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POVZETEK  

 
Že odkar obstaja naš planet se na njem nenehno nekaj dogaja, ta modri planet nikoli ne miruje. 

Potresi so se, se in se bodo vedno pojavljali in naša naloga je, da se nanje ustrezno pripravimo. 

Ker lahko potresi zelo vplivajo na naša življenja, sem se odločila, da raziščem zakaj do potresov 

prihaja, kje so najbolj pogosti, kakšne vse posledice vse prinesejo s seboj in kako smo sami 

pripravljeni na potres, ki je nenaden in nepričakovan.  

 

V nalogi sem ugotovila, da potresi povzročijo posledice na zgradbah, porušijo se razne vodne 

pregrade in poplavijo velika območja, da Slovenija ni enakomerno potresno ogrožena  … Preverila 

sem kako so v Sloveniji grajene stavbe in ali so varne za življenje, kdaj so se v Sloveniji začeli 

zavedati nevarnosti potresov … Izvedla sem tudi anketo na srednjih šolah in ugotovila, kako so 

dijaki pripravljeni in informirani o potresu. Ugotovila sem, da se potresne nevarnosti še vedno 

premalo zavedamo. 

 

Ključne besede: potres, protipotresna gradnja, jez Golica,  potresne vaje 
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1 UVOD 

 

Zadnje čase smo veliko slišali o potresih, ki so prizdeli  osrednjo Italijo. Potresi so prizadeli veliko 

ljudi, marsikdo je v le nekaj sekundah ostal brez doma, nekateri so vstopili v bitko za življenje in 

tretji izgubili svojce, prijatelje in znance. Na potrese ne bi smeli gledati kot na nesrečo, ki se nam 

ne more zgoditi. To niti slučajno ni res. Potres ni eden izmed pojavov, ki bi le za hip obrnil stvari 

na glavo. Je dogodek, ki za sabo pusti tako popravljive kot nepopravljive posledice. Poškodbe na 

objektih oziroma materialnih stvareh so popravljive, občutki, spomini ljudi pa ostanejo za vedno. 

Nekdo, ki je doživel silovit potres, izgubil streho nad glavo, dom, mnogi tudi tisto, kar imamo v 

življenju najraje, svoje domače, družino, prijatelje ali celo življenje.  Potrese ne občutimo samo 

ljudje, občutijo jih tudi živali, te celo prej kot ljudje. Znani so primeri, ko so se živali čudno obnašale 

pred potresom in čez kratek čas so se tla zatresla. Tudi psi čutijo potrese, ti lahko pred potresi 

nenavadno lajajo, saj zaznavajo valovanje, ki potuje iz epicentra. (24)  

 

Tudi Slovenijo so že prizdeli dokaj močni potresi. Res je, da ne s takšno močjo kot sosednjo Italijo, 

a so jo. In tudi ti so povzročili veliko gmotno škodo. Takšni potresi se lahko kadarkoli ponovijo. Ob 

spremljanju dogajanja nekaj kilometrov stran sem si zamislila enako situacijo v Sloveniji. Odločila 

sem se, da bom raziskala kakšne so možnosti za tako močan potres v Sloveniji oz. v mojem 

domačem kraju v Radljah ob Dravi. 

 

 

1.1 NAMEN NALOGE 

 
V nalogi sem si zastavila tri hipoteze in jih raziskala. Ugotoviti sem želela, kakšne bi bile posledice, 

če bi se zgodil tako močan potres, da bi se zrušil jez Golica. Ugotovila sem tudi, kako bi stavbe v 

Radljah prenesle potres magnitude 7  in kakšne so možnosti za takšen potres. Pri zadnji hipotezi 

sem z anketo želela preveriti pripravljenost slovenskih dijakov na potres in seznanjenost o njem.  

Želela se dokazati tudi, da so mladi v ogroženih delih naše države na potres bolj pripravljeni kot 

mi, ki živimo na manj ogroženem območju.  

 

Nalogo sem razdelila na 2 večja dela. V prvem delu sem pisala o splošnih značilnostih potresa in 

o protipotresni gradnji. Drugi, t.i. raziskovalni del je del, kjer sem zastavila hipoteze in jih z 

obiskom terena, pregledom kart, izvedbo ankete in primerjave podatkov poskušala potrditi.  

 

Mislim, da sem z nalogo pri mladih, predvsem na svoji šoli, povzročila večjo zanimanje za potres, 

saj se prej nihče od njih ni posebej obremenjeval z njim, z izvedbo dela evakuacijske vaje pa sem 

jim še fizično pokazala, kako pravilno reagirati.  
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1.2 METODE DELA 

 
Prvi del svoje raziskovalne naloge sem naredila s pomočjo literature iz spletnih in pisnih virov.  

 

Raziskovalni del je nastal s pomočjo izvedbe terena v Bistriškem jarku in intervjujev z domačini, 

poiskala sem karte potresne ogroženosti, za karte poplavnih tabel sem zaprosila Petro Verhnjak 

iz občine Muta, podatke o potresnih in požarnih vajah pa sem pridobila pri Adamu Matijeviču, 

podsekretarju Uprave RS za zaščito in reševanje. 

 

Anketo potrebno  za hipotezo 3 sem izvedla na treh srednjih šolah (Gimnazija Tolmin, Srednja 

šola Ravne na Koroškem, Srednja ekonomska šola Ljubljana), sodelovalo je 147 dijakov prvih, 

drugih, tretjih in četrtih letnikov.  
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2 O POTRESIH 

 

Potres je naravni pojav, ki ga občutimo kot nihanje tal. Poznamo tiste, ki so komaj zaznavni in 

tiste, ki lahko za sabo pustijo veliko materialno škodo in tudi smrtne žrtve. (1) 

 

Potresi nastanejo zaradi premikov litosferskih plošč v notranjosti zemeljske  skorje. Litosfera je 

trdna zgornja plast Zemlje, debela okoli 100 km, ki je razdeljena na več delov ali plošč (osem velikih 

in več manjših). Litosferske plošče prikazuje karta 1 (črne črte prikazujejo območje , kjer se plošče 

odmikajo ena od druge, rumene črte ponazarjajo, da se plošče premikajo ena ob drugi, rdeče črte 

pa predstavljajo spodrivanje oz. narivanje ene plošče na drugo. Zaradi  konvekcijskih tokov 

magme v Zemeljski notranjosti plošče drsijo ena ob drugi. Plošče se spodrivajo in narivajo ena na 

drugo. Vsako leto se plošče premaknejo za nekaj cm. Medtem ko plošče drsijo ena ob drugi ob 

njih nastajajo pritiski, in ko ti dosežejo kritično točko, se pritisk sprosti v obliki potresa.(3) 

Verjetno najbolj znan stik plošč na svetu je prelomnica Sv. Andreja v Kaliforniji, kjer druga ob drugi 

v nasprotni smeri drsita Pacifiška in Severnoameriška plošča.   (2)  

 
Karta 1: Litosferske plošče v Zemeljski skorji (10) 

 

 
Karta 2: Črne pike ponazarjajo potrese (2) 

 

Točka v Zemljini notranjosti, kjer nastane potres, se imenuje žarišče oz. hipocenter. Točka žarišča 

je lahko globoko v Zemljini notranjosti, lahko pa gre za plitva žarišča. Na Slovenskem se večinoma 

pojavljajo potresi s plitvimi žarišči, najglobje do 30  km in najmanj 5 km. Kljub dejstvu, da potresi 

res ne dosežejo visokih magnitud, lahko zaradi razmeroma plitvih žarišč povzročijo veliko škode. 

(7)  
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Epicenter oz. nadžarišče pa je navpično ležeča točka na Zemljinem površju, ki je najbližja točki 

nastanka potresa.(1) 

 

 
Slika 1: Hipocenter in epicenter (2) 

Potres je naravni pojav, ki ga kljub današnji moderni  tehnologiji še ni mogoče napovedati, prav 

tako manjši in šibkejši potresi niso predhodniki večjih in močnejših. Res pa je, da lahko napovemo 

približen čas in kraj potresa ter ga tudi zelo dobro merimo. A potres kljub vsemu vedno spremlja 

velika mera presenečenja, saj udari nenadoma in nepričakovano. Najbolje se pred potresi 

zaščitimo s protipotresno gradnjo. V splošnem velja, da dlje kot se na nekem potresnem območju 

ni zgodil potres, večja je verjetnost, da se bo zgodil v bližnji prihodnosti.(1) 

Potresne valove zaznavajo v potresnih opazovalnicah. Naprava, ki zazna potresna valovanja, se 

imenuje seizmograf oz. potresomer. V njem je zelo občutljiv merilni instrument, ki med svojim 

nihanjem zapisuje intenziteto valovanja na papir. Izris se imenuje seizmogram.(2) 

 

 

Slika 2: Seizmograf  (2) 

 

Energijo oz. moč potresa izražamo z magnitudo. Natančneje z magnitudo navajamo seizmično 

energijo, ki se sprosti v žarišču potresa. Pojem magnituda je prvi vpeljal ameriški seizmolog 

Charles Francis Richter leta 1935, po  katerem se imenuje Richterjeva lestvica. Lestvica je 

logaritemska, kar pomeni, da je vsaka stopnja potresa 32-krat močnejša od prejšnje. (1) 
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Magnituda  

(Richter)  
Opis značilnih opažanj učinkov 

        <3,5 V glavnem se potresa ne čuti, zaznajo pa ga instrumenti. 

     3,5-3,9 Rahlo nihanje, ki ga zaznajo le občutljivi ljudje. 

     4,0-4,4 Tresenje kot ga povzroči tovornjak. 

     4,5-4,9 Tresenje povzroča nihanje visečih predmetov. 

