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Strokovne podlage in orodja za 
pripravljenost na potres 

Stavbe: Potresna  
odpornost / ranljivost 

Lokacija stavbe:  
Potresna nevarnost 

Potresna ogroženost - 
posledice pričakovanega potresa 
(model POTROG z aplikacijami) 

Stavbe - pričakovana  
poškodovanost (EMS-98)  

Zasedenost stavb: 
- ponoči (CRP) 
- podnevi (model) 

Ljudje - poškodbena in  
življenjska ogroženost  
(model) 

Mostovi: potresna ogroženost 
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Ocene potresne ogroženosti stavb 

1. Individualna ocena (stavbe državnega in lokalnega pomena) : 
tehnična dokumentacija, vizualni pregled, računske metode 

2. Modelna ocena (stavbe lokalnega pomena) :   
vizualni pregled,  model POTROG 

 

Potresna nevarnost 
Lokacija stavb: območja z višjo potresno nevarnostjo (ag ≥ 22.5% g) 
Karte mikrorajonizacije 

BREŽICE LJUBLJANA POSOČJE 
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Individualno ocenjene stavbe 
Namembnost 

Leto izgradnje 

Parlament RS: 1959, beton 

ZD Logatec: 1971, opeka OŠ Ivana Cankarja: 1960, beton 

Baragovo semenišče: 1941, opeka 

Stolpnica Krško: 1978, beton 

Vodni stolp 
Kranj: 1911, 
opeka 
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Individualno ocenjene stavbe 
Stavba 
Potresna odpornost:  
 razmerje med največjo vodoravno silo, 
 ki jo stavba prenese, in njeno težo 
Potresna ranljivost:  
 številčna vrednost, obratno sorazmerna 
 potresni odpornosti 

do 3.5 manjša ranljivost (zelena) 
3.5- 6.5 srednja ranljivost (rumena) 
nad 6.5 večja ranljivost (rdeča) 

 
 

 

 
 

 

Stavba + lokacija 
  Potresna ogroženost oz.  
  poškodovanost po Evropski potresni lestvici  
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Individualno ocenjene stavbe 

Leto 
zgraditve Etažnost 

Masa 
etaže 

(t / m2) 

Zidovi / stene  
(% tlorisa) RAN-Z 

Verjetnost za 
poškodovanost kategorije 
0 1 2 3 4 5 

Opečni 
zidovi 

A 1941 K+P+3 1.3 X: 5% Y: 6% 4.9 22 37 28 12 0 0 
B 1911 K+P+3+M 1.9 X: 11% Y: 4% 7.8 0 12 32 36 20 5 

Armirano-
betonske 

stene 

C3 1978 P+9 0.9 X: 1% Y: 4% 6.1 5 30 33 24 7 0 
C1 1964 K+P+17 1.2 X: 2% Y: 4% 5.7 10 33 32 20 5 0 
C2 1976 K+P+11 1.1 X: 2% Y: 3% 4.9 23 37 28 12 0 0 

A 

C2 

B 
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Model dnevne zasedenosti stavb 
Ponoči 

• ljudje na lokaciji prijavljenega naslova (Centralni register prebivalstva) 

Podnevi   
• v stavbah: 75% ljudi, izven stavb: 25% ljudi  
• stanovanjske stavbe: 

 
 
 
 

• nestanovanjske stavbe: 
• podatki anketiranja (poročane stavbe) 
• ocena (gostota za posamezno namembnost, površina stavbe) 
• sobota / nedelja: vrtci, šole, fakultete, poslovne stavbe niso zasedene 

• dnevne migracije med občinami:     delovni dan - DA (Statistični urad RS) 
        sobota / nedelja - NE  

Poleti   
• število ljudi v stavbah je za 20% manjše 

delovni dan sobota / nedelja 

upokojenci (nad 65 let) 50% 

50% aktivna populacija (med 18 in 65 let) 10% 

mladoletni (pod 18 let) 5% 
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Model dnevne zasedenosti stavb 
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Ocena posledic potresa - modeli 
Model POTROG 

• ocena poškodovanosti in uporabnosti vseh stavb iz REN (kategorije po EMS) 
• ocena ogroženosti ljudi (CRP, model dnevne zasedenosti) 

Model zasutosti (MOZ) 
• ocena števila zasutih ljudi (L‘Aquila 2009 – Zuccaro in Cacace, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 

Model ruševinskega kupa (MRK)   
• ocena količin ruševin in števila odvozov na deponijo (FEMA, 2007) 

 

Deleži  
ogroženih ljudi 

Kategorija poškodovanosti Ranljivostni razred  
stavbe 4 5 

življenjsko ogroženi  
0.04 0.15 A, B, C (zidane) 

0.08 0.30 C in D (armiranobetonske) 

poškodbeno ogroženi 
0.14 0.70 A, B, C (zidane) 

0.12 0.50 C in D (armiranobetonske) 
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Ocena  
posledic  
potresa  
- aplikacija 
http://potrog.vokas.si/ 
 
 
 
 
 
 
 
Primer: 
Epicenter: Ljubljana 
Intenziteta: EMS VIII 
 

http://potrog.vokas.si/
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Potresna ogroženost mostov 
Odpornost mostov na potresne vplive 
 osnovna, zagotovljena ob zgraditvi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 zmanjšana zaradi poškodovanosti (prekomerna prometna obtežba, vplivi okolja,  
izredni vplivi in pomanjkljivo vzdrževanje) 

 
 
 

 

Kobe, 1995; Magnituda 7.2 Quebec, 2010; Magnituda 5 
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Potresna ogroženost mostov 
Neposredna ogroženost – v času potresa: 

• zaradi potresa 
• zaradi verižne nesreče 

 
 
 
 
 
 
 
 

Posredna ogroženost – za čas po potresu (prekinitev prometne infrastrukture) 
 

 Poznavanje stanja in odpornosti mostov je ključnega pomena 
 

 



Marjana Lutman | NNS2017  28. marec 2017 

Potresna ogroženost mostov - podatki 
Baza Osnovni 

podatki Letnica Stanje Dokumen-
tacija 

Brežice da da delno ne delno 

Kamnik da da delno da delno 

Kobarid da ne delno ne delno 

Krško da da ne ne ne 

Ljubljana da da ne da ne 

Medvode da da delno ne delno 

Škofja 
Loka da da delno ne delno 

Vrhnika da da ne delno delno 

> 88% > 60% 
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Potresna ogroženost mostov - predlog 
Metodologija za razvrščanje premostitvenih objektov 
 Možni parametri: 

• tip konstrukcije 
• splošno stanje poškodovanosti 
• starost 
• način projektiranja 
• pomembnost objekta 
• gostota prometa 
• potresna nevarnost 
• geološke razmere 

 
 Postopek 

• izbira in umerjanje parametrov 
• uporaba parametrov za razvrščanje premostitvenih objektov 
• razvrstitev na varne in potencialno kritične objekte in nadaljnja podrobnejša 

analiza potresne ogroženosti kritičnih objektov 
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Hvala za vašo pozornost ! 

15 
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