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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Potres v Italiji čutili tudi v Sloveniji
POP TV, 27.10.2016, 24 UR, 19.05
JANI MUHIČ: Sinočnji potres so čutili tudi prebivalci po Sloveniji, najbolj v višjih nadstropjih stavb v Kopru in v Ljubljani.
PETRA KERČMAR: Na Uradu za seizmologijo so prejeli skoraj 250 prijav o tem, kje in kako so čutili tresenje tal.
Ponekod so se tako ustrašili, da so celo zapuščali svoje domove.
MUHIČ: Sinočnji potres seizmologi obravnavajo kot popotresni sunek avgustovskega. Tokrat pa so prebivalci osrednje
Italije imeli več sreče, prvi sunek jih je namreč pognal na ulice, šele nato je sledil močnejši.
PETRA ČERTANC MAVSAR: Že takoj po prvem potresnem sunku so na Urad za seizmologijo prišle prve prijave, kje,
kako in kdaj so prebivalci začutili tresenje tal. Po drugem, močnejšem se je krog še razširil, potres so čutili na Hrvaškem,
v Avstriji in Nemčiji. Pri nas celo:
ANDREJ GOSAR (direktor Urada za seizmologijo): Tudi nekaj poročil imamo, da je šest prebivalcev zbežalo in stavb, da
so se tako prestrašili.
ČERTANC MAVSAR: Sunek so najbolj čutili v višjih nadstropjih.
OBČAN: So mi šipe ropotale, jaz imam takšen napovednik, veste.
ČERTANC MAVSAR: Ste se kaj prestrašili?
OBČAN: Nič. Naši bloki do devete stopnje zdržijo.
ČERTANC MAVSAR: Popotresni sunki so si sledili drug za drugim.
GOSAR: Na zaslonu je zapis popotresa, ki se je zgodil pred desetimi minutami in je imel magnitudo 4.5. Imamo pa še
enega majhnega, ta je pa še dosti šibkejši, to se pa ta trenutek dogaja.
ČERTANC MAVSAR: Potresna nevarnost pri nas je nižja, kot v Italiji. Najbolj ogrožena sta Ljubljana z okolico in Posočje.
Potresi sicer so pogosti, ne pa tako močni.
MARJANA LUTMAN (Zavod za gradbeništvo Slovenije): V kolikor pa bi prišlo do tako močnih potresov, bi bile tudi
posledice pri nas zelo podobne.
ČERTANC MAUSAR: Ker imamo podobno gradnjo. Najbolj so na udaru kamnite stavbe starih mestnih in vaških jeder,
zgrajene po drugi svetovni vojni pa vse do uvedbe prvih predpisov po uničevalnem skopskem potresu.
LUTMAN: Še posebej take, ki se jih ne vzdržuje, ki propadajo zaradi degradacije materialov. Kjer gre za plazovita
območja, ker nestabilna tla pomenijo še dodaten faktor v primeru potresa.
ČERTANC MAVSAR: Tokrat pa so prebivalci italijanske dežele Marke imeli srečo, saj so najprej čutili opozorilni, slabši
potresni sunek.
GOSAR: In zato je veliko prebivalcev bilo zunaj, ker so se prestrašili po prvem potresu.
ČERTANC MAVSAR: Tla pa se bodo tresla še nekaj časa. Včerajšnji potres je, pravijo na Uradu za seizmologijo,
pravzaprav popotresni sunek avgustovskega, ki je na območju Amatriceja terjal skoraj 300 življenj.

