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Izvleček: 

 

Padavine sodijo med osnovne podnebne spremenljivke. Spremenljivost količine padavin ima 

velik vpliv na vse panoge, ki so povezane z vodo in njeno rabo (kmetijstvo, hidroenergetika, 

gradbeništvo itd.). Ugotavljanje trenda padavin je pomembno za razumevanje podnebnih 

sprememb in zaznavanje dejavnikov, ki povzročajo spremembe v višini padavin. 

 

V diplomski nalogi je narejena statistična analiza padavin za obdobje 1970-2017, s prikazom 

maksimumov, minimumov in kvartilov mesečnih vsot padavin, grafični prikaz povprečnih 

mesečnih padavin, histogram dnevnih padavin in graf letnih vsot z linearno trendno črto. 

Statistična analiza zajema 20 meteoroloških oz. padavinskih postaj in je narejena s pomočjo 

programskega orodja R. Za obravnavane postaje je izdelan tudi Mann-Kendallov test trendov 

mesečnih maksimumov, letnih maksimumov in letnih padavin. Nadalje pa je bila izdelana še 

analiza sezonskosti dnevnih maksimalnih količin padavin. 

 

Rezultati analize trendov mesečnih in letnih padavin kažejo na naraščajoč trend, ki pa je 

skoraj za vse postaje statistično neznačilen z izbrano stopnjo značilnosti 0,1. Mann-

Kendallov test trendov je bil izdelan tudi za dneve brez padavin (t.i. suhi dnevi). Ugotovljeno 

je bilo, da je trend suhih dni za večino postaj naraščajoč in statistično neznačilen z izbrano 

stopnjo značilnosti 0,1. Z namenom ugotovitve vpliva geografske lege na količino padavin je 

bila izdelana analiza odvisnosti letnih količin padavin od nadmorske višine in oddaljenosti od 

morja. Analiza je pokazala, da ima na raznolikost količine padavin in posledično pridobljene 

rezultate trendov velik vpliv prevladujoče »gibanje« padavin in topografija 

Slovenije. Ugotovljeno je bilo, da določena stopnja sezonskosti za vse obravnavane postaje 

obstaja, najbolj izrazita pa je na postaji Polički Vrh. Rezultati analize sezonskosti so pokazali, 

da je bilo največ letnih maksimumov dnevnih padavin v poletnih in jesenskih mesecih, kar 

nakazuje, da velik del Slovenije leži na območju s celinskim podnebjem. 
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Abstract: 

 

Rainfall is one of the basic climate variables. Variability of the rainfall has a great impact on 

disciplines related to water (e.g., farming, hydropower, construction etc.). Identification of 

rainfall trend is important for understanding of the climate change or variability impact and 

detecting the factors, which cause changes in rainfall characteristics. 

 

Diploma thesis consists of statistical analysis of rainfall, which includes the presentation of 

maximum, minimum and quartile of monthly rainfall sum, graphic presentation of average 

monthly rainfall, histogram of daily rainfall and the graph of annual rainfall with linear trend 

line. The statistical analysis is carried out using software R and includes 20 rainfall and 

meteorological stations in Slovenia for the period 1970-2017. Furthermore, for the selected 

stations the Mann-Kendall test of the monthly and yearly maximum trend and yearly rainfall 

trend is performed. Additionally, the seasonality analysis of daily maximum amounts of 

precipitation was conducted. 

 

The results of analysis indicate that monthly and annual precipitation amounts show an 

increasing trend, however the detected trend is statistically insignificant with selected 

significance level of 0,1 for almost all stations. Mann-Kendall's trend test was also performed 

for days without precipitation (i.e. dry days). It was found that the dry days trend for most 

stations is increasing and statistically insignificant with the selected significance level of 0,1. 

In order to determine the influence of the stations geographical location on the amount of 

precipitation, the analysis of the dependence of annual rainfall amounts to the altitude and 

distance from the sea was investigated. The variability of the rainfall amount and obtained 

trend results are probably consequence of the strong natural geographic diversity of 

Slovenia. It was found that some degree of seasonality exists for all analyzed stations, and 

seasonality is most significant for the  Polički Vrh station. The results of the seasonal 

analysis showed that the highest annual maximum daily precipitation was detected during 

the summer and autumn, which suggests that a large part of Slovenia has continental climate 

characteristics. 
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1 UVOD 

 

1.1 Pregled literature 

 

Merjenje in opazovanje padavin v Sloveniji sega v leto 1850, ko je bila v Ljubljani 

ustanovljena prva meteorološka postaja. Beleženje padavin in ugotavljanje trendnih 

značilnosti padavin je pomembno za napovedovanje ekstremnih dogodkov ter za 

ugotavljanje podnebnih sprememb in posledično priprave na morebitne izzive, ki nas čakajo 

v prihodnosti zaradi spremenjenega podnebja (npr. prilaganje na manjše količine padavin z 

namakanjem). Natančno napovedovanje trendov padavin lahko igra pomembno vlogo tudi iz 

gospodarskega stališča. Gospodarski sektorji, kot so kmetijstvo, energetika, upravljanje z 

vodami, promet in turizem, so namreč zelo občutljivi na vremenske in podnebne ekstreme ter 

na predvidene spremembe. 

 

Statistično analizo padavin za obdobje 1971-2000 so z namenom ugotovitve vodne bilance 

predstavili Bat s sodelavci (2008). Ugotovili so, da je geografska razporeditev padavin pri nas 

močno povezana z razgibanostjo reliefa ter, da v Sloveniji ni izrazitega suhega ali mokrega 

dela leta, se pa med letnimi časi opazijo večje razlike. Zaznali so tudi, da postaja jesenski 

višek padavin vedno bolj izrazit. Rezultati statističnih analiz trendov letnih količin padavin za 

obdobje 1971-2000 so pokazali, da gre za statistično značilen padajoč trend. Analizo 

sezonskosti padavin v Sloveniji sta predstavila Srebrnič in Mikoš (2006). Rezultati analize 

sezonskosti nastopa maksimalnih letnih dnevnih padavin in maksimalnih srednjih padavin so 

pokazali, da obstaja določena sezonskost. Vrtačnik in Bertalanič (2017) sta z namenom 

ugotovitve značilnosti podnebja v Sloveniji analizirala podatke o padavinah v Sloveniji za 

obdobje 1961-2011. Ugotovila sta, da so trendi letnih padavin za opazovane postaje padajoči 

in po večini statistično neznačilni. Milošević (2016) je skupaj s sodelavci analiziral podatke o 

padavinah iz 45 postaj za obdobje 1963-2012.  Z uporabo enostavne linearne regresije so 

določili trende letnih in sezonskih padavin. Za prikaz statistične značilnosti trendov pa so 

prav tako uporabili Mann-Kendallov test. Za stopnjo značilnosti so izbrali 0,05 in 0,01. 

Ugotovili so, da je skoraj po vsej Sloveniji zabeležen statistično neznačilen padec letnih 

padavin. Statistično značilen padajoč trend s stopnjo značilnosti (0,05, 0,01) je bil le 

spomladi in poleti v jugozahodni in zahodni Slovenji. Zabeležili so, da se za konec 21. 

stoletja pričakuje nadaljevanje padajočega trenda padavin v poletnih mesecih in 

naraščajočega v zimskih mesecih.    

 

Mondal, Kundu in Mukhopadhyay (2012) so za severno vzhodni dela okrožja Cuttack v 

državi Orissa, Indija, naredili analizo trendov z uporabo Mann-Kendallovega testa. Obdelali 

so podatke o dnevnih padavinah za obdobje 1971-2010 in ugotovili, da ima polovica 

mesecev v letu pozitivni trend, polovica pa negativnega in statistično neznačilnega. Tudi 

Rahman in Begum (2013) sta za ugotovitev mesečnega trenda padavin uporabila 

neparametričen test Mann-Kendall. Analizirala sta podatke o dnevnih padavinah za obdobje 

1966-2011 in ugotovila, da ima večina mesecev negativen trend, ki pa ni statistično značilen. 

Zhang in Burn (2009) sta izvedla trendno analizo ekstremnih padavinskih razmer v Londonu 

in njegovi okolici. Uporabila sta Mann-Kendallov test trendov za obdobja 1974-2003, 1969-

2003 in 1964-2003 in ugotovila, da 40-letno obdobje ni imelo bistvenih trendov, 35-letno 

obdobje je imelo nekaj pozitivnih trendov in 30-letno obdobje je pokazalo na številne 

negativne trende.  
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Glede na zgoraj navedene literature, smo ugotovili, da imajo tako Slovenske kot tuje analize 

podobne rezultate. Vse namreč kažejo, da izrazitega trenda ni oz. ta v veliko primerih ni 

statistično značilen. 

 

1.2  Cilj diplomske naloge   

 

Glavni cilj diplomske naloge je izračunati vrednosti trendov in prikazati osnovne statistične 

značilnosti padavin na območju Slovenije. Na podlagi vhodnih podatkov o padavinah so 

izdelani grafi kvantilov, grafični prikazi povprečnih mesečnih vsot padavin, histogrami in grafi 

letnih vsot padavin z linearno trendno črto. Mann-Kendallov test trendov je izdelan za 

mesečne maksimume padavin, letne maksimume padavin in letne padavine. V nalogi so za 

vsako postajo analizirani dnevi brez padavin in zanje izračunane tudi vrednosti trendov. 

Analizirana pa je tudi sezonskost padavin v Sloveniji.  

 

Diplomska naloga je sestavljena iz šestih poglavij. Uvodu sledi poglavje, kjer so zapisana 

osnovna dejstva o padavinah in predstavljeni tipi podnebij v Sloveniji. Tretje poglavje zajema 

predstavitev vhodnih podatkov in metode dela, opisan je Mann-Kendallov test, program R in 

grafični vmesnik RStudio. Sledi predstavitev in grafični prikaz rezultatov trendov ter analiza 

dni brez dežja v četrtem poglavju. V petem poglavju je razprava o korelacijah med postajami 

na osnovi dobljenih rezultatov ter prikaz in analiza grafa odvisnosti količine padavin od 

nadmorske višine in oddaljenosti od morja.  Znotraj tega poglavja je zajeta tudi analiza dni 

brez padavin in analiza sezonskosti. Zadnje poglavje pa vsebuje zaključke in povzetek 

bistvenih ugotovitev. 
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2 PADAVINE 

 

2.1 Nastanek padavin 

 

Padavine so vse oblike kondenzirane vodne pare, ki se pojavljajo na Zemljinem površju ali v 

njenem ozračju. Pojavljajo se lahko v tekočem ali trdnem stanju in so del vodnega kroga, ki 

predstavljajo zalogo sveže vode na našem planetu (Rain, 2018). 

