Rdeči alarm

Predvidoma danes in jutri bo zaprta vipavska
hitra cesta med Razdrtim in Ajdovščino - Spet sneg
Ljubljana Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je
Primorsko
za

za-

radi močne burje razglasila najvišjo, rdečo stopnjo vremenske ogroženosti.
Burja naj bi se namreč okrepila danes popoldne, ponehala pa naj bi v četrtek
zjutraj. Najmočnejša bo predvidoma jutri zjutraj, ko bodo njeni sunki po izračunih na izpostavljenih mestih dosegali hitrost do 200 kilometrov na uro.

Kakor je povedal Marko Korošec
iz Darsa, bo zaradi burje predvidoma danes in jutri zaprta vipavska
hitra cesta med Razdrtim in Ajdovščino. Meteorologi napovedujejo
močan veter tudi za preostalo Slovenijo, ki jo bo po napovedih od danes pa do noči na četrtek pobelilo
od 10 do 25 centimetrov snega.
Svetovalec za področje meteorologije pri Arsu Branko Gregorčič je
pojasnil, da bo močno burjo povzročil ciklon, ki se razvija nad zahodnim Sredozemljem. Ta se bo danes poglobil in se od jugozahoda
približal Sloveniji. Tako se bo precej izostrila meja med ciklonom in
anticiklonom, ki je nad Srednjo
Evropo. »Zato se bodo vetrovi nad
našimi kraji precej okrepili. Predvsem na Primorskem bo burja tako
močna, da bo nevarna,« je povedal
Gregorčič.

Najmočnejši sunki burje bodo
lahko ponekod na Krasu in v Vipavski dolini dosegali hitrost od 150
do 200 kilometrov na uro, kar so
orkanske hitrosti, je dejal Gregorčič. »Tako močne burje, vsaj v napovedih, ni bilo že več let.« Na Arsu
so najmočnejšo doslej izmerili na
letališču v Ajdovščini, in sicer 170
kilometrov na uro. Še za 20 kilometrov na uro višje hitrosti pa so evidentirali merilniki Darsa na vipavski hitri cesti. Burja je sicer najmočnejši slovenski veter, v povprečju pa dosega hitrost do 40 kilometrov na uro.
Rdeča stopnja vremenske ogroženosti pomeni nevarnost večje gmotne škode in nesreče, ogrožena so
tudi človeška življenja. »Potencialno lahko burja razkrije streho, po
zraku lahko letijo predmeti, ki človeka lahko tudi ubijejo. Burja v Tržaškem zalivu naj bi dosegala hitrost med 100 in 120 kilometri na
uro, tako močan veter pa povzroči
močno valovanje na severnem delu

Piranske punte, valovi pa lahko na
obalo mečejo kamenje. Nepričakovan sunek vetra predvsem pri izhodu iz predora in na viaduktu
lahko močno zanese vozilo,« je na
nevarnosti burje opozoril Branko
Gregorčič.
A vozil naj v prihodnjih dveh dneh
ne bi zanašalo na hitri cesti med
Razdrtim in Ajdovščino, saj jo bo
Dars predvidoma zaprl za dva dni.
Za vsa vozila je bil ta del hitre ceste
zaprt že včeraj dopoldne, koje bur-

ja v Ajdovščini pihala z močjo 118
kilometrov na uro, cesta pa je za
kamp prikolice, hladilnike in vozila
s ponjavami ostala zaprta tudi popoldne.

Veter bo gradil snežne žamete
Medtem koje Arso za Primorsko razglasil rdečo stopnjo ogroženosti,
bo verjetno jutri za preostali del
Slovenije razglasil oranžno (drugo
najvišjo) stopnjo vremenske ogroženosti zaradi kombiniranega vpliva vetra in novozapadlega snega.
Snežiti naj bi začelo danes ponoči,
do četrtka zjutraj pa bo predvidoma zapadlo od 10 do 25 centimetrov snega. Sprva bo snežilo tudi ob
morju in po nižinah Primorske. Ker
bo povsod vetrovno, temperature
pa pod ničlo, bo veter gradil snežne
žamete, je opozoril Gregorčič. Ta
hitre otoplitve ne pričakuje, a se
sneg v marcu le redko obdrži več
kot teden dni.
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V sredo zjutraj bodo sunki burje na Primorskem dosegali hitrost do dvesto kilometrov na uro.

