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Potreben je čas….
• 1820 – Poissonova teorija o 

širjenju valovanja

• 1910 – Reidova teorija 
elastične povratne zveze

• 1915 – Wegener predlaga 
teorijo kontinentalnega zamika

• 1933 – Zabeležen prvi 
akcelerogram močnega 
potresa, Long Beach Kalifornija

• 1969 – Cornell predlaga 
verjetnostno analizo potresne 
nevarnosti

• 1687 – Newtonovi zakoni 
gibanja teles

• 1910 –Potresna obtežba kot 
delež teže

• 1926 – Suyehiro razvije 
analizator seizmičnih vibracij 
(ideja za spektre odziva)

• 1950 Newmarkova numerična 
rešitev enačbe gibanja

• 1972-1976 – Fajfar razvije 
program za dinamično analizo 
večetažnih objektov



Koncepti projektiranja na potresnih 
območjih

• Včeraj: 
Minimalne zahteve (1896, Ljubljana),Ekvivalentna 
statična potresna sila (1910 po potresu v Messini)

• Standardi pri nas: 
– 1963/64 prvi standard (1963 Skopje)
– 1981 nov standard (1979 potres v Črni gori)



Koncepti projektiranja na potresnih 
območjih

• Danes: 
– Projektiranje na osnovi ciljne potresne nevarnosti in 

metode načrtovanja nosilnosti
• Standard: 

– 1995 vzporedno se je začel uporabljati predstandard
Evrokod 8

– Od 2008 praktično obvezna uporaba Evrokoda 8 
(Slovenija je bila prva v EU)

– 2015 pričetek procesa posodobitve Evrokoda 8 
(CEN/TC250/SC8,WGs,PT1)



Koncepti projektiranja
• Jutri (deloma že danes): 

– Projektiranje na osnovi ciljnega potresnega 
tveganja

POTRESNA NEVARNOST

 Kakšne potrese lahko 
pričakujemo?

 Kako pogosto se bodo pojavljali?

 Človek nima vpliva

 Karte potresne nevarnosti, 
funkcija potresne nevarnosti

POTRESNO TVEGANJE

 Kolikšno je tveganje za porušitev 
objekta ali izgubo življenja?

 Kolikšno je tveganje za denarne 
izgube, če poslovno dejavnost izvajal 
v stari ali novi stavbi?

 Povezano z dejanjem človeka

 Verjetnost izgube življenja, 
pričakovana letna denarna izguba 
(zavarovalnice)



Ključna izhodišča za razvoj koncepta 
projektiranja objektov (konstrukcij) na 

potresnih območjih?

• Dobro predvideti potrese
• Natančno opisati učinke potresov na objekte 

(grajeno okolje)
• Zelo jasno definirati cilje



Predvidevanje potresov
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Učinki potresov na objekte



Učinki potresov na objekte



Cilji
• Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte (člen 2):

– Mehanska odpornost in stabilnost pomeni…da obremenitve, ki 
se bodo verjetno pojavile med gradnjo in uporabo objekta ne 
bodo povzročile porušitve…

• Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij (člen 1.1.1):
– V primeru potresa omejiti škodo
– zaščititi človeška življenja
– zagotoviti funkcionalnost objektov, ki so pomembni za civilno 

zaščito



Primer 8-etažnega objekta

• Projektni potres: agR=0.25 g, q≈4
• MNN: Srednja stopnja duktilnosti



Danes: Račun in “dejansko stanje”

Jure Žižmond



Jutri: Kako naprej? Kako varno je 
dovolj varno?

• Najbolj osnovna mera za potresno tveganje: 
– TR , povratna doba (letih)
– Pf ≈ 1/ TR, verjetnost nastopa dogodka za dobo 1 leta
– Pf,50 , verjetnost nastopa dogodka za dobo 50 let



Jutri: 
Vrednotenje tveganja

• Vrnimo se na primer      
8-etažne stavbe

• Ocenimo verjetnost 
porušitve Pf, TR ali Pf,50



Jutri: Enačba potresnega tveganja
• Funkcija ranljivosti in potresne nevarnosti
• Porušitev: TR=8500 let

Nuša Lazar Sinković



Jutri: Enačba potresnega tveganja
• Funkcija izgub



Jutri: Kako varno je dovolj varno?

• Primer: Potresni odtis za 8-etažni objekt

• Paradoks: 
– Zahteva se visoka stopnja potresne varnosti (porušitev)
– Investiranje v zagotavljanje varnosti je nepotreben strošek



Jutri: Dodatne informacije
• Poleg verjetnosti tudi druge mere za tveganje
• Primer: Zidana stavba

Ju
re

 S
no

j



Jutri: Projektiranje na osnovi tveganja

• Potrebno bo razmisliti o načrtovanju odgovornosti za 
prevzem tveganj



Sklepi

• Zelo veliko je že narejenega, vendar proces razvoja projektiranja ni 
končan

• Paradoks: Pričakuje se visoka stopnja varnosti – investiranje v 
zagotavljanje varnost ni upravičen strošek

• Potreben pogoj za kvalitetno projektiranje objektov na potresnih 
območjih je sodoben koncept projektiranja

• Ni pa zadosten pogoj (pospeški, sile, pomiki so še kako pomembni)

• Inženirji moramo pravilno komunicirati z naročniki, minimizirati 
tveganja pri graditvi objektov, vendar ne moremo prevzeti tveganj, ki 
jih prinašajo naravni pojavi kot so potresi



Sklepi

• Poškodbe objektov zaradi potresov niso zanemarljive, potrebno bo 
razmisliti tudi o načrtovanju odgovornosti
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