Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 7. 1. 2021
Število objav: 15
Internet: 11
Tisk: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 2
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Inženirski dan: 0
potres: 11
Svetovni dan inženirjev: 0
Zakon o ... prostora: 0
Zakon ... dejavnosti: 0
Projektiranje: 1
... Slovenije: 1
GZS-ZGIGM: 0
GZS-ZSIN: 0
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Naslov

Kobariški gasilci pripeljali pomoč v Petrinjo

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 6. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Gasilci iz Kobarida so danes v Petrinjo pripeljali kuhinjo, radiatorje in grelce, ki jih je kot pomoč žrtvam rušilnega
potresa na Hrvaškem poslalo slovensko združenje upravljavcev kampov. Pomoč so pripeljali v štirih vozilih. Lokalnim
kolegom gasilcem bodo ponudili tudi svoje storitve...

Naslov

Zmeren potresni sunek v bližini Velenja

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 6. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ponoči ob 0.25 zabeležili zmeren potresni sunek,
magnitude 1,5. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 62 kilometrov severovzhodno od Ljubljane, v bližini Velenja.
Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem...

Naslov

Sisek in Petrinja zaradi potresa za 10 do 20 centimetrov bolj vzhodno

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Zanimivosti; 6. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Zaradi rušilnega potresa, ki je prejšnji torek z magnitudo 6,2 stresel sisaško-moslavško županijo, se je Sisek
premaknil deset centimetrov na vzhod, Petrinja pa tudi do 20 centimetrov,...

Naslov

Prebivalci Slovenije lani čutili več kot 180 potresov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 6. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Prebivalci Slovenije so v letu 2020 čutili 161 lokalnih potresov in vsaj 23 oddaljenih, kamor spadajo tudi potres pri
Zagrebu in potresi pri Sisku oz. Petrinji na Hrvaškem, kažejo podatki Arsa. Ta preliminarno ocenjuje, da zaradi potresa
pri Petrinji prihaja...

Naslov

Hrvaško stresel nov močnejši potres

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 6. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Hrvaško je danes okoli 18. ure stresel nov močnejši potres z žariščem blizu Petrinje. Čutiti ga je bilo tudi v številnih
drugih krajih na Hrvaškem in v Sloveniji. Po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega...
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Naslov

Spletna stran 24ur.com prvič z več kot milijonom obiskovalcev

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 6. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...je dodal: "Načrtujemo še boljše vsebine s še boljšo uporabniško izkušnjo." V času dolgotrajnih izrednih dogodkov, kot
so politične krize, pandemije ali potresi, obisk spletne strani po njegovih besedah dokazuje, da javnost potrebuje
zanesljive, neodvisne in hitre informacije. Vseh deset najvišjih mest lestvice...

Naslov

Hrvaško stresel nov močnejši potres

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Zagreb, 6. januarja - Hrvaško je danes okoli 18. ure stresel nov močnejši potres z žariščem blizu Petrinje. Čutiti ga je
bilo tudi v številnih drugih krajih na Hrvaškem in v Sloveniji. Po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega...

Naslov

Hrvaško stresel nov močnejši potres (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 6. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Hrvaško je danes okoli 18. ure stresel nov močnejši potres z žariščem blizu Petrinje. Čutiti ga je bilo tudi v številnih
drugih krajih na Hrvaškem in v Sloveniji. Po zadnjih podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega...

Naslov

Nov močnejši potres na Hrvaškem čutili prebivalci po celi Sloveniji

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 6. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 18.01 zabeležili potresni sunek 147 kilometrov jugovzhodno
od Ljubljane, v bližini Petrinje na Hrvaškem. Kot so navedli na Agenciji RS za okolje (Arso), je bila...

Naslov

Pregled - svet, 6. 1. (sreda)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 6. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...vplivanju na izid predsedniških volitev. ZAGREB - Hrvaško je okoli 18. ure stresel nov močnejši potres z žariščem
blizu Petrinje. Čutiti ga je bilo tudi v številnih drugih krajih na Hrvaškem in v Sloveniji. Potres je imel magnitudo 5. Po
prvih informacijah na območju Petrinje zadnji potres ni povzročil večje gmotne...

Naslov

Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 1.)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled tiska; 6. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...vzrokih za rast okužb in sestanku premierja Janše z ravnatelji. Poročale so tudi o zadnjem zadolževanju Slovenije,
lanski brezposelnosti v državi in 180 potresih, ki so lani stresli Slovenijo. Hrvaška tiskovna agencija Hina je poročala o
rekordnem številu novopotrjenih primerov okužb s koronavirusom v Sloveniji....
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Naslov

Smo pripravljeni na Petrinjo?

Medij

Nedeljske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 1. 2021

Avtor

Janez Petkovšek

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Stran: 4

Površina: 1.292 cm
2

...Ljubljani po naročilu ministrstva za okolje in prostor, 22. junija lani pa jo je na posvetu Inženirske zbornice Slovenije (
IZS) o potresni odpornosti stavb pri nas predstavil prof. dr. Matjaž Dolšek z omenjene fakultete. Najbolj ogroženi
Povedano drugače, potresno najbolj ogroženi so vsi objekti, ki so bili zgrajeni pred letom 1964 (večinoma gre za
kamnite...

Naslov

Tla se še vedno niso umirila, strah ostaja

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 1. 2021

Avtor

L. Markelj

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Stran: 3

Površina: 463 cm2

...aktivnem območju. Strokovnjaki opozarjajo, da sta gradnja protipotresno varnih stavb in sanacija starejših ključnega
pomena. Mag. Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije, je povedal, da bi bila škoda drugačna in
odvisna od stanja objektov, zato težko oceni, kaj bi se zgodilo pri nas. Bilo bi nekaj poškodovanih dimnikov,...

Naslov

Predvidena pozidava razburila stroko

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 1. 2021

Avtor

B. B.

Teme

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Stran: 18

Površina: 108 cm2

...Predvidena pozidava razburila stroko Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je julija objavila rezultate natečaja
za stanovanjsko-poslovni objekt NT6, ki ga namerava na Novem trgu ob Seidlovi cesti v Novem mestu zgraditi...