     5,0-5,4  Drevesa šelestijo, zazvonijo cerkveni zvonovi. 

     5,5-5,9 Pokanje sten in odpadanje ometa. 

     6,0-6,4 Promet obstane, podirajo se dimniki. 

     6,5-6,9 Slabo grajene stavbe se podrejo. 

     7,0-7,4 

Zemlja razpoka, podre se večina stavb, plinovodi, električni vodi in vodovodi so 

poškodovani 

     7,5-7,9 Obstane le nekaj zgradb, požari, poplave, plazovi. 

-8 Popolno uničenje tla so vzvalovana in razpokana. 

 

Tabela 1: Rihterjeva lestvica 

 

Doslej najvišjo stopnjo po Richterju je imel potres leta 1960 v Čilu (9,5). Najmočnejši svetovni 

potresi presegajo magnitudo 7,7. Potrese z magnitudo manjšo od 3,5 zaznajo le instrumenti. (3) 

intenziteta 

(EMS) 
Opredelitev Opis značilnih opažanj učinkov 

I Ne občuten Ne občuten, zaznajo ga samo inštrumenti. 

II 
Komaj 

občuten 
Občutijo redki mirujoči posamezniki v hišah, običajno v zgornjih nadstropjih hiš. 

III Šibek Občuti malo ljudi v zgradbah. Mirujoči ljudje čutijo zibanje ali lahno tresenje. 

IV 
Pretežno 

opažen 

Občutijo mnogi ljudje v stavbah, zunaj redki. Nekateri ljudje se zbudijo. Okna, 

vrata, posoda ropotajo. 

V Močan 

V zgradbah občutijo mnogi, zunaj redki. Mnogi se zbudijo. Nekaj se jih prestraši. 

Zgradbe se v celoti stresejo. Viseči predmeti močno nihajo. Majhni predmeti se 

premaknejo. Vrata in okna loputajo. 

VI 
Neznatne 

poškodbe 

Mnogi ljudje se prestrašijo in zbežijo iz zgradb. Nekateri predmeti padejo. 

Mnoge hiše utrpijo neznatne nekonstrukcijske poškodbe, npr. razpoke 

odpadanje kosov ometa. 

VII Poškodbe 

Veliko ljudi se prestraši in zbeži iz zgradb. Pohištvo se premakne in mnogi 

predmeti padejo s polic. Mnoge dobro grajene stavbe utrpijo poškodbe; manjše 

razpoke v stenah, odpadanje ometa; na starejših stavbah se lahko velike 

razpoke v stenah. 

VIII 
Težke 

poškodbe 

Mnogi ljudje se težko obdržijo na nogah. Na stenah mnogih hiš nastanejo 

razpoke. Posamezne dobro grajene stavbe kažejo resne poškodbe sten, šibke 

starejše stavbe pa se lahko zrušijo. 
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Za prebivalstvo je bolj pomembna intenziteta potresa kot magnituda, saj je to mera za učinke 

potresa na ljudi, predmete, zgradbe in naravo. Intenziteta je ponavadi največja v nadžarišču ali 

epicentru potresa in se zmanjšuje z oddaljenostjo. Intenziteto potresa podajamo z 12-stopenjsko 

evropsko makro seizmično lestvico (EMS), ta se uporablja v evropskih državah njena različica z 

imenom Mercallijeva lestvica pa se uporablja drugod po svetu.(2) 

Ena izmed posledic je lahko tudi plaz. Plazovi kot posledice potresov nastanejo, ker tla zanihajo s 

takšno močjo, da to povzroči, da se neka količina prsti "odlepi" od podlage. Največje možnosti za 

takšno verižno nesrečo je na območjih, kjer je prst namočena oziroma prepojena z vodo, ter na 

strmih pobočji.(30) Glede na  karto 3, so območja v bližini občine Radlje oziroma v Dravski dolini 

dokaj varna in niso sporna. Karta namreč prikazuje možnosti za hujše in večje plazove, ki bi 

povzročili materialno škodo in za sabo pustili večje posledice.  

 

 
 

 

IX Rušenje 

Splošen preplah. Mnoge šipke stavbe se zrušijo. Celo dobro grajene navadne 

stavbe kažejo zelo težke poškodbe: večji podori sten in delno uničenje 

konstrukcije. 

X 
Obsežno 

rušenje 
Mnoge dobro grajene stavbe se zrušijo. 

XI Uničenje 
Večina dobro grajenih stavb je porušenih, celo nekatere protipotresno grajene 

stavbe so uničene. 

XII 
Popolno 

uničenje 
Skoraj vse stavbe so porušene. 

Tabela 2: Evropska makro seizmična lestvica (EMS) 

Slika 3: Karta tveganja nastanka plazov (1) 
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2.1 JADRANSKA MIKROTEKTONSKA PLOŠČA 

 

Potresno dogajanje v delu Evrope kjer se nahaja tudi  Slovenija, leži na stiku Afriške in Evrazijske 

plošče, med njima pa je vrinjena še manjša Jadranska plošča.  

Plošča obsega območje celotnega Jadranskega morja, obdajajo pa jo verige gorovij. Jadranska 

plošča se vrti v nasprotni smeri urinega kazalca, posledica tega je gubanje in narivanje na njeni 

vzhodni in severni strani. Premikanje Jadranske plošče povzroča nemirnost tal na slovenskem 

ozemlju. (31) 

 

Jadranska mikrotektonska plošča je manjša plošča, nastala  v mezozoiku, ko se je odtrgala od 

Afriške plošče. V času alpidske orogeneze je trčila v Evrazijsko. Na karti 4 rdeče pike ponazarjajo 

robove Jadranske plošče, na karti 5 pa so s pikami označeni potresi, ki se dogajajo na območju ob 

robu Jadranske plošče. Iz slik je jasno razvidno, da potresi nastanejo kot posledica drsenja, 

spodrivanja, narivanja plošč ene ob drugo. (31)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 3: Jadranska plošča                                                                        Karta 4: Pike ponazarjajo potrese (32) 

2.2 PROTIPOTRESNA GRADNJA 

Slovenija velja za deželo s srednjo stopnjo potresne ogroženosti. Najbolj potresno aktivna 

območja v Sloveniji so Ljubljanska kotlina, kjer je tudi poselitev prebivalstva največja, Krško, 

Brežice, Tolmin, Bovec ... (1) Prav zaradi potresne aktivnosti moramo razmišljati o nevarnosti, ki 

nas lahko prizadene. Slovenija mora biti pripravljena tudi na zelo močne potrese, predvsem ker 

ogromno ljudi živi na potresno dokaj ogroženih območjih, kot so Ljubljanska kotlina itd.  

Tudi zgodovina potrjuje, da ne smemo zanemarjati potresov in da se moramo nanje ustrezno 

pripraviti. Najmočnejši potres, ki je kdajkoli prizadel Slovenijo je bil potresa leta 1511 v  Idriji z 

magnitudo 6.8, drugi največji potres pa je stresel Ljubljano leta 1895 z magnitudo 6. (3)  

Pred potresom se lahko najbolje zaščitimo s protipotresno gradnjo. Prvi normativi o protipotresni 

gradnji izhajajo iz leta 1963. Potresno najbolj ogrožene stavbe pa bi morale  

zdržati potres z magnitudo 9. Verjetno so najslabše grajene stavbe tiste, ki so bile zgrajene v 
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povojnem času, saj so takrat obnavljali hiše in so bile te zgrajene površno. Prvi projekt zgrajen po 

predpisih za protipotresni gradnji je bil Koroški most čez reko Dravo v Mariboru leta 1996. (9) 

Kljub pravilniku o protipotresni gradnji je v Sloveniji najverjetneje še veliko objektov, ki niso 

grajeni protipotresno varno. Ko sem na upravni enoti občine Radlje ob Dravi pozanima , kako je v 

naši občini s protipotresno gradnjo, sem dobila odgovor, da nimajo podatkov, koliko stanovanj je 

zgrajenih po predpisih, ampak da projektanti po izgradnji hiše potrdijo, da je hiša zgrajena 

protipotresno varno. Rezultati po občinah pa so razkrili presenetljivo veliko potresno 

problematičnih objektov v severovzhodnem delu države, v pasu, ki se začne na Koroškem in se 

nadaljuje na obeh straneh Drave (Dravska dolina). To je tudi na območju Radelj, kjer pa naj bi bile 

hiše zgrajene po predpisih, kot sem navedla zgoraj. Več kot polovica stavb ne ustreza  zahtevam 

za protipotresne gradnje. A na srečo Dravska dolina sodi med potresno manj ogrožene dele 

države. (21) 

Danes obstajajo številni predpisi o zaščiti zgradb pred potresi oz. pravilniki o protipotresni gradnji. 

Zelo pomembno je, da se zavedamo, da namen protipotresne gradnje ni, da se prepreči 

kakršnakoli škoda na objektu oz. zgradbi, ampak gre za omejitev le-te. Povsem nesmiselno je 

graditi stavbe, ki bodo odporne na točno določen potres (točno določena moč potresa in 

posledice le-tega), saj so možnosti za potres, na katerega so odporne te zgradbe, zelo majhne. 

Torej predpisi o protipotresni gradnji niso namenjeni preprečevanju škode, ampak gre za 

zavarovanje človeških življenj in čim boljšo zaščito njihovih domov. (6)  

Pri potresu je pomembno, da se zavedamo, da lahko ta poleg škode na objektih terja tudi številne 

smrtne žrtve in posledične  verižne nesreče (plazovi, požari ... ) 

Prvi predpis o protipotresni gradnji je iz leta 1948 in je potresno nevarnost precej podcenjeval. 

