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POVZETEK 

Rdeča nit raziskovalne naloge Temperaturna inverzija v Radljah ob Dravi je vremenski pojav, 

pri katerem se temperature z višino spreminjajo drugače, kot je to običajno. Dokazala sem, 

da se temperaturni obrat v Dravski dolini na območju Radelj ob Dravi pojavlja. Do potrditve 

sem prišla s primerjavo jutranjih temperatur, ki sem jih zbirala na štirih različnih 

opazovalnicah, ki so bile postavljene na različnih nadmorskih višinah od oktobra 2013 do 

januarja 2014. Število dni s temperaturnim obratom sem primerjala z Ljubljansko kotlino. 

Pogosto se dogaja, da je zrak v času temperaturnega obrata bolj onesnažen kot običajno – 

tudi to dejstvo sem dokazala s preprostim poskusom. In lahko potrdim, da to dejstvo drži. 

Ugotovila sem tudi, da večina učencev 8. razredov OŠ Radlje temperaturnega obrata še ne 

prepozna, kljub temu da živijo na območju, kjer se zelo pogosto dogaja. Devetošolci v 

glavnem ta vremenski pojav spoznajo pri pouku geografije. Večina anketiranih je bila 

mnenja, da ta pojav vpliva na počutje ljudi oziroma na njihovo razpoloženje. Zanimivo bi bilo 

raziskati, kako. 

 

Ključne besede: temperaturna inverzija (obrat), Radlje ob Dravi, Dravska dolina. 

 

SUMMARY 

The focus of our research The temperature inversion in Radlje ob Dravi is the meteorological 

phenomenon, when the temperatures regarding to their rise and fall, change differently as 

usually. I have proved that the temperature inversion in the Drava valley and also in the 

surrounding of Radlje ob Dravi really exists. From October 2013 to January 2014 I compared 

the morning temperatures which I observed on four different observation points. Those 

observatories were located on different altitudes. I compared the number of days with the 

temperature inversion with the Ljubljana hollow. It happens quite frequently that the air is 

more polluted during the temperature inversion and I have proved this fact with a very simple 

experiment. I have also found out that although most of the 8th grade students from primary 

school Radlje ob Dravi live in that area, they do not recognize the temperature inversion. Our 

9th grade students learn and become aware of this phenomenon at geography class. Most of 

the respondents think that this phenomenon influences people's condition as well as their 

mood. It would certainly be interesting to find out how does this occur. 

 

 

Key words: temperature inversion, Radlje ob Dravi, the Drava valley 
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1 UVOD 

Živim v Radljah ob Dravi, kjer obiskujem tudi osnovno šolo. Večkrat poslušam tarnanje 

sošolk, ki prihajajo v šolo z okoliških hribov: »Zakaj imate v Radljah tako mrzlo in megleno, 

če pa pri nas v hribih že sije sonce in je že prav prijetno toplo, kljub temu da je zgodaj 

dopoldan?« Začela sem razmišljati, kako je lahko vreme v dolini drugačno kot v hribih. To me 

je spodbudilo k raziskovanju, da sem začela odkrivati in raziskovati vremenski pojav 

imenovan temperaturni obrat, ob tem pa se mi je postavilo še več vprašanj. Tako sem 

postavila hipoteze, ki sem jih z opazovanjem in dokazovanjem potrdila oziroma ovrgla.  

 

1.1 NAMEN NALOGE 

Namen naloge je bil z raziskovalnim delom preveriti 4 postavljene hipoteze. 

Torej dokazati, da se v Dravski dolini na območju Radelj ob Dravi pojavlja temperaturni obrat 

in da je v času tega vremenskega pojava zrak v Radljah bolj onesnažen kot takrat, ko 

temperaturnega obrata ni.  

Ker je Dravska dolina odprta v smeri vzhod-zahod, sem predpostavljala, da se temperaturna 

inverzija na Radeljskem polju redkeje pojavlja kot v Ljubljanski kotlini. 

Zanimalo me je tudi, koliko učencev 8. in 9. razredov naše šole pozna ta vremenski pojav, s 

katerim živijo. 

 

1.2 METODE DELA 

Moje raziskovanje je temeljilo na terenskem delu, spremljanju vremenskega dogajanja, 

zbiranju  temperatur in njihovem analiziranju. Na podlagi podatkov sem naredila primerjavo z 

Ljubljansko kotlino s pomočjo grafov. Anketirala sem učence 8. in 9. razredov in na podlagi 

njihovih odgovorov izdelala grafikone. Izvedla sem tudi dva poskusa. S prvim sem ponazorila 

gibanje zraka v času temperaturne inverzije, z drugim pa sem preverjala onesnaženost 

zraka. 
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2 TEMPERATURNA INVERZIJA 

Radlje ob Dravi ležijo na nadmorski višini 371 m na severnem delu Radeljskega polja, na 

najvišji dravski terasi v Dravski dolini. Dravska dolina povezuje Panonsko kotlino z alpskimi 

pokrajinami. Radeljsko polje je največja rečno-ledeniška nasipina v Dravski dolini, ki je že 

nekdaj omogočala razvoj kmetijstva v manj ugodnem podnebju. V tem predelu Dravske 

doline imamo prehodno celinsko podnebje, za katerega so značilne v najhladnejših mesecih 

temperature pod 0 oC (srednje mesečne temperature januarja se gibljejo med -1 in -5 oC). 

Zime so precej hladne, poletja pa vroča (srednje mesečne temperature julija se gibljejo med 

10 in 20 oC). Pozna se bližina obpanonskega sveta, saj večina padavin pade v poletnih 

mesecih, drugi višek pa je jeseni. Nad dnom doline je v hladni polovici leta več ur sončnega 

obsevanja kot v dolinah, medtem ko je v toplem delu leta obratno. Tudi v letnem povprečju 

so višji deli bolj obsijani s soncem kot nižine.1 Takšno dogajanje lahko pripisujemo 

temperaturnemu obratu, pogosto pa ob tem pojavu nastopi megla v dolini (glej Slika 1).  

 

Slika 1: Temperaturni obrat  v Velenjski kotlini2   

Temperatura zraka se praviloma z višino znižuje (glej Slika 2). Vrednost tega padanja 

imenujemo vertikalni temperaturni gradient. V povprečju to znaša 0,65 oC na 100 metrov.  

Poleti je ta gradient večji kot pozimi. Kot dokaz lahko navedemo razliko v  temperaturi med 

dolino in vrhom hriba nad njo poleti ali pozimi. Ko pa se zgodi, da temperatura z višino 

narašča, ne govorimo več o običajnem stanju v ozračju, ampak o temperaturnem obratu ali 

inverziji (glej Slika 3). Bolj pogosta je v hladnejšem delu leta v dolinah in kotlinah, ko se ob 

posebnih razmerah hladen zrak uleže na dno doline in od tam izpodrine toplejšega. Ker se 

vlaga pri nižji temperaturi kondenzira, nastane pri dnu plast megle, pozimi pa dež pri 

temperaturah pod ničlo povzroča tudi poledico, v višjih legah na okoliških vzpetinah pa je 

                                                           
1 Perko, Drago, 1998:  Slovenija: pokrajine in ljudje. Ljubljana: Mladinska knjiga (str. 148).  
2 Foto: A. Jazbec 
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sončno in toplo vreme. Pri stabilnih vremenskih razmerah brez močnejših vetrov lahko 

takšno stanje traja več tednov.3 

 

 

Slika 2: Normalna situacija v ozračju4 

 

Slika 3: Temperaturna inverzija5 

 

                                                           
3 Senegačnik, Jurij, 1996: Obča geografija za prvi letnik srednjih šol. Ljubljana: DZS (str. 71). 
4 http://www.paragliding-slovenia.si/index.php?pid=23, 12. 12. 2013. 
5 http://www.paragliding-slovenia.si/index.php?pid=23, 12. 12. 2013. 
 

http://www.paragliding-slovenia.si/index.php?pid=23
http://www.paragliding-slovenia.si/index.php?pid=23
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3 VRSTE TEMPERATURNE INVERZIJE 

Slovenija ima zelo razgibano površje. Veliko je kotlin in drugih globeli. V njih ob mirnem in 

jasnem vremenu, zlasti v hladni polovici leta, prihaja do temperaturnega obrata. Hladnejši 

zrak, ki je težji, se uleže na dno kotline in od tam izpodrine toplejši zrak. Posledica tega je, da 

so na dnu kotline temperature nižje kot na okoliških pobočjih. Pojav lahko traja od nekaj dni 

do nekaj tednov. Nanj opozarja plast megle, ki leži na dnu kotline, okoliške vzpetine pa se 

kopljejo v soncu in privabljajo izletnike. Seveda pa pojav megle ni nujen.  