Naslov

V Dečkovem naselju nova stanovanja soseska

Medij

Celjan, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 1. 2021

Avtor

U. C.

Teme

Projektiranje

Stran: 8

Površina: 82 cm2

...stanovanjske soseske, kjer bo zraslo šest blokov in garaža. Zaenkrat sta končana dva večstanovanjska objekta,
izvajalca pa trenutno gradita garažno hišo. Pri projektiranju so sledili sodobnim bivalnim standardom, ki zagotavljajo
trajnostno in kvalitetno bivalno okolje. Za starejše bodo na voljo oskrbovana stanovanja, del...
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

06.01.2021
Wednesday,
Sreda,
11:17 11:17

Kazalo

https://www.sta.si/2851888/kobariski-gasilci-pripe...

1/1

Kobariški gasilci pripeljali pomoč v Petrinjo
Gasilci iz Kobarida so danes v Petrinjo pripeljali kuhinjo, radiatorje in grelce, ki jih je kot pomoč žrtvam rušilnega potresa
na Hrvaškem poslalo slovensko združenje upravljavcev kampov. Pomoč so pripeljali v štirih vozilih. Lokalnim kolegom
gasilcem bodo ponudili tudi svoje storitve pri sanaciji katastrofalnega potresa.
Na območje sisaško-moslavške županije, ki ga je prejšnji teden prizadel rušilni potres, tudi danes prihaja veliko različne
humanitarne pomoči z vseh koncev Hrvaške, pa tudi iz drugih držav. Med drugimi tudi iz Slovenije, ki je med prvimi
prispevala humanitarno pomoč Hrvaški že nekaj ur po potresu 29. decembra. V Sloveniji so v preteklih dneh organizirali
številne akcije zbiranja pomoči za Hrvaško.
"Pripeljali smo kuhinjo, imamo poln kombi radiatorjev in grelcev," je za hrvaško tiskovno agencijo Hina izjavil Sašo Rosič,
ki je danes v Petrinjo pripeljal enega od štirih vozil s slovensko pomočjo. Potem ko bodo izročili pomoč, se bodo oglasili
pri kolegih v Petrinji ter jim ponudili svoje storitve in dodatno materialno pomoč, je dodal Rosič.

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

Hina pri tem spomni, da je bilo območje Kobarida prizadeto dveh močnih potresih. Leta 1998 je eden najmočnejših
potresov v zgodovini Slovenije z magnitudo 5,6 na tem območju povzročil gmotno škodo na več kot 4000 objektih, v
potresu leta 2004 pa je v potresu z magnitudo 4,9 umrla ena oseba.
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

06.01.2021
Wednesday,
Sreda,
06:26 06:26

Kazalo

https://www.sta.si/2851784/zmeren-potresni-sunek-v...

1/1

Zmeren potresni sunek v bližini Velenja
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ponoči ob 0.25 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude
1,5. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 62 kilometrov severovzhodno od Ljubljane, v bližini Velenja.

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

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so
čutili posamezni prebivalci Dobrne in Velenja, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za
okolje.
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

06.01.2021
Wednesday,
Sreda,
10:06 10:06

Kazalo

https://www.sta.si/2851852/sisek-in-petrinja-zarad...

1/1

Sisek in Petrinja zaradi potresa za 10 do 20
centimetrov bolj vzhodno
Zaradi rušilnega potresa, ki je prejšnji torek z magnitudo 6,2 stresel sisaško-moslavško županijo, se je Sisek premaknil
deset centimetrov na vzhod, Petrinja pa tudi do 20 centimetrov, so potrdili strokovnjaki zagrebške geodetske fakultete.
Na nekaterih območjih so se tla vzdignila za 40 centimetrov, ponekod pa znižala za 30 centimetrov.
Po izračunu, ki je narejen na podlagi satelitskih posnetkov evropske vesoljske agencije (ESA), je potres povzročil
premike tal celo dp 70 centimetrov, poroča danes Jutarnji list. Največji premik je zabeležen v gozdovih med kraji Slana,
Glinska Poljana in Gora. Na zahodnem delu prelomnice so se tla vzdignila za 40 centimetrov, pri Petrinji pa so se znižala
za 30 centimetrov, so ugotovili zagrebški geodeti.
"Sisek se je premaknil z občutno manjšo intenziteto kot Petrinja. Preliminarno se je Sisek premaknil za deset, Petrinja pa
za okoli 15 do 20 centimetrov," je za zagrebški časnik povedal Marin Govorčin z geodetske fakultete v Zagrebu.

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

Del sprememb površine območja med Petrinjo in Glino je verjetno tudi posledica rušenja podzemnih predorov rudnikov
rjavega premoga, ki so obratovali v prvi polovici prejšnjega stoletja, niso pa bili ustrezno sanirani, je povedal znanstveni
svetovalec hrvaškega geološkega inštituta (HGI) Tvrtko Korbar. Kot je dejal za Jutarnji list, bodo več podatkov in
podrobnosti o aktiviranem sistemu prelomnice imeli po koncu terenskih raziskav.
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

06.01.2021
Wednesday,
Sreda,
14:08 14:08

Kazalo

https://www.sta.si/2851965/prebivalci-slovenije-la...

1/1

Prebivalci Slovenije lani čutili več kot 180
potresov
Prebivalci Slovenije so v letu 2020 čutili 161 lokalnih potresov in vsaj 23 oddaljenih, kamor spadajo tudi potres pri
Zagrebu in potresi pri Sisku oz. Petrinji na Hrvaškem, kažejo podatki Arsa. Ta preliminarno ocenjuje, da zaradi potresa
pri Petrinji prihaja do spremembe potresne aktivnosti na oddaljenostih do 200 kilometrov od žarišča potresa.
Lani je bil najmočnejši potres z nadžariščem v Sloveniji 17. julija pri Čezsoči, ko je bila magnituda potresa 3,9, intenziteta
pa IV. stopnje po evropski potresni lestvici.
Najmočneje pa so prebivalci Slovenije čutili potres, ki se je 29. decembra lani zgodil v bližini Siska na Hrvaškem.
Magnituda tega potresa je bila po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) 6,1, preliminarna intenziteta potresa v Sloveniji
pa med V. in VI. stopnjo po evropski potresni lestvici.
Prav tako so prebivalci Slovenije močno čutili potres, ki se je 22. marca lani zgodil pri Zagrebu.
V zadnjih dneh je bilo po Sloveniji čutiti več šibkih in zmernih potresnih sunkov z žarišči na območju Slovenije. Nazadnje
je minulo noč zmerni potresni sunek magnitude 1,5 imel žarišče v bližini Velenja.
Glede povezave potresne aktivnosti v Sloveniji s potresi pri Petrinji so na Arsu za STA pojasnili, da je posledica vsakega
potresa sprememba napetostnega polja in s tem sprememba potresne aktivnosti.
"Pri močnejšem potresu so takšne sprememb na večjem območju. Preliminarno ocenjujemo, da zaradi potresa pri Petrinji
prihaja do spremembe potresne aktivnosti na oddaljenostih do 200 kilometrov od žarišča potresa," so navedli na Arsu.

