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Povzetek

Motivacija za raziskavo je izhajala iz potrebe po določitvi referenčnih podnebnih postaj, ki bi bile značilne za širšo 
okolico in bi hkrati čim bolje opisale v zadnjih desetletjih opažene spremembe podnebnih spremenljivk. Eden 
izmed možnih načinov določitve takšnih referenčnih postaj je regionalizacija območja Slovenije na podlagi značil-
nosti podnebnih spremenljivk in izračunanih mer spremenljivosti teh spremenljivk (trendi, medletna in meddnev-
na spremenljivost) za nedavno 50-letno obdobje. Uporabili smo podnebne podatke v pravilni mreži za obdobje 
1961–2011. S predhodno analizo podatkov smo določili ključne podnebne spremenljivke, s katerimi smo želeli 
opredeliti podnebne regije. Regionalizacijo smo izvedli s kombinacijo dveh statističnih metod. Število začetnih 
spremenljivk smo v nekaterih primerih najprej zmanjšali z uporabo faktorske analize, ki ji je sledilo razvrščanje v 
skupine po metodi voditeljev (angl. k-means clustering), v drugih primerih pa smo razvrščanje v skupine izvedli ne-
posredno na podnebnih spremenljivkah. Regionalizacijo smo najprej naredili za vsak posamezni vidik podnebja 
posebej: podnebna povprečja, trende, medletno in meddnevno spremenljivost. Ugotovili smo, da daje vsak vidik 
precej drugačno prostorsko spremenljivost na območju Slovenije. Zato je pomembno, da v končno regionalizacijo 
vključimo vse obravnavane vidike podnebja, saj vsak predstavlja dodatno podnebno informacijo. Glede na namen 
uporabe sta nas zanimali dve vrsti regionalizacije: regionalizacija, ki združi vse mere spremenljivosti v času in 
regionalizacija, ki združi vse podnebne kazalce. Regionalizacija na podlagi mer spremenljivosti bi bila uporabna 
predvsem za določitev referenčnih podnebnih postaj, saj želimo, da bi ravno te čim bolje opisale spremembe pod-
nebnih spremenljivk. Regionalizacija na podlagi vseh podnebnih kazalcev oziroma vseh podnebnih spremenljivk 
uporabljenih v študiji (podnebna povprečja in vse tri mere spremenljivosti) pa naj bi optimalno opisala tako značil-
nosti podnebja kot podnebnih sprememb v Sloveniji. Poleg osnove za določitev referenčnih podnebnih postaj smo 
z regionalizacijo dobili tudi pomemben vpogled v prostorski vzorec podnebne spremenljivosti na območju Slove-
nije. Potrebno pa je omeniti, da so bile kljub uporabi objektivnih statističnih metod v nekaterih korakih procesa 
regionalizacije potrebne strokovno utemeljene subjektivne odločitve.
 
Ključne besede: podnebni tipi, Slovenija, spremenljivost podnebja, trend podnebnih spremenljivk

Abstract

The motivation for the study came from the need to determine reference climate stations in Slovenia, that would 
well describe changes of climate variables due to climate change and be representative for the present climate 
of wider area as well. One way to determine such stations is to make climate regionalization. Long-term mean 
monthly values, long-term trends, inter-annual and day-to-day variability of seasonal values were the key vari-
ables considered in the study. Such regionalization should optimally describe both climate and climate change 
characteristics since 1961. With gridded values of homogenized time series (period 1981-2011) for key climate 
variables (air temperature, precipitation and snow cover), covering the entire territory of Slovenia, gridded trends, 
interquartile ranges and variability of the same key variables over the period 1961-2011, we were able to con-
struct climate regionalization with statistical approach. In some cases k-means clustering methodology was 
applied directly on variables to define regions, while in other cases variables structure was simplified by applying 
factor analysis before clustering. At first, regionalization was performed separately for climate normals, tempo-
ral trends, inter-annual and day-to-day variability. Spatial variability of climate normals, trends, inter-annual and 
day-to-day variability does not show direct connection to each other, but all of them are very important for climate 
regionalization as each provides us with a unique climate information. The difference in spatial pattern of all indi-
vidual aspect of climate (normals, trend and variability) indicated the need to include them all in regionalization. 
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Regarding the purpose of the study, we were interested in two types of regionalization. The first one being region-
alization which focuses on all measures of variability. This regionalization would be applicable for determination of 
reference climate stations in Slovenia. Second regionalization would take into account all climate variables used 
in this study (long-term normals, long-term trends, inter-annual variability). Such regionalization should optimally 
describe both climate and climate change characteristics in Slovenia. Beside the basis for the representative 
climate stations determination, the regionalization has given us an important insight into the spatial pattern of 
climate variability of the region. It is worth noting, that despite the fact the regions and the boundaries between 
them were determined using statistical methods, the approach is not entirely objective. When performing the 
statistical procedures some subjective decisions were nevertheless made, but are based on expert knowledge of 
climate characteristics in the Slovenian region. 

