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Vremenska napoved za

Velja za:

Slovensko Primorje

Izdana: 10.01.2023 00:16

Torek, 10.01.2023

Opozorila

www.meteo.si

Napoved
Vreme

Hitrost vetra

< 5 m/s

< 5 m/s

Vidnost

> 10 km

> 10 km

Stanje morja

rahlo vzvalovano

mirno

Temp. morja

13 °C

13 °C

06h

09h

12h

15h

18h

21h

00h

Hitrost vetra

0 .. 2 m/s

0 .. 2 m/s

1 .. 3 m/s

1 .. 3 m/s

1 .. 3 m/s

1 .. 3 m/s

1 .. 3 m/s

Sunki vetra

1 .. 3 m/s

3 .. 5 m/s

3 .. 5 m/s

3 .. 5 m/s

3 .. 5 m/s

3 .. 5 m/s

3 .. 5 m/s

Smer vetra

Danes bo oblačno in deževno, vmes lahko tudi zagrmi. Temperature bodo okoli 11 °C.
Jugo bo dopoldne oslabel in se sredi dneva obrnil na jugozahodno smer, proti večeru
pa bo prehodno zapihala burja. Morje bo dopoldne vzvalovano (4), popoldne pa zmerno
vzvalovano (3). Vidljivost bo okoli 10 km, zmanjšana bo v primeru močnejših nalivov.

Vremenska slika

Iznad ciklona nad severno Evropo sega nad naše kraje izrazita hladna fronta, ki
se pomika proti vzhodu. Z jugozahodnimi vetrovi bo dopoldne nad naše kraje
dotekal topel in vlažen zrak, popoldne pa s severnim vetrom občutno hladnejši zrak.
ARSO vreme

Omejitev odgovornosti: Objavljene informacije so pripravljene z največjo
možno skrbnostjo ob uporabi razpoložljivega znanja, metodologij in
tehnologij... Kljub temu ni mogoče v celoti zagotoviti pravočasnosti,
točnosti, zanesljivosti in popolnosti informacij na teh spletnih straneh.
Več na: https://meteo.arso.gov.si/met/sl/about/

meteo.arso.gov.si

tel.: 090 71 30

Opomba: Dežurni prognostik ni dosegljiv ob prezasedenosti
z operativnim delom.
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Vremenska napoved za

Velja za:

Slovensko Primorje

Izdana: 10.01.2023 00:16

Sreda, 11.01.2023

Opozorila

www.meteo.si

Napoved
Vreme

Hitrost vetra

< 5 m/s

< 5 m/s

Vidnost

> 10 km

> 10 km

Stanje morja

mirno

mirno

Temp. morja

13 °C

13 °C

06h

09h

12h

15h

18h

21h

00h

3 .. 5 m/s

3 .. 5 m/s

3 .. 5 m/s

1 .. 3 m/s

3 .. 5 m/s

5 .. 8 m/s

5 .. 8 m/s

Smer vetra
Hitrost vetra
Sunki vetra

V torek bo večinoma sončno. Pihal bi šibek veter, večinoma severne
smeri. Najnižja jutranja temperatura bo okoli 6, najvišja dnevna okoli 12°C.
Morje bo mirno ali le rahlo vzvalovano (1-2). Vidljivost bo nad 10 km.

Pretekli teden

ARSO vreme

Omejitev odgovornosti: Objavljene informacije so pripravljene z največjo
možno skrbnostjo ob uporabi razpoložljivega znanja, metodologij in
tehnologij... Kljub temu ni mogoče v celoti zagotoviti pravočasnosti,
točnosti, zanesljivosti in popolnosti informacij na teh spletnih straneh.
Več na: https://meteo.arso.gov.si/met/sl/about/

meteo.arso.gov.si

tel.: 090 71 30

Opomba: Dežurni prognostik ni dosegljiv ob prezasedenosti
z operativnim delom.

10.1.2023 0 h

Vremenska napoved za
Izdana: 10.01.2023 00:16

Velja za:

Slovensko Primorje
Opozorila

www.meteo.si

Napoved
Vreme

06h

09h

12h

15h

Hitrost vetra

0 .. 2 m/s

0 .. 2 m/s

1 .. 3 m/s

0 .. 2 m/s

Sunki vetra

3 .. 5 m/s

3 .. 5 m/s

3 .. 5 m/s

5 .. 8 m/s

Smer vetra

Splošna
napoved za
Slovenijo:

V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo po
kotlinah megla. V noči na četrtek bo oblačno, proti jutru bodo ponekod kratkotrajne
padavine. Čez dan se bo delno razjasnilo. V petek bo pretežno oblačno in večinoma
suho.

IZGLEDI
jugozahodna
Slovenija

Če

Pe

So

Ne

Po

To

Sr

6 /9

5 /12

5 /9

7 /12

11 /13

12 /14

9 /13

Če

Vreme/Pojavi

Nevihte
Pojavi

plohe

Tmin/Tmax

plohe
10 /13

Smer vetra
Hitrost vetra

< 5 m/s

< 5 m/s

< 5 m/s

< 5 m/s

5 .. 10 m/s

5 .. 10 m/s

< 5 m/s

< 5 m/s

Sunki vetra

5 .. 10 m/s

5 .. 10 m/s

< 5 m/s

5 .. 10 m/s

10 .. 15 m/s

5 .. 10 m/s

< 5 m/s

5 .. 10 m/s

ARSO vreme

Omejitev odgovornosti: Objavljene informacije so pripravljene z največjo
možno skrbnostjo ob uporabi razpoložljivega znanja, metodologij in
tehnologij... Kljub temu ni mogoče v celoti zagotoviti pravočasnosti,
točnosti, zanesljivosti in popolnosti informacij na teh spletnih straneh.
Več na: https://meteo.arso.gov.si/met/sl/about/

meteo.arso.gov.si

tel.: 090 71 30

Opomba: Dežurni prognostik ni dosegljiv ob prezasedenosti
z operativnim delom.