Prvi resni predpisi so se pojavili v šestdesetih letih, ti pomenijo premik v pravo smer na področju 

potresne varnosti v Sloveniji. Kmalu so se začeli sprejemati novi standardi in tako se je do leta 

1981 na področju protipotresne gradnje veliko naredilo. Vse skupaj v praksi večinoma pomeni, da 

so stavbe, grajene v času po uveljavitvi prvih standardov (1948 in 1963), potresno nekoliko bolj 

odporne kot starejše, obenem pa razmeroma manj kot stavbe, grajene v osemdesetih letih in 

kasneje. Pri gradnji objektov je predvsem pomembno, da se zgradbe gradijo z armiranim 

betonom(mešanica betona in železa, vsebovati mora ravno pravšno količino jeklene armature  (6) 

Znani so tudi primeri, ko je neko območje prizadel potres in poškodoval predvsem objekte grajene 

iz opeke. Manj so bile prizadete hiše zgrajene iz lesa in to je tudi dovolj zgovoren dokaz, da so 

lesene hiše potresno varnejše kot opečnate. (23)  
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Slika 4: Armiran beton z jekleno armaturo (23) 
 

Kot sem že omenila, je v Sloveniji in tudi po koroški regiji še veliko stavb, ki niso grajene ustrezno. 

(Na karti 6 je prikazano št. zgradb, ki so zgrajene po predpisih o protipotresni gradnji. A oranžna 

in rumena barva kažeta, da na Koroškem skoraj 50 % stavb ni grajenih po predpisih.) Poleg tega 

pa je potrebno upoštevati, kakšni tipi naselij se na določenem območju nahajajo. Predvsem je 

dobro vedeti, ali gre na potresno ogroženem območju predvsem za invidualne hiše ali 

večstanovanjske hiše, kjer torej živi dosti več ljudi kot v individualnih (ena družina). Če je na nekem 

območju veliko večstanovanjskih hiš, to pomeni, da tam posledično živi več ljudi in bo ob porušitvi 

te vrste zgradbe tudi več smrtnih žrtev.  

Potresno odporno gradnjo je potrebno tudi ustrezno pregledovati. Pri novih stavbah se lahko 

zagotavlja, da bodo te zgrajene po predpisih in bodo odporne na potres, težje pa je to pri stavbah, 

ki so bile zgrajene pred tovrstnimi predpisi.  Te so po večini zgrajene le iz navadne opeke in pri 

njih ni sledi o  močni konstrukciji. (7) 

Prednost pri tem preverjanju odpornosti bi morale imeti naslednje zgradbe: 

 objekti, katerih rušenje bi povzročilo nadaljnje katastrofalne posledice;  

 stavbe, katerih uporaba je nujna za takojšnjo odpravo posledic potresa;  

 stavbe, v katerih se zbira večje število ljudi;  

 izjemno velike stavbe z velikimi razponi in  

 pomembnejše upravne stavbe, stavbe z zelo drago opremo in kulturnimi dobrinami.  

Objekte, za katere vemo, da niso odporni na potrese, je mogoče obnoviti tako, da bodo ti bolj 

odporni. Obnavljanje starejših hiš pa je dosti dražje kot pa upoštevanje predpisov med samo 

gradnjo. Če nekdo želi obnoviti svoj dom, da bo varnejši za bivanje, je najbolje, da to stori ob 

obnavljanju fasade neke hiše. Znana je metoda, ko se k hiši doda t.i. železni objem (obroč 

armiranega železa okoli stavbe, ki poveže posamezne zidove v celoto). (6)  

Za obnovo svojega stanovanja se lahko odloči vsak posameznik, a težje je to izvesti v več 

stanovanjskih objektih torej stolpnicah, blokih, saj se morejo v takšnem primeru z obnovo strinjati 

vsi stanovalci, to pa je dokaj težko izpeljati. (6)  
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Glede na razvoj potresno odporne gradnje je smiselno stavbe in objekte deliti v 5 skupin:  

 stavbe, zgrajene pred letom 1948; 

 stavbe, zgrajene med letoma 1948 in 1963; 

 stavbe, zgrajene med letoma 1964 in 1981; 

 stavbe, zgrajene med letoma 1982 in 2007 ter 

 stavbe, zgrajene po letu 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 6: Delež potresno nevarnih stavb (21) 

 

 

 

 

 

 

  Delež nevarnih hiš 

  80 % in več 

  70 % do 79 % 

  60 % do 69 % 

  50 % do 59 % 

  40 % do 49 % 

  30 % do 39 % 

  20 % do 29 % 

  19 % in manj 

  Statična zaupnost 

Občina Radlje ob 

Dravi 
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3 POTRESNA OGOROŽENOST OBČINE RADLJE OB DRAVI Z OKOLICO 

   

Slovenija leži na potresno aktivnem delu Evrope, potresi pa na tem delu celine nastajajo zaradi 

spodrivanja Afriške plošče pod Evrazijsko. Potresno najbolj ogrožena dela Slovenije sta Ljubljanska 

kotlina in zgornje Posočje. Najmanj potresno ogrožen je SV Slovenije torej tudi Dravska dolina. 

Potresi pri nas sicer ne dosegajo visokih magnitud, a lahko povzročijo škodo zaradi razmeroma 

plitvih žarišč . (1) 

 

 
  Karta 7: Potresno nevarna območja Slovenije (1) 

 

 
Karta 8: Karta potresne ogroženosti (1) 

      

Na karti 7 in 8 rdeče obarvana območja prestavljajo najbolj potresno ogrožene kraje, temno zelena 

pa najmanj potresno ogrožene kraje. 

Radlje ob Dravi z 

okolico 
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Torej Dravska dolina je ena izmed manj potresno ogroženih delov Slovenije, a vseeno  tudi tukaj ne 

smemo izključiti možnosti močnejšega potresa. Največ možnosti za potres v Dravski dolini je na 

območjih Mute, Vuzenice, Brezna, Podvelke in Ruš.  

 

3.1 JEZ GOLICA 

 

Jez se nahaja na severni strani meje med Avstrijo in Slovenijo in je od slovenske meje oddaljen 

okoli 7  km. Zgrajen je bil leta 1990, leto za tem pa je pričel poskusno obratovati. Zgradili so ga z 

namenom pridobivanja električne energije, zato ga radi imenujemo HE Golica. Jez je pregrada na 

reki Bistrici, ki se na koncu izliva v reko Dravo pri Mitnici na Spodnji Muti. Za jezom je nastalo okoli 

80 ha veliko akumulacijsko jezero, v dolžino meri 3 km v globino pa 80 m. (26) 

Gradnjo jezu sta financirali tako Avstrija kot Slovenija, Avstrija je plačala 80 % Slovenija pa 20 %. 

Naša država sicer dobi določen delež proizvedene električne energije a to je najverjetneje tudi 

edina pozitivna posledica jezu. Tisti, ki so se odločili zgraditi mogočno pregrado, se ne ozirajo na 

strah prebivalcev, ampak jim je pomemben samo dobiček oz. vse delajo v svojo korist. (29)  

Osem let po tem, ko je bil jez dokončan, je bila speljana enodnevna vaja civilne zaščite. Glavni  

namen je bil preveriti pripravljenost ljudi, ki živijo na ogroženem območju ter delovanje siren. (29) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Slika 5: Jez Golica (29)                                      Slika 6: Kapelica sv. Frančiška Asiškega (33) 

 

Jez bi se lahko podrl zaradi več razlogov, jaz pa se bom osredotočila le na enega. Poleg velike 

količine vode za jezom, erozije itd. so za takšne vodne pregrade zelo nevarni tudi potresi. 

Odgovorni sicer zagotavljajo, da se pregrada ne more zrušiti a se na to vseeno pripravljajo.  (29) 

Vode, ki bi pritekle po dolini Bistrice, bi poplavile vse hiše, ki od reke niso oddaljene več kot 30  m 

relativne višine. Če k hišam v Bistriškem jarku prištejemo še hiše na Spodnji Muti, številka postane 

ogromna in ugotovimo, da je polovica hiš pod vodo. Po vsej dolini so nameščene poplavne table, 

ki označujejo nivo vode, ko bi ta poplavljala.      

Dolina reke Bistrice ni zastonj imenovana »dolina strahu«, tukajšnji prebivalci se vsak dan znova 

zbujajo v strahu. Strinjamo se, da tukaj res ni prijetno živeti, a so se vseeno sprijaznili s položajem, 

saj je tukaj njihov dom. Na poplavno ogroženost opomni tudi kapelica svetega Frančiška Asiškega, 

ki ljudi opozarja na pretečo nevarnost. 
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4 RAZISKOVALNI DEL 
Ker so me potresi v Italiji v preteklem letu vznemirili in tudi nekoliko prestrašili, sem se odločila, 

da preverim varnost našega kraja pred potresi. Ko sem zbirala podatke, so bili ljudje, na katere 

sem se obrnila, pripravljeni sodelovati.  

 

4.1 HIPOTEZA 1: ČE BI SE PODRL JEZ GOLICA, BI REKA BISITRICA POPLAVILA TUDI 
HIŠE, KI LEŽIJO 20 m NAD STRUGO REKE 

 
Doline reke Bistrice velja za »dolino strahu«. Ljudje vsak dan živijo v strahu, da bo voda prihrumela 

po dolini, sami pa bodo lahko le nemočno gledali, kako jim ta uničuje vse, kar so ustvarili.  

Med raziskovanjem sem se odpravila v Bistriški jarek. Ko sem se vozila po dolini navzgor in 

opazovala poplavne table, sem si zamišljala položaj, ko je tukaj polno vode. Gledala sem to pusto 

dolino in sem se zavedala, da se z razlogom imenuje »dolina strahu«. 

 

Za mnenje sem povprašala tudi domačine, ki tukaj živijo in znajo najbolje opisati  svoj položaj.  