Keywords: : climate types, Slovenia, climate variability, climate trends

Uvod

Motivacija za raziskavo je izhajala iz potrebe po 
določitvi referenčnih podnebnih postaj, ki bi bile 
značilne za širšo okolico in bi čim bolje opisale v 
zadnjih desetletjih opažene spremembe podnebnih 
spremenljivk. Referenčne postaje bi imele namreč 
velik pomen pri racionalizaciji in načrtovanju 
merilne mreže postaj za dolgoročno spremljanje 
sprememb podnebja. Eden izmed možnih načinov 
določitve takšnih referenčnih postaj je regionalizacija 
območja Slovenije na podlagi značilnosti podnebnih 
spremenljivk in izračunanih mer spremenljivosti 
teh spremenljivk (trendi, medletna in meddnevna 
spremenljivost) za nedavno 50-letno obdobje. Takšna 
regionalizacija kar se da optimalno opiše podnebne 
značilnosti in spremembe podnebja, opažene v 
nedavnem 50-letnem obdobju. Poleg osnove za 
določitev referenčnih podnebnih postaj pa s takšno 
regionalizacijo dobimo tudi pomemben vpogled 
v prostorski vzorec podnebne spremenljivosti na 
območju Slovenije. 

Podatki

Opredelitev podnebnih regij temelji na podnebnih 
podatkih Agencije RS za okolje, ki izvaja meritve 
osnovnega nabora podnebnih spremenljivk na mreži 
podnebnih postaj.  Če želimo opredeliti podnebni tip 
za vsak košček Slovenije, potem moramo poznati 
podnebne značilnosti za vsa območja Slovenije. 
Mreža podnebnih postaj Agencije RS za okolje 
je preredka, da bi neposredno na podlagi teh 
podatkov lahko v podnebne regije razvrstili celotno 
Slovenijo. Danes imamo na voljo podnebne podatke 
za vse glavne podnebne spremenljivke v pravilni 
kilometrski mreži (Dolinar, 2016), ki pokriva celotno 
Slovenijo (20916 točk), zato je bilo mogoče narediti 
objektivno razvrstitev in opredelitev podnebnih regij s 
statističnim pristopom. 

Za računanje vrednosti podnebnih spremenljivk in 
njihove spremenljivosti v pravilni kilometrski mreži 
je bila uporabljena metoda Kriging z zunanjim 

vplivom (Cressie, 1993), ki upošteva odvisnost 
podnebne spremenljivke od geografskih spremenljivk 
in njihovo prostorsko povezanost. V vsaki mrežni 
točki je bila vrednost spremenljivke izračunana na 
podlagi vrednosti na okoliških merilnih postajah, 
nadmorske višine, geografske dolžine in širine mrežne 
točke ter v nekaterih primerih tudi drugih izpeljanih 
geografskih spremenljivk (npr. relativna nadmorska 
višina orografske pregrade v smeri SV za padavine). 
Vrednosti spremenljivk in njihove mere spremenljivosti 
na merilnih postajah so bile izračunane na podlagi 
homogeniziranih časovnih nizov meritev (Vertačnik, 
2016). Število postaj s primernimi nizi za prostorsko 
interpolacijo je bilo za vsako od spremenljivk 
drugačno (Vertačnik, 2016): 60 za temperaturo zraka, 
288 za padavine in 206 za višino novozapadlega 
snega. Poleg meritev slovenskih meteoroloških 
postaj so bili za prostorsko interpolacijo uporabljeni 
tudi podatki obmejnih postaj Italije, Avstrije in 
Hrvaške. Več o metodah prostorske interpolacije ter 
lastnostih teh podatkov je zapisano v Bertalanič et 
al. (2008) in Dolinar (2016). Rezultati prostorske 
interpolacije so bili preverjeni z metodo navzkrižnega 
preverjanja (Cressie, 1993). Normalizirana celotna 
napaka interpolacije (angl. normalised root mean 
square prediction error - RMSEr) je celotna napaka 
interpolacije (angl. root mean square prediction error 
- RMSE), normalizirana s standardnim odklonom (SD) 
vseh točkovnih meritev, ki predstavljajo vhod v proces 
interpolacije: 

Normalizirana celotna napaka je mera točnosti 
prostorske interpolacije in je zadovoljiva, kadar so 
njene vrednosti pod 40 % (Hengl, 2007). V našem 
primeru so bile še pol manjše in so se gibale med 
13 in 14  % za temperaturne spremenljivke, med 
12 in 15 %  za padavine in med 14 in 16 % za 
višino novozapadlega snega. Za vse spremenljivke 
je največja negotovost vrednosti v pravilni mreži 
na območjih z nadmorsko višino nad 1000 m. Ta 
območja so namreč zelo slabo pokrita z meritvami 
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(slika 1; Dolinar, 2016; Bertalanič et al., 2008).  
Pri padavinah je dodaten faktor, ki vpliva na 
nezanesljivost vrednosti na višjih nadmorskih višinah 
tudi ta, da so meritve padavin zaradi močnih vetrov 
lahko podcenjene.

S predhodno analizo podatkov (Kozjek, 2017) smo 
določili podnebne spremenljivke, s  katerimi smo 
opredelili podnebne regije: temperatura zraka, 
višina padavin in višina novozapadlega snega. 
Letni cikel spremenljivk smo opisali z mesečnimi 
ali sezonskimi povprečji. Poleg podnebnih povprečij 
ključnih spremenljivk smo izračunali še nekatere 
mere spremenljivosti teh spremenljivk: dolgoletni 
trend, kvartilni razmik in povprečna absolutna razlika 
vrednosti spremenljivk med zaporednima dnevoma. 
Dolgoletni trendi temperaturnih spremenljivk 
predstavljajo spremembo temperature v stopinjah 
Celzija na desetletje. Trendi padavinskih spremenljivk 
in višine novozapadlega snega predstavljajo 
spremembo indeksa (razmerje med mesečno 
vrednostjo in dolgoletnim povprečjem 1961-2011) 
višine  padavin in višine snežne odeje. Kvartilni 
razmiki (ang. interquartile range, IQR) opisujejo 
raztros dnevnih (dnevna minimalna temperatura 
v najhladnejšem mesecu (januarju), dnevna 
maksimalna temperatura v najtoplejšem mesecu 
(juliju)), sezonskih (sezonska temperatura in sezonska 
višina padavin) ali letnih (višina novozapadlega 
snega v sezoni (od avgusta do julija naslednje 
leto)) vrednosti spremenljivk okoli gladke časovne 
krivulje, izračunane z metodo LOESS (Cleveland in 
Devlin, 1988). Kvartilni razmiki predstavljajo mero, 
s katero opišemo medletno spremenljivost. Pri 
temperaturnih spremenljivkah so podani v stopinjah 
Celzija, kvartilni razmiki padavinskih spremenljivk in 
višine novozapadlega snega pa so brez enote, ker 
merimo medletno spremenljivost indeksa. Dnevno 
nihanje oziroma meddnevno spremenljivost opišemo 
s povprečno absolutno razliko vrednosti spremenljivk 
med dvema zaporednima dnevoma. Ta razlika 
temperaturnih spremenljivk je podana v stopinjah 
Celzija, padavinskih spremenljivk v milimetrih,  višine 

