
HIDROLOŠKA OPOZORILA

Opis stopenj nevarnosti in možnih učinkov

Oznaka 

stopnje
Opis stopnje nevarnosti

Možni učinki 

rečnih poplav, poplav na kraških poljih, 

morskih poplav

Možni učinki

hudourniških poplav

ZELENA
Običajne hidrološke razmere – brez posledic. 

Posebna pozornost ni potrebna.
Brez učinkov. Brez učinkov.

RUMENA

Razlivanje - pretok ali vodostaj presega 

vrednost, pri kateri se pričnejo razlivanja v bližnji 

ali širši okolici vodomerne postaje.

Hidrološke razmere so potencialno nevarne. 

Nastopijo lokalno omejene težave. Potrebna je 

povečana pozornost ljudi pri gibanju in 

dejavnostih v obrečnem prostoru.

Možna so razlivanja. Nastopijo lokalno omejene 

težave. V manjšem obsegu so lahko poplavljene 

kmetijske površine, posamezne ceste in 

infrastrukturni objekti. Promet je lahko oviran ali 

onemogočen. Plavje lahko zamaši posamezne 

objekte vodne infrastrukture in zajezi vodni tok.

Hudourniški vodotoki lahko hitro narastejo in se 

razlijejo na izpostavljenih mestih. Lokalno so 

lahko poplavljene posamezne ceste in objekti.

Plavje lahko zamaši posamezne objekte vodne 

infrastrukture in zajezi vodni tok. 

ORANŽNA

Poplave - pretok ali vodostaj presega vrednost, 

pri kateri so poplavljeni posamezni objekti in 

ceste lokalnega ali regionalnega pomena. 

Hidrološke razmere so nevarne.

Ogroženo je zdravje in varnost ljudi ter 

premoženja.

Možne so poplave posameznih objektov, 

odsekov lokalnih in regionalnih cest ter večjega 

obsega kmetijskih površin. Promet je lahko

oviran ali onemogočen. Plavje lahko zamaši 

posamezne objekte vodne infrastrukture in zajezi 

vodni tok. 

Hudourniški vodotoki lahko zelo hitro narastejo in 

poplavijo na izpostavljenih mestih. Lokalno so 

lahko poplavljene posamezne ceste in objekti. 

Plavje lahko zamaši posamezne objekte vodne 

infrastrukture in zajezi vodni tok. 

RDEČA

Obsežne, silovite poplave - pretok ali vodostaj 

presega vrednost, pri kateri so poplavljena večji 

strnjeni deli naselij ali cela naselja.

Hidrološke razmere so zelo nevarne.

Ogroženo je zdravje in varnost ljudi. Nastaja 

večja gmotna škoda.

Možne so poplave večjih razsežnosti. 

Poplavljena so lahko tudi območja, kjer poplave 

niso pogoste. Na širšem območju so poplavljene 

in neprevozne številne ceste, poplavljeni so deli 

ali celotna naselja, nastajajo večje težave z 

dostopnostjo do poplavljenih območij. Posamezni 

objekti vodne infrastrukture so lahko zamašeni, 

poškodovani ali porušeni. Verjetne so motnje pri 

oskrbi z energijo in pitno vodo.

Hudourniški vodotoki lahko silovito narastejo in 

poplavijo na širšem območju. Voda se zato lahko 

razlije na neobičajnih mestih, kjer ta pojav ni 

pričakovan. Lokalno je lahko poplavljeno večje 

število cest in objektov. Posamezni objekti vodne 

infrastrukture so lahko zamašeni, poškodovani ali 

porušeni.

Agencija RS za okolje, Oddelek za hidrološke napovedi

Opomba: Za vse oznake stopnje nevarnosti velja, da se lahko tekom dogodka zaostrijo in prehajajo iz rumene v oranžno ali rdečo, 

ob hudourniških poplavah tudi iz zelene ali rumene v rdečo stopnjo nevarnosti.