Na nastanek temperaturnega obrata lahko vpliva več dejavnikov, zato ločimo več vrst 

temperaturnih inverzij. 

 

3.1.1 Prizemna  inverzija 

 

Prizemna ali radiacijska inverzija je posledica ohlajevanja najnižje plasti zraka zaradi hladne 

podlage oziroma tal. Nastaja ponoči ob jasnem vremenu, ko se tla močno ohladijo, od tal pa 

se ohladi tudi zrak6. Pri tem ima najnižjo temperaturo zrak tik nad tlemi, takoj nad njim pa 

temperatura z višino narašča. Ta plast inverzije lahko sega v višino od nekaj deset metrov do 

nekaj sto metrov, razlika v temperaturi med zgornjo in spodnjo mejo pa je lahko tudi 15 oC in 

več.7 

 

Slika 4: Prizemna inverzija8 

 

3.1.2 Inverzija sesedajočega se zraka  

Ta vrsta inverzije je posledica sesedajočega se zraka v področju anticiklona, ki se zaradi 

spuščanja segreva. Anticiklon je območje visokega zračnega pritiska. Tam se zrak giblje 

proti tlom, torej se pri tleh razteka, zgoraj pa seseda. Sesedanje zraka v anticiklonih ne seže 

                                                           
6 Roth, Gunter D., 1992: Vremenoslovje za vsakogar. Ljubljana: DZS (str. 105). 
7 http://www.paragliding-slovenia.si/forum/viewtopic.php?t=750, 3. 1. 2014 
8 http://shrani.si/files/knjigajadru70x.pdf, 3. 1. 2014 

http://www.paragliding-slovenia.si/forum/viewtopic.php?t=750
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povsem do tal, ampak se konča nekaj 100 do 1500 metrov visoko. To mejo označuje 

subsidenčna ali dvignjena inverzija. Pod njo je zrak pogosto bolj vlažen, hladen in 

onesnažen.9 

 

Slika 5: Inverzija sesedajočega se zraka10 

3.1.3 Frontalna inverzija 

 

Frontalna inverzija nastane na meji dveh različno ogretih zračnih mas. V višino lahko sega 

do 1 kilometer ali celo več. Zgodi se, ko hladen zrak v obliki klina prodre pod topel zrak ali pa 

se topel zrak narine čez plast hladnega zraka.11  

 

Slika 6: Frontalna inverzija12 

Kot posledica frontalne inverzije se lahko pojavi žled – kot se je na območju Slovenije pojavil 

februarja letos (2014). Nad Slovenijo se je zadrževal zelo hladen zrak, nad njega je veter 

prignal topel zrak, ki je bil tudi dovolj vlažen. Ko je dež priletel iz toplega zraka v hladen zrak, 

se je tam ohladil pod 0 oC, a ni zmrznil. Ko so te kapljice prišle v stik s podhlajenimi predmeti, 

so nanje primrznile (glej Slika 7).13 Na Sliki 8 vidimo, kakšna je bila navpična razporeditev 

temperatur v Ljubljani 1. 2. 2014, kjer se nad višino 1000 m pojavlja temperaturna inverzija. 

                                                           
9 http://www.vreme-slo.si/vremenkopedija/zracne-mase-pritiskovne-tvorbe-in-fronte/, 4. 1. 2014 
10 http://shrani.si/files/knjigajadru70x.pdf, 3. 1. 2014 
11 http://shrani.si/files/knjigajadru70x.pdf, 3. 1. 2014 
12 http://shrani.si/files/knjigajadru70x.pdf, 3. 1. 2014 
13 http://www.vreme-slo.si/zakaj-je-prislo-do-nastanka-zledu, 20. 2. 2014 

http://www.vreme-slo.si/vremenkopedija/zracne-mase-pritiskovne-tvorbe-in-fronte/
http://shrani.si/files/knjigajadru70x.pdf
http://www.vreme-slo.si/zakaj-je-prislo-do-nastanka-zledu
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Slika 7: Žled 

 

Slika 8: Vertikalna razporeditev temperatur v Ljubljani 1. 2. 201414 

3.2 VZROKI ZA NASTANEK TEMPERATURNE INVERZIJE 

Temperaturna inverzija se pogosteje pojavlja v hladni polovici leta, saj je vpadni kot sončnih 

žarkov dosti manjši kot poleti. Zrak se ne ogreje toliko, temperaturna inverzija lahko vztraja 

tudi preko celega dneva. 

Vzrok za nastanek temperaturnega obrata je tudi neprevetrenost dolin in kotlin. Šele 

močnejši (običajno) zahodni in jugozahodni vetrovi, ki prinašajo spremenljivo vreme, 

prezračijo celotno območje s svežim zrakom in odstranijo slab zrak iz kotlin in iznad gosto 

poseljenih območij (velemesta, industrijska območja).15 

                                                           
14 http://www.vreme-slo.si/wp-content/uploads/2014/02/ver2.png, 20. 2. 2014 
15 Roth, Gunter D., 1992: Vremenoslovje za vsakogar.  Ljubljana: DZS (str. 64). 

http://www.vreme-slo.si/wp-content/uploads/2014/02/ver2.png
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Zlasti v jeseni in pozimi se pogosto pojavlja temperaturna inverzija ob močnem nočnem 

sevanju in razjasnitvah. Prizemna plast zraka se zelo ohladi in je zato težja. Nad njo pa je 

lažji toplejši zrak. V mrzlem zraku nastaja megla. Navpične temperaturne meritve kažejo, da 

temperatura narašča (od tal) navzgor, zlasti na meji med mrzlim zrakom pri tleh in toplejšim 

gornjim zrakom. Enakomerno nižanje temperature z višino se začne šele nad inverzijsko 

mejno plastjo. Inverzna mejna plast je zelo stabilna in v bistvu preprečuje nadaljnje dviganje 

zraka, dima in plinov – lahko se zgodi, da se v gosteje poseljenih kotlinah zaradi dima in 

prahu zraka nevarno poslabša, saj je vertikalno mešanje zraka onemogočeno.16 

3.3 KJE V SLOVENIJI SE POJAVLJA TEMPERATURNA INVERZIJA? 

Najpogosteje se temperaturna inverzija pojavlja v najnižjem delu površja, ki ga imenujemo 

pas, ki obsega dno kotlin, dolin in kraških depresij. Temperature in klimatske razmere tega 

pasu so v veliki meri odvisne od zaprtosti dolin in kotlin, prevetrenosti in posledično tudi od 

pogostosti pojavljanja temperaturnega obrata. Višina  jezera hladnega zraka, ki ga nakazuje 

megla, je odvisna od višine reliefa, ki zapira kotlino ali dolino, navadno pa sega od 50 do 250 

m. Inverzijska območja imajo za 1 oC nižjo povprečno temperaturo in za okoli 2 oC nižjo 

povprečno minimalno temperaturo kakor enako visoko ležeči kraji zunaj kotlin in dolin. 

Trenutne temperaturne razlike so odvisne od jakosti inverzije in lahko presegajo 10 oC. Kot 

večja inverzijska območja izstopajo Ljubljanska, Celjska, Šaleška in Slovenjgraška kotlina, 

doline Mure, Drave in Krke, med kraškimi depresijami pa Črnomalski ravnik, Ribniško-

Kočevsko polje, Cerkniško polje in Pivka. To so tudi predeli z največ megle v Sloveniji – od 

40 do 100 dni na leto, vodi pa spodnja Ljubljanska kotlina s 120 dnevi.17  Na Sliki 9 je z 

rdečim krogcem označena Dravska dolina in Radeljsko polje. 

                                                           
16 Roth, Gunter D., 1992: Vremenoslovje za vsakogar.  Ljubljana: DZS (str. 64). 
17 Bat, M., 2004: Narava Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga (str. 80). 
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Slika 9: Območja pogostega temperaturnega obrata v Sloveniji18 

3.4 VPLIV TEMPERATURNE INVERZIJE NA ŽIVLJENJE LJUDI 

Temperaturni obrat je sicer omejen le na šestino našega površja, ki ga sestavljajo kotline, 

ravnine in kraška polja, vendar živijo na tem območju kar tri četrtine prebivalstva Slovenije.  

