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Kriteriji za opozarjanje na 
ekstremno visoke temperature



Karta regij



Pomen opozorilnih barv

Zelena: Posebna pozornost v zvezi z 
vremenskimi dogajanji ni predvidena. 

Rumena: Vremenske razmere so lahko 
neugodne. Napovedani možni vremenski pojavi niso 
neobičajni, vendar bodite pozorni, če načrtujete dejavnosti, ki so 
odvisne od vremenskih razmer.



Pomen opozorilnih barv

Oranžna: Vremenske razmere so lahko 
nevarne. Napovedani možni meteorološki pojavi so neobičajni 
oziroma se pojavljajo manj pogosto. Gmotna škoda in žrtve so 
možne. 

Rdeča: Vremenske razmere so lahko zelo 
nevarne. Možni so zelo burni meteorološki pojavi. 
Na širšem območju je možen nastanek večje gmotne škode in 
nesreč, ogrožena so lahko človeška življenja.





Nasveti - oranžna
Sredi dneva in popoldne se zadržujte v senci, odsvetujemo velike 

fizične napore. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino 
tekočine. Nosite zračna in lahka oblačila.

Odsvetujemo pitje kave, alkohola in zelo sladkih pijač. Če jemljete 
zdravila za uravnavanje krvnega tlaka, se posvetujte s svojim 
zdravnikom. Klimatske naprave naj ne bi bile nastavljene na 
temperaturo, ki je več kot 8 °C nižja od zunanje. Domačim živalim 
zagotovite zadostno količino sveže vode in senco.Bivalne prostore 
zračite ponoči in zjutraj ter poskrbite za zadostno kroženje zraka. 
Priporočamo senčenje prostorov od zunaj. Na soncu parkirana 
vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite. 



Nasveti - rdeča
Sredi dneva in popoldne se zadržujte v senci, odsvetujemo velike 

fizične napore na prostem. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno 
količino tekočine. Nosite zračna in lahka oblačila. Odsvetujemo 
pitje kave, alkohola in zelo sladkih pijač. Če je možno, pojdite v 
gozd, višje lege, ob vodo. V mestih se vsaj za nekaj ur dnevno 
zadržujte v ohlajenih prostorih. Če jemljete zdravila za 
uravnavanje krvnega tlaka, se posvetujte s svojim zdravnikom. 
Klimatske naprave naj ne bi bile nastavljene na temperaturo, ki je 
več kot 8 °C nižja od zunanje. Domačim živalim zagotovite 
zadostno količino sveže vode in senco. Bivalne prostore zračite 
ponoči in zjutraj in poskrbite za zadostno kroženje zraka. 
Priporočamo senčenje prostorov od zunaj. Na soncu parkirana 
vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite. Spremljajte 
navodila pristojnih služb. 


