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II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI
V sredo bo zmerno do pretežno oblacno, na vzhodu sprva delno jasno. Predvsem v zahodnih in
južnih krajih bo deževalo. Padavine bodo zvecer zajele vso državo in do jutra vecinoma
ponehale. Pihal bo jugozahodni veter. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1300 in 1600
metri. Tudi v cetrtek bo še pretežno oblacno, na vzhodu delno jasno. Sprva bo deževalo v
zahodnih krajih, proti veceru se bodo padavine razširile nad vecji del države. Vmes bodo tudi
nevihte.
V petek bo pretežno oblacno. Na severovzhodu bo suho, drugod bodo obcasno padavine, ki jih
bo najvec na jugozahodu. Pihal bo jugozahodni veter. Meja sneženja bo na nadmorski višini
okoli 1200 metrov. V soboto bo oblacno s padavinami, meja sneženja se bo v notranjosti
postopno spustila do nižin.

III. OPOZORILA

Po podatkih Agencije RS za okolje se v obmocju nizkega zracnega pritiska nad nami krepi
jugozahodni veter. V prihodnjih dneh bo na obmocju nedavnih poplav obcasno deževalo. V
sredo cez dan, v cetrtek popoldne in del noci na petek ter ob prehodu hladne fronte v petek
popoldne pricakujejo zmerne padavine. Meja sneženja bo med 1200 in 1600 metri nad morjem.
V cetrtek bo ozracje nestabilno, ob nevihtah bodo možni lokalni nalivi.
Od torka zvecer do sredine noci na petek bo v zahodni in jugozahodni Sloveniji padlo od 60 do
100 l/m2 dežja, v petek cez dan ob prehodu hladne fronte pa še dodatnih 10 do 25 l/m2.
Padavine se bodo pojavljale tudi še v soboto, vendar bo takrat vecinoma rahlo snežilo.
Pretoki kraških rek v jugozahodni Sloveniji se bodo v cetrtek in petek zmerno povecevali. Reke
na teh obmocjih predvidoma ne bodo poplavljale v vecjem obsegu, možna so razlivanja v
obsegu vsakoletnih poplav. Poplavljene površine na kraških poljih Notranjskega in Dolenjskega
krasa se bodo v prihodnjih dneh predvidoma do sobote še nekoliko povecale.
V prihodnjih dneh bo v jutranjih in vecernih urah ob slovenski obali povišano plimovanje morja. V
cetrtek in petek med 8. in 10. uro lahko gladina morja na mareografski postaji v Kopru doseže
višino med 310 cm in 330 cm ter ob tem poplavi nižje dele obale.
Na obmocjih zahodne in osrednje Slovenije je zaradi namocenosti terena povecana možnost
zemeljskih zdrsov.
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