Delci, ki običajno poslabšajo kakovost zraka v kotlinah in dolinah s temperaturnim obratom,  

so večinoma človeškega izvora. To so izpusti energetskih objektov, izpuhi prevoznih 

sredstev, industrija, individualna kurišča na les in fosilna goriva. Čez zimo kurišča oddajajo v 

ozračje povečane količine škodljivih snovi, ki se kopičijo prav v plasti hladnega zraka na dnu 

kotlin. Takrat se najpogosteje zaznajo prekoračitve dopustnih koncentracij škodljivih primesi 

v zraku. Ti trdni delci, ki se ujamejo na drobne vodne kapljice v ozračju, zelo vplivajo na 

zdravje ljudi, vendar pa tudi na podnebje in vidljivost.19 Na Sliki 10 so prikazana območja v 

Sloveniji, kjer so bile presežene mejne vrednosti trdih delcev v zraku. Ni naključje, da se ta 

območja ujemajo z območji, kjer je pogosta temperaturna inverzija. 

Z enakimi problemi se ubadajo številna druga velika mesta po svetu s kotlinsko lego, npr.: 

Frankfurt, Cudad de Mexico, Peking …20 

Trdni delci v zraku dokazano povečajo umrljivost za boleznimi dihal, srca in ožilja. Predvsem 

so ogroženi starejši in bolniki z obstoječimi boleznimi dihal. Če delci vsebujejo težke kovine, 

                                                           
18 Senegačnik, Jurij, 2012: Slovenija in njene pokrajine. Ljubljana: DZS (str. 49). 
19 http://www.okolje.info/index.php/kakovost-zraka/trdni-delci, 26. 2. 2014 
20 Senegačnik, Jurij, 1996: Obča geografija za prvi letnik srednjih šol (učbenik za srednje šole). Ljubljana: DZS 
(str. 72). 

http://www.okolje.info/index.php/kakovost-zraka/trdni-delci


 
 12 

je njihova strupenost še večja. Dokazali so, da prisotnost cinka v delcih poveča moč vnetja, 

stopnjo odmiranja tkiv in preobčutljivost pljuč.21 

 

Slika 10: Porazdelitev onesnaženosti zraka s trdimi delci leta 2010 22  

 

                                                           
21 http://www.okolje.info/index.php/kakovost-zraka/trdni-delci, 26. 2. 2014 
22 http://www.arso.gov.si/soer/kakovost_zraka.html, 27. 2. 2014 

http://www.okolje.info/index.php/kakovost-zraka/trdni-delci
http://www.arso.gov.si/soer/kakovost_zraka.html
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4 RAZISKOVALNI DEL 

Radlje ležijo na razširjenem delu Dravske doline na Radeljskem polju. Ker se v kotlinah in 

dolinah pogosto pojavlja temperaturna inverzija, sem v zvezi s tem želela preveriti nekaj 

hipotez.  

4.1 HIPOTEZA 1: Na Radeljskem polju se pojavlja temperaturna inverzija 

Z merjenjem temperatur na različnih nadmorskih višinah sem želela dokazati, da se v 

Dravski dolini na območju Radeljskega polja pojavlja temperaturni obrat. Sprva sem si želela 

pomagati s spremljanjem podatkov na uradnih meteoroloških opazovalnicah, a sem 

ugotovila, da jih v Dravski dolini oziroma na pobočju Pohorja in Kozjaka sploh ni. Najbližje so 

v Šmartnem pri Slovenj Gradcu v Slovenjgraški kotlini; v Mariboru, kjer se Dravska dolina že 

odpre in prehaja v Dravsko polje; tretja, najbližja, je na Rogli, ki pa je tudi zelo oddaljena od 

Radelj.23 Na raziskovanem območju dela Dravske doline je precej padavinskih postaj, a so 

za potrditev moje hipoteze neuporabne.  

Iskala sem tudi zasebne meteorološke opazovalnice, s pomočjo katerih bi približno ustvarila 

višinski profil in tako jasno dokazala naraščanje/upadanje temperature. Tudi tukaj sem bila 

samo delno uspešna. Zato sem se dela lotila kar sama. Prosila sem sošolce in sorodnike, ki 

so mi pomagali dnevno zbirati podatke 4 mesece, to je od 1.10. 2013 do 31. 1. 2014 ob 7. uri 

zjutraj. Če bi imela na razpolago temperaturne gumbke (temperaturne dataloggerje), bi lahko 

na izbranih lokacijah s točno določeno nadmorsko višino istočasno zbirala podatke in 

izdelala natančen temperaturni profil. Ker vsega tega nisem imela, sem se dela lotila bolj po 

»osnovnošolsko«. Glede na možnosti sem izbrala 4 merilne lokacije, kjer se je temperatura 

merila 2 metra nad tlemi, v senci in če se le da, daleč stran od stavb.  

Temperatura se je beležila na 4 opazovalnicah (glej Slika 11): prva je bila izven naselja 

Radlje, pri hmeljarstvu Čas, kjer je zasebna meteorološka postaja na 358 m nad morjem. 

Sama sem odčitavala temperaturo na svojem domu, ki leži nekaj metrov nad dnom doline na 

nadmorski višini 420 m, tretja opazovalnica je bila na pobočju Remšnika na nadmorski višini 

484 m, najvišja opazovalnica je bila v Ribnici na Pohorju z nadmorsko višino 709 m. 

Relativna višina med najnižjo in najvišjo opazovalnico je 351 m. 

Opravila sem tudi nekaj merjenj z digitalnim termometrom, s čimer sem želela dokazati 

oziroma zaznati temperaturno inverzijo. Tipalo termometra sem držala skozi okno 

avtomobila, ki je s konstantno hitrostjo vozil med izbranima točkama. Na točnost meritve je 

                                                           
23 http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20in%20podatki/vreme_avt.html, 14. 11. 2013 

http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20in%20podatki/vreme_avt.html


 
 14 

vplivalo tudi premikanje avtomobila oziroma veter, vendar sem ta dejavnik zanemarila, saj so 

me zanimale le temperaturne razlike med najnižjo in najvišjo točko. Meritve sem opravila v 

različnih časovnih obdobjih in v različnem delu dneva.  

Nato sem zbrane podatke obdelala v programski opremi MS Office Exel. 

 

Slika 11: Lokacije opazovalnic v Dravski dolini  

1 – hmeljarstvo Čas, 2 – Urška doma, 3 – kmetija Sp. Petelin, 4 – Ribnica 

Izdelala sem tudi višinski prerez med opazovalnicami s pomočjo programa Google Zemlja. 

 

Slika 172: Lokacije opazovalnic in prečni prerez čez dolino 

3. opazovalnica 

( 484 m n. m.) 2. opazovalnica 

(  420 m n. m.) 1. opazovalnica 

(  358 m n. m.) 

4. opazovalnica 

(  709 m n. m.) 

2 
3 

1 

4 
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Prvo in najnižje merilno mesto je bilo na nadmorski višini 358 m, na 

najvišji dravski terasi Radeljskega polja, kar je 41 m nad strugo reke 

Drave. Merilna postaja stoji na odprtem ravnem polju, izven naselja 

Radlje. Na hmeljarskem posestvu Čas imajo zasebno meteorološko 

postajo, ki jo uporabljajo za potrebe hmeljarstva. Podatke so mi z 

veseljem odstopili v raziskovalne namene.  

   

 

Druga merilna postaja je bila na nadmorski 

višini 420 m. To je bilo na mojem domu, 

kjer sem termometer postavila v senco na 

višino dveh metrov. Opazovalnica je tik nad 

samim naseljem na prisojnem pobočju 

hriba Perkolica (600 m n. m.). 

 

Tretja opazovalnica je bila na pobočju 

Remšnika, na kmetiji Sp. Petelin (glej Slika 

15, kjer je kmetija označena z rdečo puščico, 

z rumeno pa lega Radeljskega polja), na 

nadmorski višini  484  m. 

Zadnja in hkrati najvišja opazovalnica je bila 

postavljena pred individualno hišo na robu 

vasi Ribnica na Pohorju, 709 m nad morjem, 

na severni strani 

lesene ute (Glej Slika 16) . 