Slika 1. Porazdelitev postaj, 
ki merijo višino padavine, 
temperature in sneg, po 
nadmorski višini v primerjavi s 
porazdelitvijo terena Slovenije 
v ločljivosti 1 km po nadmorski 
višini (DMR 1 km).

Figure 1.The relative frequen-
cy distribution of stations mea-
suring precipitation, snow and 
temperature according to the 
elevation in comparison with 
relative frequency distribution 
of Slovenian terrain in 1 km 
resolution (DMR 1 km).

novozapadlega snega pa v centimetrih.
Pri izračunu podnebnih povprečij smo upoštevali 
30-letno obdobje 1981–2010, za izračun mer 
spremenljivosti pa 51-letno obdobje 1961–2011. 
Nestandardno 51-letno obdobje smo obravnavali 
zato, ker je bilo takšno obdobje določeno v projektu 
Podnebna spremenljivost Slovenije (Vertačnik in 
sod., 2013; Vertačnik, 2016), katerega rezultat so 
bili homogenizirani časovni nizi spremenljivk. 
Obravnavane spremenljivke z opisi so zbrani v 
preglednici 1.

Metode

Razvrstitev v podnebne regije smo izvedli s 
kombinacijo dveh statističnih metod. Število 
začetnih spremenljivk smo v nekaterih primerih 
najprej zmanjšali z uporabo faktorske analize, ki ji 
je sledilo razvrščanje v skupine po metodi voditeljev 
(ang. k-means clustering), v drugih primerih pa smo 
razvrščanje v skupine izvedli neposredno na začetnih 
spremenljivkah. 

Faktorska analiza

Pred nadaljnjo analizo smo podatke standardizirali 
(npr. Ferligoj, 1989; Kachigan, 1991). Na izbranih 
spremenljivkah nismo opravili predhodne 
redukcije, vendar lahko že iz fizikalnih povezav med 
spremenljivkami sklepamo, da so te med seboj 
povezane. 

Faktorska analiza je ena izmed statističnih metod 
za redukcijo podatkov, katere  glavni namen je 
opisati kovariančno strukturo začetnih spremenljivk 
in najti nove skupne značilnosti - nove podnebne 
spremenljivke oziroma faktorje, ki opišejo prostorsko 
in sezonsko podnebno spremenljivost Slovenije.  
Metoda večje število spremenljivk, med katerimi 
obstaja povezanost, reducira v  manjše število 
neodvisnih spremenljivk oziroma faktorjev in pri 
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Št. Oznaka Spremenljivka Enota

 30-LETNA PODNEBNA POVPREČJA

1 TpovpJAN januarska povprečna temperatura °C

2 TpovpFEB februarska povprečna temperatura °C

3 TpovpMAR marčevska povprečna temperatura °C

4 TpovpAPR aprilska povprečna temperatura °C

5 TpovpMAJ majska povprečna temperatura °C

6 TpovpJUN junijska povprečna temperatura °C

7 TpovpJUL julijska povprečna temperatura °C

8 TpovpAVG avgustovska povprečna temperatura °C

9 TpovpSEP septembrska povprečna temperatura °C

10 TpovpOKT oktobrska povprečna temperatura °C

11 TpovpNOV novembrska povprečna temperatura °C

12 TpovpDEC decembrska povprečna temperatura

13 TminJAN povprečje dnevne minimalne temperature v najhladnejšem mesecu (januar) °C

14 TmaxJUL povprečje dnevne maksimalne temperature v najtoplejšem mesecu (julij) °C

15 deltaT razlika med maks povprečno letno temperaturo in minimalno povprečno letno temperaturo °C

16 padJAN povprečna višina padavin v januarju mm

17 padFEB povprečna višina padavin v februarju mm

18 padMAR povprečna višina padavin v marcu mm

19 padAPR povprečna višina padavin v aprilu mm

20 padMAJ povprečna višina padavin v maju mm

21 padJUN povprečna višina padavin v juniju mm

22 padJUL povprečna višina padavin v juliju mm

23 padAVG povprečna višina padavin v avgustu mm

24 padSEP povprečna višina padavin v septembru mm

25 padOKT povprečna višina padavin v oktobru mm

26 padNOV povprečna višina padavin v novembru mm

27 padDEC povprečna višina padavin v decembru mm

28 snegPOM povprečna skupna višina novozapadlega snega spomladi (marec, april, maj) cm

29 snegPOL povprečna skupna višina novozapadlega snega poleti (junij, julij, avgust) cm

30 snegJES povprečna skupna višina novozapadlega snega jeseni (september, oktober, november) cm

31 snegZIM povprečna skupna višina novozapadlega snega pozimi (december, januar, februar) cm

Preglednica 1. Seznam v študiji uporabljenih spremenljivk. Pri podnebnih povprečjih je upoštevano 30-letno povprečje (obdo-
bje 1981–2010) spremenljivk. Pri povprečnih trendih, kvartilnih razmikih in absolutnih razlikah med zaporednima dnevoma je 
upoštevano 51-letno povprečje (obdobje 1961–2011) nanizanih spremenljivk1. 