 

Padavine nastanejo, ko se topel, vlažen zrak dviguje in se začne ohlajati. Ohlajeni vodni 

hlapi začnejo kondenzirati na kondenzacijskih jedrih in pride do nastajanja oblakov. Ko je 

masa vezanih kapljic dovolj velika, nanje začne delovati gravitacijska sila in začnejo se 

pojavljati padavine (Hočevar in Petkovšek, 1995). 

 

Glede na nastanek poznamo naslednje vrste padavin (Brilly in Šraj, 2014) (slika 1): 

- konvekcijske padavine, 

- orografske padavine in 

- ciklonske padavine. 

 

Konvekcijske padavine nastanejo pri lokalnem dviganju segretih zračnih mas. Pogosto se 

pojavljajo kot lokalne padavine z močno intenziteto. Značilne so za poletne mesece in 

njihovo trajanje je večinoma kratkotrajno (Brilly in Šraj, 2014). 

 

Kadar vetrovi prisilijo vlažen zrak, da se dviguje čez gorske pregrade, nastanejo orografske 

padavine. Zrak se pri dvigovanju ohlaja, posledica pa so obilne padavine na privetrni strani 

gora (Kunaver, 1999). 

 

Ciklonske padavine nastajajo zaradi ciklona, to je območje nizkega zračnega pritiska. Delimo 

jih na nefrontalne in frontalne padavine (Brilly in Šraj, 2014). Prihod tople ali hladne fronte 

povzroča, da se topel zrak, ki je lažji, začne dvigovati nad hladnega oziroma ga ta izpodrine. 

Ta pojav povzroča kondenzacijo in padavine, ki so zmerne in dolgotrajne (Kunaver, 1999). 

 

 
Slika 1: Vrste padavin glede na nastanek (privzeto iz Nirman, 2014) 
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2.2 Podnebni tipi v Sloveniji 

 

Na podnebje, ki ga imamo v Sloveniji, vplivajo različni dejavniki. Pomembna je njena lega v 

zmernih zemljepisnih širinah blizu Atlantskega ocena in vpliv zahodne zračne cirkulacije. 

Veliko vloga ima tudi lega Slovenije v bližini Jadranskega morja. Slovenija je tudi močno 

reliefno razčlenjena, kar tudi vpliva na podnebno raznolikost (Ogrin, 1996). 

 

Slovenijo lahko razdelimo na tri glavne podnebne tipe, ki jih je definiral Ogrin (1996) (slika 2):  

- submediteransko, 

- zmerno celinsko in 

- gorsko podnebje. 

 

Submediteransko podnebje se deli na dva podtipa, in sicer na obalno submediteransko 

podnebje (podnebje oljk) ter na zaledno submediteransko podnebje. Padavine imajo v tem 

podnebju submediteranski padavinski režim. Za submediteransko podnebje je značilen 

primarni minimum padavin na prehodu zime v pomlad in sekundarni minimum v osrednjih 

poletnih mesecih. V ta tip podnebja spada dolina Soče do Tolmina ter vse pokrajine, ki ležijo 

jugozahodno od Banjšic, Trnovskega gozda, Nanosa, Vremščice in Snežnika (Ogrin, 1996). 

 

Zmerno celinsko podnebje je tip podnebja, ki je v Sloveniji najbolj pogosto. Deli se na 

zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije, zmerno celinsko podnebje 

jugozahodne Slovenije, osrednje Slovenije, vzhodne Slovenije (subpanonsko podnebje) in 

jugovzhodne Slovenije (subpanonsko podnebje Bele Krajine). Padavinski režimi se znotraj 

tega podnebnega tipa nekoliko spreminjajo. V zahodni in južni Sloveniji velja omenjeni 

submediteranski padavinski režim. Za podnebje osrednje Slovenije je značilen omiljeni 

celinski padavinski režim, za katerega so značilne najvišje padavine v poletnih mesecih, 

najnižje pa pozimi. Subpanonsko podnebje pa ima izrazitejši celinski padavinski režim, z 

manjšo letno količino padavin. Pod poseben podtip zmernocelinskega podnebja spada 

subpanonsko podnebje Bele krajine, ki ima zaradi bližine dinarskega sveta več padavin in 

submediteranski padavinski režim (Ogrin, 1996). 

 

Gorsko podnebje imajo nad 1500 m visoki predeli Julijskih Alp, Karavank, Kamniško-

Savinjskih Alp, Pohorja, Trnovskega gozda in Snežnika ter vmesne doline. Padavinski režim 

je razdeljen na tri dele, in sicer na podnebje nižjega gorskega sveta v Severni Sloveniji, 

podnebje nižjega gorskega sveta v Zahodni Sloveniji in na podnebje višjega gorskega sveta 

(Ogrin, 1996). 
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Slika 2: Podnebni tipi Slovenije (Privzeto po: Fridl s sod., 1998) 

 

2.3 Padavine v Sloveniji 

 

Kot je bilo že omenjeno v poglavju 2.2, je prostorska in časovna raznolikost padavin v 

Sloveniji posledica vpliva geografske lege Slovenije, razgibanosti njenega površja in 

značilnosti posameznih vremenskih tipov. Tako največ padavin pade, ko preko Sredozemlja 

priteka čez naše kraje vlažen in relativno topel zrak pred hladno fronto (Cegnar, 2003).   

 

Orografske ovire povzročajo, da se količina padavin povečuje, ko se od morja gibljemo proti 

notranjosti Slovenije. Maksimum letnih padavin je zabeležen na alpsko-dinarski pregradi 

(slika 3), kjer v povprečju zapade 2600 mm padavin letno. Največ padavin zapade na 

privetrni strani grebenov Julijskih Alp, na najvišjih grebenih tudi več kot 3200 mm. To 

območje spada med najbolj  namočene v Evropi (Dolinar, 2008). Za dinarsko pregrado proti 

severovzhodu se z oddaljevanjem od pregrad višina padavin opazno zmanjšuje (Dolinar, 

2008).  

 

Na skrajnem severozahodu Slovenije (Prekmurje) se čuti močan vpliv celinskega podnebja. 

Letna količina padavin tu ne preseže 900 mm. Ob obali se letne količine padavin gibljejo med 

1100 in 1200 mm (Dolinar, 2008).  

 

Razlog za tako razporeditev padavin je, da največ padavin pade ob vremenskih situacijah, ko 

se vlažne in relativno tople zračne mase preko države premikajo z jugozahodnim vetrom. 

Razmerje med najbolj in najmanj namočenimi območji v Sloveniji je približno 1:3,5 (Dolinar, 

2008).  
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Slika 3: Povprečna letna višina merjenih padavin za obdobje 1981-2010 (ARSO, 2016a) 

 

V povprečju imamo v Sloveniji od 100 do 150 dni, v Alpah tudi več kot 175 dni v letu, ko je 

količina padavin večja od 1 mm (Cegnar, 2003). V Sloveniji je količina in razporejenost 

padavin izredno spremenljiva na kratkih razdaljah in heterogena. Regionalizacija hidroloških 

podatkov ali ugotavljanje splošno veljavnih preprostih empiričnih soodvisnosti hidroloških 

spremenljivk zato ni sprejemljiva (Brilly in Šraj, 2014). 
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3 METODE DELA IN PODATKI 

 

3.1 Frekvenčna porazdelitev 

 

Z uporabo frekvenčne porazdelitve se na pregleden način predstavi veliko število podatkov 

(Hidrology Project, 2002a). Frekvenčna porazdelitev spremenljivke je tabela, ki jo določajo 

vrednosti ali skupine vrednosti in njihove frekvence (Košmelj, 2007). Frekvenca je število 

enot, ki imajo določeno vrednost spremenljivke. Ko je število podatkov zelo veliko, se 

sorodne vrednosti razvrsti v skupine oziroma razrede. Širina frekvenčnih razredov je enaka 

razliki med zgornjo in spodnjo mejo razreda. Število frekvenčnih razredov ne sme biti 

preveliko zaradi zmanjševanja preglednosti (Kraner Šumenjak, 2018). 

 

Grafični prikaz frekvence imenujemo histogram. Na abscisni so označene meje razredov, na 

ordinati pa frekvence oziroma število dogodkov posameznih razredov (Košmelj, 2007). 

                                                                                                      

3.2 Mann-Kendallov test 

 

Mann-Kendallov test (MK-test) velja za najpogosteje uporabljen neparametrični test za 

odkrivanje značilnih trendov v časovni vrsti podatkov. Uporabljamo ga lahko, če so podatki 

neodvisni in enako porazdeljeni. Porazdelitev ni nujno normalna in prav tako ni nujno, da je 

trend linearen. Pozitivna serijska korelacija poveča možnost napake pri določanju trenda 

(Mann, 1945; Kendall, 1975; Jurko, 2009).  

 

Ničelna hipoteza pri Mann-Kendallovem testu je, da v časovni vrsti ni trenda. Pri analizah 

izračunamo vzorčno vrednost testne statistke in pripadajočo p-vrednost. P-vrednost je 

verjetnost, da ob predpostavki, da je ničelna domneva pravilna, dobimo za testno statistiko 

vrednosti, ki so bolj »ekstremne« (bolj v korist alternativne domneve) od izračunane 

vrednosti testne statistike (Košmelj, 2007; Turk, 2012). Če je v naprej predpisana stopnja 

značilnosti večja od p-vrednosti, potem ničelno domnevo zavrnemo in govorimo o statistično 

značilenem trendu. Največkrat se uporablja stopnja značilnosti 0,05 (tudi 0,1 in 0,01) (p-

value, 2018). Mi smo izbrali stopnjo značilnosti 0,1.  