Relativna višina med opazovalnicami je 351 m. Prepričana sem, 

da se bo na tej višinski razliki že pokazala temperaturna inverzija.  

Meritve so se opravljale dnevno ob 7. uri zjutraj. Konec meseca 

sem vse meritve zbrala v tabelo in jih z grafi obdelala. Grafi še 

sledijo, tabele so v prilogi. 

Zbrane podatke sem obdelala s pomočjo MS Exela in izdelala 

grafe. Na grafih od 1 do 4 sem s puščicami označila dneve, ko je 

termometer 

Slika 13: Prva opazovalnica 

Slika 14: Druga opazovalnica 

Slika 15: Tretja opazovalnica 

Slika 16: Četrta opazovalnica 
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temperaturna inverzija nastala. Upoštevala sem samo dneve, ko je bilo na najnižji 

opazovalnici hladneje kot na najvišji. Oktobra sem jo zabeležila 12 krat, novembra 14 krat, 

decembra 19 krat in januarja 11 krat. Na Sliki 17 je zabeležena situacija na Radeljskem polju 

17. 10. 2013. Levi del slike kaže stanje ob 9. uri, ko gledamo morje megle, ki označuje mejo 

temperaturne inverzije; desna stran slike pa je bila narejena istega dne ob 14. uri, ko 

temperaturne inverzije ni več. 

Vmes so se pojavile situacije, da se najvišja temperatura ni izmerila na najnižji opazovalnici, 

ampak na opazovalnici 2 (npr. 20. 10. 2013), nato pa se temperature normalno znižujejo. 

Tukaj so možne tri razlage: 

 ker je opazovalnica tik nad naseljem, za naselja pa so značilne višje temperature, saj 

se tukaj zrak zaradi individualnih kurišč in prometa bolj segreva;  

 termometer je bil postavljen preblizu stavbe (to lahko izključimo, saj je bil vse štiri 

mesece opazovanj postavljen na istem mestu); 

 napaka pri odčitavanju s termometra. 

Z merjenjem in spremljanjem temperatur sem ugotovila: 

 da se v Dravski dolini na območju Radelj ob Dravi temperaturna inverzija pojavlja in 

hipotezo lahko potrdim; 

 da se lahko temperature dnevno spreminjajo za več stopinj; 

 da ni nujno, da si temperature sledijo od najvišje (na opazovalnici 1) do najnižje (na 

opazovalnici 4) in obratno, ampak da se lahko pojavlja več plasti različno toplega 

zraka. To kaže Slika 18, kjer je zanimivo, da sem v dolini zabeležila temperaturni 

obrat (glej Slika 19), višje se na fotografiji vidi pas toplega zraka (rdeča puščica), nad 

njim je hladnejši zrak (modra puščica), nad njim pa zopet pas toplega zraka. 

Fotografija je nastala 19. 12.  2013 okoli 9. ure na Remšniku, na nadmorski višini 

okoli 550 m.   
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Slika 17: Pogled na Radeljsko polje 17. 10.  2013  z in brez temperaturne inverzije 

 

Slika 18: Menjavanje različno toplih zračnih plasti 

 

Slika 19: Plast meglice na Radeljskem polju označuje hladen zrak  
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Graf 1: Vrednost temperatur na opazovalnicah za mesec oktober 2013 

 

Graf 2: Vrednost temperatur na opazovalnicah za mesec november 2013 
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Graf 3: Vrednost temperatur na opazovalnicah za mesec december 2013 

 

Graf 4: Vrednost temperatur na opazovalnicah za mesec januar 2014
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Da bi dokazala dejansko temperaturno inverzijo, sem izbrala še drugi način merjenja. Z 

digitalnim termometrom (glej Slika 21) sem zbrala temperaturne vrednosti na poti med 

Radljami in Remšnikom. Pot vodi nekaj časa po Radeljskem polju, nato pa po dolini Vaškega 

potoka proti Remšniku (glej Slika 22). Vozilo se je po cesti premikalo s konstantno hitrostjo. 

Meritev je bila narejena 15. 3. ob 6. uri – to je pred sončnim vzhodom. Takoj, ko sonce vzide, 

začne ogrevati površje in temperatura zraka se naglo spremeni. To sem opazila, ko sem 

izvajala prejšnje meritve okoli 8. ure. Kjer je bilo območje obsijano s soncem, se je 

temperatura naglo povzpela. 

Na Sliki 20 se vidi meglica na dnu doline, ki je nakazovala plast hladnega zraka.  

 

Slika 20: Meglica na polju označuje najhladnejšo plast zraka v dolini 

 

Slika 21: Merjenje temperature zraka z digitalnim termometrom 
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Na Grafu 5 rdeča črta označuje spreminjanje temperature po poti od Radelj do Remšnika.  

Dodala sem še višinski profil poti (glej Slika 23). Ko ju primerjamo, jasno vidimo, da je bila v 

dolini izmerjena najnižja temperatura; ko pa se je začela pot vzpenjati, se je pričela 

temperatura dvigovati. Na okoli 550 m n. m. se je začela temperatura zopet spuščati. Tukaj 

je bila meja temperaturne inverzije. 

Graf 6 prikazuje običajno razporeditev temperatur, ko temperature z nadmorsko višino 

upadajo. Pot merjenja je enaka: Radlje–Remšnik.  

 

Slika 22: Pot Radlje–Remšnik 

 

 

Graf 5: Temperature med Radljami in Remšnikom, 15. 3. 2014 
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Graf 6: Temperature med Radljami in Remšnikom, 21. 2. 2014 

 

 

Slika 23: Višinski profil poti med Radljami in Remšnikom 

4.2 HIPOTEZA 2: Temperaturni obrat se redkeje pojavlja na Radeljskem 

polju kot v Ljubljanski kotlini  

Sočasno sem želela preveriti, ali se v Ljubljanski kotlini pogosteje pojavlja temperaturni obrat  

kot v Dravski dolini ali ne. 

V Ljubljanski kotlini sem izbrala 4 merilna mesta, ki so razporejena med 299 m in 660 m 

nadmorske višine. Relativna višina med najnižjo in najvišjo opazovalnico je 361 m. Uporabila 

sem podobno relativno višino med najnižjo in najvišjo opazovalnico, kot sem jo imela na 

primeru Dravske doline. Za to sem se odločila, da je primerjava v razponu temperatur čim 

bolj podobna tistim na primeru Radelj. Najnižja opazovalnica stoji v Ljubljani na nadmorski 

višini 299 m. Najvišja opazovalnica je v Topolu pri Medvodah, ki je dvignjen nad dno 

Ljubljanske kotline na njenem zahodnem robu. Vmes pa sta merilni postaji Grosuplje in Brnik 

(glej Slika 24). 
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Tudi v tem primeru sem zbirala podatke od 1. 10.  2013 do 31. 1. 2014 za 7. uro zjutraj in 

podatke prikazala z grafikoni (tabele so v prilogi). Podatke sem pridobila s spletne strani 

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/. 

Na Grafih 7, 8, 9 in 10 sem s puščicami označila dneve, ko se je pojavil temperaturni obrat. V 

Ljubljanski kotlini se je temperaturni obrat pojavil meseca oktobra 7 krat, novembra 8 krat, 

decembra 19 krat in januarja 8 krat. Iz mojih podatkov sledi, da se je temperaturni obrat 

pojavil v Radljah večkrat kot v Ljubljanski kotlini. Torej hipotezo številka 3, da se temperaturni 

obrat pojavlja pogosteje v Ljubljanski kotlini kot v Radljah, ovržem.  

 

GROSUPLJE (350 m n. m.) 

LJUBLJANA - BEŽIGRAD (299 m n. m.) 

BRNIK (364 m n. m.) TOPOL PRI MEDVODAH 

(660 m n. m.) 