Table1.TList of variables selected for this study. Climate normals are calculated for the period 1981–2010. Mean trends, 
interquartile ranges and day-to-day differences of the same key variables are calculated for the period 1961-2011.

1 Način izračuna posameznih spremenljivk: 
Povprečna temperatura je aritmetična sredina dnevnih vrednosti, ki so izračunane po formuli: Tpov=((T7+T14+2*T21))⁄4. Minimalna in maksi-
malna temperatura sta izmerjeni v 24-urnem obdobju z začetkom in koncem ob 21. uri po krajevnem času.  Višina padavin je seštevek dnevnih 
vrednosti padavin, ki so izmerjene ob 7. uri po srednjeevropskem času in pripisane dnevu meritve. Višina novozapadlega snega je seštevek 
dnevnih vrednosti novega snega, ki so izmerjene ob 7. uri po srednjeevropskem času in pripisane dnevu meritve.  

tem ohrani večino informacije, ki jo v sebi skrivajo 
prvotne spremenljivke. Osnova faktorskega modela 
je domneva, da med spremenljivkami  x, f in u velja 
zveza: kjer je f vektor skupnih faktorjev, u vektor specifičnih 

faktorjev, ki vplivajo samo na x, pa je matrika 



83

 51-LETNI POVPREČNI TRENDI 

1 trTempPOM trend pomladne povprečne temperature °C/desetletje

2 trTempPOL trend poletne povprečne temperature °C/desetletje

3 trTempJES 2 trend jesenske povprečne temperature °C/desetletje

4 trTempZIM trend zimske povprečne temperature °C/desetletje

5 trTminJAN trend povprečja dnevne minimalne temperature v najhladnejšem mesecu (januar) °C/desetletje

6 trTmaxJUL trend povprečja dnevne maksimalne temperature v najtoplejšem mesecu (julij) °C/desetletje

7 trDeltaT trend razlike med maksi. povprečno letno temperaturo in minim. povprečno letno temperaturo °C/desetletje

8 trPadPOM trend povprečne višine padavin spomladi %/desetletje

9 trPadPOL trend povprečne višine padavin poleti %/desetletje

10 trPadJES trend povprečne višine padavin jeseni %/desetletje

11 trPadZIM trend povprečne višine padavin pozimi %/desetletje

12 trSnegSEZ trend skupne višine novozapadlega snega v sezoni (od avgusta do julija naslednje leto) %/desetletje

51- LETNI POVPREČNI KVARTILNI RAZMIKI

1 IQRtempPOM kvartilni razmik pomladne povprečne temperature ° C

2 IQRtempPOL kvartilni razmik poletne povprečne temperature ° C

3 IQRtempJES kvartilni razmik jesenska povprečne temperature ° C

4 IQRtempZIM kvartilni razmik zimske povprečne temperature ° C

5 IQRtminJAN kvartilni razmik povprečja dnevne minimalne temperature v najhladnejšem mesecu (januar) ° C

6 IQRtmaxJUL kvartilni razmik povprečja maksimalne temperature  v najtoplejšem mesecu (julij) ° C

7 IQRdeltaT kvartilni razmik razlike med maks. in minim- povprečno letno temperaturo ° C

8 IQRpadPOM kvartilni razmik povprečne višine padavin spomladi brez

9 IQRpadPOL kvartilni razmik povprečne višine padavin poleti brez

10 IQRpadJES kvartilni razmik povprečne višine padavin jeseni brez

11 IQRpadZIM kvartilni razmik povprečne višine padavin pozimi brez

12 IQRsnegSEZ kvartilni razmik povpr. skupne višine novega snega v sezoni (od avgusta do julija naslednje leto) brez

 51-LETNA POVPREČNA ABSOLUTNA RAZLIKA MED ZAPOREDNIMA DNEVOMA

1 dnTpomlad povprečna absolutna razlika pov. dnevne temperature med dvema zaporednima dnevoma spomladi ° C

2 dnTpoletje povprečna absolutna razlika pov. dnevne temperature med dvema zaporednima dnevoma poleti ° C

3 dnTjesen povprečna absolutna razlika pov. dnevne temperature med dvema zaporednima dnevoma jeseni ° C

4 dnTzima povprečna absolutna razlika pov. dnevne temperature med dvema zaporednima dnevoma pozimi ° C

5 dnPadpomlad povprečna absolutna razlika višine dnevnih padavin med dvema zaporednima dnevoma spomladi mm

6 dnPadpoletje povprečna absolutna razlika višine dnevnih padavin med dvema zaporednima dnevoma poleti mm

7 dnPadjesen povprečna absolutna razlika višine dnevnih padavin med dvema zaporednima dnevoma jeseni mm

8 dnPadzima povprečna absolutna razlika višine dnevnih padavin med dvema zaporednima dnevoma pozimi mm

9 dnSnegzima povprečna absolutna razlika skupne višine novega snega med dvema zaporednima dnevoma pozimi cm

faktorskih uteži, ki kaže vpliv faktorja f na x. Faktorske 
uteži so korelacijski koeficienti med začetnimi 
spremenljivkami in na novo izračunanimi skupnimi 
faktorji (npr. Kachigan, 1991). Če res obstajajo skupni 
faktorji, bi morale biti faktorske uteži velike, specifični 
faktorji pa majhni. 