 

Z uporabo vzorčne vrednosti statistike lahko izračunamo tudi Mann-Kendallov koeficient 

korelacije 𝜏. Ko je koeficient 𝜏 pozitiven, je trend naraščajoč, če je negativen pa je padajoč.  

 

3.3 Programsko orodje R in Rstudio 

 

V nalogi smo se seznanili s programskim orodjem R in njegovim grafičnim vmesnikom 

Rstudio. Oba sta prosto dostopna. R nudi veliko število funkcij za statistične analize in 

grafične prikaze (The R Project for Statistical Computing, 2018). Grafe se lahko shranjuje v 

mnogo različnih formatih (npr. jpg, png, bmp itd.). Poleg prostega dostopa pa je njegova 

prednost tudi ta, da deluje na različnih operacijskih sistemih, kot so Windows, Linux in 

Macintosh (Paradis, 2005). 

 

Za vse izvedene analize v nalogi in predstavljene rezultate je bil uporabljen program R. Pri 

tem smo uporabili več različnih paketov, kot so zoo, Kendall, RcolorBrewe, pastecs in paket 

corrplot (The R project for Statistical Computing, 2018). 
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3.4 Metoda za analizo sezonskosti 

 

Metodo, ki smo jo v nalogi uporabili pri analizi sezonskosti, je predstavil Burn (1997). 

Sezonskost oz. merilo sezonskosti se določi na podlagi naslednjih enačb: 

𝜃 = (𝑗𝑢𝑙𝑖𝑗𝑎𝑛𝑠𝑘𝑖 𝑑𝑎𝑛) ∗ (
2𝛱

365
),                                                                                                   (1) 

𝑥 = 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖,                                                                                                                                (2) 

𝑦 = 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖,                                                                                                                                (3) 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖,𝑛

𝑖=1                                                                                                                       (4)                  

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖,𝑛

𝑖=1                                                                                                                       (5)                                                                    

𝑟 = √�̅�2 + �̅�2,                                                                                                                         (6) 

 

kjer je r brezdimenzionalni koeficient, ki predstavlja moč sezonskosti (slika 4). Če je r blizu 1, 

je sezonskost izrazita, v nasprotnem primeru (t.j. r blizu 0) je čas nastopa dogodkov bolj 

zapleten in sezonskost ni relevantna (Burns, 1997; Bezak s sod., 2016).  

 

 
Slika 4: Shematičen prikaz povprečnega vektorja, ki prikazuje datum nastopa maksimalnih letnih 

dnevnih padavin (Privzeto po: Srebrnič, 2005) 

 

Zgornji postopek lahko uporabimo za grafično predstavitev datuma nastopa maksimuma in iz 

niza n podatkov izračunamo koordinato povprečnega datuma nastopa maksimuma. Izračun 

naredimo z enačbama 4 in 5. Vrednost θ je kot v radianih, ki določa smer vektorja, kateri nosi 

podatek o datumu nastopa maksimuma (Srebrenič, 2005). 

  

3.5 Obravnavane postaje in vhodni podatki 

 

Na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) so za izbrano 48-letno 

obdobje (1970-2017) objavljeni podatki o dnevnih padavinah (ARSO, 2018; Vičar, 2018). Za 

analizo je bilo na podlagi geografske lokacije postaj, s ciljem čim bolj enakomerno pokriti 

območje Slovenije, izbranih 20 postaj, od tega je 5 klimatoloških in 15 padavinskih postaj 

(preglednica 1). Seznam postaj s pripadajočimi Gauss-Kruegerjevimi koordinatami in 

nadmorsko višino je prikazan v preglednici 1. Pri izbiri postaj je bila upoštevana tudi 
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popolnost podatkov. Ideja je bila, da bi kar se da reprezentativno upoštevali celotno območje 

Slovenije in prikazali spreminjajoče se trende glede na lego postaj (slika 5).  

 

Preglednica 1: Seznam obravnavanih postaj (ARSO, 2018a; Vičar, 2018) 

IME POSTAJE GKY GKX 
NADMORSKA VIŠINA 

[m.n.m.] 

Seča 391525 39786 2 

Log pod Mangartom 392890 141000 648 

Vojsko 415450 98448 1067 

Bohinjska Bistrica 419468 125965 510 

Zgornja Sorica 425459 120363 846 

Postojna 437616 69406 533 

Šmarata 458962 60622 580 

Ljubljana-Bežigrad 462645 102486 299 

Zgornji Tuhinj-Golice 483747 120016 665 

Fužina 487275 79514 260 

Predgrad 504707 40130 375 

Bele Vode 495581 141643 965 

Šmartno pri Slovenj Gradcu 508908 149509 444 

Laško 518470 112559 228 

Bizeljsko 553902 97097 175 

Maribor-Tabor 549839 155251 275 

Polički Vrh 553635 166510 280 

Ptuj 568263 143260 235 

Murska Sobota-Rakičan 591549 168258 187 

Mačkovci 589095 182969 275 

 
Na sliki 5 so prikazane vse obravnavane postaje, z rdečo označene postaje pa smo dodatno 

uporabili pri analizi odvisnosti padavin od nadmorske višine in oddaljenosti od morja, pri tem 

je dodana padavinska postaja Kozina, ki je v ostalih analizah nismo obravnavali. 

 

 

Slika 5: Prikaz obravnavanih postaj (Vir podlage: Perko in Adamič Orožen, 1995) 
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4 REZULTATI 

 

Za vsako obravnavano postajo smo za izbrano obdobje (1970-2017) izdelali osnovne 

statistične analize in jih grafično prikazali na več različnih načinov. Prikazali smo tudi Mann-

Kendallove teste trendov za mesečne maksimume, letne maksimume in letne vsote padavin 

za obravnavano obdobje (1970-2017). V naslednjem koraku smo izdelali analizo in prikaz 

trenda suhih dni za obravnavano obdobje (1970-2017). Na koncu pa smo analizirali še 

sezonskost dnevnih maksimalnih količin padavin. 

 

4.1 Osnovne statistike in trend padavin 

 

Na podlagi vsot mesečnih padavin smo za vsako obravnavano postajo izdelali grafe 

kvantilov. Graf kvantilov prikazuje osnovne statistične značilnosti, kot so pogojni minimum in 

pogojni maksimum, spodnji in zgornji kvartil Q1 in Q3, mediano Q2 ter osamelce (Hidrology 

Project. 2002b). Osamelec je opazovana vrednost spremenljivke, ki leži zunaj intervala (Q1 – 

1,5Qr in Q3 + 1,5Qr), kjer je Qr = Q3 – Q1 (Kraner Šumenjak, 2018). Za vsako postajo smo 

izdelali tudi grafe mesečnih povprečij, histograme s številom dni z določeno vrednostjo 

padavin in prikazali linearne trende letnih vsot padavin.  

 

4.1.1 Seča 

 

Seča je padavinska postaja, ki leži najbližje morju od obravnavanih postaj. Največ padavin 

ima septembra in sicer je maksimum povprečnih mesečnih padavin enak 116 mm (slika 6). 

Minimum povprečnih mesečnih padavin je v mesecu juliju z vrednostjo 60 mm. Maksimum 

vsote mesečnih padavin je bil zabeležen leta 1992 in je enak 298 mm, povprečje pa 81 mm. 

Histogram kaže, da je imelo večino dni (več kot 15000 dni) v obravnavanem obdobju (1970-

2017) količino padavin, ki je bila enaka ali manjša od 10 mm. Maksimalna količina dnevnih 

padavin znaša 123 mm. Razlika med maksimalno in minimalno vrednostjo letnih vsot 

padavin za obravnavano obdobje (1970-2017) je enaka 952 mm. Črta trenda letnih padavin 

prikazuje padajoč trend (slika 6).  

 

 

Slika 6: Grafični prikaz padavin za postajo Seča: a) Graf kvantilov mesečnih vsot padavin s črto 
povprečja, b) Graf povprečnih mesečnih padavin, c) Histogram dnevnih padavin, d) Graf letnih vsot 

padavin z linearno trendno črto. 
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4.1.2 Log pod Mangartom 

 

Padavinska postaja Log pod Mangartom prejme največji delež padavin v jesenskih mesecih. 

Maksimum povprečnih mesečnih padavin znaša 287 mm, pojavi se novembra (slika 7). 

Minimum povprečnih mesečnih padavin pa je enak 128 mm in se pojavi februarja. Največja 

vrednost mesečnih vsot je znašala 1234 mm in se je prav tako pojavila novembra, in sicer 

leta 2000. Na grafu kvantilov je označena kot osamelec. Povprečje mesečnih vsot za 

obravnavano obdobje znaša 199 mm. Histogram kaže, da je imelo večino dni v 

obravnavanem obdobju (1970-2017), količino padavin enako ali manjšo od 20 mm. 

Maksimum letnih vsot izbranega obdobja (1970-2017) znaša 3470 mm, minimum pa 1486 

mm. Trendna črta letnih padavin narašča (slika 7). Letne padavine so v obravnavanem 

obdobju (1970-2017) narasle s približno 2200 mm na približno 2500 mm. 

 

 

Slika 7: Grafični prikaz padavin za postajo Log pod Mangartom: a) Graf kvantilov mesečnih vsot 

padavin s črto povprečja, b) Graf povprečnih mesečnih padavin, c) Histogram dnevnih padavin, d) 

Graf letnih vsot padavin z linearno trendno črto.  

 

4.1.3 Vojsko  

 

Padavinska postaja Vojsko prejme največ padavin v jesenih mesecih, in sicer novembra. 

Takrat je vrednost povprečnih mesečnih padavin enaka 291 mm (slika 8). Najmanjša 

vrednost povprečnih mesečnih padavin pa je enaka 149 mm in se pojavi februarja. 

Maksimum mesečnih vsot padavin je bil enak 1038 mm in se je pojavil leta 2000. Vrednost 

povprečja mesečnih vsot je enaka približno 193 mm. Histogram kaže, da je imelo večino dni 

v obravnavanem obdobju (1970-2017) količino dnevnih padavin, ki je bila enaka ali manjša 

od 20 mm. Razlika med maksimumom in minimumom letnih vsot padavin znaša 1425 mm. 