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

Ob tem so poudarili, da je bil potres pri Petrinji v svetovnih razmerah zelo močan potres. Običajno se na Zemlji letno
dogodi le nekaj več kot 130 potresov magnitude med 6 in 7.
Rušilni potres, ki je širše območje hrvaške Petrinje prizadel 29. decembra, je imel po podatkih hrvaških pristojnih služb
magnitudo 6,2. V potresu je umrlo sedem ljudi, več deset jih je bilo poškodovanih. Potres je poškodoval več tisoč stavb,
čutili so ga v več sosednjih državah. Območje Petrinje je močnejši potres stresel že dan prej, po najmočnejšem potresu
pa je območje doslej dodatno streslo nekaj sto potresnih sunkov.
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
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Wednesday,
Sreda,
18:16 18:16

Kazalo

https://www.sta.si/2852140/hrvasko-stresel-nov-moc...

1/1

Hrvaško stresel nov močnejši potres
Hrvaško je danes okoli 18. ure stresel nov močnejši potres z žariščem blizu Petrinje. Čutiti ga je bilo tudi v številnih drugih
krajih na Hrvaškem in v Sloveniji. Po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (EMSC) je imel potres
magnitudo 5,3.

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

Tresenje tal je trajalo nekaj sekund. EMSC je še tvitnil, da je bilo žarišče potresa 48 kilometrov jugovzhodno od Zagreba.
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

06.01.2021
Wednesday,
Sreda,
16:10 16:10

Kazalo

https://www.sta.si/2837882/spletna-stran-24ur-com-...

1/1

Spletna stran 24ur.com prvič z več kot
milijonom obiskovalcev
Spletna stran 24ur.com je celo leto 2020 branila naziv najbolj obiskane slovenske spletne strani, decembra pa zabeležila
rekorden obisk. Prvič doslej je informacije na njej iskalo več kot milijon uporabnikov, kaže raziskava obiskanosti
slovenskih spletnih strani MOSS.
Decembra so na spletni strani 24ur.com našteli 1.028.847 obiskovalcev, je razvidno iz rezultatov raziskave, ki jo po
naročilu Slovenske oglaševalske zbornice redno mesečno izvaja podjetje Ipsos. Dnevno jo tako obišče vsak drugi
Slovenec, med celotno spletno populacijo pa 24ur.com dosega 71 odstotkov uporabnikov.
"Spletna stran 24ur.com v več kot dveh desetletjih svojega obstoja dokazuje, da ostaja v vrhu slovenskega medijskega
prostora. Izjemno usklajena ekipa in odlični dnevni uredniki vsak dan skrbijo, da imajo uporabniki hitre, zanesljive,
neodvisne in uporabne informacije na dlani," so te podatke komentirali v podjetju Pro plus, pod katere okrilje sodi 24ur.
com.
Odgovorni urednik spletne strani 24ur.com Jure Tepina je dodal: "Načrtujemo še boljše vsebine s še boljšo uporabniško
izkušnjo." V času dolgotrajnih izrednih dogodkov, kot so politične krize, pandemije ali potresi, obisk spletne strani po
njegovih besedah dokazuje, da javnost potrebuje zanesljive, neodvisne in hitre informacije.
Vseh deset najvišjih mest lestvice MOSS je rezerviranih za informativne spletne strani. Drugo mesto je decembra
zasedla spletna stran siol.net, sledile so slovenskenovice.com, rtvslo.si, zurnal24.com, delo.si, svet24.si, metropolitan.si,
vecer.com in dnevnik.si.

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

Poleg tega, da je bila 24ur.com najbolj obiskana slovenska stran, je novembra lani tretje leto zapored osvojila tudi naziv
najboljšega medijskega portala v regiji, ki se ga podeljuje pod okriljem portala Media Daily, so še spomnili v Pro plusu.
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

06.01.2021
Wednesday,
Sreda,
18:23 18:23

Kazalo

https://www.sta.si/2852143/hrvasko-stresel-nov-moc...

1/1

Hrvaško stresel nov močnejši potres
Zagreb, 6. januarja - Hrvaško je danes okoli 18. ure stresel nov močnejši potres z žariščem blizu Petrinje. Čutiti ga je bilo
tudi v številnih drugih krajih na Hrvaškem in v Sloveniji. Po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra je
imel potres magnitudo 5,3.

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

Tresenje tal je trajalo nekaj sekund. Evropsko-sredozemski seizmološki center je še tvitnil, da je bilo žarišče potresa 48
kilometrov jugovzhodno od Zagreba.

11

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

06.01.2021
Wednesday,
Sreda,
18:53 18:53

Kazalo

https://www.sta.si/2852152/hrvasko-stresel-nov-moc...

1/1

Hrvaško stresel nov močnejši potres
(dopolnjeno)
Hrvaško je danes okoli 18. ure stresel nov močnejši potres z žariščem blizu Petrinje. Čutiti ga je bilo tudi v številnih drugih
krajih na Hrvaškem in v Sloveniji. Po zadnjih podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (EMSC) je imel
potres magnitudo 5.
Tresenje tal je trajalo nekaj sekund. EMSC je še tvitnil, da je bilo žarišče potresa 48 kilometrov jugovzhodno od Zagreba.
Po prvih informacijah na območju Petrinje ni bilo večje gmotne škode, poročajo hrvaški mediji.
Zagrebški seizmolog Krešimir Kuk je za regionalno televizijo N1 potrdil, da je žarišče potresa znova bilo pri vasi Strašnik
v bližini Petrinje. Potrdil je, da je bila magnituda današnjega potresa 5.
"Opozarjali smo na to. Realno je bilo po tistem močnem potresu z magnitudo nad 6, pričakovati nekaj potresov z
magnitudo 4 in 5", je dejal Kuk. Dodal je, da se je potrebno zavedati, da se bodo potresi vrstili še nekaj časa.
Na območju Siska in Petrinje, ki se nahaja približno 50 kilometrov jugovzhodno od Zagreba, so najmočnejši potresni
sunek v preteklih osmih dneh zabeležili 29. decembra. V potresu z magnitudo 6,2 je umrlo sedem ljudi. Do danes so
zaradi potresa prijavili škodo na več kot 22.000 objektih.