Drugi korak faktorske analize je rotacija, s katero 
prečistimo strukturo (npr. Fabrigar, 1999). Rotacijo 
uporabimo takrat, ko skupnih faktorjev ne moremo 
smiselno interpretirati, če so npr. projekcije iste 

spremenljivke precejšnje na več faktorjih ali če imamo 
splošen faktor (projekcije vseh spremenljivk na prvi 
faktor so precejšnje). Bistvo rotiranja je namreč, 
da dobimo vsebinsko pomembne faktorje in čim 
enostavnejšo faktorsko strukturo. Rotacija da novo 
dobljenim faktorjem klimatološki pomen. V tej študiji 
smo uporabili pravokotno rotacijo “varimax”. 
Zaradi velikega števila raznovrstnih spremenljivk je v 
nekaterih primerih povezanost med njimi šibka in tudi 
s faktorsko analizo nismo uspeli toliko poenostaviti 
strukture, da bi z razvrščanjem dobili stabilne rešitve, 

2   Izračunani trend jesenske temperature je statistično neznačilen, kar so že pokazali rezultati projekta Podnebna spremenljivost Slovenije 
(Vertačnik in sod., 2013), zato je bila ta spremenljivka izpuščena iz obravnave.
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kar pomeni, da smo pri ponavljanju dobili med seboj 
precej različne razvrstitve. Zato smo v teh primerih 
faktorsko analizo izpustili in izvedli razvrščanje v 
skupine kar na začetnih spremenljivkah. Te rešitve so 
bile stabilnejše. 

Razvrščanje v skupine

Razvrščanje v skupine je postopek združevanja enot. 
Enote razvrstimo v skupine po načelu podobnosti 
– znotraj posamezne skupine so enote, ki so si 
glede na vnaprej določen kriterij podobne, znotraj 
različnih skupin pa enote, ki so si glede na ta kriterij 
različne (Rencher, 2002). Naš cilj so bile skupine, 
znotraj katerih so združene točke mreže s podobnimi 
vrednostmi podnebnih spremenljivk. Te skupine 
predstavljajo podnebne regije. 

Razvrščanje smo izvedli po nehierarhični metodi 
voditeljev (MacQueen, 1967), ki zmore v skupine 
razvrščati večje število enot. Metoda priredi enote 
najbližjim voditeljem in poišče centroide (težišča) tako 
dobljenih skupin. Centroidi postanejo novi voditelji 
in tem so zopet prirejene najbližje enote. Postopek 
iterativno ponavljamo  do trenutka, ko se nova 
množica voditeljev ne razlikuje od množice voditeljev, 
dobljene v prejšnjem koraku. Začetno množico 
voditeljev lahko določimo naključno, lahko pa voditelje 
maksimalno razpršimo med proučevanimi enotami. To 
storimo tako, da za prvega voditelja izberemo enoto, 
ki je v središču vseh enot, nato za drugega najbolj 
oddaljeno enoto od prvih dveh voditeljev itd. Čim 
boljšo razvrstitev poizkušamo dobiti tako, da postopek 
ponovimo večkrat, z različnimi začetnimi množicami 
voditeljev.

Pri metodi voditeljev je potrebno predhodno določiti 
število skupin, v katere želimo razvrstiti enote.  Izbira 
števila skupin je pogosta težava pri razvrščanju v 
skupine, saj je dobra izbira nemalokrat nejasna. 
Obstaja več statističnih kriterijev za določitev 
primernega števila skupin. V tej raziskavi smo 
uporabili kriterij Calinskega in Harabasza (Calinski 
in Harabasz, 1974), ki je pravzaprav kriterij razmerja 
varianc. Calinski in Harabasz sta določila indeks:

kjer je SSB varianca med skupinami, SSW varianca 
znotraj skupin, k število skupin in N število opazovanj. 
Varianca med skupinami je definirana kot 

kjer je k število skupin, mi centroid skupine i, m 
povprečje podatkovnega vzorca in ║mi–m║2 evklidska 
razdalja med dvema vektorjema. Varianca 
znotraj skupin je definirana kot:

kjer je k število skupin, x je podatkovna točka, ci je 
i-ta skupina, mi je centroid skupine i in  ║x–mi║

2  
evklidska razdalja med dvema vektorjema. Dobro 
definirane skupine imajo veliko varianco med 
skupinami (SSB) in majhno varianco znotraj skupin 
(SSW). Večji kot je indeks VRCk, boljša je razporeditev 
podatkov. Za določitev optimalnega števila skupin 
maksimiziramo VRCk  glede na k. Optimalno število 
skupin je rezultat, ki ima največjo vrednost kriterija 
Calinski-Harabasz.

Vmesni rezultati

Regionalizacijo smo najprej izvedli za vsak posamezni 
vidik podnebja posebej: podnebna povprečja, trendi, 
medletna in meddnevna spremenljivost. 

Kot smo že omenili, v nekaterih primerih s predhodno 
uporabo faktorske analize pri razvrščanju v skupine 
nismo dobili stabilne rešitve, temveč rešitve, ki so 
močno odvisne od začetne izbire voditeljev. V teh 
primerih, ki vključujejo trende, kvartilne razmike 
in povprečno absolutno razliko med zaporednima 
dnevoma, smo razvrščanje v skupine izvedli na 
začetnih spremenljivkah. Pri podnebnih povprečjih, 
kjer imamo opravka z največ, kar 31 spremenljivkami, 
pa smo prvotno strukturo poenostavili s faktorsko 
analizo.