Trendna črta prikazuje naraščajoč trend letnih vsot padavin (slika 8). Vsote letnih padavin so 

se v obravnavanem obdobju (1970-2017) dvignile s približno 2200 mm na približno 2700 

mm.  
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Slika 8: Grafični prikaz padavin za postajo Vojsko: a) Graf kvantilov mesečnih vsot padavin s črto 

povprečja, b) Graf povprečnih mesečnih padavin, c) Histogram dnevnih padavin, d) Graf letnih vsot 

padavin z linearno trendno črto.  

 

4.1.4 Bohinjska Bistrica  

 

Padavinska postaja Bohinjska Bistrica prejme največ padavin v mesecu novembru, in sicer 

znašajo povprečne mesečne padavine takrat 260 mm (slika 9). Najmanj padavin pa zapade v 

februarju, takrat so povprečne mesečne padavine enake 119 mm. Največja vrednost 

mesečnih vsot je enaka 1032 mm. Na grafu kvantilov je prikazana kot osamelec. Histogram 

kaže, da je večina dni (za obdobje 1970-2017) znotraj razreda količine padavin do 20mm. 

Najvišja dnevna količina padavin, ki je bila zabeležena tekom obravnavanega obdobja je 

enaka 255 mm. Minimala letna vsota padavin za izbrano obdobje (1970-2017) znaša 2947 

mm, minimum pa 1432 mm. Črta trenda prikazuje padajoč trend (slika 9). V obravnavanem 

obdobju (1970-2017) beležimo padec letnih padavin iz okoli 2200 mm na okoli 2000 mm. 

 

 

Slika 9: Grafični prikaz padavin za postajo Bohinjska Bistrica: a) Graf kvantilov mesečnih vsot padavin 

s črto povprečja, b) Graf povprečnih mesečnih padavin, c) Histogram dnevnih padavin, d) Graf letnih 

vsot padavin z linearno trendno črto.  
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4.1.5 Zgornja Sorica 

 

Zgornja Sorica je padavinska postaja, kjer največ padavin pade v jesenskih mesecih. 

Največjo vrednost povprečnih mesečnih padavin ima mesec november z vrednostjo 238 mm, 

najmanjšo pa februar z vrednostjo 129 mm (slika 10). Maksimum mesečnih vsot znaša 785 

mm, povprečje mesečnih vsot za izbrano obdobje pa je enako 174 mm. Histogram kaže, da 

je imelo večino dni v obravnavanem obdobju (1970-2017) količino padavin, ki je bila enaka 

ali manjša od 10 mm. Najvišja dnevna količina padavin (v obdobju 1970-2017) znaša 232 

mm. Maksimum letnih vsot padavin znaša 3185 mm, minimum pa 1420 mm. Letne padavine 

so s približno 1900 mm narasle na približno 2200 mm. Črta trenda prikazuje naraščajoč trend 

(slika 10). 

 
 

 

Slika 10: Grafični prikaz padavin za postajo Zgornja Sorica: a) Graf kvantilov mesečnih vsot padavin s 

črto povprečja, b) Graf povprečnih mesečnih padavin, c) Histogram dnevnih padavin, d) Graf letnih 

vsot padavin z linearno trendno črto.  

 

4.1.6 Postojna 

 

Na klimatološki postaji Postojna je največja količina padavin večinoma izmerjena v jesenskih 

mesecih (slika 11). Najvišje povprečne mesečne padavine se pojavijo v mesecu novembru in 

znašajo 166 mm, najnižje pa junija, in sicer znašajo 97 mm (slika 11). Maksimum  mesečnih 

vsot padavin je enak 512 mm in je na grafu kvantilov prikazan kot osamelec. Histogram 

dnevnih padavin prikazuje, da ima večina dni v obravnavanem obdobju (1970-2017) količino 

dni manjšo ali enako 10 mm. Povprečna dnevna količina padavin v obravnavanem obdobju 

(1970-2017) znaša 4,2 mm.  Letne vsote padavin kažejo na padajoči trend (slika 11). 

Predstavitev statistične značilnosti trenda je predstavljena v poglavju 4.2. V izbranem 

obdobju beležimo zmanjšanje letnih vsot padavin z okoli 1600 mm na okoli 1500 mm.  

 



Poglič, N. 2018. Statistična analiza padavin.  14 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program 1. stopnje Gradbeništvo. 

 

 
Slika 11: Grafični prikaz padavin za postajo Postojna: a) Graf kvantilov mesečnih vsot padavin s črto 

povprečja, b) Graf povprečnih mesečnih padavin, c) Histogram dnevnih padavin, d) Graf letnih vsot 

padavin z linearno trendno črto 

 

4.1.7 Šmarata 

 

Šmarata je padavinska postaja, ki ima maksimum mesečnih povprečnih padavin v 

novembru, in sicer znaša 160 mm (slika 12). Minimum mesečnih povprečnih padavin je  

zabeležen v januarju in februarju ter znaša 94 mm. Povprečje mesečnih vsot za 

obravnavano obdobje je približno 120 mm, največja vrednost pa je bila zabeležena v 

novembru in je znašala 492 mm. Histogram kaže, da je število dni, ki je imelo količino 

dnevnih padavin manjše ali enako 10 mm, v izbranem obdobju (1970-2017) večje od 12000 

dni. Povprečne dnevne količine padavin (v obravnavanem obdobju 1970-2017) znašajo 3,9 

mm. Maksimum letnih vsot padavin znaša 2220 mm, minimum pa 933 mm. Črta trenda 

prikazuje naraščajoč trend letnih padavin (slika 14). Letne padavine so se v obravnavanem 

obdobju (1970-2017) dvignile z okoli 1400 mm na okoli 1450 mm.  

 

 

Slika 12: Grafični prikaz padavin za postajo Šmarata: a) Graf kvantilov mesečnih vsot padavin s črto 
povprečja, b) Graf povprečnih mesečnih padavin, c) Histogram dnevnih padavin, d) Graf letnih vsot 

padavin z linearno trendno črto.  
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4.1.8 Ljubljana-Bežigrad 

 

Klimatološka postaja Ljubljana-Bežigrad ima največ padavin v mesecu juniju in septembru, 

maksimum mesečnih povprečnih vrednosti je enak 146 mm (slika 13). Minimum povprečnih 

mesečnih padavin za izbrano obdobje (1970-2017) je v januarju in znaša 74 mm. Maksimum 

mesečnih vsot je 505 mm in je zabeležen oktobra, povprečje pa je enako 115 mm. 

Histogram dnevnih padavin za obravnavano postajo kaže, da so skoraj vse količine dnevnih 

padavin znotraj razreda 10 mm (so manjša ali enaka 10 mm). Razpon med maksimalno in 

minimalno letno vsoto padavin znaša 843 mm. Trend letnih vsot je naraščajoč (slika 13). 

Opazimo, da so se letne vsote padavin tekom obravnavanega obdobja (1970-2017) dvignile 

z okoli 1380 mm na okoli 1400 mm.  

 

 

Slika 13: Grafični prikaz padavin za postajo Ljubljana-Bežigrad: a) Graf kvantilov mesečnih vsot 

padavin s črto povprečja, b) Graf povprečnih mesečnih padavin, c) Histogram dnevnih padavin, d) 

Graf letnih vsot padavin z linearno trendno črto.  

 

4.1.9 Zgornji Tuhinj-Golice 

 

Padavinska postaja Zgornji Tuhinj-Golice prejme največ padavin meseca junija in je vrednost 

povprečnih mesečnih padavin enaka 166 mm (slika 14). Najmanjša vrednost povprečnih 

mesečnih padavin pa je značilna za januar in znaša 72 mm. Maksimum mesečnih vsot znaša 

389 mm. Povprečje mesečnih vsot za obravnavano obdobje je enako 120 mm. Histogram 

kaže, da je imelo večino dni v obravnavanem obdobju (1970-2017), količino padavin, ki je 

bila enaka ali manjša od 10 mm. Razlika med maksimumom in minimumom letnih vsot 

padavin za izbrano obdobje (1970-2017) je enaka 696 mm. Trendna črta predstavlja 

naraščajoč trend letnih padavin (slika 14). V obravnavanem obdobju beležimo porast 

padavin z okoli 1410 mm na okoli 1450 mm.  
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Slika 14: Grafični prikaz padavin za postajo Zgornji Tuhinj-Golice: a) Graf kvantilov mesečnih vsot 

padavin s črto povprečja, b) Graf povprečnih mesečnih padavin, c) Histogram dnevnih padavin, d) 

Graf letnih vsot padavin z linearno trendno črto.  

 

4.1.10 Fužina  

 

Fužina je padavinska postaja, ki prejme največ padavin v jesenskih mesecih in tudi v mesecu 

juniju (slika 15). Maksimum povprečnih mesečnih padavin je enak 137 mm, minimum pa 66 

mm in se pojavi meseca januarja. Povprečje mesečnih vsot za obravnavano obdobje je 

enako 108 mm, maksimalna vrednost mesečnih vsot padavin pa je enaka 355 mm in je bila 

zabeležena leta 2010. Histogram kaže, da je imelo večino dni (več kot 12000) v 

obravnavanem obdobju (1970-2017) količino padavin, ki je bila enaka ali manjša od 10 mm. 

Črta trenda prikazuje naraščajoč trend letnih padavin (slika 15). Letne padavine so se znotraj 

obravnavanega obdobja zvišale približno 1250 mm na približno 1350 mm. 

