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1. UVOD 

Aplikacija »Oceni svojo stavbo« je namenjena splošni javnosti, ki lahko s pomočjo aplikacije 

grobo oceni poškodovanost poljubne stanovanjske, poslovne ali poslovno-stanovanjske 

stavbe ob potresu. Ocene poškodovanosti ni možno izdelati za večje stavbe, kot so na primer 

športne dvorane, kinodvorane, gledališča, cerkveni objekti ali nakupovalni centri. Namen 

aplikacije je povečati zanimanje občanov za potresno odpornost stavb, v katerih živijo, delajo, 

ali jih imajo v lasti, ter jih vzpodbuditi k preventivni pripravi na potres in protipotresni utrditvi 

njihovih stavb.  

Aplikacija ima obliko spletnega vprašalnika. Izpolnjevanje vprašalnika je anonimno, 

izpolnjuje pa ga lahko vsak, ki soglaša s splošnimi pogoji. Rezultat vprašalnika je okvirna 

ocena verjetnosti za posamezno kategorijo poškodovanosti izbrane stavbe v primeru potresa 

podane intenzitete. Okvirna ocena temelji na statistični analizi ocen potresne ranljivosti, 

izračunanih za večje število stavb v Sloveniji, ki se nahajajo na območjih z večjo potresno 

nevarnostjo (baza stavb). 

Rezultat vprašalnika je zgolj okviren in informativen. Napaka v oceni je sorazmerna 

odstopanju podanih lastnosti obravnavane stavbe od lastnosti primerljivih stavb v bazi. Za 

natančen izračun pričakovane poškodovanosti konkretne stavbe v primeru potresa je potrebna 

presoja strokovnjaka s področja potresnega inženirstva. 

Vprašalnik je del razvojno raziskovalne naloge Uprave RS za zaščito in reševanje z 

naslovom Potresna ogroženost Slovenije – POTROG. Vprašalnik je pripravila skupina 

strokovnjakov Zavoda za gradbeništvo Slovenije, Urada za seizmologijo in geologijo, ARSO in 

Inštituta za vodarstvo v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje. 

2. PODATKI O STAVBI 

Ko uporabnik potrdi splošne pogoje za izpolnjevanje vprašalnika (slika 2.1), mora naprej 

vnesti naslednje podatke o izbrani stavbi (slika 2.2): 

• Leto zgraditve stavbe, 

• Število kletnih etaž ter 

• Število etaž nad pritličjem. 

Kletne etaže so tiste, ki so vsaj deloma vkopane. Pritličje je prva etaža, ki je v celoti nad 

nivojem zemljišča. Mansarda se šteje za nadstropje, če je nad njo pohodna stropna 

konstrukcija, sicer ne. Upoštevati je potrebno tudi nadstropja, ki pokrivajo le del tlorisa stavbe. 

 

Slika 2.1: Prikaz vstopnega okna v aplikacijo 
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Slika 2.2: Določitev osnovnih podatkov o izbrani stavbi 

3. MATERIAL NAVPIČNE NOSILNE KONSTRUKCIJE 

V naslednjem koraku mora uporabnik vnesti podatke o prevladujočem materialu navpične 

nosilne konstrukcije (zidov, sten in stebrov; slika 3.1). Če konstrukcije stavbe ne pozna iz časa 

gradnje ali nima načrtov, si lahko pomaga z naslednjimi usmeritvami: 

• Starejše stavbe v mestnih središčih in na podeželju so zidane iz kamna, nekoliko 

novejše pa iz polne opeke, ki se je uporabljala tudi še po II. svetovni vojni. 

• Še novejše stanovanjske hiše so zgrajene iz opečnih oz. betonskih votlakov, nekatere 

med njimi v zadnjem času tudi iz plinobetona, znanega kot »siporeks« ali danes 

»ytong«. 

• Večje novejše večstanovanjske stavbe so običajno armiranobetonske (AB), izjemoma 

v zadnjem času tudi kovinske (večinoma jeklene). 

• Lesene stavbe se v zadnjih desetletjih pojavljajo večinoma kot montažne individualne 

hiše. 
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Slika 3.1: Določitev podatkov o materialu nosilne konstrukcije 

V kolikor je uporabnik v dvomih o vrsti materiala nosilnih zidov, naj se poskuša spomniti, 

kateri material se je pojavil pri vrtanju lukenj, ki jih je potreboval pri montaži polic ali za obešanje 

slik na nosilne stene. 

4. OSTALE LASTNOSTI STAVBE 

Na oceno potresne ranljivosti obravnavane stavbe vplivajo številni parametri. Pomembna 

je zasnova konstrukcije stavbe, kakovost izdelave in stopnja vzdrževanja. Te parametre lahko 

kompetentno ocenjuje le strokovnjak. Za potrebe ankete jih mora uporabnik poskusiti oceniti 

po svojih najboljših močeh, pri čemer mu je v pomoč slikovno gradivo. Če uporabnik oceni, da 

se posamezna lastnost pojavlja pri izbrani stavbi, jo mora označiti. Uporabnik lahko označi več 

lastnosti, za katere ocenjuje, da ustrezajo izbrani stavbi. 
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4.1 Vpliv nagnjenega terena 

Uporabnik mora podati oceno o tem, ali izbrana stavba stoji na brežini, tako da je na eni strani 

vkopana, na drugi pa ne (slika 4.1). 

