območju občine Tržič 
je neurje povzročilo za več kot 10 milijonov evrov škode, sanacija bo trajala več let. 
 
Dobršen del poslabšanja je pihal tudi močan veter zahodne/jugozahodne smeri, ki je 
povzročil občasne izpade električne energije ter precejšnjo gmotno škodo v gozdovih. V 
ponedeljek 29.10.2018, je bila na meteorološki postaji Tržič, zabeležena najvišja hitrost vetra 
(19,8 km/h, W, 3 Bft ob 20:10), od pričetka meteoroloških opazovanj oziroma meritev. 

http://meteotrzic.net/
http://meteotrzic.net/


V nedeljo 28.10.2018, je bil na meteorološki postaji Tržič, zabeležen najmočnejši sunek 
vetra (55,7 km/h, W-SW, 7 Bft, ob 07:50), od pričetka meteoroloških opazovanj oziroma 
meritev. 
 
Podrobnejši statistični podatki za mesec oktober so na razpolago na spodnjih 

povezavah: 

 
Statistični meteorološki podatki z meteorološke postaje Tržič (516 m) - oktober 2018 

(tabelarični prikaz) 

Statistični meteorološki podatki z meteorološke postaje Tržič (516 m) - oktober 2018 

(grafični prikaz) 

 

Fotografije poplav v Tržiču ter močno narasle Tržiške Bistrice 
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