 

 

Slika 15: Grafični prikaz padavin za postajo Fužina: a) Graf kvantilov mesečnih vsot padavin s črto 

povprečja, b) Graf povprečnih mesečnih padavin, c) Histogram dnevnih padavin, d) Graf letnih vsot 

padavin z linearno trendno črto.  
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4.1.11 Predgrad  

 

Klimatološka postaja Predgrad ima največjo povprečno mesečno količino padavin meseca 

oktobra ter znaša 160 mm (slika 16). Najmanjša vrednost povprečnih mesečnih padavin je 

enaka 86 mm in nastopi meseca januarja. Maksimum mesečnih vsot je enak 414 mm in se 

pojavi meseca septembra. Na grafu kvantilov je prikazan kot osamelec. Povprečje mesečnih 

vsot je enako 125 mm. Histogram kaže, da je imela večina dni v obravnavanem obdobju, 

količino padavin, ki je bila enaka ali manjša od 10 mm. Maksimalna izmerjena dnevna 

količina padavin je za izbrano obdobje (1970-2017) znašala 119,4 mm in je bila zabeležena 

dne 21.8.1982. Minimum in maksimum letnih vsot za obravnavano obdobje (1970-2017) se 

močno razlikujeta, in sicer je razpon med njima skoraj 1700 mm. Letna količina padavin 

izkazuje naraščajoč trend (slika 16). Letna vsota padavin je v obravnavanem obdobju (1970-

2017) narasla z okoli 1400 mm na okoli 1600 mm (slika 16). 

 

 

Slika 16: Grafični prikaz padavin za postajo Predgrad: a) Graf kvantilov mesečnih vsot padavin s črto 

povprečja, b) Graf povprečnih mesečnih padavin, c) Histogram dnevnih padavin, d) Graf letnih vsot 

padavin z linearno trendno črto.  

 

4.1.12 Bele Vode 

 

Bele Vode je padavinska postaja, ki prejme največji delež padavin v poletnem in jesenskem 

času (slika 17). Maksimum povprečnih mesečnih padavin je v septembru in znaša 150 mm, 

skoraj enako vrednost mesečnih padavin pa ima tudi mesec junij, z vrednostjo 148 mm.  

Najnižja mesečna povprečja so v zimskih dneh, z minimumom 70 mm v januarju. Maksimum 

mesečnih vsot obravnavanega obdobja je bilo zabeleženo leta 2000 in je enak 404 mm, 

povprečje pa 118 mm. Histogram kaže, da je imelo večino dni v obravnavanem obdobju 

(1970-2017) količino padavin, ki je bila enaka ali manjša od 10 mm. Povprečje dnevnih 

količin (za obdobje 1970-2017) pa je enako 3,9 mm. Maksimum letnih vsot padavin 

obravnavanega obdobja (1970-2017) znaša 1982 mm, minimum pa je enak 1011. Letne 

padavine so se v izbranem obdobju (1970-2017) znižale z okoli 1420 mm na okoli 1400 mm. 

Trendna črta prikazuje padajoč trend (slika 17).  
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Slika 17: Grafični prikaz padavin za postajo Bele Vode: a) Graf kvantilov mesečnih vsot padavin s črto 

povprečja, b) Graf povprečnih mesečnih padavin, c) Histogram dnevnih padavin, d) Graf letnih vsot 

padavin z linearno trendno črto.  

 

4.1.13 Šmartno pri Slovenj Gradcu 

 

Klimatološka postaja Šmartno pri Slovenj Gradcu prejme največ padavin v poletnih in jesenih 

mesecih. Maksimum povprečnih mesečnih padavin je zabeležen v juniju in znaša 139 mm 

(slika 18). Razlike v vrednostih povprečnih mesečnih padavin za mesece junij, julij, avgust in 

september so izredno majhne. Najmanj padavin pa je padlo v mesecu januarju, in sicer 

znašajo povprečne mesečne padavine 48 mm.  Maksimalna vrednost mesečnih vsot je 

enaka 404 mm, povprečje pa 118 mm. Histogram kaže, da je število dni z manj ali več kot 10 

mm količine dnevnih padavin večje od 15000. Črta trenda letnih padavin kaže naraščajoč 

trend (slika 18). Zabeležen je porast padavin za obravnavano obdobje (1970-2017) in sicer z 

okoli 1100 mm na okoli 1200 mm. 

 

 

Slika 18: Grafični prikaz padavin za postajo Šmartno pri Slovenj Gradcu: a) Graf kvantilov mesečnih 
vsot padavin s črto povprečja, b) Graf povprečnih mesečnih padavin, c) Histogram dnevnih padavin, 

d) Graf letnih vsot padavin z linearno trendno črto.  
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4.1.14 Laško  

 

Padavinska postaja Laško ima največjo vrednost povprečja mesečnih padavin v mesecu 

juniju, in sicer znaša 142 mm (slika 19). Minimum povprečja mesečnih padavin je enak 57 in 

se pojavi v januarju (slika 21). Maksimum mesečnih vsot padavin je zabeležen v oktobru leta 

1986 in znaša 325 mm, povprečna vrednost mesečnih vsot pa je enaka 100 mm. Histogram 

kaže, da je imelo večino dni v obravnavanem obdobju količino padavin, ki je bila enaka ali 

manjša od 10 mm. Črta trenda prikazuje padajoč trend letnih padavin (slika 19). Letne 

padavine so tekom obravnavanega obdobja (1970-2017) padle z okoli 1220 mm na okoli 

1200 mm.  

 

 

Slika 19: Grafični prikaz padavin za postajo Laško: a) Graf kvantilov mesečnih vsot padavin s črto 

povprečja, b) Graf povprečnih mesečnih padavin, c) Histogram dnevnih padavin, d) Graf letnih vsot 

padavin z linearno trendno črto. 

 

4.1.15 Bizeljsko 

 

Klimatološka postaja Bizeljsko ima maksimum povprečnih mesečnih padavin v mesecu 

juniju, vrednost maksimuma znaša 111 mm (slika 20). Najmanjša vrednost povprečnih 

mesečnih padavin pa znaša 54 mm in se pojavi v januarju. Maksimum mesečnih vsot je bil 

zabeležen oktobra leta 1992 in je znašal 289 mm, povprečna vrednost mesečnih vsot 

padavin pa je enaka 85 mm. Histogram kaže, da je število dogodkov znotraj razreda do 10 

mm približno 12000. Maksimum letnih vsot padavin izbranega obdobja (1970-2017) je enak 

1278 mm, minimum pa 602 mm. Letne vsote padavin so tekom opazovanega obdobja (1970-

2017) padle z okoli 1080 mm na okoli 1000 mm. Trendna črta prikazuje padajoč trend (slika 

20).  
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Slika 20: Grafični prikaz padavin za postajo Bizeljsko: a) Graf kvantilov mesečnih vsot padavin s črto 

povprečja, b) Graf povprečnih mesečnih padavin, c) Histogram dnevnih padavin, d) Graf letnih vsot 

padavin z linearno trendno črto.  

 

4.1.16 Maribor-Tabor 

 

Klimatološka postaja Maribor-Tabor ima maksimalno mesečno vsoto padavin 281 mm in se 

pojavi meseca avgusta (slika 21). Največja povprečna mesečna količina padavin je enaka 

121 mm. Minimum povprečnih mesečnih padavin je enak 41 mm in se pojavi meseca 

januarja. Histogram kaže, da je imelo večino dni v obravnavanem obdobju (1970-2017) 

količino padavin, ki je bila enaka ali manjša od 10 mm. Linearni trend je padajoč (slika 21). 

Za obravnavano obdobje (1970-2017) je vsota letnih padavin padla z okoli 1050 mm na okoli 

950 mm.  

 

 

Slika 21: Grafični prikaz padavin za postajo Maribor-Tabor: a) Graf kvantilov mesečnih vsot padavin s 

črto povprečja, b) Graf povprečnih mesečnih padavin, c) Histogram dnevnih padavin, d) Graf letnih 

vsot padavin z linearno trendno črto.  
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4.1.17 Polički Vrh 

 

Polički Vrh je klimatološka postaja, kjer maksimalna povprečna mesečna višina padavin 

znaša 121 mm in se pojavi v mesecu avgustu (slika 22). Minimalna vrednost povprečne 

mesečne višine padavin pa se pojavi meseca januarja in znaša 40 mm. Histogram kaže, da 

je imelo več dni v obravnavanem obdobju (1970-2017) količino padavin manjšo ali enako 10 

mm. Najvišje letne vsote padavin segajo (za obdobje 1970-2017) do okoli 1380 mm, najnižje 

pa do 670 mm. Črta trenda za letne padavine kaže naraščajoč trend (slika 22). Letne 

padavine so se tekom obdobja 1970-2017 dvignile približno 960 mm na približno 1000 mm. 

 

 

Slika 22: Grafični prikaz padavin za postajo Polički vrh: a) Graf kvantilov mesečnih vsot padavin s črto 

povprečja, b) Graf povprečnih mesečnih padavin, c) Histogram dnevnih padavin, d) Graf letnih vsot 

padavin z linearno trendno črto.  

 

4.1.18 Ptuj  

 

Padavinska postaja Ptuj ima maksimum mesečnih povprečnih padavin v mesecu juniju in 

septembru in znaša 105 mm (slika 23). Najmanjša vrednost povprečnih mesečnih padavin je 

enaka 47 mm in se pojavi v mesecu januarju. Maksimum mesečnih vsot je enak 240 mm, 

povprečje pa 80 mm. Histogram kaže, da je imela večina dni (več kot 12000 dni) v 

obravnavanem obdobju (1970-2017) količino padavin, ki je bila enaka ali manjša od 5 mm. 

Maksimum letnih vsot padavin je enak 1285 mm, minimum pa 571 mm. Trendna črta 

prikazuje padajoč trend letnih padavin (slika 23). Letne vsote padavin so se v obravnavanem 

obdobju (1970-2017) zmanjšale z okoli 1000 mm na okoli 900 mm. 
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Slika 23: Grafični prikaz padavin za postajo Ptuj: a) Graf kvantilov mesečnih vsot padavin s črto 

povprečja, b) Graf povprečnih mesečnih padavin, c) Histogram dnevnih padavin, d) Graf letnih vsot 
padavin z linearno trendno črto.  

 
4.1.19 Murska Sobota-Rakičan 

 

Klimatološka postaja Murska Sobota-Rakičan ima maksimum povprečnih mesečnih padavin 

v mesecu juliju, in sicer 99 mm (slika 24). Najmanjša vrednost povprečnih mesečnih padavin 

je enaka 32 mm in se pojavi v mesecu januarju. Maksimum mesečnih vsot je bil zabeležen 

leta 2014 in je znašal 325 mm, povprečje pa 101 mm. Histogram kaže, da je imelo večina dni 

v obravnavanem obdobju (1970-2017) količino padavin, ki je bila enaka ali manjša od 5 mm. 