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

Tla v sisaško-moslavški županiji se tresejo vse od 28. decembra, ko so zabeležili potres z magnitudo 5. Od takrat je bilo
na tem območju več sto potresnih sunkov, večinoma z magnitudo med 2 in 3. Današnji sunek je bil eden najmočnejših po
torkovem uničujočem potresu.
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Nov močnejši potres na Hrvaškem čutili
prebivalci po celi Sloveniji
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 18.01 zabeležili potresni sunek 147 kilometrov jugovzhodno od
Ljubljane, v bližini Petrinje na Hrvaškem. Kot so navedli na Agenciji RS za okolje (Arso), je bila po podatkih Evropskosredozemskega seizmološkega centra (EMSC) magnituda potresa 5,5. Potres so čutili prebivalci celotne Slovenije.

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

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla pete stopnje po evropski potresni lestvici, so še sporočili
iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Arsu.
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Pregled - svet, 6. 1. (sreda)
Pregled dogodkov v svetu v sredo, 6. januarja.
BRUSELJ - Evropska komisija je odobrila drugo cepivo proti covidu-19, ki ga je razvilo ameriško podjetje Moderna.
Predsednica komisije Ursula von der Leyen je ob tem poudarila, da zagotavljajo varna in učinkovita cepiva za Evropejce.
EU je z Moderno sklenila dogovor o nakupu do 160 milijonov odmerkov cepiva. Komisija je Modernino cepivo odobrila,
potem ko je Evropska agencija za zdravila (Ema) isti dan priporočila izdajo pogojnega dovoljenja za uporabo tega cepiva
za osebe, starejše od 18 let.
ATLANTA - Ameriški mediji so po torkovih volitvah drugega kroga v zvezni senat v Georgii na podlagi izidov že razglasili
demokrata Raphaela Warnocka za zmagovalca tekme proti republikanski senatorki Kelly Loeffler. Vse kaže, da je na poti
do zmage tudi drugi demokrat John Ossoff v tekmi proti republikancu Davidu Perdueju. Po nekaj več kot 98 odstotkih
preštetih glasov ima Warnock skoraj 55.000 glasov podpore več kot Loefflerjeva. Niso še prešteli glasovnic po pošti, za
katere sicer predvidevajo, da bodo v korist demokratov. Po dolgi noči menjav v vodstvu med samim štetjem glasov je tudi
Ossoff sedaj v prednosti pred Perduejem, in sicer za več kot 17.500 glasov.
WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je pred Belo hišo nagovoril nekaj tisoč svojih podpornikov in malce
pred neizogibno potrditvijo svojega poraza v ameriškem zveznem kongresu vztrajal, da je 3. novembra lani zmagal na
predsedniških volitvah proti demokratu Josephu Bidnu. Tik pred zasedanjem kongresa je še v času Trumpovega
nagovora podpornikom podpredsednik ZDA Mike Pence kongresu poslal pisno zavrnitev želje po vplivanju na izid
predsedniških volitev.