V nadaljevanju za vsak posamezni vidik podnebja 
prikazujemo graf kriterija Calinskega in Harabasza, 
ki nakazuje optimalno število podnebnih regij in 
prostorski prikaz pripadajočih regij. Najvišje vrednosti 
kriterija Calinskega in Harabasza (optimalna izbira 
za število skupin) so na grafu označene z rdečo 
točko.  V nekaterih primerih je poleg rdeče na grafu 
tudi oranžna točka, ki predstavlja razvrstitev, ki kaže 
ponovno naraščanje vrednosti kriterija, ko povečujemo 
število skupin in lahko prav tako kaže na dobro 
izbiro števila skupin. Pod slikami sledijo opisi glavnih 
značilnosti regij, ki so povzeti po analizi kvartilnih 
diagramov. Kvartilni diagrami prikazujejo razpršenost 
vrednosti vsake spremenljivke znotraj posamezne 
regije. Zaradi velikega števila izračunanih diagramov 
jih v tem članku ne prikazujemo.
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Trendi

Obravnavali smo 51-letne trende (obdobje 1961-
2011) sezonske povprečne temperature, sezonske 
povprečne višine padavin in povprečne skupne višine 
novozapadlega snega v sezoni (od avgusta do julija 
naslednje leto).

Slika 2. Kriterij Calinskega in Harabasza (C&H), ki za 
najboljšo izbiro števila regij nakazuje štiri regije (levo), 
prostorski prikaz regionalizacije trendov v štiri podnebne 
regije (desno).

Figure 2.Calinski-Harabasz criterion, suggesting clustering 
into four regions (left), classification of long-term trends into 
four regions (right).

Regija 1:
• največji upad  padavin poleti, 
• najmanjši upad padavin pozimi.

Regija 2:
• največji porast temperature pomladi in poleti,
• brez trenda padavin jeseni.

Regija 3:
• največji porast zimske temperature,
• najmanjši upad padavin poleti,
• največji upad padavin pozimi,
• največja sprememba amplitude letnega hoda 

temperature.

Regija 4:
• najmanjši porast temperature poleti, 
• najmanjša sprememba amplitude letnega hoda 

temperature.

Medletna spremenljivost

Medletno spremenljivost opredelimo s kvartilnimi 
razmiki. Obravnavani so  kvartilni razmiki sezonske 
povprečne temperature, sezonske povprečne višine 
padavin in povprečne skupne višine novozapadlega 
snega v sezoni (od avgusta do julija naslednje leto) 
izračunani na 51-letnem (obdobje 1961-2011) 
časovnem nizu.

Regija 1:
• najmanjša medletna spremenljivost temperature 

čez celo leto,
• največja medletna spremenljivost padavin poleti.

Regija 2:
• največja medletna spremenljivost minimalne 

temperature najhladnejšega meseca in 
najmanjša medletna spremenljivost maksimalne 
temperature najtoplejšega meseca,

• največja medletna spremenljivost pomladne 
temperature,

• najmanjša medletna spremenljivost padavin 
pomladi,

Regija 3:
• največja medletna spremenljivost zimske in 

poletne temperature,
• največja medletna spremenljivost padavin pozimi.

Regija 4:
• prehodna regija, najmanjša medletna 

spremenljivost padavin poleti.

Meddnevna spremenljivost

Meddnevno spremenljivost oz. dnevno nihanje 
opišemo z absolutno razliko vrednosti spremenljivk 
med dvema zaporednima dnevoma. Obravnavali smo 
51-letna (obdobje 1961-2011) povprečja absolutne 
razlike temperature, količine padavin in višine 
novozapadlega snega med dvema zaporednima 
dnevoma v posamezni sezoni.

Slika 3. Kriterij Calinskega in Harabasza, ki za najboljšo 
izbiro števila regij nakazuje štiri regije (levo), prostorski 
prikaz regionalizacije kvartilnih razmikov v štiri podnebne 
regije (desno).

Figure 3.Calinski-Harabasz criterion, suggesting clustering 
into four regions (left), classification of inter-annual variabi-
lity into four regions (right).
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Slika 4. Kriterij Calinskega in Harabasza, ki za najboljšo 
izbiro števila regij nakazuje tri regije (levo), prostorski prikaz 
regionalizacije dnevnega nihanja v tri podnebne regije 
(desno).

Figure 4.Calinski-Harabasz criterion, suggesting clustering 
into three regions (left), classification of variability into 
three regions (right).

Regija 1:
• najmanjša meddnevna spremenljivost 

temperature čez celo leto,
• največja meddnevna spremenljivost padavin 

poleti.
Regija 2:
• najmanjša meddnevna spremenljivost padavin 

jeseni in pozimi,
• najmanjša meddnevna spremenljivost višine 

snežne odeje.
Regija 3:
• največja meddnevna spremenljivost pomladne in 

poletne temperature,

• največja meddnevna spremenljivost padavin 
pomladi, jeseni in pozimi.

Slika 5. Kriterij Calinskega in Harabasza, ki za najboljšo iz-
biro števila regij nakazuje šest regij (levo), prostorski prikaz 
regionalizacije podnebnih povprečij  v šest podnebnih regij 
(desno).

Figure 5. Calinski-Harabasz criterion, suggesting clustering 
into six regions (left), classification of climate normals into 
six regions (right).