Slika 24: Položaj merilnih postaj v Ljubljanski kotlini 
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Graf 7: Vrednost temperatur na opazovalnicah v Ljubljanski kotlini za mesec oktober 2013 

 

Graf 8: Vrednost temperatur na opazovalnicah v Ljubljanski kotlini za mesec november 2013 
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Graf 9: Vrednost temperatur na opazovalnicah v Ljubljanski kotlini za mesec december 2013 

 

Graf 10: Vrednost temperatur na opazovalnicah v Ljubljanski kotlini za mesec januar 2014
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4.3 HIPOTEZA 3: Zrak v Radljah v času temperaturne inverzije ni bolj 

onesnažen kot v obdobju običajnih temperaturnih razmer 

Onesnaženost zraka je lahko velik problem tako za naravo kot za življenje ljudi. V večjih 

kotlinah in dolinah, kjer je več industrijskih obratov, kjer je gostejša poselitev in zaradi tega 

več prometa ter v hladni polovici leta še povečano ogrevanje stanovanj, je zrak bolj 

onesnažen. Zanimalo me je, kako je z onesnaženostjo v Dravski dolini na območju Radelj – 

glede na to, da so Radlje manjše naselje v Dravski dolini, ki je precej prevetrena in nimamo 

veliko industrijskih obratov. Ker so pred nekaj leti zgradili obvoznico, tako da promet hitreje 

steče mimo naselja, sem predvidevala, da vseeno dihamo čist zrak. To hipotezo sem 

preverila s preprostim poskusom. 

Stekleni kozarec sem dala na bel papir in vse skupaj postavila na 

okensko polico v šoli in opazovala, kaj se dogaja. Poskus sem 

izvedla dvakrat, vsakič pa je trajal 3 dni. Prvič od 17. 12. 2013 do 

19. 12. 2013 in drugič od 29. 1. 2014 do 31. 1. 2014. Nato sem 

kozarec previdno odstranila in pregledala papir s povečevalnim 

steklom. 

1. poskus: od 17.12. 2013 do 19.12. 2013 

V tem obdobju je trajala temperaturna inverzija že kakšen dan. V 

dolini je vztrajala megla. Ko sem po treh dneh kozarec odstranila z 

lista papirja, sem opazila prah že s prostim očesom, z lupo pa sem samo še potrdila, da je 

zrak zelo onesnažen. 

2. poskus: od 29. 1. 2014 do 31. 1. 2014 

Pred nastavitvijo poskusa je trajalo daljše obdobje normalnih temperaturnih razmer. 

Temperaturna inverzija se ni pojavljala. V času izvedbe poskusa je bila prisotna visoka 

oblačnost, občasno so se pojavljale rahle snežne padavine. Po odstranitvi kozarca z belega 

lista  s prostim očesom nisem zaznala nobenega prahu, tudi s povečevalnim steklom nisem 

zaznala nobenega prahu. 

Slika 25: Preizkus hipoteze 3 
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Slika 26: Preverjanje z lupo je dokazalo onesnaženost zraka 

Nad rezultatom poskusa sem bila presenečena, saj nisem pričakovala, da dihamo tako 

onesnažen zrak. Zrak je bil namreč v času temperaturne inverzije veliko bolj onesnažen. 

Izpušni plini in dim iz kurišč prihajajo v zrak in se vežejo na drobne kapljice vode v zraku, ki 

so zlasti prisotne v času temperaturnega obrata. Vseskozi sem si predstavljala, da je 

umazan zrak značilen le za večja mesta in večje kotline.  

Glede na izid poskusa bom hipotezo, da zrak v Radljah v času temperaturne inverzije ni bolj 

onesnažen kot v običajnih temperaturnih razmerah, ovrgla.  

4.4 HIPOTEZA 4: Učenci 8. in 9. razredov, ki obiskujejo Osnovno šolo v 

Radljah, poznajo temperaturni obrat 

Anketo sem izvedla med 6. in 10. 1. 2014 med osmošolci in devetošolci na Osnovni šoli 

Radlje. Prepričana sem bila, da učenci poznajo ta temperaturni pojav, ker se v naši dolini 

pogosto pojavlja in sem predpostavljala, da so se o njem že kje pozanimali. Rezultati ankete 

so bili zanimivi.   

Rezultati ankete: 

1. vprašanje – SPOL 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

34 %

66 %

moški

ženski

UGOTOVITEV: 

 

Anketirala sem 87 učencev. Od tega je bilo  

57 deklet in 30 fantov.  
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2. vprašanje – KATERI RAZRED OBISKUJEŠ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. vprašanje – KJE ŽIVIŠ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. vprašanje – SI ŽE SLIŠAL/A ZA IZRAZ TEMPERATURNA INVERZIJA  ALI 
TEMPERATURNI OBRAT? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

56 %

44 % 8. razred

9. razred

62 %

38 % Radlje

okolica
Radelj

53 %
47 %

da

ne

UGOTOVITEV: 

 

Več kot polovica anketirancev obiskuje 8. 

razred, nekaj manj je bilo udeležencev iz 9. 

razreda. Torej 49 osmošolcev in  39 

devetošolcev. 

 

UGOTOVITEV: 

 

Več kot polovica anketirancev prihaja iz 

Radelj, ostali so iz okoliških krajev, v 

glavnem iz naselij, ki ležijo na pobočjih 

Pohorja in Kozjaka. To pomeni na višji 

nadmorski višini. 

 

 

UGOTOVITEV: 

 

Približno polovica učencev je vedela, kaj je 

temperaturni obrat oziroma temperaturna 

inverzija, polovica udeležencev tega ni 

vedela.  

 

 



 
 29 

4. a vprašanje – KJE SI SLIŠAL/A  ZA TA POJEM? 

 
5. vprašanje – KAJ JE TEMPERATURNA INVERZIJA? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
6. vprašanje – KAJ JE RAZLOG ZA NASTANEK TEMPERATURNE INVERZIJE? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89 %

4 %
5 % 2 %

pri pouku
geografije

na televiziji

na spletu

od brata

3 %

74 %

23 %

bližanje neviht in
padavin

težji hladen zrak
izpodrine lažji toplejši
zrak in tako se
hladen zrak usede
na dno doline

menjavanje letnih
časov

56 %

14 %

30 %

stanje v ozračju, ko so pri dnu doline
nižje temperature, v višjih nadmorskih
višinah pa so temperature višje

stanje v ozračju, ko so pri dnu doline
višje temperature, v višjih nadmorskih
višinah pa so temperature nižje

mešanje toplega in hladnega zraka

UGOTOVITEV: 

 

Več kot polovica anketiranih učencev je vedela, da je temperaturna inverzija stanje v 

ozračju, ko so pri dnu doline nižje, v višjih nadmorskih višinah pa višje temperature. Kar se 

ujema s četrtim vprašanjem, če poznajo izraz temperaturna inverzija. Tisti ki ga poznajo so 

to potrdili s pravilnim odgovorom. Tisti, ki izraza ne poznajo, pa so, sklepam, po naključju 

obkrožili enega izmed odgovorom, med njimi jih je nekaj odgovorilo celo pravilno. Me 

napačnimi odgovorih se jih je več odločilo za mešanje toplega in hladnega zraka, nekaj pa 

tudi, da so v višini temperature nižje, v nižini višje, kar ni pravilen odgovor. 

 
 

 

 

UGOTOVITEV: 

 

Skoraj vsi učenci so poznali 

pravilen odgovor na vprašanje, 

nekaj jih je menilo, da to povzroča 

menjavanje letnih časov, drugi pa,  

da je to bližanje neviht oziroma 

padavin. 

 
 

 

 

UGOTOVITEV: 

 
Večina učencev, ki pozna pojem 

temperaturna inverzija, je 

odgovorila, da so zanj slišali pri 

urah geografije. To so bili v 

glavnem devetošolci. Osmošolci pa 

so zanj slišali preko televizije in 

spleta. 
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7. vprašanje – V KATEREM DELU LETA TEMPERATURNA INVERZIJA NAJPOGOSTEJE 
NASTANE? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. vprašanje – ALI SE TEMPERATURNA INVERZIJA POJAVLJA TUDI V RADLJAH IN V 

DRAVSKI DOLINI? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. vprašanje – ALI MENIŠ, DA TEMPERATURNA INVERZIJA VPLIVA NA NAŠE POČUTJE 

IN ZDRAVJE? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 %

27 %

40 %

15 % poleti

jeseni

v hladni polovici
leta

lahko jo zasledimo
vsaki dan

UGOTOVITEV: 

 

Odgovori na to vprašanje so bili 

različni, čeprav prevladuje odgovor 

'v hladni polovici leta', ki je pravilen. 

Veliko učencev je bilo mnenja, da 

se pojavlja jeseni, blizu sta si bila 

odgovora, da se temperaturni obrat 

pojavi poleti ali ga lahko zasledimo 

vsak dan. 