Povprečna dnevna količina padavin v obdobju 1970-2017 znaša 2,2 mm. Maksimalna 

vrednost letnih vsot padavin za obravnavano obdobje (1970-2017) je enaka 1093 mm, 

minimum pa znaša 515 mm. Trendna črta prikazuje naraščajoč trend letnih padavin (slika 

24). Letne vsote padavin so se v obravnavanem obdobju (1970-2017) povečale z okoli 800 

mm na okoli 850 mm. 

 

 

Slika 24: Grafični prikaz padavin za postajo Murska Sobota-Rakičan: a) Graf kvantilov mesečnih vsot 
padavin s črto povprečja, b) Graf povprečnih mesečnih padavin, c) Histogram dnevnih padavin, d) 

Graf letnih vsot padavin z linearno trendno črto.  

 



23  Poglič, N. 2018. Statistična analiza padavin. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program 1. stopnje Gradbeništvo. 

 

4.1.20 Mačkovci  

 

Padavinska postaja prejme največ padavin v poletnih mesecih. Maksimalna vrednost 

povprečnih mesečnih padavin je v juliju in znaša 113 mm (slika 25). Najmanjšo vrednost 

povprečja mesečnih padavin ima mesec januar, z vrednostjo 34 mm. Maksimalna vsota 

mesečnih padavin za obravnavano obdobje znaša 268 mm, povprečje pa 71 mm Histogram 

kaže, da je imelo večino dni (več kot 12000) v obravnavanem obdobju količino padavin, ki je 

bila enaka ali manjša od 5 mm. Maksimum letnih vsot padavin je enak 1202 mm, minimum 

pa 492 mm. Trendna črta prikazuje naraščajoč trend (slika 25). Letne padavine so se tekom 

obravnavanega obdobja povečala z okoli 750 mm na okoli 900 mm.  

 

 
Slika 25: Grafični prikaz padavin za postajo Mačkovci: a) Graf kvantilov mesečnih vsot padavin s črto 

povprečja, b) Graf povprečnih mesečnih padavin, c) Histogram dnevnih padavin, d) Graf letnih vsot 

padavin z linearno trendno črto.  

 

4.2 Statistična značilnost trendov 

 

4.2.1 Mann-Kendallov test trendov mesečnih maksimumov padavin 

 

Večina obravnavanih postaj ima naraščajoč statistično neznačilen trend z izbrano stopnjo 

značilnosti 0,1 (slika 26 in priloga A). Postaje Fužina, Predgrad Mačkovci in Vojsko imajo 

statistično značilen trend s stopnjo značilnosti 0,1, pri tem ima postaja Vojsko padajoč trend, 

ostale postaje pa naraščajočega. Padajoč in statistično neznačilen trend pa imajo naslednje 

obravnavane postaje: Seča, Bohinjska Bistrica, Postojna, Šmarata, Maribor-Tabor in Ptuj.  
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Slika 26: Prikaz Mann-Kendallovega testa trendov mesečnih maksimumov padavin (stopnja 

značilnosti 0,1) (Vir podlage: Perko in Adamič Orožen, 1995) 

 

4.2.2 Mann-Kendallov test trendov letnih maksimalnih padavin 

  

Od obravnavanih postaj imata dve postaji statistično značilen trend (s stopnjo značilnosti 0,1)  

letnih maksimalnih padavin, ki je naraščajoč, in sicer Zgornja Sorica ter Mačkovci (slika 27 in 

priloga B). Ostale postaje imajo statistično neznačilen trend z izbrano stopnjo značilnosti 0,1, 

od tega imajo postaje Postojna, Bohinjska Bistrica, Ljubljana-Bežigrad, Šmarata, Bizeljsko, 

Bele Vode, Ptuj in Murska-Sobota padajoči trend, ostale postaje pa naraščajočega. 

 

 
Slika 27: Prikaz Mann-Kendallovega testa trendov letnih maksimalnih padavin (stopnja značilnosti 0,1) 

(Vir podlage: Perko in Adamič Orožen, 1995) 
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4.2.3 Mann-Kendallov test trendov letnih padavin 

 

Pri analizi trendov letnih padavin obravnavanih postaj smo ugotovili, da imajo postaje 

Predgrad, Šmartno pri Slovenj Gradcu in Mačkovci statistično značilen trend s stopnjo 

značilnosti 0,1, pri tem ima postaja Predgrad naraščajoč trend, ostale postaje pa padajočega 

(slika 28 in priloga C). Padajoče, a statistično neznačilne trende (z izbrano stopnjo 

značilnosti 0,1) imajo naslednje postaje: Postojna, Vojsko, Ljubljana-Bežigrad, Maribor-

Tabor, Bohinjska Bistrica, Šmarata, Bizeljsko, Laško, Bele Vode, Ptuj in Seča. Ostale postaje 

imajo statistično neznačilen naraščajoč trend s stopnjo značilnosti 0,1. 

 

 
Slika 28: Prikaz Mann-Kendallov test trendov letnih padavin (stopnja značilnosti 0,1) (Vir podlage: 

Perko in Adamič Orožen, 1995) 

 

4.3 Analiza suhih dni 

 

Pojem »suh dan« uporabljamo za dan, na katerega ni bilo zabeleženih oziroma izmerjenih 

nobenih padavin. Analizo trendov suhih dni smo izvedli z Mann-Kendallovem testom in 

uporabo linearnega trenda za vse obravnavane postaje. Rezultate analiz Mann-

Kendallovega testa trendov smo predstavili v prilogi D, kjer so zapisani rezultati Mann-

Kendall testa   in pripadajoče p-vrednosti ter povprečni delež dni brez dežja v obdobju 1970-

2017. V prilogi E so še grafično prikazani deleži suhih dni za vsako leto posebej in poteki 

linearnih trendov. 

 

Dobljene vrednosti so pokazale, da imajo vse obravnavane postaje, v obdobju 1970-2017, 

delež suhih dni večji od 0,5. To pomeni, da je bila večina postaj več kot polovico dni v letu, 

znotraj obravnavanega obdobja (1970-2017), v povprečju brez padavin. Analiza trendov je 

pokazala, da ima 13 postaj naraščajoče trende, ostale pa padajoče. Za postaje Predgrad, 

Log pod Mangartom, Ptuj, Mačkovci in Seča velja, da imajo statistično značilen trend  pri 

izbrani stopnji značilnosti 0,1, ostale postaje pa imajo statistično neznačilen trend pri izbrani 



Poglič, N. 2018. Statistična analiza padavin.  26 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program 1. stopnje Gradbeništvo. 

 

stopnji značilnosti 0,1. Največji povprečni delež dni brez padavin v obdobju 1970-2017 je 

imela postaja Seča, z vrednostjo deleža več kot 0,7. Najvišji delež suhih dni je bil za to 

postajo zabeležen v letu 2012 in je znašal približno 0,8. Postaja Vojsko ima najnižji povprečni 

delež dni brez padavin, in sicer znaša okoli 0,57. Najvišji delež suhih dni je bil za to postajo 

zabeležen leta 1974 in znaša približno 0,65.  

 

4.4 Sezonskost nastopa maksimalnih letnih dnevnih padavin 

 

Kot smo omenili že v teoretičnem delu naloge (poglavje 3.4), smo sezonskost analizirali po 

metodi, ki jo je predstavil Burn (1997). Določanje sezonskosti nastopa maksimalnih letnih 

dnevnih padavin je pomembna z vidika določanja značilnosti procesa nastajanja poplav. Za 

vsako obravnavano postajo smo izdelali grafe sezonskosti maksimalnih letnih dnevnih 

padavin za obdobje 1970-2017. Primer grafa sezonskosti za postajo Ljubljana-Bežigrad je 

prikazan na sliki 29, grafi ostalih postaj pa so prikazani v prilogi F.  

 

Različne velikosti krogov na grafu sezonskosti predstavljajo različno velike letne maksimume 

dnevnih padavin. Rdeč krog označuje pojav povprečnega maksimuma letnih dnevnih 

padavin (slika 29 in priloga F). Pri večini postaj lahko opazimo, da se je največ dogodkov 

(maksimumov) zgodilo v poletnih in jesenskih mesecih. To nakazuje, da velik del Slovenije 

leži na območju s celinskim podnebjem. 

  

 

Slika 29: Graf sezonskosti za postajo Ljubljana-Bežigrad 

 

Postaje, ki ležijo na vzhodnejšem delu Slovenije, to so Polički Vrh, Murska Sobota-Rakičan 

in Mačkovci, prejmejo maksimalne letne dnevne padavine poleti, in sicer večinoma v mesecu 

avgustu (slika 30). Tudi postaje Maribor-Tabor, Ptuj, Laško, Zgornji Tuhinj, Ljubljana-

Bežigrad, Fužina, Predgrad, Seča, Bele Vode in Šmartno pri Slovenj Gradcu v povprečju 

prejmejo maksimalne dnevne padavine v poznem poletju, in sicer meseca septembra. 

Postaja Vojsko prejme maksimalne dnevne padavine povprečno decembra. Maksimumi 
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dnevnih padavin se v povprečju pojavijo jeseni pri naslednjih postajah: Bohinjska Bistrica, 

Zgornja Sorica in Šmarata, in sicer povprečno novembra ter v Logu pod Mangartom, Postojni 

in Bizeljskem povprečno oktobra.  

 

 
Slika 30: Prikaz povprečnega časa pojava maksimumov dnevnih letnih padavin za obdobje 1970-2017 

(Vir podlage: Perko s sod., 1995)  

 

Če je vrednost koeficienta r blizu 1, pomeni, da je sezonskost izrazitejša. Izračunane 

vrednosti koeficientov r posameznih postaj so pokazale, da pri večini postaj obstaja določena 

sezonskost, ki pa ni zelo izrazita. Najbolj je izrazita na postajah Seča, Laško, Šmartno pri 

Slovenj Gradcu, Maribor-Tabor in Polički Vrh, s koeficientom r med vrednostima 0,6-0,7 

(slika 31). Na postaji Zgornji Tuhinj sicer zaznamo sezonskost, vendar ta ni izrazita (r=0,24).  