Podnebna povprečja

Regionalizacijo podnebnih povprečij smo opravili že v 
predhodni študiji (Kozjek, 2017).  Z analizo podatkov 
smo določili podnebne spremenljivke, s katerimi smo 
opredelili podnebne regije: temperatura zraka, višina 
padavin in višina novozapadlega snega. Letni cikel teh 
spremenljivk smo opisali z mesečnimi (temperatura, 
višina padavin) ali sezonskimi (višina novozapadlega 
snega) 30- letnimi (1981-2010) povprečji.

Ugotovili smo, da na območju Slovenije najbolj 
smiselno in reprezentativno razvrstitev predstavlja 
razvrstitev v šest podnebnih regij, za katere smo 
predlagali naslednja imena pripadajočih podnebnih 
tipov: omiljeno sredozemsko podnebje (regija 1), 
vlažno podnebje hribovitega sveta (regija 2), zmerno 
podnebje hribovitega sveta (regija 3),  omiljeno 
celinsko podnebje (regija 4), omiljeno gorsko podnebje 
(regija 5) in gorsko podnebje (regija 6). Podrobnejši 
opis regij je v Kozjek (2017).

Končni rezultati

Glede na namen uporabe sta nas kot končni rezultat 
zanimali dve vrsti regionalizacije: regionalizacija, 
ki združi vse mere spremenljivosti v času in 
regionalizacija, ki združi vse podnebne kazalce. Prva 
bi bila predvsem uporabna za določitev referenčnih 
podnebnih postaj, kjer bi spremljali spremembe 
podnebnih spremenljivk. Regionalizacija, ki združi 
vse podnebne kazalce oziroma vse podnebne 
spremenljivke uporabljene v raziskavi (podnebna 
povprečja in mere spremenljivosti) pa naj bi hkrati 
optimalno opisala značilnosti podnebja in podnebnih 
sprememb v Sloveniji. Ko smo ločeno izvedli 
regionalizacijo za vsak posamezen vidik podnebja, 
smo opazili, da daje vsak precej drugačno prostorsko 
spremenljivost na območju Slovenije. Ravno zaradi 
te razlike v prostorskem vzorcu je pomembno, da v 
regionalizacijo vključimo vse vidike podnebja, saj vsak 
predstavlja drugačno podnebno informacijo.

Tako kot pri posameznih vidikih podnebja, smo 
za končni dve regionalizaciji v nadaljevanju 
prikazali graf kriterija Calinskega in Harabasza, 
ki nakazuje optimalno število regij in prostorski 
prikaz regionalizacije v število regij, ki je bil izbrano 
s pomočjo kriterija Calinskega in Harabasza. Pod 
slikami sledijo opisi glavnih značilnosti regij, povzeti 
po analizi kvartilnih diagramov (ki v tem članku niso 
prikazani). Na koncu pa so izrisani grafi,  ki prikazujejo 
potek mesečne povprečne temperature, mesečne 
povprečne višine padavin in sezonske povprečne 
skupne višine novozapadlega snega čez leto za vsako 
od regij. 
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Slika 6. Kriterij Calinskega 
in Harabasza za najboljšo 
izbiro števila regij nakazu-
je dve ali pet regij (levo), 
prostorska regionalizacija 
vseh mer spremenljivosti  
pa je prikazana za pet 
podnebnih regij (desno).
Figure 6. Calinski-Hara-
basz criterion suggests 
clustering into two or five 
regions (left), classifica-
tion of  all measures of 
variability is presented for 
five regions (right).

Pri obeh regionalizacijah smo razvrščanje v skupine 
z metodo voditeljev izvedli na začetnem naboru 
spremenljivk, brez faktorske analize.

Vse mere spremenljivosti v času

Mere spremenljivosti združujejo izračunane povprečne 
trende 51-letnega obdobja (1961-2011), povprečne 
kvartilne razmike in povprečne absolutne razlike med 
zaporednima dnevoma za naslednje spremenljivke: 
temperatura, višina padavin in višina novozapadlega 
snega.

Kriterij Calinskega in Harabasza za najboljšo izbiro 
nakazuje dve skupini, a z razvrstitvijo v dve skupini ne 
zajamemo dovolj podnebne spremenljivosti predvsem 
na tako razgibanem območju kot je Slovenija, zato 
smo za končni rezultat izbrali razvrstitev v pet 
podnebnih skupin, ki je po kriteriju Calinskega in 
Harabasza druga najboljša izbira (kar nakazuje 
oranžna točka na grafu). Regionalizacija v pet skupin 
je stabilna  in smiselno razdeli območje Slovenijo 
glede na mere podnebne spremenljivosti. 

Regija 1:
• najmanjša medletna in meddnevna 

spremenljivost temperature čez celo leto,
• najmanjši porast temperature pozimi,
• največja medletna spremenljivost padavin poleti,
• največja medletna in meddnevna spremenljivost 

višine snežne odeje (v tej regiji najmanj snega, 
vsaka sprememba se pozna).

Regija 2:
• najmanjši upad padavin pozimi,
• največja medletna spremenljivost pomladne 

temperature,

• največja medletna spremenljivost minimalne 
temperature najhladnejšega meseca in 
najmanjša medletna spremenljivost maksimalne 
temperature najtoplejšega meseca,

• najmanjša spremenljivost padavin pomladi in 
pozimi,

• največja meddnevna spremenljivost jesenske in 
zimske temperature.

Regija 3: 
• prehodna regija,
• najmanjši upad padavin jeseni,
• največji porast pomladne in poletne temperature.