 

 
 

 

 

74 %

26 %

da

ne

UGOTOVITEV: 

 

Prevladuje pravilen odgovor, in 

sicer 'da'. V Radljah ob Dravi se 

temperaturna inverzija pojavlja zelo 

pogosto. 

 

 
 

 

 

70 %

30 %

da

ne

UGOTOVITEV: 

 

Skoraj tri četrtine učencev so bile 

mnenja, da temperaturna inverzija 

vpliva na naše počutje.  
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9. a vprašanje – KAJ MENIŠ, KAKO  TA VREMENSKI  POJAV VPLIVA NA NAŠE POČUTJE 
IN ZDRAVJE? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rezultati ankete 

Namen ankete o temperaturni inverziji je bil ta, da bi ugotovila, koliko učencev pozna 

temperaturno inverzijo oziroma obrat. Za hipotezo sem si postavila, da večina učencev ta 

pojav pozna, saj ga je mogoče zaslediti tudi v Radljah ob Dravi in okolici. Hipotezo lahko 

potrdim, saj je več kot polovica učencev ta pojav poznala in so tudi vedeli, kdaj in zakaj se 

pojavlja. Od teh je bila večina učencev, ki obiskujejo 9. razred. Devetošolci ga poznajo zato, 

ker se o njem učijo pri predmetu geografija.  

Večina učencev tudi verjame, da ima ta pojav vpliv na naše počutje in zdravje. Predvsem 

smo takrat slabše razpoloženi. Zanimiva bi bila raziskava, kako temperaturni obrat in na 

splošno vreme vpliva na učno uspešnost učencev v šoli. Lahko bi primerjali vpliv vremena na 

učence, ki obiskujejo šolo v Radljah in so pogosto izpostavljeni temperaturnemu obratu in 

kakšen vpliv ima vreme na učence na podružnični šoli na Remšniku, kjer se temperaturni 

obrat ne pojavlja tako pogosto. Posledica tega pa je več sončnih dni, zlasti v zimskem delu 

leta.  

 

 

8 %

42 %

12 %

33 %

5 %
pojavljajo se pogostejši
glavoboli

smo slabo razpoloženi

pogosteje zbolimo zaradi
gripe in ostalih prehladnih
obolenj

vse našteto

drugo

UGOTOVITEV: 

 

Vsi, ki so odgovorili na 9. vprašanje, so 

odgovorili še na zadnje vprašanje. 

Odgovori so bili zelo deljeni. Skoraj 

polovica (42 %) učencev je bila 

prepričanih, da temperaturna inverzija 

vpliva na naše počutje in nismo dobro 

razpoloženi. Temu je sledil odgovor 

'vse našteto', pri čemer so bili 

anketiranci prepričani, da so vsi 

odgovori pravilni. Trije učenci (5 %) so 

bili mnenja, da temperaturni obrat 

povzroča raka oz. da takrat nismo 

veseli.  
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5 REZULTATI 

Skozi raziskovanje sem prišla do sklepov, da se temperaturni pojav v Radljah ob Dravi 

pogosto pojavlja. V primerjavi z Ljubljansko kotlino nič manj pogosto.  

Glede na to, da je Radeljsko polje v širšem delu doline, da so Radlje ob Dravi manjše 

naselje, da so pred tremi leti ob naselju zgradili obvoznico, da promet mimo naselja hitreje 

steče, da živimo na podeželju, ker je delež gozda precej velik, kjer ni veliko industrijskih 

obratov, sem pričakovala, da zrak v času temperaturne inverzije na območju Radelj ni tako 

onesnažen, kot poročajo iz drugih večjih kotlin (npr. Ljubljanska kotlina, Celjska kotlina …). 

Poskus mi je dokazal ravno nasprotno. Zrak je bil kljub mojim pričakovanjem v času 

temperaturne inverzije dosti bolj onesnažen, videle so se večje saje že s prostim očesom. 

Učenci, ki se dnevno vozijo v Radlje v šolo oziroma živijo v Radljah v večini tega 

vremenskega pojava ne prepoznajo; razen devetošolci, ki ga spoznajo pri pouku geografije. 

Prav tako so mnenja, da temperaturni obrat vpliva na razpoloženje ljudi in da povzroča 

različna obolenja. Kar nam seveda dokazujejo številne strokovne raziskave24.  

Na podlagi rezultatov lahko potrdim naslednje: 

 HIPOTEZA 1: Na Radeljskem polju se pojavlja temperaturna inverzija. POTRJENA 

 HIPOTEZA 2: Temperaturni obrat se redkeje pojavlja na Radeljskem 

polju kot v Ljubljanski kotlini. 
OVRŽENA 

 HIPOTEZA 3: Zrak v Radljah v času temperaturne inverzije ni bolj 

onesnažen kot v obdobju običajnih temperaturnih razmer. 
OVRŽENA 

 HIPOTEZA 4: Učenci 8. in 9. razredov, ki obiskujejo OŠ v Radljah, 

poznajo temperaturni obrat. 
POTRJENA 

 

                                                           
24 http://www.anteros.eu/zunanje-onesnazenje/#.Uy6wQvldWSo, 13. 2. 2014 

http://www.anteros.eu/zunanje-onesnazenje/#.Uy6wQvldWSo
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6 ZAKLJUČEK 

Izdelava raziskovalne naloge mi je predstavljala zanimivo izkušnjo. Naučila sem se, kako se 

lotiti izziva, ki ga predstavlja opazovanje naravnega pojava in kako si zastaviti hipoteze.   

Ugotovila sem tudi, da je spremljanje in zbiranje temperatur in njihova analiza dokaj 

zapletena aktivnost, če na raziskovanem območju ni stalnih (uradnih) vremenskih 

opazovalnic.  

Da sem hipoteze dokazala ali ovrgla, sem z zanimanjem opravljala poskuse, zbirala podatke 

temperatur na posameznih opazovalnicah, s pomočjo MS Exella risala grafe in jih analizirala, 

analizirala sem tudi rezultate ankete.  

Med raziskovanjem so se mi odprla še zanimiva vprašanja, o katerih bi lahko opravila 

samostojno raziskovalno nalogo. 

 Med nalogo sem primerjala višino temperature samo glede na relativno višino med 

posameznimi opazovalnicami. Zanimivo bi bilo preveriti, kako na pojav temperaturne 

inverzije vpliva oblikovanost površja, raba tal, ekspozicija, vodne površine … 

 Zanimivo bi bilo tudi raziskati, kako temperaturni obrat in na splošno vreme vpliva na 

učno uspešnost učencev v šoli. Raziskava bi vključevala učence Osnovne šole Radlje ob 

Dravi, kjer je dokazano, da je ta vremenski pojav dokaj pogost in učence podružnične 

šole na Remšniku, ki leži na 684 m n. m. Zaradi manjšega števila učencev na šoli bi v 

raziskavo vključili še učence sosednje Osnovne šole Ribnica na Pohorju, ki leži na 710 m 

n. m.   

 

 

Slika 27: Temperaturna inverzija v Dravski dolini
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PRILOGE 

Priloga št. 1: Temperature v oC za posamezne dneve z opazovalnic 1–4  

 
ura 

OP1,  
358 m n. m. 

OP2,  
420 m n. m. 

OP3,  
484 m n. m. 

OP4,  
709 m n. m.  

1. okt 7.00 7,49 9 9 7 

2. okt 7.00 6,45 7 7 6 

3. okt 7.00 2,7 3 3 4 

4. okt 7.00 4 4 4 3 

5. okt 7.00 1,6 2 2 1 

6. okt 7.00 8,35 9 9 7 

7. okt 7.00 11,28 11 10,5 10 

8. okt 7.00 9,9 12 10 9 

9. okt 7.00 9,04 10 10 8 

10. okt 7.00 9,76 10 9 8 

11. okt 7.00 11,72 11,5 10 8 

12. okt 7.00 5,54 7,5 7 6 

13. okt 7.00 5,3 5 8 9 

14. okt 7.00 7,42 8 8 7 

15. okt 7.00 7,67 7,5 7 5 

16. okt 7.00 7,8 9 9 10 

17. okt 7.00 2 2,5 3 4 

18. okt 7.00 3,15 5 5 7 

19. okt 7.00 4,08 5,5 3 1 

20. okt 7.00 10,4 10 9 7,5 

21. okt 7.00 12,11 10 12 13 

22. okt 7.00 10,1 10 11 10 

23. okt 7.00 14,7 14 14 12 

24. okt 7.00 13,9 14 15 15,5 

25. okt 7.00 10,7 12 13 14 

26. okt 7.00 9,3 10 11 13 

27. okt 7.00 6,2 7 11 12,5 

28. okt 7.00 8,9 9 11 8 

29. okt 7.00 9,3 11,5 12 13 

30. okt 7.00 10,5 10 8 6 

31. okt 7.00 8,5 10 9 7 
 

 
ura 

OP1,  
358 m n. m. 