 

 

Slika 4.1: Določitev vpliva nagnjenega terena 

4.2 Zasnova stavbe po višini 

Pri izbiri zasnove stavbe po višini ima uporabnik na izbiro naslednje možnosti (slika 4.2): 

• Stavba ima mehko pritličje: v pritličju so elementi bistveno bolj vitki kot v zgornjih etažah 

(npr.: vitki stebri v pritličju in dolge stene v nadstropjih, med stebri so v nadstropjih 

polnilni zidovi, v pritličju pa ne) ali pa je etažna višina v pritličju večja od etažne višine 

v nadstropjih. 

• Kletna etaža je delno vkopana in ima kratke stebričke od terena do stropa nad kletjo. 

• Gre za stik stavb različnih višin; tlorisne površine se od etaže do etaže bistveno 

spreminjajo. 

 

 

Slika 4.2: Določitev zasnove stavbe po višini 
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4.3 Tlorisna zasnova stavbe 

Pri izbiri tlorisne zasnove stavbe po višini ima uporabnik na izbiro naslednje možnosti (slika 

4.3): 

• Tloris stavbe je nesimetričen, zelo podolgovat ali razgiban, v obliki črk L, T, ┌┐, E ali 

┼. 

• Elementi navpične nosilne konstrukcije (zidovi, stebri, stene) so razporejeni 

neenakomerno po tlorisu (npr. velike izložbene odprtine na cestni strani in polne stene 

na dvoriščni strani, jašek za dvigalo se nahaja izrazito izven središča tlorisa). 

 

 

Slika 4.3: Določitev tlorisne zasnove stavbe 

5. VPLIV KASNEJŠIH POSEGOV V STAVBO IN NJENO NOSILNO 

KONSTRUKCIJO 

Pri izbiri vplivov kasnejših posegov v stavbo in njeno konstrukcijo ima uporabnik na izbiro 

naslednje možnosti (slika 5.1): 

• Povečanje skupne teže stavbe ali števila etaž brez utrditve navpične nosilne 

konstrukcije (zamenjava lahkih lesenih s težjimi AB stropi, vgradnja težjih nenosilnih 

elementov, izraba podstrešij, namestitev težje opreme, arhivov ali knjižnic v 

nadstropjih, kjer so bila prvotno stanovanja ali pisarne, ipd.). 

• Posegi v navpično nosilno konstrukcijo, ki zmanjšujejo njeno nosilnost (odstranitve 

delov ali celotnih navpičnih nosilnih elementov - zidov, sten, stebrov). 
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Slika 5.1: Določitev vpliva kasnejših posegov v stavbo 

6. STANJE STAVBE 

Pri stanju stavbe nas zanimajo (slika 6.1): 

• Morebitne razpoke v nosilnih elementih ter 

• Propadanje gradiv nosilnih elementov zaradi vlage ali zmrzovanja, luščenje in 

odpadanje krovnih plasti betona pri AB elementih, korozija jeklenih delov konstrukcije. 

 

 
Slika 6.1: Določitev stanja stavbe 
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7. POTRESNA NEVARNOST 

Uporabnik mora iz podane karte odčitati intenziteto EMS za lokacijo, na kateri se nahaja 

izbrana stavba (slika 7.1). Označiti mora tudi to, ali stavba stoji na sedimentih, ki vsebujejo 

plasti mehke gline, melja ali peska z zelo plitvo podtalnico (plitveje od 5 m). Primer takih tal so 

sedimenti Ljubljanskega barja. 

 
Slika 7.1: Določitev potresne nevarnosti 

8. REZULTATI APLIKACIJE 

V rezultatih (slika 8.1) so prikazani: 

• Podatki o izbrani stavbi (leto izgradnje, material konstrukcije in št. etaž), 

• Izbrana intenziteta potresa in 
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• Kategorija poškodovanosti. 

Na sliki Kategorije poškodovanosti je za podane lastnosti obravnavane stavbe prikazan 

diagram poškodovanosti stavbe pri potresu s podano intenziteto. Prikazane so verjetnosti 

posameznih kategorij poškodovanosti po Evropski potresni lestvici EMS-98. Uporabnik lahko 

za prikaz kategorije poškodovanosti izbere tudi drugačno intenziteto potresa. 

 

 

Slika 8.1: Rezultati aplikacije Oceni svojo stavbo 

Okvirna ocena je le informativne narave, saj ni bila pridobljena z individualno obravnavo 

izbrane stavbe, pač pa na podlagi statistične analize ocen potresne ranljivosti podobnih 

referenčnih stavb, zgrajenih v istem časovnem obdobju. Referenčne stavbe se nahajajo na 

območjih z večjo potresno nevarnostjo (večina v Ljubljanski kotlini in del v Krško-Brežiški 

kotlini), zato je okvirna ocena za stavbe izven tega območja manj zanesljiva. Zaradi možnih 

napak pri oceni podatkov o stavbi (lokacija in zasnova stavbe ter material nosilne konstrukcije) 

in odstopanju izbrane stavbe od povprečja referenčnih stavb, je okvirna ocena lahko tudi 

napačna. Potresno ranljivost izbrane stavbe lahko natančneje oceni strokovnjak s področja 

potresnega inženirstva, kar je še posebej priporočljivo, če med »ostalimi lastnostmi stavbe« 

vsaj dve veljata tudi pri izbrani stavbi ali če okvirna ocena izbrane stavbe kaže, da bi bila pri 

potresu z intenziteto VIII EMS-98 najbolj verjetna kategorija poškodovanosti večja od 2. 

 