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

ZAGREB - Hrvaško je okoli 18. ure stresel nov močnejši potres z žariščem blizu Petrinje. Čutiti ga je bilo tudi v številnih
drugih krajih na Hrvaškem in v Sloveniji. Potres je imel magnitudo 5. Po prvih informacijah na območju Petrinje zadnji
potres ni povzročil večje gmotne škode.
AMSTERDAM - Nizozemska je postala zadnja država v EU, ki je začela cepiti proti covidu-19. Kot prvo so cepili
medicinsko sestro v domu starejših v vasi Veghel. Nizozemska vlada je sicer načrtovala začetek cepljenja šele kasneje,
vendar je po številnih kritikah pospešila priprave na začetek kampanje. Okoli 280.000 odmerkov cepiva je sicer že več
dni v skladišču na vzhodu države. Premier Mark Rutte je priznal, da so ravnali narobe in da bi se morale oblasti bolje
pripraviti na začetek množičnega cepljenja.
BRUSELJ - Trinajst držav članic EU, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, Madžarska, Latvija, Litva,
Poljska, Romunija, Slovaška in Švedska, je pozvalo Bruselj, naj pomaga državam v okviru Vzhodnega partnerstva, to so
Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina, pri cepljenju njihovih državljanov proti covidu-19. V
skupnem pismu Evropski komisiji so zapisali, da morajo pomoč ponuditi tudi vzhodnim sosedam, ki niso članice EU,
podobno kot to že velja za države Balkana.
DUNAJ - Avstrijski kancler Sebastian Kurz je po ostrih kritikah zaradi prepočasnega poteka cepljenja proti covidu-19
pozval k čim hitrejši razdelitvi in uporabi cepiva, ki je na voljo. "Cepljenje spreminja pravila igre v boju proti pandemiji," je
poudaril in dodal, da zato noben odmerek cepiva ne sme ostati v skladiščih. Število novih okužb z novim koronavirusom v
Avstriji v zadnjem času znova narašča. V zadnjem dnevu so jih potrdili 2469, umrlo je 68 obolelih s covidom-19.
RIM - V Italiji so v zadnjih 24 urah potrdili več kot 20.000 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je 548 covidnih
bolnikov. Italijanska vlada, ki se sooča s kritikami zaradi počasnega začetka cepljenja proti covidu-19, je medtem
sporočila, da želijo cepiti do 70.000 ljudi dnevno.
NEW YORK - V ZDA so proti covidu-19 doslej cepili skoraj pet milijonov ljudi. Po vseh ZDA so razdelili 17 milijonov doz
cepiva. Direktor oddelka za nalezljive bolezni pri nacionalnem inštitutu za zdravje ZDA Anthony Fauci je v torek dejal, da
sedaj na dan cepijo okoli pol milijona ljudi, kmalu pa jih bodo milijon. Zaradi tega naj bi bil cilj novoizvoljenega
predsednika Josepha Bidna, da v prvih 100 dneh njegovega vladanja cepijo 100 milijonov ljudi, realističen.
PRAGA/MADRID/ZAGREB/LIZBONA - Na Češkem so v zadnjih 24 urah potrdili še 17.278 okužb z novim
koronavirusom, kar je največ v enem dnevu od začetka epidemije. V Španiji so v torek potrdili 23.700 novih primerov
okužbe z novim koronavirusom, kar je največ v zadnjih dveh mesecih. Dve tretjini primerov so zabeležili v treh pokrajinah
- Kataloniji, Madridu in Valencii, kjer so napovedali zaostritev ukrepov za zajezitev epidemije. Na Hrvaškem pa so
medtem v zadnjih 24 urah potrdili 1896 novih okužb in 44 smrti zaradi covida-19. Na Portugalskem so v zadnjem dnevu
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potrdili rekordnih več kot 10.000 okužb z novim koronavirusom. Tamkajšnje bolnišnice so zaradi pandemije covida-19
pod velikim pritiskom, predsednik države Marcelo Rebelo de Sousa pa je zaradi stika z okuženim v samoizolaciji.
DUBLIN - Irska vlada je odločila, da bodo na Irskem zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom do konca
meseca zaprte šole. Vrnitev v šolske klopi po božično-novoletnih praznikih so sprva zamaknili na 11. januar. Irska, ki
šteje skoraj pet milijonov prebivalcev, je doslej potrdila več kot 113.000 primerov koronavirusa, umrlo je 2282 ljudi.
OSLO - Norveška vlada je v okviru prizadevanj za ustavitev pandemije covida-19 pripravila zakon, ki bi ji dal pooblastila
za uvedbo policijske ure. Norveška pravosodna ministrica Monica Maeland. je ob tem izrazila upanje, da ne bo to ne bo
nikoli potrebno. Osnutek zakona, ki bo omogočil pravno podlago za odločitev o uvedbi policijske ure, je začela vlada
pripravljati v začetku lanskega novembra. V proces odločanja o uvedbi policijske ure bo sicer vključen tudi norveški
parlament. V državi so doslej potrdili 452 smrti zaradi novega koronavirusa, okužilo pa se je približno 51.200 ljudi. Na
Norveškem so potrdili tudi britanski in južnoafriški sev novega koronavirusa.
LONDON - V Angliji se je uradno začela že tretja ustavitev javnega življenja v pandemiji covida-19. Ustavitev javnega
življenja, ki vključuje zapuščanje domov le izjemoma in zaprtje šol za veliko večino otrok, je premier Boris Johnson spričo
zaostrenih epidemioloških razmer naznanil v ponedeljek.
BERN - Oblasti v Švici načrtujejo pettedensko podaljšanje omejitvenih ukrepov, ki so jih uvedle za zajezitev širjenja
novega koronavirusa, tako da bi veljali do konca februarja. Odločitev o tem naj bi švicarska vlada prejela predvidoma
prihodnji teden po posvetovanju s kantonalnimi oblastmi. V Švici so od začetka pandemije potrdili 470.789 primerov
okužbe z novim koronavirusom, kar predstavlja več kot 5,4 odstotka prebivalstva, umrlo pa je 7434 bolnikov s covidom19. Potrdili so tudi najmanj 28 primerov britanskega seva novega koronavirusa.
RIGA - V Latviji se je več vojakov, ki so tam nameščeni v okviru Natove misije, okužilo z novim koronavirusom. Vsi so v
karanteni, njihove stike pa so izolirali. Latvija se z okoli 1,9 milijona prebivalcev še vedno bori s porastom števila okužb z
novim koronavirusom. Od začetka epidemije so potrdili skoraj 44.000 okužb, umrlo je 722 ljudi.

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

LONDON - Britanska sodnica Vanessa Baraitse je odločila, da ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange ostaja v priporu.
Ocenila je, da bi lahko zbežal, če bi mu odobrili varščino. Medtem so ZDA potrdile, da so vložile pritožbo na odločitev
sodišča glede zavrnitve izročitve Assangea.
VATIKAN - Papež Frančišek je med mašo ob prazniku svetih treh kraljev spomnil na to, da se učimo tudi iz slabih
izkušenj. Neuspehi in krize so lahko poučni in prinašajo spoznanje, da je "le Gospod vreden čaščenja", je v pridigi dejal
papež. Celo slabo, ki ga doživlja vsak človek, ima smisel, je še dejal.
HONGKONG - Policija v Hongkongu je aretirala okoli 50 aktivistov in politikov, ker da naj bi poskušali vreči lokalno vlado.
Gre za doslej najostrejše ukrepanje kitajskih oblasti na območju, odkar je Peking junija lani tam uveljavil zakon o
nacionalni varnosti.
PJONGJANG - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je v govoru ob začetku večdnevnega kongresa vladajoče Delavske
stranke, ki naj bi določil gospodarske cilje države, priznal, da njegov petletni gospodarski načrt ni izpolnil ciljev "v skoraj
nobenem sektorju". Prvi kongres po letu 2016 je pritegnil veliko mednarodne pozornosti. Kim naj bi na njem, le dva tedna
preden bo mandat nastopil novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden, predstavil nov petletni gospodarski načrt in
zunanjepolitične cilje države.
CARACAS - Po zmagi socialistov na decembrskih volitvah, ki jih je opozicija bojkotirala, so v torek na položaje prisegli
novoizvoljeni venezuelski poslanci. Kar 256 od 277 sedežev je v rokah stranke predsednika Nicolasa Madura in njegovih
zaveznikov.
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Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 1.)
Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o rekordnem številu na novo potrjenih okužb z novim
koronavirusom v Sloveniji, vzrokih za rast okužb in sestanku premierja Janše z ravnatelji. Poročale so tudi o zadnjem
zadolževanju Slovenije, lanski brezposelnosti v državi in 180 potresih, ki so lani stresli Slovenijo.
Hrvaška tiskovna agencija Hina je poročala o rekordnem številu novopotrjenih primerov okužb s koronavirusom v
Sloveniji. Teh je bilo v četrtek potrjenih rekordnih 3354, še 31 oseb pa je zaradi covida-19 umrlo. Do zdaj je bilo po
uradnih podatkih ministrstva v Sloveniji proti covidu-19 cepljenih 7204 ljudi. O tem sta poročali tudi srbska tiskovna
agencija Tanjug in italijanska tiskovna agencija Ansa.
Srbska tiskovna agencija Tanjug je poročala tudi o tem, da so po besedah tiskovnega predstavnika lovenske vlade za
covid-19 Jelka Kacina vzrok za velik skok novih primerov okužb v Sloveniji zasebna srečanja in druženja, predvsem ob
koncih tedna. Za težavo je označil tudi dejstvo, da se maske na podeželju nosijo manj kot na urbanih območjih.
Hrvaška tiskovna agencija Hina je poročala tudi o tem, da je premier Janša na srečanju z ravnatelji dejal, da je prezgodaj
za vrnitev učencev v šolo. Po njegovih besedah še vedno velja ocena vlade in epidemiologov, da delno odprtje prvih treh
razredov pride šele v epidemiološki situaciji, ko sedemdnevna pojavnost novih okužb na sto tisoč prebivalcev pade na
manj kot tisoč in ko bo v bolnišnicah manj kot 1000 bolnikov. O tem je poročala tudi srbska tiskovna agencija Tanjug.
Hina je poročala tudi o tem, da si je Slovenija z ugodno obrestno mero izposodila dve milijardi evrov. Slovenija je tako
izdala za 1,75 milijarde evrov 10-letnih obveznic in dopolnila izdajo 30-letnih obveznic za 250 milijonov evrov.
Italijanska tiskovna agencija Ansa je poročala o tem, da se je brezposelnost v Sloveniji na letni ravni lani dvignila za 14,6
odstotka v primerjavi z letom prej, medtem ko bilo lanski december glede na december leta 2019 povečanje deleža
brezposelnih 15,9-odstotno. O tem je poročala tudi srbska tiskovna agencija Tanjug.