 

 
Slika 31: Prikaz vrednosti koeficienta sezonskosti r. Če je vrednost koeficienta r blizu 1, pomeni, da je 

sezonskost izrazitejša (Vir podlage: Perko s sod., 1995). 
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5 ANALIZA IN RAZPRAVA 

 

5.1 Analiza korelacij med postajami 

 

Za ugotavljanje linearne povezanosti padavin med posameznimi postajami smo s pomočjo 

programske opreme R izdelali korelacijsko matriko. Prikazuje nam različne vrednosti 

Pearsonovih korelacijskih koeficientov, ki so definirani kot mere medsebojne linearne 

povezanosti dveh spremenljivk. Vrednost koeficienta se giblje med -1 in 1. Bližje kot je 

koeficient tema dvema vrednostima, večja je odvisnost dveh spremenljivk. Če je vrednost 

med 0 in 1, gre za pozitivno korelacijo, kar pomeni, da se z večanjem vrednosti prve 

spremenljivke povečuje vrednost druge spremenljivke. V primeru, da je vrednost koeficienta 

manjša od 0, je korelacija negativna.  

 

Korelacijska matrika z različno velikostjo krogov prikazuje različne korelacije med 

padavinami obravnavanih postaj, večji in temnejši krogi predstavljajo večjo odvisnost med 

postajami, manjši in svetlejši pa ravno obratno (slika 32). Zaradi boljše preglednosti smo 

imena postaj označili s črkami (preglednica 2). Analizirali smo letne vsote padavin v obdobju 

1970-2017.  

 

Preglednica 2: Zapis obravnavanih postaj z oznakami uporabljenimi v korelacijski matriki 

ime postaje oznaka 

Seča A 

Log pod Mangartom B 

Vojsko  C 

Bohinjska Bistrica  D 

Zgornja Sorica  E 

Postojna G 

Šmarata  H 

Ljubljana-Bežigrad I 

Zgornji Tuhinj-Golice  J 

Fužina K 

Predgrad L 

Bele Vode M 

Šmartno pri Slovenj Gradcu N 

Laško O 

Bizeljsko P 

Maribor-Tabor R 

Polički Vrh S 

Ptuj V 

Murska Sobota-Rakičan U 

Mačkovci Z 

 

Rezultati korelacijske matrike so pokazali, da se količine letnih vsot padavin najbolj ujemajo 

pri naslednjih postajah (Pearsonov korelacijski koeficient je večji od 0,8): Zgornja Sorica-

Šmarata, Zgornja Sorica-Fužina, Maribor-Ptuj, Polički Vrh-Murska Sobota, Ljubljana-

Šmarata, Ljubljana-Zgornji Tuhinj, Ljubljana-Fužina, Bohinjska Bistrica-Vojsko in Murska 

Sobota-Mačkovci (slika 32). Skoraj vse naštete postaje imajo enak podnebni tip, zato so bili 
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taki rezultati pričakovani. Izstopajo pa korelacijski koeficienti med postajami Zgornja Sorica-

Fužina in Ljubljana-Šmarata, saj se njihova lega glede na podnebne tipe razlikuje.  

 

Slika 32: Korelacijska matrika letnih padavin (za obdobje 1970-2017) obravnavanih postaj 

 

5.2 Analiza spreminjanja padavin z oddaljenostjo od morja 

 

Z namenom ugotovitve vpliva lege postaje na količino padavin, smo izdelali graf odvisnosti 

letnih količin padavin (za obdobje 1970-2017) od nadmorske višine in oddaljenosti od morja 

(slika 29). Na sliki 4 so z rdečo označene postaje, ki smo jih zajeli pri izdelavi grafa. Postaje 

smo izbrali tako, da njihova lega poteka od zahoda proti vzhodu diagonalno skozi vso 

Slovenijo. Pričakovali smo, da se bo količina padavin z oddaljevanjem od morja zmanjševala. 

Zanimalo nas je, kako  bosta krivulji padavin in nadmorskih višin potekali in kakšna bo med 

njima odvisnost. 

 

Linearni trend količine padavin (slika 33) prikazuje pričakovan padec količine padavin z 

oddaljevanjem od morja. Graf zelo očitno prikazuje, da obstaja močna korelacija med 

nadmorsko višino in količino padavin, saj liniji potekata skoraj vzporedno. Na območju 

Kozine in Vojskega se količina iz okoli 1000 mm opazno poveča na okoli 2300 mm. Razlog 

za to je višanje nadmorske višine in posledično nastanek orografskih padavin, ki so 

intenzivnejše. Velik vpliv na količino padavin ima tudi bližina morja. Opazimo lahko, da 

Pohorje s približno enako nadmorsko višino kot Vojsko prejme veliko manj padavin (do 1200 

mm letno).  
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Slika 33: Graf odvisnosti letnih količin padavin (za obdobje 1970-2017) od nadmorske višine in 

oddaljenosti od morja 

 

5.3 Ugotovitve in primerjava rezultatov 

 

Zaradi lažje predstavitve bomo rezultate statističnih trendov in sezonskosti predstavili po 

postajah znotraj istega tipa podnebja (tipi podnebij, ki jih je navedel Ogrin (1996)). 

 

Postaje Log pod Mangartom, Bohinjska Bistrica, Zgornja Sorica, Vojsko, Šmarata in Šmartno 

pri Slovenj Gradcu sodijo v območje gorskega podnebja. Dve postaji (Vojsko in Šmartno pri 

Slovenj Gradcu) imata statistično značilen trend mesečnih maksimumov padavin pri stopnji 

značilnosti 0,1. Ostale postaje pa imajo statistično neznačilen trend. Polovica naštetih postaj 

ima padajoče, polovica pa naraščajoče trende mesečnih maksimumov padavin. Trendi letnih 

maksimalnih padavin kažejo na statistično neznačilne naraščajoče trende, le postaja Zgornja 

Sorica ima statistično značilen trend (pri stopnji značilnosti 0,1) letnih maksimalnih padavin. 

Letne vsote padavin za te postaje pokažejo podobne rezultate trendov. Omenjene postaje 

imajo vse približno enako stopnjo sezonskosti, le postaja Šmartno pri Slovenj Gradcu ima 

višjo moč sezonskosti (r = 0,61). Pojav dnevnih maksimalnih padavin znotraj omenjenega 

območja je v povprečju v jesenskih mesecih (oktober in november). 

 

Večina obravnavanih postaj leži znotraj zmerno celinskega podnebja. Rezultati trendov pri 

večini teh postaj kažejo na naraščajoče statistično neznačilne trende. Trendi letnih vsot 

padavin pokažejo, da imata postaji Predgrad in Mačkovci naraščajoč in statistično značilen 

trend pri stopnji značilnosti 0,1. Ostale postaje na tem območju pa imajo statistično 

neznačilen trend letnih padavin. Znotraj omenjenega podnebnega tipa se stopnja 

sezonskosti nekoliko spreminja in je največja na postajah Maribor-Tabor (r = 0,61) in Polički 

Vrh (r = 0,66). Pri ostalih postajah se koeficient sezonskosti r giblje med vrednostmi 0,4 in 

0,6.  
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Le ena obravnavana postaja leži znotraj submediteranskega podnebja in to je postaja Seča. 

Rezultati trendov za to postajo kažejo padajoč statistično neznačilen trend, le trend letnih 

maksimumov je naraščajoč. Sezonskost na omenjeni postaji obstaja in je dokaj izrazita 

(r=0,64).  

 

Najvišje mesečne padavine imajo postaje, ki ležijo v severnozahodnem delu Slovenije 

(Julijske Alpe in Vojsko). Največjo količino povprečnih mesečnih padavin v obdobju 1970-

2017 ima postaja Vojsko (291 mm). Postaje, ki ležijo na tem predelu Slovenije, prejmejo 

največ padavin v mesecu novembru, najmanj pa v mesecu februarju. Najvišje letne količine 

so tu nad 3000 mm in so bile zabeležene (v obravnavanem obdobju 1970-2017) na postaji 

Log pod Mangartom (3470 mm). Padavine se z oddaljevanjem od dinarsko-alpske pregrade 

proti severovzhodu in jugozahodu zmanjšujejo. Postaji Postojna in Šmarata imata vpliv 

submediteranskega podnebja in prejmeta največ padavin v mesecu novembru. Najizrazitejše 

celinsko podnebje imata postaji Murska Sobota-Rakičan in Mačkovci, ki največ padavin 

prejmeta meseca julija. Najnižja povprečna mesečna količina padavin med obravnavanimi 

postajami je bila izmerjena (za obdobje 1970-2017) na postaji Murska Sobota-Rakičan (99 

mm). Letna količina padavin na tem območju se giblje okoli 910 mm. Postaja Predgrad sicer 

spada v zmerno celinsko podnebje, vendar ima zaradi bližine dinarskega sveta vpliv 

submediteranskega podnebja, to pomeni, da največ padavin prejme v jesenskih mesecih. 

Največja povprečna mesečna količina je bila za to postajo izmerjena oktobra (160 mm), 

najmanjša pa januarja (86 mm). 

 

Izmerjena dnevna količina padavin (v obdobju 1970-2017) je na območju Julijskih Alp in 

dinarsko-alpskih pregrad (postaje Log pod Mangartom, Bohinjska Bistrica, Vojsko) znaša tudi 

do 255 mm (Bohinjska Bistrica). Najmanjše dnevne količine pa se pojavljajo na vzhodu 

države, kjer so povprečne dnevne padavine okoli 2,2 mm (Murska Sobota-Rakičan). 

 

Predstavljene rezultate trendov smo primerjali z rezultati trendov, ki so jih za iste postaje 

izdelali na ARSO (za obdobje 1961-2010) (Nadbah, 2017a; Nadbah, 2017b) in ugotovili, da 

se trendi tudi v novejšem obdobju, z manjšimi odstopanji, ujemajo.  
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6 ZAKLJUČEK 

 

Podnebje je najvplivnejši dejavnik na količino padavin v Sloveniji. Na značilnosti podnebja pri 

nas vpliva lega v zmerno toplem pasu, bližina Sredozemlja in reliefne značilnosti države. Za 

ugotavljanje spremenljivosti podnebja in napovedovanje ekstremnih dogodkov, kot so 

poplave, je potrebno analizirati in ustrezno obdelati podatke o padavinah. 