 

Gospa Anica živi v Bistriškem jarku 17 let. Ko se je prvič pojavil jez, je bila hiša, v kateri danes živi, 

zgrajene do prvega nadstropja. Takrat je nadaljevala z gradnjo, saj je posestvo podedovala. Sama 

pravi, da se ne boji preveč. Zaveda pa se, da se to lahko zgodi, ampak se s tem ne obremenjuje. 

Pravi, da na to nima vpliva. Ko se je preselila z Gortine v Bistriški jarek, je ni nihče opozoril, naj 

tam raje ne gradi in tudi s samimi dovoljenji za gradnjo ni imela težav. V teh letih, ko živi v svoji 

hiši, so se menda že večkrat zgodile poplave. Takrat naj bi voda povzročila tudi veliko razdejanje. 

Pred nekaj leti so bile vode tako visoke, da se je neki mladenič celo utopil.  

Če se gospa Anica ne boji preveč, pa se Majda, ki živi malo nižje ob strugi Bistrice vsak dan zaveda, 

da ji lahko divje vode v vsakem trenutku odnesejo dom. Ker je bila njena hiša zgrajena še pred 

jezom, se ni odselila zaradi nevarnosti. Pravi, da če hiša ne bi bila njena, bi se že odselila. Njen 

strah je popolnoma upravičen. Z možem hišo že nekaj let prodajata, a ne najdeta kupca, ki bi bil 

pripravljen kupiti njuno hišo. Tukaj živita že 30 let,  a njuna hiša še danes ni dokončana.  Dejala je, 

da sploh nima volje, saj ne ve, kdaj jo bo presenetil val. 

Ko so domačini zaprosili za odškodnino oz. izselitev, jim je občina obljubila, da jim bo dala 

odškodnino, a še do danes te niso dobili. Dobili so 4 kvadratne metre asfaltirane ceste, to pa je 

tudi vse. Nad odgovornimi je razočara, saj se ne potrudijo, da bi jih zavarovali.  

Gospa Majda pravi, da čeprav so po dolini nameščene sirene, jih domačini slišijo samo na prostem, 

ko so v hiši, se sirene ne sliši. Sirene naj bi se sprožile dvajset minut, preden bi voda prišla do hiše, 

a v šali pove, da tudi če bi jih sirena obvestila na nevarnost, bi jih verjetno že zdavnaj odneslo. 
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Ko so nekoč vode prestopile bregove, do njene hiše niso prišle, a ji je škodo povzročila voda, ki je 

pridrla iz podtalnice, ter ji uničila notranje prostore hiše.  

Število na novo priseljenih ljudi se vsako leto niža. Največ hiš je bilo zgrajenih okoli leta 1950, 

kakšno od teh so do danes že porušili. Tak primer je tudi domačija Verdinek, tam danes stoji nova 

hiša, v njen pa stanuje mlada družina. A delež mladega prebivalstva se je že zelo znižal, to lahko 

sklepam tudi iz dejstva, da je tukaj bila nekoč Podružnična šola Branik, a je sedaj že 17 let več ni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kot sem že omenila v poglavju o jezu, so po vsej dolini nameščene table, ki prikazujejo nivo vode. 

V dokumentu, v katerem je zapisan potek vaje civilne zaščite leta 1998, je izračunan evakuacijski 

čas v minutah. Ker je teorija nekaj drugega kot praksa, sem se odločila, da bom preverila, če se je 

res mogoče evakuirati na prosto v času, ki je za evakuacijo določen.  

 

 Glede na karte poplavnih tabel, ki sem jih dobila iz Občine Muta, sem karte nadgradila ter s 

povezavo poplavnih tabel dobila prikaz domnevno poplavljenega območja (modra lisa predstavlja 

Slika 7: Sirene v Bistriškem jarku (33) 

Slika 8: Nekdanja Podružnična šola Branik (33) Slika 9: Domačija Verdinek (33) 
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območje poplavne vode, rumeni kvadrati pa poplavne table). S pomočjo kart, ki sem jih izdelala , 

sem lahko svojo hipotezo, da bi voda segala do 30 m višinske razlike tudi potrdila. Na kartah 8 in 

9 sta zgornji in srednji del Bistriškega jarka, ki je tudi najbolj raznolik, kar se tiče reliefa, saj voda 

na različnih območjih dosega različno višino (razširjeni in zoženi tereni). 

Na kartah 10 in 11 je vidimo, da se dolina razširi, zato se voda zato razlije doseže manjšo višino.  

 

 
Karta 9: Karta zgornjega dela Bistriškega jarka (33) 

 

 
Karta 10: Karta poplavnega območja srednjega dela Bistriškega jarka (33) 

 

Preizkus pri domačiji 

Verdinek 

Preizkus pri šoli 
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Karta 51: Karta poplavnega območja kjer se relief uravna (33) 

 

 
Karta 12: Karta poplavnega območja v naselju Spodnja Muta (33) 

 

 

Preskusila sem se na treh mestih, in sicer pri domačiji Verdinek, pri nekdanji Podružnični šoli 

Branik in pri izlivu Bistrice v reko Dravo na Spodnji Muti. Upoštevala sem postavitev tabel in 

oddaljenost teh od reke. 

 

Pri domačiji Verdinek je zastavljen evakuacijski čas 5 min (če gre za trenutno porušitev jezu in ne 

postopno). Tabla je na nadmorski višini 460 m struga reke pa na nadmorski višini 445 m, relativna 

višina je 15 m. Pri poizkusu sem upoštevala dejstvo, da sem sama na opozorilo o nevarnosti 

pripravljena. K času sem prištela še reakcijski čas, ki vključuje čas, v katerem se zavem nevarnosti, 

Preizkus pri izlivu 

reke Bistrice v 

Dravo 
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nanjo reagiram in opravim pot iz hiše na dvorišče. Predpostavila sem, da je reakcijski čas 1,5  

minute. Da sem prišla do table, ki označuje nivo vode, kjer sem že varna, sem potrebovala slabi 2 

minuti. Če k času, v katerem sem prišla do table, prištejem še 1,5 minute dobim celotni 

evakuacijski čas, ki znaša slabe 3 minute in pol. Torej: uspelo se mi je rešiti, preden je voda pridrla 

do domačije (voda se po izračunih premika s hitrostjo 10 m/s, to je 45 km/h). (29) Slika 10 

prikazuje poplavno tablo, kjer sem tudi sama preizkusila evakuacijski čas ter oddaljenost te od 

struge Bistrice.  

 

 
 

 

 

Sledil je preizkus pri šoli. Bistrica pri šoli teče na nadmorski višini 420 m, poplavna tabla pa je na 

nadmorski višini 445 m, relativna višina 25 metrov. Zastavljen čas je bil 6 minut  in pol. Evakuirala 

sem se v 2 minutah in 10 sekundah (skupen čas z reakcijskih torej znaša 3 minute in 40 sekund.) 

Tudi na tej točko sem se uspešno umaknila pred valom. 

 

 

Prav tako je bil pozitiven rezultat tudi pri vtoku Bistrice v Dravo, kjer je za evakuacijo na voljo 14,5 

minut. Na točki, kjer je izliv Bistrice v Dravo, je nadmorska višina 323 m, tabla pa je na nadmorski 

višini 336 m, razlika med njima je 13m. 

 

Rezultate moje evakuacije sem predstavila v tabeli 3, upoštevan je reakcijski čas in čas, ki ga 

porabim, da pridem od reke do table. 

 

 

 

 

Slika 8: Poplavna tabla pri domačiji Verdinek 
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Mesto poskus 
Določen evakuacijski čas 

( v minutah) 

Čas moje evakuacije 

( v minutah) 
Uspešno/Neuspešno 

Domačija Verdinek 5 min 3,5 min Uspešno 

Nekdanja šola Branik 6,5 min 3,4 min Uspešno 

Vtok Bistrice v Dravo 14,5 min 3,6 min Uspešno 

 

 

Po treh poskusih sem ugotovila, da se je na vseh točkah mogoče evakuirati pravočasno. (Poskusila 

sem na različnih predelih doline). Prebivalci v Bistriškem jarku bi rešili svoja življenja , a pod vodo 

bi ostali njihovi domovi in vse, kar so v življenju ustvarili. 

 

Presenetilo me je, koliko hiš bi poplavila reka Bistrica, tako v Bistriškem jarku samem, kot tudi na 

Spodnji Muti, kjer bi val praktično zajel vsa stanovanja poslopja pa tudi tovarne. Na sliki 11 je 

tovarna oz. Kovačija Štruc. Obkrožena je prikazana poplavna tabla, torej bi voda segala krepko čez 

gospodarsko poslopje in bi ga celotnega zalila. Ker je naselje Spodnja Muta na podobni višini kot 

proizvodnja, bi bil poplavljeno tudi omenjeno naselje, prikazano na sliki 12. 

 

 

 

 

Slika 9: Kovačija Štruc na Spodnji Muti (33)                                         Slika 10: Spodnja Muta (33) 
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Voda ne bi povzročila samo posledic na hišah. V Bistriškem jarku je tudi ribogojnica. Ta se nahaja 

na ravnini ob strugi reke. Voda bi celotno ribogojnico poplavila ter povzročila škodo, saj bi se ribe 

skupaj z vodo dvignile iz bazenov, in ko bi voda odtekla, bi ribe poginile.  

 
 

Bistriški jarek ima zanimivo oblikovan relief. 