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

Hrvaška tiskovna agencija Hina je poročala o tem, da so bili med velikim številom tistih, ki so v sredo prispeli na pomoč v
Petrinji tudi slovenski gasilci. Ti so tja pripeljali kuhinjo, radiatorje, grelnike ter znanje in konkretno pomoč, ki so jo ponudili
lokalnim gasilcem. Dostavili so tudi pomoč slovenskih tabornikov.
Tanjug je poročal o tem, da je bilo leta 2020 v Sloveniji več kot 180 potresov, vključno z nedavnimi uničujočimi potresi, ki
so pustili hude posledice v sosednji Hrvaški. Poročilo agencije za okolje navaja, da je bil najmočnejši potres z epicentrom
v Sloveniji leta 2020 zabeležen 17. julija v Čezsoči na severozahodu države, je povzel STA.
Srbska tiskovna agencija Tanjug je poročala o tem, da je znana založba turističnih vodnikov Lonely Planet sestavila
seznam osmih najbolj trajnostnih mest na svetu, med katere je vključila tudi slovensko glavno mesto Ljubljano.
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ali ne.

Dr.

saj je

varen,

videti lep in nov. Četudi

o potresnem

standardi

celo lažno

da je tak objekt

informacije

časih

skoraj

S tem ustvarjamo

zagotavljajo moderni

boljšo

sodobnih

slabo

potresne varnosti.

varnost pa nam v

Bistveno

saj z novo

prav nič pa ne izboljšamo

na zunaj

da

bi med ljudmi

1981.

nevarnih objektov,

iluzijo,

je

prepričan,

leta 2008.

saj bi bilo treba ob tem uničiti
Strokovnjaki

so si enotni, da bi bilo treba objekte
sanirati celostno,

torej

najprej

potresno in šele nato energetsko,
ter da nekritično subvencioniranje
in kreditiranje

energetskih

sanacij

objektov

potresno nevarnih

EKO

sklada nista le neprimerni, pač pa
celo škodljivi za potresno varnost
takih objektov.
Prof.

dr. Roko Žarnic, predse-

ki so na potresno najbolj ranljivih

uvedbo potresnih izkaznic.

območjih. To pa so Posočje oziroma

Meni, da bi bolj trans-

dnik društva za potresno inženir-

parenten pregled

stvo, meni, da je edina možna pot

severozahodna

Slovenija, osrednja

Ilirskobistriško

slovenska regija,

in

nad

do ureditve problematike

je

tem, katera stavba

Posavje.

varna in katera ne,

neodpornosti

Petrinja se lahko tako zgodi tudi
v Ljubljani, kjer bi podobno škodo in

motiviral lastnike,

zakonodaje

da svoje objekte

sloneti na

potresno sanirajo, a

EU sprejela pred

ne le zato, da bi bili

je tudi priporočilo,

dovinske objekte iz prejšnjih stoletij
preštejemo na prste obeh rok. Še huje

ti bolj varni in da bi

objekta

zavarovali svoje

ga fizičnega

pa je, da so

predvsem

žrtve

utrpelo zlasti območje Stare Lju-

bljane, saj lahko
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dogajati,

statično

sanirane

zgo-

v glavnem mestu smrtno

premoženje, temveč

zato, ker bi sicer ob infor-

nevarni tudi številni večstanovanjski

maciji, da je njihov objekt

bloki, zgrajeni takoj po drugi svetovni

ta izgubil

vojni, in stanovanjske

zaveda,

stolpnice (naj-

nevarnejših je 15); ob hujšem potresu
bi umrlo več sto ali

tisoč ljudi, še več

Se pa

naletela na odpor lastnikov nevarsaj bi te čez noč

pa bi jih bilo ranjenih.

izgubile

Večini

vsak sam izračuna ranljivost

bi morali za-

Ti bi morali

desetimi

leti. V njej

»da se pri sanaciji

ne sme zanemariti dejanskestanja objekta, torej tudi

ne potresne (ne)odpornosti objekta«.

Praksa pa

da bi uvedba izkaznic gotovo

svojo vrednost.

in politike.

deklaraciji iz Toleda, ki jo je

nevaren,

velik del vrednosti.

nih nepremičnin,

potresne

objektov s pomočjo

Si pa lahko

stavbe,

...