OP2, 
420 m n. m. 

OP3,  
484 m n. m. 

OP4,  
709 m n. m.  

1. nov 7.00 5,3 7 7 7 

2. nov 7.00 7,47 9 8 7 

3. nov 7.00 8,5 13 12 11,5 

4. nov 7.00 6,62 2 7 6,5 



 
 III 

5. nov 7.00 7,7 9 9 9,5 

6. nov 7.00 4,4 5 5 4,5 

7. nov 7.00 5,9 6 6 4 

8. nov 7.00 6,3 7 7 5 

9. nov 7.00 7,4 10 10 11 

10. nov 7.00 2,7 4 4 3,5 

11. nov 7.00 3,8 4,5 4 3 

12. nov 7.00 4,2 6 5 4,5 

13. nov 7.00 5,8 6 4 3 

14. nov 7.00 4,5 6 5 4,5 

15. nov 7.00 3,9 4,5 3 3 

16. nov 7.00 4,8 6 4 3,5 

17. nov 7.00 2,3 3 4 4 

18. nov 7.00 3,3 4 4 5 

19. nov 7.00 3,6 5 5 4 

20. nov 7.00 4,8 5,5 4 3 

21. nov 7.00 4,3 5 4 2,5 

22. nov 7.00 3,5 4,5 4 5 

23. nov 7.00 3,9 5 5 6,5 

24. nov 7.00 4,2 5 5 3 

25. nov 7.00 1,9 0 1 1,5 

26. nov 7.00 -4,2 2 -1 -2 

27. nov 7.00 -1,5 -1 0 2 

28. nov 7.00 -6,9 -4 -5 -6 

29. nov 7.00 -6,1 -4 -3 -1 

30. nov 7.00 -1,7 1 0 -1 
 

 
ura 

OP1,  
358 m n. m. 

OP2, 
420 m n. m. 

OP3, 
484 m n. m. 

OP4, 
 709 m n. m.  

1. dec 7.00 -1,6 -1 -1 -1 

2. dec 7.00 -3,5 0 -2 -1 

3. dec 7.00 -4,3 -2 -3 -4 

4. dec 7.00 -6,1 -5 -4 -2 

5. dec 7.00 -5,8 -3,5 -3 -1 

6. dec 7.00 -2,5 -3,5 -3 -5 

7. dec 7.00 -2,8 -2 -4 -5,5 

8. dec 7.00 -3,3 -1 -2 -3 

9. dec 7.00 -3,1 -1,5 0 -1 

10. dec 7.00 -2,1 0 0 1,5 

11. dec 7.00 1,3 1 3 4 

12. dec 7.00 1,9 2 2 3 

13. dec 7.00 0,1 0 0 0 

14. dec 7.00 -1,2 -1,5 0 1,5 

15. dec 7.00 -2 -1,5 -2 -3 



 
 IV 

16. dec 7.00 -5,1 -4 -2 0 

17. dec 7.00 -5,8 -4,5 -3 -1 

18. dec 7.00 -4,6 -6,5 -4 -3 

19. dec 7.00 -5,7 -1 -4 -5 

20. dec 7.00 -3,5 -5 -4 -3 

21. dec 7.00 -1,5 0 0 1 

22. dec 7.00 0,8 1 -2 -2,5 

23. dec 7.00 -2,2 -0,5 -1 -2 

24. dec 7.00 -2,5 -0,5 0 1 

25. dec 7.00 9,8 9 4 2 

26. dec 7.00 6,3 9 7 2 

27. dec 7.00 5,2 6 6 7 

28. dec 7.00 3,8 5 2 1 

29. dec 7.00 0,4 2 2 1 

30. dec 7.00 3 1 2 1 

31. dec 7.00 4 2 4 3 
 

 
ura 

OP1,  
358 m n. m. 

OP2,  
420 m n. m. 

OP3,  
484 m n. m. 

OP4,  
709 m n. m.  

1. jan 7.00 1,3 2 3 5 

2. jan 7.00 1,1 3,5 1,5 0 

3. jan 7.00 -1,5 2 0 -1 

4. jan 7.00 -1,1 0 2 4 

5. jan 7.00 4,2 6 5 3 

6. jan 7.00 3,3 4,5 3 1 

7. jan 7.00 4,8 4 4 3 

8. jan 7.00 1,4 4 3 0 

9. jan 7.00 2,1 2 4 6,5 

10. jan 7.00 2,4 1 2 0 

11. jan 7.00 1,5 2 4 7 

12. jan 7.00 0,5 1 2 5 

13. jan 7.00 0,5 0,5 0 0 

14. jan 7.00 1,4 2 1,5 0 

15. jan 7.00 2,7 3 3 4 

16. jan 7.00 2,2 3 2 -1 

17. jan 7.00 4,7 6 5 7 

18. jan 7.00 4,8 5,5 4 2 

19. jan 7.00 6,4 6,5 4 1 

20. jan 7.00 5,3 7 5 3,5 

21. jan 7.00 5 7 5 2 

22. jan 7.00 3,2 4,5 4 4 

23. jan 7.00 3,6 5 3 -1 

24. jan 7.00 -0,1 0 0 -2 

25. jan 7.00 -4 -3 -2 -3 



 
 V 

26. jan 7.00 -4,7 -3,5 -3 -8 

27. jan 7.00 -3,9 -3,5 -4 -6,5 

28. jan 7.00 -3,1 -2 -4 -4,5 

29. jan 7.00 -3,4 -4 -4 -5 

30. jan 7.00 -3,7 -5 -3 -7,5 

31. jan 7.00 -1,7 -3 -2,5 -7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 VI 

Priloga 2: Temperature v oC izmerjene ob 7. uri v Ljubljanski kotlini 

 

Bežigrad,  
299 m n. m. 

Grosuplje,  
350 m n. m.   

Brnik, 
364 m n. m. 

Topol pri Medvodah, 
660 m n. m. 

1. okt 7,8 7,8 6,8 6,4 

2. okt 9,5 8,6 8,1 6 

3. okt 7,5 6,4 6,7 5 

4. okt 2,8 0,5 4,8 2,5 

5. okt 6,3 5,6 5,3 4,6 

6. okt 8,7 8 7,1 7 

7. okt 11,4 10,2 10,7 8,4 

8. okt 11,8 10,8 10,8 9,8 

9. okt 11,7 11,4 9,6 9,8 

10. okt 12,2 10,1 11,4 10 

11. okt 13,3 12,9 12,4 11 

12. okt 8,1 10,1 7 6,4 

13. okt 9 8,4 7,9 6,8 

14. okt 7,7 7,5 5,6 7,5 

15. okt 7,7 7,9 4,6 9,2 

16. okt 11,2 11,4 9,8 10 

17. okt 3,1 1,3 1,3 5,4 

18. okt 5 4,6 1 8 

19. okt 5,9 4,2 2,3 7 

20. okt 9,4 13,9 7,4 12,5 

21. okt 15 14,2 13,4 13,2 

22. okt 16,2 15,4 10,9 13,4 

23. okt 16,7 15,5 15,2 14,5 

24. okt 13,6 11,8 12,2 14 

25. okt 13,2 11,8 12,6 13,2 

26. okt 15,6 13,1 9,6 14 

27. okt 8,8 6,4 6,9 13 

28. okt 18 16,7 14,1 15,8 

29. okt 16,6 16 13,6 14,8 

30. okt 13,3 12 11,5 9,6 

31. okt 10,8 9,5 8,8 7,8 
 

 

Bežigrad,  
299 m n. m. 

Grosuplje,  
350 m n. m.   

Brnik, 
364 m n. m. 

Topol pri Medvodah, 
660 m n. m. 