Struga reke je dolino neenakomerno 

oblikovala, tako da so nekateri deli zelo ozki, 

drugi pa široki. Prav zato so table, ki označujejo 

poplavni nivo vode, po različnih delih doline 

postavljene na različnih višinah. Tam, kjer je 

dolina zelo ozka, so table zelo visoko in večina 

teh je neopaznih, saj so skrite v gozdu, ki 

porašča strme dele. Na območjih, kjer je dolina 

razširjena, je zgrajenih tudi več hiš kot v ožjih 

predelih. Posledično so tam table nameščene 

tudi na nižji višini, saj bi se voda razlila po površju.  

Zelo ozki deli doline so lahko problematični tudi zaradi materiala, katerega bi močna voda prinesla 

s seboj (avtomobili, drevesa, opeka ...). Odpadni material bi se lahko zagozdil v ozkih delih in bi 

povzročil, da bi se voda začela nabirati za nastalo pregrado.  

 

 

 

 
 

Slika 11: Ribogojnica 

Graf 1: Število zgradb glede na leto izgradnje v Bistriškem jarku 
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Pri tej hipotezi sem ugotovila, da bi bile pod vodo res hiše, ki od struge niso oddaljene več kot 20  

m višinske razlike. Čeprav bi se ljudje rešili, v svojih hišah ne bi mogli več bivati, saj bi bile vse pod 

vodo. Svojo hipotezo sem potrdila. 

 

4.2 HIPOTEZA 2: MLADI, KI ŽIVIJO NA MANJ OGROŽENIH OBMOČJIH SO NA POTRES 
SLABŠE PRIPRAVLJENI KOT TISTI, KI ŽIVIJO NA POTRESNO OGROŽENIH 
OBMOČJIH 

 
V hipotezi sem sklepala, da se potresno evakuacijske vaje izvajajo v manjšem obsegu na manj 

ogroženih območjih in smo mladi na območju, ki ne velja za potresno ogroženega o potresu manj 

seznanjeni in slabše pripravljeni kot mladi s potresno ogroženih delov Slovenije. To je delno tudi 

res, kajti na Koroškem koncu oziroma v Dravski dolini se potresne vaje ne izvajajo.  

 

O izvajanju  tovrstnih vaj sem se pozanima pri gospodu Alanu Matijeviču iz uprave RS za zaščito in 

reševanje. Izvedela sem, da se v Sloveniji izvajajo tako požarne kot potresne vaje. Požarno 

evakuacijske vaje so v pristojnosti gasilcev oz.  gasilskih društev in se izvajajo v okviru njihovih vaj, 

večinoma v mesecu požarne varnosti – oktobru. 

 

Za potresne vaje pa velja naslednje. Te se izvajajo glede na ocenitev potresne ogroženosti 

določenega območja in glede na načrte se kasneje izvajajo tudi tovrstne vaje. 

 

Izvedla sem anketo na 3 srednjih šolah (Gimnazija Tolmin, Srednja Ekonomska šola Ljubljana in 

Šolski center Ravne na Koroškem). Šole sem izbrala glede na območje, kjer se nahajajo oz. glede 

na potresno ogroženost tega območja. Sodelovalo je 147 dijakov od tega 92 fantov in 55 deklet. 

Odgovori se glede na spol anketiranca niso razlikovali, opazila sem le, da so nekateri fantje 

anketnega vprašalnika niso vzeli resno, saj so bili njihovi odgovorili nesmiselni in neprimerni. 

 

Gimnazija Tolmin in Srednja ekonomska šola v Ljubljani se nahaja na območjih kjer je velja najvišja 

stopnja ogroženosti. Zato sem sklepala, da so dijaki na teh šolah o potresu in o pravilnem ravnanju 

ob tem bolje informirani kot dijaki na Ravnah, ki ne spadajo v enak razred potresne ogroženosti.  

 

Dijakom vseh srednjih šol sem zastavila enaka vprašanja. Anketa je bila sestavljena iz dveh delov. 

V prvem delu sem želela preveriti, koliko so dijaki seznanjeni s pravilno evakuacijo, v drugem pa 

koliko dijaki vedo o potresih. Pri prvem vprašanju me je zanimalo kakšno mnenje imajo dijaki o 

svoji pripravljenosti. Predvidevala sem, da bo večina dijakov na Ravnah mnenja, da na potres niso 

pripravljeni, v Tolminu in Ljubljani pa, da so pripravljeni. Odgovori dijakov iz Raven so me 

presenetili, saj je 69 % mnenja, da so na potres dobro pripravljeni. Večinoma so navedli, da vedo 

kako, morajo ravnati, da so to večkrat videli na televiziji itd. 31 % pa je odgovorilo, da na potres 

niso pripravljeni, saj ne vedo, kako morajo reagirati, postali bi panični, potresov se niso doživeli … 

Rezultati v Tolminu in Ljubljani so bili zelo podobni. Prav tako kot na Ravnah so dijaki na Gimnaziji 
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Tolmin bili v večini mnenja in to kar 70 %, da so pripravljeni na potres. Ostalih 30 % pa kljub temu, 

da so že morali sodelovali v potresnih vajah, menijo, da na potres niso popravljeni. Rezultati iz 

Ljubljane pa kažejo, da je 63 % dijakov po njihovem mnenju na potres pripravljenih, 37 % pa ne. 

 

 
Graf 2: Mnenje dijakov o lastni pripravljenosti na potres 

 

Če so anketiranci pri prvem vprašanju odločno odgovori, da bi ob potresu točno vedeli kako 

ravnati. Marsikdo tega ni dokazal, pri drugem vprašanju. Zanimalo me je, kako bi ravnali, če bi jih 

nekega dne, ko bi bili sami doma, presenetil potres. Ob potresu moramo reagirati tako, da se ob 

sunku skrijemo pod stabilno mizo. Če te možnosti ni na voljo, lahko tudi pod obok vrat  ali ob 

stabilno steno, nato pa si s rokami pokrijemo glavo in tilnik. Ko potresni sunek mine, previdno 

zapustimo stavbo, priporočljivo pa je tudi, da ne uporabljamo dvigala in po možnosti ne stopnic. 

Predvidevala sem, da bo pri tem vprašanju najslabše odgovarjala Srednja šola Ravne , a se je 

izkazala, za najboljšo. Kar 65 % je dijakov odgovorilo pravilno, 23 % bi ob potresu takoj zbežalo iz 

hiše, 2 % pa bi se zatekla v kot sobe.  

 

Sledila je Ljubljana, kjer je 59 % vprašanih odgovorilo, da bi se zatekli pod stabilno mizo in se je 

močno oprijelo. 18 % najmanj izmed vseh šol, je mnenja, da je najbolje, da takoj zbežiš iz zgradbe, 

2 % pa bi se prav tako kot na Ravnah zatekla v kot sobe. Najslabše je tukaj odgovarjala Gimnazija 

Tolmin, kar 37 % teh dijakov bi v trenutku potresa takoj zbežalo iz hiše, 57 % pa bi se zateklo pod 

stabilno mizo. Sem pa bila pozitivno presenečena, da je na vseh šolah več kot polovica dijakov 

odgovorilo, da bi se zatekli pod stabilno mizo. 
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Graf 3: Reakcije dijakov ob potresu 

 

 

Tretje vprašanje je bilo prav tako povezano s postopkom evakuacije. Želela sem ugotoviti, kaj bi 

dijaki storili, če bi bili ujeti med ruševinami. Pravilno je, da če seveda lahko, s trdim predmetom 

enakomerno udarjaš ob kovinsko napeljavo ali steno. Slovenski dijaki so v največjem številu, 

odgovorili, da bi s kovinskim predmetom udarjali ob steno ali kovinsko napeljavo. Ta odgovor je 

obkrožilo največ dijakov Srednje ekonomske šole v Ljubljani in to kar 65  %. 27 % bi jih na glas 

kričalo in čakalo, da jih slišijo reševalci, nihče izmed njih se ne  bi poskušal izkopati sam, 6 % pa bi 

ležalo v tišini in čakalo na pomoč. 35 % dijakov iz Srednje šole Ravne bi s kričanjem poskušalo 

priklicati reševalce, 2 % bi se sama izkopala ne glede na posledice, 4 % bi v tišini čakali na pomoč, 

54 % pa bi reševalce nase opozorilo s enakomernim udarjanjem s trdim predmetom. Manj kot 

polovica dijakov iz Tolmina je odgovorila s tretjim možnim odgovorom.  
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Graf 4: Reševanje iz ruševin 

 

 

Kot sem omenila že na začetku, se potresne vaje izvajajo samo v predelih Slovenije, ki so potresno 

ogroženi. Izvajajo se torej tudi v Ljubljani in Tolminu, na Ravnah pa se ne. Odgovori na četrto 

vprašanje so se z mojimi podatki tudi ujemali. Dijakom sem zastavila vprašanje, kolikokrat so se 

že udeležili potresnih vaj. Največ dijakov, ki se potresnih vaj še niso  udeležili, prihaja z Raven, tam 

jih je 73% odgovorilo z nikoli. Bila sem presenečena, da jih je še vseeno dobrih 20 % napisalo, da 

so se potresnih vaj že udeležili. V Tolminu in Ljubljani so se rezultati razlikovali od tistih na Ravnah. 

V Ljubljani je polovica takšnih, ki se vaj še ni udeležila, ostali pa so se jih in večina je bila izpeljanih 

v osnovnih in srednjih šolah. Dijaki ljubljanske srednje šole so tudi v največjem številu odgovorili, 

da so se vaj udeležili, že trikrat ali večkrat. 20 % se je vaj udeležilo enkrat, 6 % dvakrat, 22 % pa 

trikrat. Tolmin ima malo manj dijakov, ki so s potresnimi vajami že seznanjeni in so v njih tudi 

sodelovali. 57 % še ni sodelovalo, 17 % je to storilo enkrat, 11 % dvakrat, 15 % pa trikrat ali večkrat. 