Predsednik

zbornice

Inženirske

Slovenije Črtomir Remec je razkril,
da oblast oziroma njeno

ministrstvo

za okolje in prostor trenutno kot
ključno

prepoznava problematiko

gotoviti več tisoč

v kateri živi kot lastnik ali najemnik.

začasnih bivališč,

Z

mnoge objekte

namreč v poseben obrazec

pa bi morali

celo podreti,

naslov, leto gradnje in vrsto materiala, iz katerega je objekt zgrajen. Za

morajo še naprej boriti, da kljub temu

saj se jih zaradi

natančnejšo oceno pa je treba

problematika potresov ne bi bila

poškodb ne

gradbene

bi izplačalo

sondiranje

prenavljati.

co stane nekaj tisoč evrov).

aplikacijo

v

sistemu Potrog mora

strokovnjake,

vnesti le

najeti

ki izvedejo

terena (to za eno stolpni-

Podobno

Fajfarje opozoril
da ima problematično
arhitekturno

zasnovo tudi več

novejših objektov
opozarja,
tudi

in da že dalj časa

da so potresno ogroženi

nekateri vrtci,

šnice. Meni,

šole in bolni-

da bi Slovenija morala

slediti dobri praksi

iz tujine,

kjer je za

potresno prenovo podobnih

objek-

tov sistematično poskrbela država.
Na Cipru so na primer

sistematično

preverili potresno odpornost

šol, pri čemer so ugotovili,

vseh

da jih

je polovica primernih, desetino so
podrli in zgradili na novo,

dve petini

pa ojačali. Fajfar ne razume, da smo

pri nas namesto tega celo ukinili ob-

in ne potresov ter

da želi kohezijska
predvsem

sredstva

usmeriti

na ta področja. Strokov-

njakom je zato dal vedeti,

povsem prezrta

da se

in da bi se ji vendarle

namenilo nekaj denarja. Še sploh
da splošna javnost na

močne potrese in njihove

Rešitve

dr. Peter

in plazov

ker je znano,

Akademik
prof.

poplav

posledice

hitro pozabi, saj so ti relativno
kot

smo za

zato posledično

vsako stavbo

uvedli obvezno

energetsko

izkaznico, bi bilo

treba za vse

čim

prej uvesti

tudi obvezno potresno
izkaznico.
bi ugotovili,

V primerih, ko
da stavba nima

primerne statične nosilnosti
in je potresno nevarna, pa bi
morali prepovedati

ener-

getsko prenovo
take stav-

be, če
prej ali
hkrati
ne bi izvedli njene protipotresne
zaščite. Sploh pa se ne bi se smelo

redki

-

ureditev potresnega

tveganja prelagamo v prihodnost.
A vendar ne bi smeli pozabiti, kako
drago je posameznike

in

državo

stala

sanacija Posočja, ki so ga od leta 1976
do 2004 prizadeli kar štirje močnejši
potresi. Prva dva sta leta
dovala kar

12.000

1976 poško-

stavb (4200

jih je

bilo začasno neuporabnih),

1998.

je bilo poškodovanih

leta 2004

pa

1800.

4000,

Zaradi obsežnosti

jih

škode smo

morali sprejeti celo

zakon o popotresni obnovi objektov v Posočju. Ob
tem bi

se moralo zamisliti kar

Ljubljančanov, ki
najbolj

110.000

žive v potresno

nevarnih stavbah.

Preventivna
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statična sanadja bi jih namreč stala

Primerjava potresnih učinkov

bistveno manj, kot če bi morali tak
objekt prenavljati po močnejšem potresu
seveda če bi ga sploh preživeli.
Na

-

izdatno

pomoč

kapitalizma

namreč ne

Najmočnejši

države v razmerah

in zasebne lastnine se
gre zanašati.

na

globini

IX.

stopnje

Ljubljane,
zajel

110.000

potres,

je

ki

po

evropski

Ljubljanskem

območje s

Iga

50

kilometrov.

1400

v potresno najbolj

do Vodic,

od

stavbah.

so pozneje
prebivalcev

ranljivih objektih.

■
V
■
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do Vodic

je

je

Potres

bi

porušili.

bil

bi bilo

poškodoval
Danes

dopoldne,

tudi

so

iz sosednjih

okoli 2700

v

I

R|
f |S 5

‘ '

sunek

385.000

je

kvadra-

18 kilometrov,

premeru

prebivalcev, živečih v
odstotkov stavb, te

10

enak potres prizadel

1 50.000

zaposlenih,

uničenih ali

300.000

študentov,

močno poško-

stavb.

Podobne

'

Potresni

Vlil.—

mesta

utrpela poslopja v polmeru

31.000

občin),

žarišče

to je

območju

na

oziroma

približno
bi

učinke,

na severu.

povzročil
pa

1895, je imel

dosegel

kilometrov

j

I

‘

pa

in

350

škode

je

Ljubljana je imela takrat

dijakov in obiskovalcev
dovanih

barju

leta

največje

6,1,

EMS,

lestvici

manjše poškodbe

večinoma

(če

Ljubljano

magnitudo

polmerom

tnih kilometrov. Največ

Ljubljančanov živi

prizadel

16 kilometrov,

I

kot

v Petrinji

ob enako

možnem

posledice

lahko

potresu prižakujemo

tudi v

Stari

Ljubljani.

t

FOTO:

DAMIR

KRAJAC/CROPIX

‘s.

Roko
da

morala

na

Žarnk

meni,

m
H

ROMAN

m

p

m

<§p*
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RUŠILNI POTRES IN SLOVENIJA

Tla se še vedno niso umirila, strah ostaja
Hud potres je 29. decembra prizadel

zlasti v

Petrinjo,

Sisek, Glino

...

poškodovani dimniki, cerkve, strehe, razpoke

Posavju:

- Sedem smrtnih
zidu - Krška
v

žrtev,

huda gmotna

nuklearka

60. let prejšnjega stoletja. Ti namreč ni-

Nadaljevanje s 1. strani

majo dobrega razporeda sten,

POTRESNA VARNOST PRI NAS
Kako

pa je

Slovenija

pripravljena

na

tako močan potres, kot so ga imeli naši
južni sosedi? Kako varne so naše stavbe
pred tovrstnimi naravnimi nesrečami?

