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									UVODNIK

Tokratna številka Vetrnice, ki je pred vami, nosi 
letnico 2016, čeprav smo že globoko v letu 2017. 
Večina prispevkov je namreč nastala v lanskem letu. 
Imeli pa smo nekaj težav z zbiranjem prispevkov na 
vodilno temo – veter. Čeprav prispevki na vodilno 
temo niso tako številni kot v preteklih številkah 
glasila, pa zbrani vsaj delno pokrivajo temo s sicer 
zelo širokim spektrom.

Po definiciji je veter premikanje zraka relativno 
na površje Zemlje. Veter je tista meteorološka 
spremenljivka, ki ima pomembnejšo vlogo pri 
oblikovanju lokalnega vremena in podnebja. 
Meteorologi vemo, da je dobro poznavanje vetra 
osnova za dobro napoved vremena. Veter nam 
prinaša spremembe, lahko pa deluje tudi razdiralno. 
Močan veter predstavlja eno hujših vremensko 
pogojenih naravnih nesreč. V Sloveniji smo sicer 
»varno skriti« v zavetrju Alp, vendar tudi Slovenci 
poznamo močan veter. Primorci burjo, Gorenjci 
karavanški fen, nikjer pa nismo imuni na viharni veter 
ob (predvsem poletnih) neurjih. Ravno ob neurjih se 
zavemo, kako veliko energije nosi veter. Ni pa nujno, 
da je energija samo rušilna. Lahko jo izkoristimo v 
naš prid. Vetrna energija predstavlja velik potencialni 
vir obnovljive energije. V bolje prevetrenih evropskih 
deželah jo že s pridom izkoriščajo. Prav prvi članek v 
okviru  rubrike Pod drobnogledom, ki pokriva vodilno 
temo tokratne številke – veter- predstavlja kako 
lahko različne značilnosti vetrnega polja vplivajo 
na pridobivanje vetrne energije. Kar dva članka se 
ukvarjata z najbolj značilnim vetrom v Sloveniji – 
Burjo. Veter pa ne povzroča le škode, ali nam je v 
korist, ampak nam je lahko tudi v zabavo. Številni 
športniki ga izkoriščajo za adrenalinske užitke na 
kopnem, na vodi ali v zraku. Tak primer je jadralno 
letalstvo, ki je zanimivo opisano v prispevku na koncu 
rubrike. 

Kljub malo manjši beri prispevkov na vodilno temo je 
pričujoča številka vseeno zelo bogata. Tokrat so se 
izkazali študenti. Poročila manjših projektnih nalog, 

ki jih študenti naredijo v okviru študijske prakse, smo 
uvedli že v predhodni številki in z njimi nadaljujemo. 
Novost pa je meteorološki seminar, kjer skupina 
študentov pod vodstvom mentorja poglobljeno obdela 
izbrano temo in jo predstavi v obliki znanstvenega 
članka. To novo aktivnost na meteorološki katedri  
toplo pozdravljamo, saj je bila ob ustanovitvi glasila 
naša želja, da študentski kotiček študenti uporabijo 
za svoj učni proces in zraven ponudijo zanimivo in 
poučno branje tudi »zrelim meteorologom«. Vsi si 
želimo, da se bomo z bogatim študentskim kotičkom 
lahko pohvalili tudi v naslednjih številkah. Ob aktivnih 
študentih se nam ni bati za prihodnost slovenske 
meteorologije. 

Opazili boste, da se struktura glasila počasi spreminja. 
Prvotna zasnova, kot smo si jo zamislili ob »rojstvu« 
glasila, počasi zori in se oblikuje v smeri, ki jo iščemo 
skupaj: uredništvo, avtorji prispevkov in bralci. 
Ambiciozna želja po 4 izvodih na leto se je zelo hitro 
spremenila v en sam izvod na leto. Temu se prilagaja 
tudi struktura člankov. Ti morda niso »vroče novice«, 
ampak zreli strokovni in znanstveni prispevki, ki so 
aktualni dlje časa. Zato so počasi zamirale rubrike 
kot sta napovednik in novosti v medijih, saj te vsebine 
običajno ob izidu niso več zanimive za naše bralce. 
Tudi prispevki v rubriki Iz življenja društva v novi 
številki prinašajo bolj trajne vsebine, poročila, ki so 
vezana na čas, smo tokrat opustili. Kar pa ne pomeni, 
da smo te rubrike povsem ukinili. V primeru aktualnih 
in zanimivih prispevkov, se bodo lahko vrnile v kateri 
od naslednjih številk. 

Glede na to, da ima glasilo že lepo tradicijo in imamo 
reden pritok kakovostnih strokovnih in znanstvenih 
prispevkov, smo poskrbeli, da so in se bodo tudi v 
prihodnosti, prispevki redno vpisovali v COBISS bazo. 
Prispevki v rubriki Pod drobnogledom kot strokovni, 
prispevki iz rubrike Razprave pa kot znanstveni 
prispevki. Nekoliko se je prenovil tudi uredniški odbor, 
Letni občni zbor društva je marca letos potrdil nov 
Uredniški odbor. 

Uredniški odbor


