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in bolnišnice. Idealna rešitev bi bila 
utrjevanje objektov, ki pa ga ovirajo 
ekonomski in organizacijski pomisleki. 
Popravilo starega objekta je namreč 
običajno dražje kot gradnja novega, 
hkrati pa je treba stanovalce objekta 
za čas prenove premestiti. Profesor je 
opisal tudi praktično rešitev za utrje
vanje starih zidanih objektov z lese
nimi stropi – zidovi tovrstnih objektov 
namreč ne delujejo kot celota in pri 
potresu padejo iz ravnine. Stavbo 
lahko utrdimo tako, da zidove med 
seboj povežemo z jeklenimi palicami. 

Dr. Fajfar je predavanje zaključil 
s poudarkom, da je edina zaščita 
pred posledicami potresa ustrezna 
potresnoodporna gradnja in da bodo 
v Sloveniji mnogi starejši objekti ob 
morebitnem potresu ogroženi. Možno 
rešitev vidi v sistemskem pristopu, ki bi 
postavil jasne prioritete (najprej šole in 
bolnišnice) in našel optimalno delitev 
stroškov prenove stavb med lastniki 
in državo, ali pa v povezavi potresne 
sanacije z energetsko sanacijo na 
ravni EU.

tnih predpisov in vsebuje pričakovane 
pospeške tal (na skalna tla). Podatki 
so za potres s povratno dobo 475 let, 
kar pomeni, da je verjetnost za potres 
z določenim pospeškom tal približno 
10 % v naslednjih 50 letih. Pri gradnji 
novih objektov je ta karta zelo uporab
na, saj služi kot dodatna informacija 
o ceni gradnje – gradnja bo dražja 
na območju, kjer so pričakovani višji 
pospeški tal, saj bo morala biti stavba 
bolj zaščitena.

Zaščita pred posledicami 
potresov

Kljub dolgoročnim napovedim nas 
potresi še vedno presenetijo, zato je 
zares učinkovita le potresnoodporna 
gradnja. Pri potresu pride do gibanja 
tal, konstrukcija se lahko ziblje ali 
niha. To povzroča fizikalne posledice, 
ki jih morajo gradbeniki upoštevati pri 
zasnovi zgradb, da so čim bolj odpor
ne proti poškodbam zaradi potresnih 
sil. Znanje na tem področju pridobiva
mo s preučevanjem posledic potresov 
ter z eksperimentalnimi raziskavami. 
Eden od načinov preučevanja posledic 
je s potresno mizo. To je večja ploščad, 
pod katero so nameščeni hidravlični 
bati, ki simulirajo potres in omogočajo 
znanstvenikom, da preučujejo učinke 
potresov na stavbah. 

V Sloveniji sta pri novih objektih 
problematična pomanjkljiva kontrola, 
saj novi Gradbeni zakon7 ne zahteva 
revizij projektov, in neustrezna zasnova 
konstrukcije arhitektov. Še več težav 
pa je pri obstoječih objektih, saj jih 
je bila večina grajena pred uveljavi
tvijo sodobnih predpisov. Vse do leta 
1963 ni bilo pri nas nobenih predpisov, 
ki bi zahtevali protipotresno varnost.
Postopoma so se predpisi zaostrovali, 
od leta 2008 pa je v Sloveniji obve
zen evropski standard Evrokod 8.8

Z vidika protipotresne varnosti so torej 
najbolj kritični objekti, zgrajeni pred 
letom 1963, predvsem stolpnice, šole 

Napovedovanje potresov

Potresi so ena izmed najbolj uniče
valnih sil narave, ki pogosto terja 
številne žrtve in povzroča ogromno 
materialno škodo.2 Prav zato se številni 
znanstveniki in raziskovalci ukvarjajo 
z napovedovanjem potresov. Napovedi 
ločimo na kratkoročne in dolgoročne. 
Pri kratkoročnih poskušajo raziskoval
ci napovedati čim bolj točno lokacijo, 
čas in jakost potresov, pri čemer si 
pomagajo z opozorilnimi znaki, kot 
so deformacije zemeljskega površja, 
koncentracije radona v zraku in elek
tromagnetne anomalije. Edina razme
roma uspešna tovrstna napoved je bila 
za potres leta 1975 v Haichengu na 
Kitajskem. Ko so znanstveniki kasneje 
preučevali to napoved, so ugotovili,3 
da »je bila mešanica zmede, empirič
ne analize, intuitivne presoje in sreče« 
ter da »ni imela znanstvene podlage«. 
Zaradi pomanjkljivih rezultatov in šte
vilnih brezplodnih raziskav je predava
telj povzel, da zanesljivo kratkoročno 
napovedovanje potresov (za zdaj) ni 
možno.