Naša država namreč leži na potresno aktivnem območju.

Strokovnjaki opozarjajo, da
protipotresno
starejših

tomir

varnih stavb

sta

gradnja

in sanacija

ključnega

pomena. Mag. Črpredsednik Inženirske

Remec,

zbornice Slovenije, je povedal, da bi bila
škoda

drugačna

in odvisna

od stanja

objektov, zato težko oceni, kaj bi se zgodilo pri nas. Bilo bi nekaj poškodovanih
streh, pa tudi objektov, ki so

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

dimnikov,

bili slabše zgrajeni. Gre predvsem za tiste

stavbe, ki so bile zgrajene od 2.

tovne vojne pa vse do potresa v

sve-

Skopju

leta 1963.
Varnejša

mreč

je

se

v

Sloveniji

-

Hitra pomoč

-

nekateri

prizadetim

Protipotresna

velikim omaram

-

Škoda pri nas manjša,

varnost Slovenije

mestom, od koder

in

lahko padejo stropna razsvetljava in tež-

imajo morda tudi lesene strope, zato so

ki predmeti.

najbolj potresno ogroženi.

Med potresom ostanite mirni, prekinite

Ob tem Remec je opozoril, da je treba

svoje dejavnosti in ustrezno

morebitne razpoke

Takrat ne tecite iz stavbe, ne uporabljaj-

takoj

na

stavbah nujno

sanirati. Večinoma so

stolpnice,

z

izjemo

dveh ali

varne

tudi

treh,

tiste,

te

dvigala ali stopnic in

okna. Priporočljivo

si

ukrepajte.

ne skačite

je

tudi

skozi

zaščititi

zgrajene v zadnjih 20 letih, pa so po nje-

glavo. Priporočljivo je, da

govih besedah

dite na steno, velike in težke predmete

pričakovane potrese

za

absolutno varne.

postavite

na

umaknete

KAKO OB POTRESU?

nižje

omare

police,

pritr-

postelje

od oken, predelnih

pa

sten

in

na prostem,

se

visokega pohištva.

Pa veste, kako ravnati med potresom in
po njem? Kot svetuje uprava za zaščito

morate

in reševanje, je pomembno, da vsako gospodinjstvo določi varna mesta, kamor

drevesom, telefonski in električni napeljavi, ulični razsvetljavi, prometni signa-

se ljudje med potresom

lizaciji, daljnovodom, nadvozom, pod-

lahko zatečejo:

pod trdnimi mizami, med podboji
in ob notranjih nosilnih stenah.
Pomembno

in

je

se

predelnim

opekam,

gradnja

škoda

se je samodejno zaustavila

izogibati

stenam,

večjim

vrat

med potresom

stavbam,

izogibati

vozom, mostovom

zidovom,

in predorom, rečnim

brežinam in obalam.

zunanjim

dimnikom

Če ste

L. Markelj

in

steklenim površinam,

na-

začela po potresu v Skopju. Prvi

potresni predpisi so stopili v veljavo leta
1964, posodobljeni pa so bili leta 1981.
Leta 2008 smo začeli uporabljati evrop-

ske predpise, ki
tako da

imamo

konservativni,

so bolj

danes pri novogradnjah

najvišjo stopnjo varnosti.

Koliko stavb

nevarnih, je težko

pri nas

je potresno

oceniti,

je dejal Remec. Opravljenih je

bilo že veliko študij, podatki pa so različ-

ni. Po njegovi oceni je v Sloveniji približno tisoč stavb, ki so ogrožene, v njih pa
dela in živi deset tisoč ljudi.

Najbolj

so

večstanovanjske

ogrožene

zidane stavbe, bloki

s

tremi ali štirimi

nadstropji, zgrajeni v 50. in na začetku

Do zadnjega kotička napolnjen avto z vrečami, škatlami

...

(Foto:

S. P.

A.)
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Površina: 463 cm2
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Posledice potresa na gradu Bizeljsko (foto: arhiv družine Klakočar)
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Predvidena pozidava
razburila stroko
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je julija objavila rezultate natečaja za stanovanjsko-poslovni objekt NT6, ki ga namerava na
Novem trgu ob Seidlovi cesti v Novem mestu zgraditi litijsko podjetje
Trgograd. Prvo nagrado je prejela ekipa avtorjev iz pisarne Arhitekti

Počivašek Petranovič iz Ljubljane, a velik del stroke, na čelu z Društvom arhitektov Dolenjske, taki pozidavi nasprotuje. Predvidena je
namreč gradnja pretežno stanovanjske zgradbe, ki v sredino novome-

škega poslovnega kareja

ne sodi,

opozarjajo domači arhitekti, poleg

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

tega pa bi Novo mesto s tako pozidavo izgubilo edini park, ki ga ima.
(B. B., slika: Arhitekti Počivašek Petranovič)
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Gradnja nove

stanovanjske

soseske

poteka

v skladu s predvidenim terminskim načrtom.

Tako

je izgledalo,

ko so

spomladi

začeli z deli

za izgradnjo blokov in garažne hiše.

V Dečkovem naselju nova
stanovanja soseska

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

V Dečkovem naselju uspešno poteka gradnja nove stanovanjske soseske, kjer bo zraslo šest blokov in
garaža. Zaenkrat sta končana dva

večstanovanjska

pa

trenutno

objekta,

izvajalca

gradita garažno hišo. Pri

projektiranju so sledili sodobnim bi-

valnim standardom, ki zagotavljajo
trajnostno in kvalitetno bivalno okolje. Za starejše bodo na voljo oskrbovana

stanovanja, del stanovanj pa bo

prilagojen

posameznikom

z

gibalno

oviranostjo in okvaro sluha ali vida.
Pri

oddaji

novih stanovanj bo

druž-

ba Nepremičnine Celje posebno pozornost namenila ravno omenjenim
skupinam, pa tudi mladim in mladim
družinam. Gradnja stanovanjske so-

seske je naj večji projekt Mestne občine Celje v tej finančni perspektivi.
Vredna je 16,6 milijona evrov in je
sofinancirana s strani Evropskega
sklada za regionalni razvoj

in

Repu-

blike Slovenije. (UC)

23

