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

Rekordno namočen november 2019 
 
Po nadpovprečno toplem oktobru, ko nas je razvajalo t.i. babje poletje z nenavadno visokimi 
temperaturami, se je v začetku novembra 2019 vremenska slika korenito spremenila. 
Iznad Atlantika prek zahodne Evrope proti zahodnemu in severnemu Sredozemlju so 
pogosto potovale vremenske motnje. Vlažen atlantski zrak se je nad Sredozemljem nekoliko 
ogrel in še dodatno navlažil ter nato z jugozahodnim višinskim vetrom dosegal naše 
območje. 
 
Vzrok za nastanek jesenskega deževja je v meji med hladnejšo in toplejšo zračno maso, ki 
poleti valovi okoli tečajnika, jeseni pa se zaradi vse večje zaloge hladnega zraka začne 
spuščati proti jugu. 

Zaradi južnejše lege polarne fronte lahko hladen polarni zrak iznad severa Evrope doseže 

tudi zahodno Sredozemlje. To povzroči nastanek ciklona in padavin. Naši kraji ravno ob 

sredozemskih ciklonih prejmejo največje količine dežja. 

Ko vlažen in topel zrak trči v prve hribe, se je prisiljen dvigniti. Ob tem se razpenja in ohladi, 

pride do utekočinjanja vodne pare in še dodatne krepitve padavin. Padavine so ponavadi še 

posebej intenzivne v jugovzhodnih Alpah, kjer južna pobočja skupaj s stekanjem zraka 

zaradi Dinarske pregrade povzročijo, da so padavine izjemno močne. V enem samem dnevu 

lahko pade krepko čez sto litrov dežja na kvadratni meter. Na drugi strani hriba je situacija 

ravno obratna. Zrak se spušča v dolino, segreva in suši. Temu vetru pravimo fen. Ravno 

zaradi jugozahodnika nastajajo velike razlike v vremenu. Medtem ko zahodno in osrednjo 

Slovenijo pošteno namaka, lahko na vzhodu države sije sonce. 

November 2019 je prevzel primat najbolj namočenega meseca od pričetka meteoroloških 
opazovanj oziroma meritev v Tržiču, padlo je 339,5 l/m2 padavin (24 dni s padavinami). 
Največ dežja je padlo v petek, 15. novembra 2019; 42,0 l/m2. 
 
Podrobnejši statistični podatki za mesec november 2019 so na razpolago na spodnjih 

povezavah: 

 
Statistični meteorološki podatki z meteorološke postaje Tržič (516 m) - november 2019 

(tabelarični prikaz) 
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Statistični meteorološki podatki z meteorološke postaje Tržič (516 m) - november 2019 

(grafični prikaz) 
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