Tako kot v Ljubljani, se je večina srednješolcev iz Tolmina vaj udeležilo v šoli, nekateri tudi pri 

gasilcih eden izmed njih pa celo pri tabornikih. Čeprav so se dijaki Ekonomske šole LJ in Gimnazije 

Tolmin vaj po večini že udeležili, pa v vprašanjih o pravilni evakuaciji niso dokazali, da so od vaj 

kaj dosti odnesli. 
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Graf 5: Udeležba dijakov na potresnih vajah 

 

 

Sledil je drugi del ankete, kjer sem zastavila vprašanja, s katerimi sem preverila znanje 

srednješolcev o potresih. Prvo vprašanje iz drugega dela je bilo, če je potrese možno 

napovedovati. Na vseh šolah je več kot 50 % vprašanih odgovorilo, da je potrese možno 

napovedovati. Pravilen odgovor je, da to povsem natančno ni mogoče. 

 

Pri drugem vprašanju sem k anketi priložila zemljevid potresne nevarnosti Slovenije. Njihova 

naloga je bila, da v štiri prazne okvirčke zapišejo, ali je območje bolj/manj potresno ogroženo.  

Zemljevid, ki sem ga priložili dijakom, sem dodala v črno-beli obliki. Želela sem, da zapišejo 

odgovore glede na to, katero območje se jim zdi bolj in katero manj ogroženo. Ne bi pa se 

osredotočili na barvo lise, ki označuje določeno območje. (Anketni vprašalnik je v prilogi.) Tri 

četrtine dijakov je vse okvirčke izpolnilo pravilno, a okoli 20 % je bilo takšnih, da celo za območje, 

na katerem živijo sami, ni vedelo, da je ogroženo.  

 

Eno izmed vprašanj je bilo, kaj je hipocenter. Da je to točka v Zemljini notranjosti, kjer nastane 

potres so bile vse šole zelo uspešne. Nisem pa pričakovala, da bo tolikšno število dijakov na 

vprašanje odgovorilo pravilno. Dijaki z Raven so zopet odgovorili pravilno v največjem številu, to 

je 75 %, sledila je gimnazija v Tolminu, najslabše je odgovarjala ljubljanska srednja šola. 49 % je 

odgovorilo, da je to točka na Zemljinem površju, 45 % točka v zemljini notranjosti in 6  % točka, 

kjer potres povzroči največ škode. 
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Graf 6: Kaj je hipocenter 

 

Zadnje vprašanje na anketi se je glasilo: "Kje in kdaj se je zgodil najmočnejši potres na 

Slovenskem?" To vprašanje pa je najbolje rešila Gimnazija Tolmin, 37 dijakov je odgovorilo, da se 

je najmočnejši potres zgodil v Posočju leta 2004, 28  % da se je zgodil v Ljubljani leta 1898 in 35 % 

v Idriji leta 1511. Najslabše so na to vprašanje odgovorili dijaki iz Ljubljane, saj nihče izmed njih ni 

odgovoril pravilno. Skoraj 90 % jih je bilo mnenja, da se je najmočnejši potres zgodil v Ljubljani 

leta 1895. Sklepam, da so bili takšnega mnenja zato, ker sami živijo v Ljubljani. Zanimivo je, da je 

marsikdo pri tem vprašanju odgovoril, da je se je najmočnejši potres zgodil v Ljubljani. A so pri 

karti, kjer so morali označiti, katero območje je bolj in katero manj ogroženo, odgovorili, da 

Ljubljana potresno ni ogrožena. Pri vseh treh šolah ni več kot 50 % dijakov odgovorilo, da se je 

najmočnejši potres zgodil v Idriji. 
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Graf 7: Najmočnejši slovenski potres po mnenju dijakov 

 

 

Glede na rezultate po vseh srednjih šolah, sem mnenja, da so dijaki po vseh šolah, ne glede na 

območje, kjer se nahajajo, približno enako informirani o potresih. Pričakovala sem, da se bosta 

šoli iz Ljubljane in Tolmina pri delu o pravilni evakuaciji bolje odrezali od dijakov z Raven, pa mojih 

pričakovanj nista izpolnili. Čeprav so dijaki teh dveh šol že večkrat sodelovali na potresnih vajah 

,niso nič bolje pripravljeni na potres. Če je več kot polovica  od 147 dijakov pri prvem vprašanju 

odgovorila, da so pripravljeni na potres, pa še vedno ni dovolj anketiranih dokazalo, da bi ob 

potresu res znani pravilno ravnati.  

 

Ko sem pregledovala odgovore anketirancev, sem zasledila tudi, da so nekateri dijaki vprašalnik 

rešili zelo površni in neresno. Nekateri so mi s tem dokazali, da se ne zavedajo, da lahko en sam 

potres v nekaj sekundah spremeni njihova življenja.  

 

Ker sem skozi anketo ugotovila, da mladi niso dovolj pripravljeni na potres, sem se odločila, da 

bom del potresne vaje izpeljala v treh razredih (9. a, 9. b in 8. a) na svoji šoli. Vsem učencem sem 

razložila, da bomo izvedli eksperiment ter ga posneli. Ob prvem poskusu učenci niso vedeli kako 

ravnati, nekateri so stekli iz učilnice, drugi so se skrili pod mize, spet tretji pa so ostali v prvotnem 

položaju in se niso premaknili s svojega mesta. Po končanem poskusu (konec potresa) sem 

učencem povedala, ali so ravnali prav ali narobe. Prav tako sem jim razložila, zakaj je najbolje, da 

se skrijemo pod mizo in ne bežimo iz stavbe, med tem ko potres traja. Pokazala sem tudi posnetka 

iz dveh japonskih šol, eden je bil posnetek vaje, drugi pa posnetek pravega potresa. Po ogledu 

posnetkov smo vajo še enkrat ponovili in ob drugem poskusu so vsi učenci pravilno reagirali ter 

se skrili pod mizo.  

 

Med učenci devetih razredov sem izvedla tudi enako anketo kot na srednjih šolah. Najbolj so se 

rezultati razlikovali pri prvem vprašanju (pripravljenost na potres) in pri 5. vprašanju (udeležba na 

0

20

40

60

80

100

Posočje 2004 Ljubljana 1895 Idrija 1511

12

69

19
12

88

0

37
28

35

NAJMOČNEJŠI POTRES PO MNENJU 
SLOVENSKIH SREDNJEŠOLCEV (v %)

SŠ RAVNE EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA GIMNAZIJA TOLMIN



29 
 

potresnih vajah). Pri prvem vprašanju  je od 51 vprašanih učencev  11 odgovorilo, da so na potres 

pripravljeni (vsi so bili fanti), 41 na pa je mnenja, da na potres niso pripravljeni in ne bi znali 

reagirati. Prav tako je bila zelo velika razlika pri udeležbi osnovnošolcev na potresnih vajah. Nihče 

ni odgovoril, da se je vaj že udeležil. Osnovnošolci so od vseh vprašanih najslabše odgovarjali tudi 

pri drugem in tretjem vprašanju (vprašanje o ravnanju med potresom in po njem). Pri obeh 

vprašanjih jih je manj kot 50 % odgovorilo pravilno.  

 

Zaključila bom s ugotovitvijo, da učenci Koroške na potres zaradi manjšega obsega izvajanja vaj, 

niso nič manj pripravljeni kot učenci Ljubljane in Posočja. Z izvedbo ankete na OŠ pa sem 

ugotovila, da so osnovnošolci slabše pripravljeni na potres kot dijaki (primerjava Srednje šole 

Ravne in OŠ Radlje ob Dravi).  Sem pa mnenja, da bi bilo koristno, da bi se vaje izvajale po celotni 

Sloveniji, ker nikoli ne vemo, kje in kdaj se bo zgodil potres. Torej sem svojo hipotezo ovrgla. 

 

 

 

4.3 HIPOTEZA 3: PRI POTRESU Z MAGNITUDO 7 BI POTRES POPOLNOMA 
POŠKODOVALE ZGRADBE, KI SO BILE ZGRAJENE, PREDEN SE JE SPREJEL ZAKON 

O PROTIPOTRESNI GRADNJI ( TOREJ HIŠE STAREJŠE OD 50 LET) 

 
Koroška regija, kjer leži tudi občina Radlje ob Dravi, spada med tiste kraje, za katere velja, da niso 

potresno ogrožena oz. je ta srednje tretje stopnje (delimo na pet razredov). Iz tega podatka bi 

marsikdo sklepal, da nam ni treba skrbeti. Pa je res tako? Za potrese velja, da je velika možnost, 

da se zgodijo na območju, kjer se že dolgo niso. Na Koroškem so se, a ne tako silovito. Če se 

ozremo nekoliko v preteklost, zasledimo podatke o potresih, ki so močno prizadeli tudi Radlje. V 

knjigi avtorja Jožeta Mlinariča sem zasledila podatek o potresu, ki je leta 1690 stresel takrat še 

kraj Marenberg, danes znan pod imenom Radlje. Avtor opisuje kako je streslo dominikanski 

samostan, ta je bil že takrat v slabem stanju, saj so ga poškodovali že mnogi požari, a takrat  je 

dodobra poškodoval samostansko cerkev (manj druga samostanska poslopja). Torej ne glede na 

ocenitev, da sodimo med manj potresno ogrožene občine, smo tudi mi v nevarnosti. 

 

V Radljam (govorim o naselju Radlje ob Dravi) so hiše zgrajene  v vseh obdobij vse od 15 . st. dalje. 

Ker se hiše po starosti tako močno razlikujejo, se te tudi različno odzivajo na različne dejavnike. 

Tako se zagotovo Rožni dvor ali Rosenhof, ki velja za najstarejšo zgradbo v Radljah, v odpornosti 

na potres nikakor ne more primerjati z zgradbami, ki so bilo zgrajene pred nekaj leti.  

