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ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, GRADOVI, OPĆINE
n/p župana, gradonačelnika, načelnika
OPERATIVNIM SNAGAMA SUSTAVA CZ
n/p ravnatelja, zapovjednika

PREDMET: Upozorenje na opasne vremenske pojave za vikend i idući tjedan,,
- daje se
Poštovani,
sukladno Standardnom operativnom postupku za korištenje vremenskih prognoza
Državnog hidrometeorološkog zavoda, temeljem zaprimljenih upozorenja za opasne
vremenske pojave i posebne vremenske prognoze Službe za vremensku analizu i prognoze,
Državnog hidrometeorološkog zavoda za područje Šibensko-kninske županije za vikend i
sljedeći tjedan od 23.veljače 2018., dajemo slijedeće upozorenje za opasne vremenske
pojave:
Umjereno do pretežno oblačno, u nedjelju i ponedjeljak uz povremene oborine, u
unutrašnjosti snijeg uz moguće stvaranje novog snježnog pokrivača, u prosjeku od 1 do 10
cm. Uz obalu u početku kiša koja će prelaziti u susnježicu i snijeg uz moguće stvaranje tanjeg
snježnog pokrivača. Bit će vrlo vjetrovito, puhat će i dalje jak sjeverac, u priobalju jaka i
olujna bura, u nedjelju i ponedjeljak će još pojačati pa će imati i orkanske udare.
Temperatura u osjetnom padu. Uz obalu sutra između 5 i 10, u noći sa subote na
nedjelju osjetno zahladnjenje pa će od nedjelje biti vrlo hladno uz temperaturu između -6 i 0.
U unutrašnjosti u subotu od 0 do 6, potom između -10 i -5, ujutro lokalno moguće i niža.
Vrhunac hladnog vala očekuje se u utorak i srijedu, a u drugoj polovini sljedećeg
tjedna predviđa se postupni porast temperature.
Slijedom navedenog, preporučamo da se sve nadležne službe obavijeste o očekivanim
vremenskim uvjetima te da se, sukladno vlastitoj prosudbi, operativne snage sustava civilne
zaštite stave u pripravnost za provođenje potrebnih mjera i aktivnosti civilne zaštite
potencijalno ugroženom stanovništvu na pojedinim područjima županije.

U slučaju nastanka bilo kakvih izvanrednih događaja ovaj će područni ured u svakom
trenutku biti na raspolaganju i biti podrška svim jedinicama lokalne i područne samouprave.
S poštovanjem,

DOSTAVITI:
1. Naslovu – elektroničkom poštom,
2. Pismohrana – ovdje.