 

V diplomski nalogi smo se seznanili z metodami statistične obdelave podatkov o padavinah 

ter na podlagi mesečnih maksimumov, letnih maksimumov in letnih vsot padavin izdelali 

statistično analizo trendov padavin v Sloveniji. Za izračun trendov smo uporabili Mann-

Kendallov test, ki je eden najbolj razširjenih testov za določanje trendov. V nalogi smo zajeli 

tudi sezonskost padavin, ki smo jo določili po metodi Burn (1997) ter jo za vsako postajo tudi 

grafično predstavili.  

 

Analizirali smo padavinske podatke 20 meteoroloških oz. padavinskih postaj za obdobje 

1970-2017 na območju Slovenije. Rezultati trendov maksimalnih mesečnih padavin, 

maksimalnih letnih padavin in letnih vsot padavin so pokazali, da ima večina obravnavanih 

postaj statistično neznačilne negativne trende, ena postaja (Mačkovci) pa ima v vseh treh 

analizah statistično značilen pozitiven trend pri stopnji značilnosti 0,1. V nalogi je izdelana 

tudi statistična analiza trendov suhih dni, ki smo jo prav tako izvedli z Mann-Kendallovim 

testom trendov. Rezultati so pokazali na naraščajoč trend, ki pa za večino postaj ni 

statistično značilen.  

 

Statistične analize dnevnih, mesečnih in letnih padavin so pokazale pričakovane rezultate, 

glede na lego postaj znotraj posameznih podnebnih tipov. Na območju gorskih pregrad so 

količine padavin višje (postaje Log pod Mangartom, Bohinjska Bistrica, Zgornja Sorica in 

Vojsko), s povprečnimi mesečnimi padavinami okoli 185 mm. Omenjene postaje imajo višek 

padavin meseca novembra, nižek pa februarja. Z oddaljevanjem proti notranjosti, v smeri 

vzhoda, jugovzhoda in jugozahoda, se količina padavin opazno zmanjša. Padavine 

obravnavanih postaj imajo tipične značilnosti zmerno celinskega režima, z viški v poletnih in 

jesenskih mesecih ter nižki v januarju. Rezultati so pokazali, da najmanj padavin pade v 

vzhodnem delu države (postaja Murska Sobota-Rakičan in Mačkovci), kjer je letna vsota 

padavin okoli 910 mm. Viški padavin so tam meseca julija, nižki pa januarja. Nekoliko višja 

količina letnih padavin, ki pa ne presega 1000 mm, pade na postaji Seča, ki je bila edina 

obravnavana postaja znotraj submediteranskega podnebja.  

 

Rezultati analize sezonskosti pa so pokazali, da za vse obravnavane postaje obstaja 

določena sezonskost, ki pa večinoma ni zelo izrazita. Najbolj izrazita je na postaji Polički Vrh, 

s koeficientom sezonskosti 0,66, najmanj izrazita pa je na postaji Zgornji Tuhinj-Golice (r = 

0,24).  
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PRILOGA A: MANN-KENDALLOV TEST MESEČNIH MAKSIMUMOV 
 

Ime postaje 𝜏  p-vrednost 
Statistična značilnost  

(pri stopnji 0,1) 

Seča -0,001 0,983 statistično neznačilen padajoč trend 

Log pod Mangartom 0,002 0,950 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Vojsko -0,050 0,071 statistično značilen padajoč trend 

Bohinjska Bistrica -0,042 0,128 statistično neznačilen padajoč trend 

Zgornja Sorica 0,021 0,443 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Postojna -0,024 0,396 statistično neznačilen padajoč trend 

Šmarata -0,014 0,625 statistično neznačilen padajoč trend 

Ljubljana-Bežigrad 0,040 0,164 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Zgornji Tuhinj-Golice 0,018 0,525 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Fužina 0,049 0,077 statistično značilen naraščajoč trend 

Predgrad 0,061 0,028 statistično značilen naraščajoč trend 

Bele Vode 0,004 0,879 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Šmartno pri Slovenj Gradcu 0,049 0,077 statistično značilen naraščajoč trend 

Laško 0,003 0,923 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Bizeljsko 0,009 0,735 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Maribor-Tabor -0,025 0,365 statistično neznačilen padajoč trend 

Polički Vrh 0,017 0,539 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Ptuj -0,018 0,515 statistično neznačilen padajoč trend 

Murska Sobota-Rakičan 0,068 0,561 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Mačkovci 0,068 0,015 statistično značilen naraščajoč trend 
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PRILOGA B: MANN-KENDALLOV TEST LETNIH MAKSIMUMOV   
 
 

Ime postaje 𝜏 p-vrednost 
Statistična značilnost 

 (pri stopnji 0,1) 

Seča 0,048 0,638 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Log pod Mangartom 0,050 0,625 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Vojsko 0,047 0,644 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Bohinjska Bistrica -0,091 0,369 statistično neznačilen padajoč trend 

Zgornja Sorica 0,280 0,005 statistično značilen naraščajoč trend 

Postojna -0,128 0,204 statistično neznačilen padajoč trend 

Šmarata -0,062 0,540 statistično neznačilen padajoč trend 

Ljubljana-Bežigrad -0,008 0,943 statistično neznačilen padajoč trend 

Zgornji Tuhinj-Golice 0,130 0,194 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Fužina 0,094 0,351 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Predgrad 0,105 0,298 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Bele Vode -0,026 0,803 statistično neznačilen padajoč trend 

Šmartno pri Slovenj Gradcu 0,087 0,389 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Laško 0,036 0,722 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Bizeljsko -0,070 0,511 statistično neznačilen padajoč trend 

Maribor-Tabor 0,007 0,9500 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Polički Vrh 0,028 0,783 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Ptuj -0,066 0,516 statistično neznačilen padajoč trend 

Murska Sobota-Rakičan -0,033 0,749 statistično neznačilen padajoč trend 

Mačkovci 0,184 0,067 statistično značilen naraščajoč trend 
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PRILOGA C: MANN-KENDALLOV TEST LETNIH VSOT 
 

Ime postaje 𝜏 p-vrednost 
Statistična značilnost  

(pri stopnji 0,1) 

Seča -0,106 0,290 statistično neznačilen padajoč trend 

Log pod Mangartom 0,048 0,638 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Vojsko 0,197 0,050 statistično značilen naraščajoč trend 

Bohinjska Bistrica -0,108 0,282 statistično neznačilen padajoč trend 

Zgornja Sorica 0,152 0,129 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Postojna -0,094 0,351 statistično neznačilen padajoč trend 

Šmarata -0,012 0,908 statistično neznačilen padajoč trend 

Ljubljana-Bežigrad -0,018 0,865 statistično neznačilen padajoč trend 

Zgornji Tuhinj-Golice 0,059 0,563 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Fužina 0,050 0,625 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Predgrad 0,186 0,063 statistično neznačilen padajoč trend 

Bele Vode -0,027 0,797 statistično neznačilen padajoč trend 

Šmartno pri Slovenj 
Gradcu 

0,190 0,058 statistično značilen naraščajoč trend 

Laško -0,025 0,810 statistično neznačilen padajoč trend 

Bizeljsko -0,071 0,483 statistično neznačilen padajoč trend 

Maribor-Tabor -0,158 0,116 statistično neznačilen padajoč trend 

Polički Vrh 0,050 0,625 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Ptuj -0,053 0,600 statistično neznačilen padajoč trend 

Murska Sobota-Rakičan 0,058 0,570 statistično neznačilen naraščajoč trend 

Mačkovci 0,273 0,006 statistično značilen naraščajoč trend 
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PRILOGA D:  DELEŽ SUHIH DNI IN MANN-KENDALLOV TEST TRENDA ZA  
                       POSAMEZNE POSTAJE  

 

Ime postaje Delež suhih dni 𝜏 p-vrednost 
Statistična značilnost 

 (pri stopnji 0,1) 

Seča 0,7145 0,167 0,096 značilen naraščajoč trend 

Log pod Mangartom 0,6204 -0,208 0,038 značilen padajoč trend 

Vojsko 0,5718 -0,117 0,248 neznačilen padajoč trend 

Bohinjska Bistrica 0,6431 -0,165 0,102 neznačilen padajoč trend 

Zgornja Sorica 0,5903 0,051 0,618 neznačilen naraščajoč trend 

Postojna 0,6027 0,058 0,569 neznačilen naraščajoč trend 

Šmarata 0,5864 0,031 0,762 neznačilen naraščajoč trend 

Ljubljana-Bežigrad 0,5770 0,116 0,251 neznačilen naraščajoč trend 

Zgornji Tuhinj-Golice 0,5930 -0,121 0,230 neznačilen padajoč trend 

Fužina 0,5842 0,109 0,282 neznačilen naraščajoč trend 

Predgrad 0,6309 0,268 0,008 značilen naraščajoč trend 

Bele Vode 0,5896 0,045 0,657 neznačilen naraščajoč trend 

Šmartno pri Slovenj Gradcu 0,6085 0,151 0,135 neznačilen naraščajoč trend 

Laško 0,6318 0,116 0,251 neznačilen naraščajoč trend 

Bizeljsko 0,6465 -0,024 0,817 neznačilen padajoč trend 

Maribor-Tabor 0,6258 0,070 0,488 neznačilen naraščajoč trend 

Polički Vrh 0,6370 -0,005 0,965 neznačilen padajoč trend 

Ptuj 0,6553 0,274 0,007 značilen naraščajoč trend 

Murska Sobota-Rakičan 0,641 0,055 0,588 neznačilen naraščajoč trend 

Mačkovci 0,6787 -0,313 0,002 značilen padajoč trend 
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PRILOGA E: LINEARNI TRENDI SUHIH DNI  
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PRILOGA F: GRAFI SEZONSKOSTI MAKSIMALNIH LETNIH DNEVNIH PADAVIN 
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