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

Zelo mrzlo obdobje na pragu meteorološke pomladi 2018 

V zadnjih dneh februarja oziroma ob koncu meteorološke zime, je naše kraje preplavil mrzel 
sibirski zrak, tako imenovani buran. Buran je zelo mrzel veter, ki v zimskih časih občasno 
piha v Sibiriji. Mestoma prinaša tudi prave snežne ujme. Včasih, ko sinoptična vremenska 
slika na širšem območju to omogoča, se lahko buran pojavi tudi pri nas. S solidnim 
anticiklonom na evropskem severu ali severovzhodu ter ciklonskim območjem nad Balkanom 
v zimskih mesecih mrzel sibirski zrak namreč lahko najde pot, da od severovzhoda doseže 
naše kraje. Navadno gre bolj za zgodovinske epizode kot za običajno vremensko dogajanje. 
Včasih, ko je bil rusko-sibirski anticiklon v zimskih mesecih navadno na svojem mestu, se je 
buran pojavil nekoliko pogosteje - tedaj so bile zime pri nas zelo ostre, v zadnjih desetletjih 
pa le od časa do časa, bolj poredko. 

 
Minimalne, maksimalne ter povprečne temperature, v obdobju od 24.02.2018 do 
03.03.2018: 
 
           Datum                        Min. temp.                           Max. temp.                Povp. temp. 

24.02.2018 
-4,8°C ob 23:50 -0,5°C ob 13:55 -1,6°C 

25.02.2018 
-8,9°C ob 09:15 -3,1°C ob 11:30 -6,0°C 

26.02.2018 
-9,5°C ob 05:45 -7,3°C ob 16:00 -8,4°C 

27.02.2018 
-10,1°C ob 23:45 -4,7°C ob 15:00 -7,7°C 

28.02.2018 
*-14,9°C ob 07:25 -6,5°C ob 16:25 -10,7°C 

01.03.2018 
-11,9°C ob 03:55 -4,8°C ob 16:50 -8,2°C 

02.03.2018 
-6,2°C ob 01:40 -3,2°C ob 13:00 -4,8°C 

03.03.2018 
-5,0°C ob 06:50 -1,2°C ob 19:55 -3,2°C 

 
* Najnižja temperatura od pričetka meteoroloških opazovanj oz. meritev. 

http://meteotrzic.net/


 
Podrobnejši statistični podatki za mesec februar in marec so na razpolago na 
spodnjih povezavah: 
 
Statistični meteorološki podatki z meteorološke postaje Tržič (516 m) - februar 2018 
(tabelarični prikaz) 
 
Statistični meteorološki podatki z meteorološke postaje Tržič (516 m) - februar 2018 
(grafični prikaz) 
 
Statistični meteorološki podatki z meteorološke postaje Tržič (516 m) - marec 2018 
(tabelarični prikaz) 
 
Statistični meteorološki podatki z meteorološke postaje Tržič (516 m) - marec 2018 
(grafični prikaz) 
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