 

Ker me je zanimalo, kako bi se stavbe različne starosti odzivale na potres, sem se odločila to 

preveriti. Izbrala sem si tri stanovanjske hiše v Radljah ob Dravi. Vse tri so bile zgrajene v različnih 

obdobjih. Najstarejša hiša je iz leta 1955 torej je bila zgrajena še pred sprejemom prvih 

normativov o protipotresni gradnji. Druga hiša je bila zgrajena leta 1985, torej že po sprejemu 



30 
 

druge, natančnejše zakonodaje. Zadnja, tretja hiša pa je novogradnja iz leta 2013 in je grajena po 

najnovejših predpisih.  

 

Na uradni strani Republike Slovenije za zaščito in reševanje sem rešila vprašalnik, ki je namenjen 

prebivalcem, ki želijo izvedeti, v kako potresno varnih hišah živijo. Za vse tri hiše omenjene v 

prejšnjem odstavku sem pridobila podatke in jih primerjala med seboj.  

 

 

 

 
Glede na podatke dobljene iz spletnega vprašalnika sem ugotovila, da so vse tri hiše grajene tako, 

da se ob predvideni intenziteti za območje Radelj ne bi popolnoma porušile (intenziteta VII). Prva 

hiša, ki je tudi najstarejša ima največ možnosti za poškodbe prve stopnje (35 %) kar pomeni zelo 

majhne razpoke v majhnem številu zidov, odpade nekaj ometa … Hiša ima le 2 % možnosti, da bi 

bila huje poškodovana, to je poškodba 4 stopnje (porušili bi se zidovi , deli strešne konstrukcije). 

Druga hiša je bolj odporna na potrese kot prva in približno enako bi bilo pri tretji. Skupaj s tretjo 

Slika 12: Hiša številka 1  zgrajena leta 1955 

Slika 14: Hiša št. 3  zgrajena leta 2013 

Slika 13: Hiša št. 2 zgrajena leta 1985 
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je pri drugi hiši 90 % možnost, da bo hiša ostala nepoškodovana in okoli 10 % možnosti, da bodo 

pri hišah nastale poškodbe 1 stopnje. 

 

Ti podatki mi povedo, da bi vse tri hiše uspešno preživele potres, verjetno na takšne rezultate zelo 

vpliva tudi dejstvo, da naše območje najverjetneje ne bi bilo prizadeto zaradi hujšega potresa. 

Upoštevala sem, da so hiše grajene protipotresno varno in da v konstrukcijo ni bilo poseženo, tako 

da bi to oviralo stabilnost zgradbe. 

 

Prej sem omenila, da je najstarejša hiša v Radljah t.i Rosenhof ali Rožni dvor, danes je ta stavba 

namenjena muzeju in je zelo lepo ohranjena, zgrajena je bila v 15. st. (1490)  in nazadnje 

obnovljena  leta 2008. Danes je v presenetljivo dobrem stanju in je glede na to, da je stara okoli 

500 let, je bila grajena zelo kvalitetno. Prav tako se je v istem obdobju v Radljah pojavil tudi 

dominikanski samostan, za razliko od prej omenjenega Rožnega dvora je ta že v zelo slabem stanju 

in bi se ob morebitnem potresu, ki mu niti ne bi bilo treba doseči prevelike magnitude, pa bi se že 

podrl. Ti stavbi sta  zanimivi za primerjavo, saj sta bile obe zgrajeni v istem obdobju in sta se 

verjetno gradili iz podobnega materiala, a se danes po videzu in stabilnosti zelo razlikujeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                 Slika 15: Rožni dvor (33)                                                   Slika 16: Marenberški dominikanski samostan (33) 

 

 

Občina Radlje ob Dravi je bila nekoč manjši trg. Danes to dokazujejo tudi stavbe, ki se nahajajo ob 

glavni cesti, ki pelje skozi mestno jedro. Hiše so po starosti dokaj enakomerno porazdeljene po 

mestu. Sama sem glavni del Radej ob Dravi (brez naselji Zgornja Vižinga, Spodnja Vižinga, Šentjanž 

pri Radljah, Dobrava) razdelile na 5 delov, glede na starost stavb. Na karti 9 so z belimi krogci 
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označeni štirje deli, pri katerih je razvidno, da so 

se stavbe  v določenem obdobju po večini gradile 

na istem območju. Na območju ena (označeno na 

spodnji karti) prevladujejo hiše starosti 60 – 40 let 

oz. so bile zgrajene v obdobju 1950 – 1974 (zelena 

barva). Na istem območju je tudi ena izmed treh 

hiš, hiša št. 1. Na območju 2 so v večini hiše iz 

obdobja 1975 – 1989 torej starosti 40 – 25 let (bež 

barva).  

 
Slika 17: Marenberški dominikanski samostan (33) 

 

Vmes je tudi nekaj hiš iz istega obdobja, kot so hiše na območju 1, torej starosti 60 – 40 let.  

Tretje območje sestavljajo hiše iz obdobij 1975 – 1989 in nekaj mlajših iz obdobja 1990 – 1999 

(rdeča barva). Zadnje območje je območje 4, to je poleg novozgrajenih hiš, ki jih na karti ponazarja 

vijolična barva (po letu 2010), območje z najmlajšimi hišami. Te so bile zgrajene v obdobju 2000 – 

2010.  

 

Z rdečim okvirjem na karti pa je označeno območje najstarejših oz. prvotnih hiš v Radljah. 

Poimenovala ga bom osrednje območje, saj se nahaja na sredini mesta. Na tem območju se nahaja 

tudi že prej omenjena najstarejša stavba Rožni dvor, cerkev sv. Mihaela in današnji Dom 

obrtnikov. Stavbe na omenjenem območju so sicer različnih starosti, a na mesto tistih, ki so mlajše 

in se na tem območju nahajajo danes, so nekoč stale hiše, ki so se kasneje porušile oz. so jih 

odstranili zaradi različnih razlogov. Stavbe, o katerih želim povedati malo več, so stavbe starejše  

 

od 100 let. Te so ob potresu tudi najbolj ogrožene a verjetno so to stavbe, ki so bile grajene 

najbolje. Do sedaj bi se tako kot nekatere druge stavbe že podrle in jih danes ne bi bilo več. V t.i 

osrednjem območju so hiše iz. obdobij 1850 – 1899, obdobja 1800 – 1849 in vse hiše zgrajene 

pred letom 1799. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Slika 19: Nekdanja mestna hiša, današnji Dom obrtnikov (33)  

 
Slika 18: Nekdanja mestna hiša  
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Karta 6: Karta starostne sestave zgradb v Radljah ob Dravi (33) 

 

Kot sem omenila, bi stavbe v Radljah pričakovan potres prenesle brez večje gmotne škode. 

Raziskala sem tudi, ali bi se na tem območju lahko zgodil potres intenzitete 7, kot sem sklepala v 

hipotezi. 

 

Občine v Koroški regiji, torej tudi Radlje z okolico, sodijo med občine s srednjo potresno 

ogroženostjo oz. stopnjo 3. Potresna ogroženost je v splošnem razdeljena v 5 razredov.  Poleg 

tega sodi Koroška v območje intenzitete VII.  

 

Za naše območje je značilno, da tukaj ne prihaja do močnejših potresov. Ogroženost nekega 

območja se določi na podlagi preteklih potresov. Na kartah pridobljenih s spletne strani Republike 

Slovenije (ARSO) sta prikazani možni intenziteti in magnitudi potresa. Na karti 14 so z rumenimi 

pikami označena območja kjer bi potres lahko dosegel največjo magnitudo od 4,0 – 4,9.  Z 

Slika 20: Cerkev sv. Mihaela 
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manjšimi zelenimi pikami pa so označena območja kjer bi potres dosegel magnitudo od 3,0 – 3,9 

kot je prikazano tudi na legendi 1. 

 

 

 
 

 
Na karti 15 modre pike ponazarjajo območja intenzitete V – VI, kar pomeni, da se v takšnem 

potresu ne bi zgodilo nič posebnega. Mnogi ljudje bi se prestrašili, nihali bi viseči predmeti, 

loputala bi vrata in okna, odpadli bi manjši deli ometa. Zelene pike pa ponazarjajo območje 

intenzitete VI – VII to pa pomeni, da bi stavbe utrpele zmerne poškodbe, manjše razpoke v steni, 

odpadal bi omet, na starejših stavbah bi se lahko pokazale večje razpoke.  

 

 

 

 

 

 
S pregledom teh kart sem dokazala, da so možnosti za potres magnitude 7 res zelo zelo majhne. 

Vseeno sem preverila, kako bi stavbe starejše od 50 let prenesle za naše območje možen potres 

in ugotovila, da bi ga uspešno prenesle ter bi utrpele lažje poškodbe, kar pomeni, da bi odpadal 

omet in  da bi se pojavile poškodbe v ne konstrukcijskih delih stavbe. 

Karta 14: Karta možnih magnitud (1) 

Karta15: Karta možne intenzitete (1) 

Radlje ob 

Dravi 

Radlje ob 

Dravi 
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Če govorimo o najstarejših stavbah, kot je samostan, so te že zaradi svoje starosti in stabilnosti 

(primer samostana, ki ni več dovolj stabilen) že nasploh izpostavljene različnim dejavnikom ne 

samo potresom.  