1. nov 6,6 5,4 2,6 6,5 

2. nov 12,7 7,7 7,9 10,4 

3. nov 14,2 15,4 12,1 12,2 

4. nov 8,2 7,8 7,2 5,4 

5. nov 9,8 9,5 8,9 7,6 

6. nov 6,5 4,7 6 3,5 

7. nov 7,3 6,8 5,4 4 



 
 VII 

8. nov 10,1 9,8 8,9 11,6 

9. nov 16,3 16,8 13,9 13,2 

10. nov 6,3 6,1 4,9 4 

11. nov 8,4 7 8,1 5,8 

12. nov 6 5 5,3 2,6 

13. nov 7,3 6,4 6,3 4,8 

14. nov 6,4 5,5 5,5 3,5 

15. nov 5,7 5,3 3,6 3 

16. nov 6,5 6 3,9 4,8 

17. nov 6,2 5,8 0,4 5 

18. nov 6,7 5,8 5,2 4 

19. nov 6,8 5,7 6,3 5,2 

20. nov 6 6 4,8 3,8 

21. nov 6,4 6 5 4 

22. nov 5,1 4,8 4,6 1,4 

23. nov 5,5 5,4 4,5 3,8 

24. nov 5,4 4,9 4,1 4 

25. nov 4,7 3,4 5 3 

26. nov -0,8 0,8 0,6 -1,2 

26. nov 1,4 0 -1,5 -2 

28. nov -3,2 -3,1 -7,3 -4,5 

29. nov -4,2 -5,7 -7,7 -1,6 

30. nov 0,3 -0,2 -1,5 0,8 
 

 

Bežigrad,  
299 m n. m. 

Grosuplje,  
350 m n. m.   

Brnik, 
364 m n. m. 

Topol pri Medvodah, 
660 m n. m. 

1. dec -0,7 -0,8 -5,3 -0,5 

2. dec -2,3 -1,4 -5,3 -0,8 

3. dec -3,2 -4,7 -6,5 -1,2 

4. dec -3,7 -5,5 -8,3 -2,6 

5. dec -4,5 -5,7 -7,6 -1,4 

6. dec -3,6 -3,9 -6,9 3 

7. dec -4 -5,9 -4,6 1,4 

8. dec -3,9 -5,2 -6 1 

9. dec -0,7 -0,9 -3,8 4,5 

10. dec 0,7 0,2 -1,8 3 

11. dec 3,5 3,5 1,7 3,6 

12. dec 1,2 -1,8 0,7 1,2 

13. dec -0,3 -0,8 -2 -1,6 

14. dec -1,3 -2,3 -2,9 -3 

15. dec -1,2 -2,2 -3 -4,6 

16. dec -2,6 -2,7 -4 -0,6 

17. dec -3 -4,5 -5,2 0,5 

18. dec -4,5 -5,5 -6 -7 
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19. dec -4,4 -4,8 -5,5 2, 2 

20. dec -0,9 -2,6 -2,5 5,6 

21. dec 4,3 5,2 2,4 5 

22. dec 5 4,3 2,8 6,5 

23. dec 9,6 7,8 2,2 6,6 

24. dec 7,7 5,7 5,5 6,4 

25. dec 10,5 11 7 7 

26. dec 8,4 9,7 8,2 6,4 

27. dec 7,4 7 6,4 5,2 

28. dec 2,5 1,2 2,4 3 

29. dec 6,2 4,7 5,2 6 

30. dec 3,9 3 2,7 1,4 

31. dec 3,9 3,3 2,8 1,5 
 

 

Bežigrad,  
299 m n. m. 

Grosuplje,  
350 m n. m.   

Brnik, 
364 m n. m. 

Topol pri Medvodah, 
660 m n. m. 

1. jan 4,2 3,3 3,1 1,2 

2. jan 0,7 1,3 -2 2,4 

3. jan 5,5 5,1 3,9 4 

4. jan 5 4,7 2,1 6 

5. jan 8,1 8,2 8,6 7 

6. jan 6,1 6,6 5,9 5 

7. jan 8,9 6,6 2,1 7,2 

8. jan 2,8 5,9 -0,3 6 

9. jan 2 1,3 0 4,2 

10. jan 10,3 9,6 8,7 7,2 

11. jan 7 5,9 5,3 7,6 

12. jan 3,3 3 -1,3 5 

13. jan 4,9 2,3 -1 5,5 

14. jan 7,7 6,8 5,9 6,8 

15. jan 6,3 5,7 1,7 4,8 

16. jan 4,9 2,4 3,1 2,8 

17. jan 6,6 6,5 5,4 5,8 

18. jan 7,1 6,7 5,5 7,5 

19. jan 6,7 6,7 6,7 7 

20. jan 7,5 6,5 6,2 5,6 

21. jan 7,4 5,3 5,9 5 

22. jan 4,6 1,4 3,6 2,8 

23. jan 4,3 3,5 4,2 3 

24. jan 0,4 0,3 0,1 -0,4 

25. jan -0,8 -1,4 -4,2 -3 

26. jan -1,9 -3,4 -2,2 -5 

27. jan -2,4 -3,2 -2 -4,2 

28. jan -2,6 -3,6 -3,5 -5,6 
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29. jan -1,8 -2,6 -2,6 -4,5 

30. jan -1,8 -2,6 -2,6 -4,5 

31. jan -0,3 -1 -1 -2,5 
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Priloga št. 3: Tabela pogostosti temperaturnih obratov (obarvana polja) v Radljah in v 

Ljubljanski kotlini 

 
Radlje 

Ljubljanska 

kotlina 
Radlje 

Ljubljanska 

kotlina 
Radlje 

Ljubljanska 

kotlina 
Radlje 

Ljubljanska 

kotlina 

Mesec 

 

dan 
oktober november december januar 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31        

skupaj 12 7 14 8 19 19 11 8 
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Priloga št. 4: Anketa  

ANKETA ZA GEOGRAFSKO RAZISKOVALNO NALOGO: TEMPERATURNA INVERZIJA ali OBRAT 
 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom! 
 
1. SPOL:                              a) M                           b)  Ž 
 
2. KATERI RAZRED OBISKUJEŠ?:                    a) 8. razred                                b)  9. razred 
 
3. KJE ŽIVIŠ?:                   a) Radlje                               b) okolica Radelj  
 
4. SI ŽE SLIŠAL/A ZA IZRAZ TEMPERATURNA INVERZIJA ali TEMPERATURNI OBRAT?             
                                           

  a) DA                                   b)  NE 
 

4.a ČE SI NA ZGORNJE VPRAŠANJE ODGOVORIL/A Z 'DA': 
 
Kje si slišal/a za ta pojem? __________________________ 

 
5. KAJ JE TEMPERATURNA INVERZIJA? 
 

a) stanje v ozračju, ko so pri dnu doline nižje temperature, v višjih nadmorskih višinah pa so 

temperature višje 

b) stanje v ozračju, ko so pri dnu doline višje temperature, v višjih nadmorskih višinah pa so 

temperature nižje 

c) mešanje toplega in hladnega zraka 

 
6. KAJ JE RAZLOG ZA NASTANEK TEMPERATURNE INVERZIJE? 
 
a) bližanje nevihte in padavin 
b) težji hladen zrak izpodrine lažji toplejši zrak in tako se hladen zrak usede na dno doline  
c) menjavanje letnih časov 
 
7. V KATEREM DELU LETA TEMPERATURNA INVERZIJA NAJPOGOSTEJE NASTANE? 
 
a) poleti 
b) jeseni 
c) v hladni polovici leta 
d) lahko jo zasledimo vsak dan 
 
8. ALI SE TEMPERATURNA INVERZIJA POJAVLJA TUDI V RADLJAH IN V DRAVSKI DOLINI? 
                                        

  a) DA                                        b) NE 
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9. ALI MENIŠ, DA TEMPERATURNA INVERZIJA VPLIVA NA NAŠE POČUTJE IN ZDRAVJE?  
                                       
      a) DA                                           b) NE 
 

9.1 ČE SI NA ZGORNJE VPRAŠANJE ODGOVORIL/A Z 'DA':  
 
KAJ MENIŠ, KAKO  TA TEMPERATURNI POJAV VPLIVA NA NAŠE POČUTJE IN ZDRAVJE?  
 
a) pojavljajo se pogostejši glavoboli 
b) smo slabo razpoloženi 
c) pogosteje zbolimo zaradi gripe in ostalih prehladnih obolenj  
č) vse našteto 
d) drugo: __________________________ 
e) ne vpliva na naše počutje 

 
 
 

 