Regija 4:
• največji porast zimske temperature (močno 

ogrevanje pozimi),
• največji upad padavin pozimi,
• največja medletna spremenljivost poletne in 

zimske temperature,
• najmanjša medletna spremenljivost minimalne 

temperature najhladnejšega meseca in 
največja medletna spremenljivost maksimalne 
temperature najtoplejšega meseca,

• največja medletna spremenljivost padavin pozimi,
• največja meddnevna spremenljivost padavin 

pomladi, jeseni in pozimi  (regija z najmanjšo 
količino padavin).

Regija 5:
• največji upad višine snežne odeje (regija z največ 

snega, po pregradi snežna odeja zelo stabilna, za 
pregrado zelo nestabilna),

• najmanjša meddnevna spremenljivost padavin 
čez vse leto.
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Slika 7. Grafi, ki prikazujejo potek mesečne povprečne 
temperature (lgoraj),  mesečne povprečne vsote padavin 
(sredina) in sezonske povprečne skupne višine novozapa-
dlega snega (spodaj) za vseh pet regij.

Figure 7. Graphs showing mean monthly temperature 
(top),  mean monthly precipitation sum (middle) and mean 
seasonally fresh snow accumulation (bottom) for all the five 
regions.

Slika 8. Kot slika 7, za vse štiri regije razvrstitve ob upošte-
vanju vseh podnebnih kazalcev.

Figure 8. As Figure 7, for the four regions determined using 
all climate indices.
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Slika 9. Kriterij Calinskega 
in Harabasza za najboljšo 
izbiro števila regij  nakazu-
je dve ali štiri regije (levo), 
prostorska regionalizacija 
vseh mer spremenljivosti  
pa je prikazana za štiri 
podnebne regije (desno).
Figure 9. Calinski-Hara-
basz criterion suggests 
clustering into two or four 
regions (left), classifica-
tion of  all measures of 
variability is presented for 
four regions (right).

Vsi podnebni kazalci 

Podnebni kazalci združujejo vse podnebne 
spremenljivke uporabljene v tej študiji (30-letna 
podnebna povprečja ter mere spremenljivosti znotraj 
51-letnega obdobja (trendi, kvartilni razmiki in 
povprečne absolutne razlike vrednosti spremenljivk 
med zaporednima dnevoma) za naslednje 
spremenljivke: temperatura, višina padavin in višina 
novozapadlega snega.

Zaradi istih razlogov kot pri regionalizaciji vseh mer 
spremenljivosti v času smo se pri razvrščanju vseh 
podnebnih spremenljivk namesto za razvrstitev v 
dve regiji odločili za razvrstitev v štiri regije (oranžna 
točka).

Regija 1:
• regija z najvišjo temperaturo čez celo leto 

(najtoplejša regija),
• najmanjši porast zimske temperature,
• najmanjša medletna in meddnevna 

spremenljivost temperature čez celo leto,
• največja medletna spremenljivost padavin poleti 

(enkrat zelo suho, drugič precej namočeno),
• regija z najmanj snega.

Regija 2: 
• prehodna regija (v vseh značilnostih se prekriva 

vsaj z eno regijo (najpogosteje z regijo 1).

Regija 3: 
• regija z najmanjšo količino padavin (najbolj suha 

regija),
• največji porast poletne in zimske temperature,
• največja medletna spremenljivost temperature 

čez celo leto (iz leta v leto zelo velike razlike –
obratno od regije 2),

• največja medletna spremenljivost padavin pozimi,
• največja meddnevna spremenljivost pomladnih in 

poletnih temperatur,
• največja meddnevna spremenljivost padavin 

pomladi, jeseni in pozimi-

Regija 4:
• regija z najnižjo temperaturo čez celo leto 

(najhladnejša regija),
• najmanjši porast maksimalne temperature 

najtoplejšega meseca,
• največja medletna spremenljivost padavin 

pomladi in jeseni,
• najmanjša meddnevna spremenljivost padavin 

pomladi in poleti,
• regija z največ snega in najmanjšo 

spremenljivostjo višine snežne odeje.

Sklepi

V raziskavi smo na podlagi podnebnih spremenljivk 
in izračunanih mer spremenljivosti teh spremenljivk 
(trendi, medletna in meddnevna spremenljivost) za 
nedavno 50-letno obdobje določili podnebne regije 
Slovenije. Uporabili smo podnebne podatke v pravilni 
mreži za obdobje 1961–2011.  Regionalizacijo smo 
izvedli karseda objektivno z uporabo statističnih 
metod razvrščanja v skupine.

Spoznali smo, da daje vsak posamezni vidik 
podnebja (podnebna povprečja, trendi, medletna 
in meddnevna spremenljivost) precej drugačno 
prostorsko spremenljivost na območju Slovenije. Zato 
je pomembno, da so v končno regionalizacijo vključeni 
vsi obravnavani vidiki podnebja, saj vsak predstavlja 
dodatno podnebno informacijo. 
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Poleg osnove za določitev referenčnih podnebnih 
postaj, ki je bila prvotni namen študije, smo z 
regionalizacijo dobili tudi pomemben vpogled 
v prostorski vzorec podnebne spremenljivosti 
na območju Slovenije. Razvrstitve, osnovane na 
posameznih merah spremenljivosti, predstavljajo 
pomembno podlago za različne okoljske študije, 
kjer enega od dejavnikov predstavlja podnebna 
spremenljivost.

Potrebno pa je poudariti, da kljub temu, da so 
bile regije in meje med njimi določene z uporabo 
objektivnih statističnih metod, so bile znotraj procesa 
razvrščanja na nekaterih korakih potrebne strokovno 
utemeljene subjektivne odločitve.
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