
AGENCIJA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA OKOLJE

SLUŽBA ZA RAZVOJ IN 
RAZISKAVE

SLUŽBA ZA KADROVSKE 
ZADEVE

SLUŽBA ZA FINANČNE ZADEVE

SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO 
IN KOMUNIKACIJSKO 

TEHNOLOGIJO

SLUŽBA ZA PRAVNE IN 
SPLOŠNE ZADEVE

Glavna pisarna

SLUŽBA ZA TEHNIČNE ZADEVE

URAD ZA SPREMLJANJE 
VPLIVOV NA OKOLJE

Sektor za okoljske informacijske 
sisteme

Sektor za analize vplivov na 
okolje in poročanje

URAD ZA STANJE OKOLJA

Sektor za kakovost zraka

Sektor za ekološko stanje voda

Sektor za kemijsko stanje voda

Sektor za kakovost tal

Sektor kemijsko analitski 
laboratorij

URAD ZA OKOLJSKA MERJENJA

Sektor za hidrometrijo

Oddelek za meritve površinskih 
voda

Oddelek za meritve podzemnih 
voda

Sektor meteorološke meritve

Oddelek za prizemne 
meteorološke meritve

Lokacija Kredarica

Oddelek za daljinske meritve 
atmosfere

Sektor za vzdrževanje in razvoj 
merilnih mrež

Oddelek za vzdrževanje merilnih
mrež

Oddelek za razvoj merilnih mrež

Sektor umerjevalni laboratorij

URAD ZA METEOROLOGIJO, 
HIDROLOGIJO IN 
OCEANOGRAFIJO

Sektor za podporo podnebno 
odvisnim dejavnostim

Oddelek za podnebne analize in 
storitve

Oddelek za meteorološko 
podporo kmetijstvu

Sektor za meteorološko in 
oceanografsko modeliranje

Sektor za meteorološke, 
hidrološke in oceanografske 
napovedi

Oddelek za splošne napovedi

Oddelek za posebne napovedi

Sektor za izdelke in storitve

Oddelek za meteorološke, 
hidrološke in oceanografske 
storitve

Oddelek za meteorološke, 
hidrološke in oceanografske 
izdelke

Sektor za kontrolo, tok in arhiv 
podatkov

Oddelek za meteorološke podatke

Oddelek za hidrol oške podatke

Sektor za hidrološke analize in
modeliranje

Oddelek za hidrološke analize in 
modeliranje površinskih voda

Oddelek za hidrogeološke analize 
in modeliranje

URAD ZA LETALSKO 
METEOROLOGIJO

Sektor za letalske napovedi in 
opozorila

Sektor za meteorološka 
opazovanja in meritve na 
letališčih

Oddelek za meteorološka 
opazovanja na letališčih

Referat letalske meteorologije 
na Letališču Jožeta Pučnika 
Ljubljana

Referat letalske meteorologije 
na Letališču Edvarda Rusjana 
Maribor

Referat letalske meteorologije na 
Letališču Cerklje ob Krki

Referat letalske meteorologije na 
Letališču Portorož

URAD ZA SEIZMOLOGIJO

Sektor za seizmologijo

Sektor za potresna opazovanja

Sektor za inženirsko seizmologijo
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