 

 

 
 

 
Torej sem svojo hipotezo, da stavbe starejše od 50 let potresa 7 stopnje magnitude ne bi prenesle, 

ovrgla, saj so možnosti za potres z magnitudo 7 na našem območju izjemno majhne in bi brez 

večjih poškodb prenesle potrese, ki so za naše območje možni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 7: Prikazano območje iz kart 9 in 10 
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5 REZULTATI 

 
Skozi raziskovalno nalogo sem ugotovila, da je zaskrbljujoče, kakšen odnos imajo mladi v naši 

državi do potresov. Ena izmed anketiranih dijakinj je tudi zapisala, da je mnenja, da na potres ni 

pripravljena, zato ker jih v šoli o tem ne informirajo dovolj, in da si želi, da bi v času svojega šolanja 

pridobila več tovrstnih informacij, ki so življenjsko pomembne. Tudi sama sem mnenja, da kljub 

moji raziskovalni nalogi še vedno na potres nisem dovolj pripravljena. Tako, menim, da so 

potresne vaje in nasploh informacije o potresih zaželene in  predvsem koristne. Ugotovila sem, 

da se mladi v Sloveniji s potresi ne obremenjujemo saj smo mnenja, da se pri nas ne dogajajo. V 

nalogi sem raziskala vzroke za nastanek potresa, njegove posledice, učinek tega na ljudi, stavbe 

in okolje, v katerem živimo. Ugotovila sem, da potresov ni mogoče napovedati in da se zgodijo 

nepričakovano, zato jih vedno spremlja velika mera presenečenja. Potresi ne povzročijo le 

trenutne škode, ampak s seboj prinesejo tudi številne posledice, kot so plazovi, poplave  … 

Raziskala sem predvsem območje domačega kraja, in kako bi potres vplival nanj. Ugotovila sem, 

da bi potres lahko za raziskano območje pomenil veliko katastrofo, jez Golica bi ogrozil življenja 

ljudi in jim uničil domovanja. Pri drugi hipotezi pa sem dokazala, da imamo na našem območju 

srečo, da do zelo močnih potresov ne prihaja. Stavbe starejše od  50 let bi ostale nepoškodovane 

oz. bi imele manjše nekonstrukcijske poškodbe. Prav tako je bila moja tretja hipoteza ovržena. 

Rezultati tretje hipoteze so me presenetili saj sem pričakovala večjo razliko med dijaki iz Tolmina, 

Ljubljane in z Raven.  

  

Glede na rezultate sem svoje hipoteze ovrgla oz. potrdila. 

HIPOTEZA 1:  

Če bi se podrl jez Golica in bi reka Bistrica 

poplavila tudi hiše, ki ležijo 20 m nad strugo 

reke. 

POTRJENA 

HIPOTEZA 2:  

Mladi, ki živijo na manj ogroženih območjih, so na 

potres slabše pripravljeni kot tisti, ki živijo na 

potresno ogroženih območjih. 
OVRŽENA 

HIPOTEZA 3: 

Pri potresu z magnitudo 7  bi se popolnoma 

poškodovale zgradbe zgrajene pred 

sprejetjem prvih zakonov o protipotresni 

gradnji (torej stavbe starejše od 50 let) 

OVRŽENA 
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6 ZAKLJUČEK 

 
Ob pisanju naloge sem se veliko naučila. Ugotovila sem, da me raziskovalno delo zelo zanima, saj 

imamo mladi možnost svoje mišljenje izraziti skozi nalogo in jo predstaviti na čim bolj zanimiv 

način. V nalogi sem se naučila, da je informacije potrebno raziskati na različne načine.  Ne samo, 

da iščemo informacije na internetu in v knjigah, ampak tudi osebno delo na terenu in pri različnih 

ustanovah, ljudeh … je pomembno. Skozi nalogo sem se naučila, kako je potrebno izvajati anketo 

med velikim številom ljudi in kako proučevati njihove odgovore. Kot sem že omenila, sem bila zelo 

presenečena, da se potresne nevarnosti le redko zavedamo. A, ko potres res zatrese tla, nastopi 

panika. Sama sem mnenja, da  se bomo na nevarnost, pa tudi če so možnosti zanjo majhne, bolje 

odzvali in jo prenesli, če bomo kdaj pomislili nanjo. Prav tako sem zadovoljna z učinkom  

raziskovalne naloge med sošolci, saj imam občutek, da so se nekateri med njimi zamislili o svoji 

pripravljenosti na potres in bodo kaj naredili za to, da bi ta postala boljša.  

 

Potresov ne čutimo le ljudje, čutijo jih tudi živali. Zato naslednjič, ko se bo naš kosmatinec 

nenavadno obnašal ter glasno lajal, pomislimo, da nas lahko prav on opozori na nevarnost in nam 

reši življenje. 

 

Torej poslušajmo psa, ki laja … 
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8 PRILOGE 
   
ANKETA 

 

 
Sem Katja Kralj, učenka 9. razreda OŠ Radlje ob Dravi. V okviru gibanja Mladi raziskovalci Koroške 

opravljam raziskovalno nalogo o potresih in naši pripravljenosti nanje. Zanima me predvsem, kako 

smo mladi na različnih delih Slovenije pripravljeni na potres.  

Odgovori na anketnem vprašalniku mi bodo v veliko pomoč pri raziskovanju. 

Hvala. 

 

Obkroži: 

Spol:    M       Ž               

Obiskujem:   8. razred OŠ      9. razred OŠ        1. letnik SŠ      2. letnik SŠ    3. letnik SŠ    4. letnik SŠ 

 

I. del 

1. Kaj meniš o sebi? Ali si dobro pripravljen/a na potres?  

    a) DA     Zakaj? ________________________________________________________________ 

    b) NE     Zakaj? ________________________________________________________________ 

 

2. Ko te preseneti potres, si sam/a doma. Kako ravnaš? 

a) Takoj zbežim iz hiše. 

b) Zatečem se v kot sobe. 

c) Zatečem se pod stabilno mizo in se je močno oprimem.  

č) Drugo: ________________________ 

   

3. Ujet/a si med ruševinami, a se sam/a ne moreš izkopati. Kaj storiš?  

     a) Na ves glas kričim, dokler me ne slišijo reševalci. 

     b) Sam/a se poskušam izkopati iz ruševin, ne glede na posledice.  

     c) Ležim v tišini in mirno čakam na pomoč. 

     č) S trdim predmetom enakomerno udarjam po kovinski napeljavi ali steni, da bi me kdo 

slišal. 

     d) Drugo: _____________________ 

 

4.  Svoje najbližje obvestim, da se mi med potresom ni nič zgodilo, tako da  

     a) kličem po mobilnem telefonu, dokler se kdo ne oglasi. 

     b) pošljem SMS. 

     c) Drugo: _______________________ 

     

5.  Preventivnih vaj kako ravnati v primeru potresa, sem se udeležil/a 
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a) a) nikoli. 

b) b) 1 krat. 

c) c) 2 krat. 

d) d) 3 krat ali več. 5. a Če ste obkrožili odgovor b) c) ali d) 

 

 Kje je bila vaja izpeljana? _____________________________ 

 

6. Kolikokrat si že čutil/a potres? 

a) Nikoli. 

b) Od enkrat do dvakrat. 

c) Od trikrat do štirikrat. 

d) 5 ali večkrat. 

 

7. Kaj se je dogajalo med potresom? Možnih je več odgovorov.  

a) Bobnelo je, zaslišal/a se je zamolkel zvok. 

b) Lestenci so zanihali. 

c) Steklene površine so žvenketale. 

d) Lažji predmeti so popadali s polic. 

e) Težji predmeti so popadali s polic. 

f) Prevrnili so se večji kosi pohištva. 

g) V stenah so nastale manjše razpoke. 

h) V stenah so nastale večje razpoke. 

i) Podrli so se deli stavbe. 

j) Drugo: _________________________________________________________________ 

 

8. Katera trditev po tvojem mnenju drži. Lahko izbereš več odgovorov.  

a) Živim v potresno varno grajeni stavbi. 

b) Obiskujem šolo, ki je protipotresno varno grajena. 

c) V šoli zaposleni dobro vedo, kako reagirati v trenutku potresa. 

d) Ob potresu bi me zajela panika in ne bi vedel/a kaj storiti. 

e) Potresne nevarnosti bi se morali bolj zavedati. 

 

II.  del 

 

 1.  Ali je potres možno napovedati? 

        a) Da. 

        b) Ne. 

 

2. Na karti v prazne okvirčke vpiši ali je   

območje potresno ogroženo ali potresno manj ogroženo. BOLJ / MANJ  

 



42 
 

 
 

 

3. Kaj je EMS? 

     a) Evropska potresna lestvica. 

     b) Mercallijeva lestvica potresov. 

     c) Richterjeva lestvica. 

 

4.  Richterjeva lestvica je lestvica, s katero ocenjujemo  

     a) energijo sproščeno med potresom. 

     b) posledice, ki jih povzroči potres. 

     c) potresno nevarnost nekega območja. 

     

5. Kaj je hipocenter? 

    a) Točka na Zemljinem površju, ki je točno nad žariščem potresa. 

    b) Točka v Zemljini notranjosti, kjer nastane potres. 

    c) Točka na Zemlji, kjer potres povzroči največjo škodo. 

 

6.  Potres, ki je imel po EMS najvišjo stopnjo, se je v Sloveniji zgodil  

      a) v Posočju leta 2004. 

      b) v Ljubljani leta 1895. 

      c) v Idriji leta 1511. 
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Priloga : ODGOVOR ADAMA MATIJEVIČA 
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Priloga: ODGOVOR UPRAVNE ENOTE RADLJE ON DRAVI 
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Priloga: ODGOVOR PETRE VERHNJAK, OBČINA MUTA 
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Priloga: SPLETNI VPRAŠALNIK OCENI SVOJO ZGRADBO 
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Priloga: INTERVJU Z GOSPO ANICO 

 
 

INTERVJU Z GOSPO MAJDO 

 

 
 