Zanimiv primer v praksi se je zgodil 
v Italiji ob potresu v L’Aquili 6. apri
la 2009.4 Pred potresom je območje 
nekaj mesecev doživ ljalo manjše potre
sne sunke, zato je civilna zaščita skli
cala komisijo strokovnjakov, da preuči 
situacijo in oceni tveganje za močnejši 
potres. Ta je ocenila, da je verjetnost 
za večji potres v bližnji prihodnosti 
majhna in 31. marca 2009 objavila 
pomirjujočo izjavo. Le teden kasneje 
pa je tla stresel potres z magnitudo 
6,3, ki je povzročil več kot 300 smrti. 
Zaradi napačne napovedi komisije je 
bila proti njej vložena tožba sorodnikov 
žrtev, ki je obtožencem med drugim 
očitala hudo malomarnost in uboj. 
Leta 2012 so bili vsi člani komisije 
obsojeni na šest let zapora, prepoved 
oprav ljanja javnih funkcij in na plačilo 
večmilijonske odškodnine. To je ogor
čilo strokovno javnost, ki je upravičeno 
zatrjevala, da je potrese pač nemo
goče napovedati. Sodbo je leta 2015 
razveljavil petčlanski senat italijanske
ga vrhovnega sodišča. Šest znanstve
nikov je bilo oproščenih, kazen vodji 
komisije (uradniku) pa je bila znižana 
na dve leti zapora.5 

Dolgoročne napovedi potresov pa 
so bolj uporabne in tudi nujno potreb
ne. Strokovnjaki pri tej dejavnosti kom
binirajo znanja iz seizmotektonike, seiz
mologije in geotehnike. Najbolj upo
raben izdelek teh napovedi so karte 
potresnih nevarnosti. To so zemljevidi, 
ki imajo označene največje pričako
vane pospeške tal. Potresna karta za 
Slovenijo je dostopna na spletni strani6 
ARSO. Ta karta je sestavni del trenu

Peto predavanje iz serije Kaj mora pravnik vedeti o razvoju drugih zna-
nosti je 26. maja 2020 imel zaslužni profesor dr. Peter Fajfar s Fakultete 
za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Posvetil se je potresom: 
ali se jih da napovedovati in kako se zaščititi pred njihovimi posledicami.

Potresi: napovedovanje  
in zaščita

»Težko je napovedovati, zlasti če gre za prihodnost.«
(rek pripisujejo fiziku Nielsu Bohru in drugim)1

1 <https://quoteinvestigator.
com/2013/10/20/nopredict/>.

2 Posnetek predavanja je na voljo 
na naslovu: <http://predavanja.
ustava.si/2020/06/01/predavanje
zaslprofdrpetrafajfarjapotresi
napovedovanjeinzascita/>.

3 Wang, K., Chen, Q. F., Sun, S., 
in Wang, A.: Predicting the 1975 
Haicheng Earthquake. Bulletin of 
the Seismological Society of Ameri
ca, 96(3), 2006, str. 757–795.

4 <https://www.delo.si/novice/svet/
podesetihletihlaquilasevedno
mestobrezduse168729.html>.

5 <https://www.sciencemag.org/
news/2015/11/italyssupremecourt
clearslaquilaearthquakescientists
good>.

6 <https://www.arso.gov.si/potresi/
potresna%20nevarnost/projektni_
pospesek_tal.html>.

7 Ur. l. RS, št. 61/17 in nasl.

8 SIST EN 19981:2005/A101.
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Ko se srečate s pravnim 

problemom, povprašajte 

za odgovor, pojasnilo ali  

nasvet sodelavce  Pravne 

prakse. 

Vprašanje oblikujte 

jedrnato in jasno, morda 

s kratko obrazložitvijo, 

in kmalu boste na teh 

straneh dobili strokovno 

zanesljiv odgovor.
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