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Na Agenciji RS za okolje vsakodnevno uporabljamo 
satelitske podatke Evropske organizacije za uporabo 
meteoroloških satelitov EUMETSAT. 

Satelitski podatki so nam omogočili razširitev nabora 
izdelkov in izboljšanje njihove kakovosti, kar koristi tako 
širši javnosti kot tudi specializiranim uporabnikom. 

EUMETSAT ima v lasti tri geostacionarne meteorološke 
satelite nad Evropo in Afriko (Meteosat-8, Meteosat-9 
in Meteosat-10) ter geostacionarni satelit nad 
Indijskim oceanom (Meteosat-7). Upravljajo tudi 
tri nizkoorbitalne satelite (METOP-A, METOP-B in 
JASON-2). 

V pripravi so nove generacije tako geostacionarnih 
(MTG) kot tudi polarnoorbitalnih meteoroloških 
satelitskih programov (EPS SG in JASON SG).



napovedovanju vremena. Slovenija je leta 2008 
postala polnopravna članica evropske organizacije 
za uporabo meteoroloških satelitov EUMETSAT, 
kar omogoča, da lahko na Agenciji RS za okolje 
spremljamo satelitske podatke v polni ločljivosti. 
Slovenija je zaradi članstva v EUMETSAT solastnica 
vseh njenih satelitov, meritev, podatkov in produktov, 
sodeluje pri upravljanju obstoječih satelitskih 
programov in tudi pri načrtovanju bodočih satelitskih 
programov.

Z meteorološkimi sateliti na Agenciji RS za okolje 
spremljamo oblačnost nad Slovenijo in Evropo vsakih 
5 minut, kar je izrednega pomena pri konvektivnih 
oblakih kot tudi spremljanju razkrajanja oblačnosti 
nad letališči. Satelitske meritve zagotavljajo 
varnost letalskega prometa. S sateliti spremljamo 
temperaturo morja ob jasnem vremenu ter merimo 
veter nad morjem tudi skozi oblake. 

Na Agenciji RS za okolje se satelitske meritve 
dnevno vključujejo v numerične modele za 
napoved vremena in s tem izboljšujemo 
vremensko napoved za več dni vnaprej. Z 
meteorološkimi sateliti spremljamo tudi 
onesnaženost ozračja ter poškodovanost 
vegetacije zaradi suše na regionalni skali. 

Z njimi za celotno Zemljo pridobivamo podatke o 
oblačnosti, temperaturi površja, stanju tal, vegetacije 
in morja, vsebnosti različnih onesnaževal v ozračju. 
Satelitske meritve so izredno pomembne tudi za 
spremljanje podnebja in zaznavanje podnebnih 
sprememb. 

Še posebno so satelitske meritve pomembne za 
vključevanje v meteorološke modele za napoved 
vremena, saj so podatki satelitskih meritev na voljo 
tudi nad deli Zemlje, kjer ni drugih meritev. Zato ključno 
prispevajo k vse večji zanesljivosti srednjeročnih 
vremenskih napovedi.

Satelitske meritve in iz njih izvedeni produkti so 
pomembni tudi pri zagotavljanju meteorološke 
podpore različnim dejavnostim, in sicer za letalski in 
pomorski promet, varovanje okolja, ravnanje ob suši 
in podobno. 

Satelitske meritve so še kako pomembne ob povišani 
stopnji vremenske ogroženosti, saj nudijo osnovno 
informacijo ob spremljanju razvoja ter kratkoročnem 
napovedovanju in opazovanju.

Prve satelitske slike smo v Sloveniji začeli sprejemati 
že januarja 1984 za uporabo pri spremljanju in 

DANES SO METEOROLOŠKI SATELITI ENO OSNOVNIH ORODIJ ZA SPREMLJANJE 

TRENUTNEGA STANJA IN DOGAJANJA V OZRAČJU IN NA ZEMELJSKEM POVRŠJU. 





Na Agenciji RS za okolje smo pripravili 
pregledno publikacijo z naslovom: UPORABA 
SATELITSKIH MERITEV EUMETSAT, ki daje 
kratek vpogled, kako na Agenciji RS za okolje 
uporabljamo satelitske podatke. 

Publikacija je v digitalni obliki na voljo na spletni 
strani ARSO, rubrika knjižnica (QR koda).

Publikacija je dosegljiva tudi preko kratke 
povezave: http://goo.gl/tDrQls


