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Utemeljitev problema na dokumentih Vlade RS
• Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta
2050
DSEPS, 24.2.2021
Osnutek DSEPS: JULIJ 2020
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– Stopnja posledic 5:
• izgube > 2,4 % BDP
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Stopnja nevarnosti

Utemeljitev problema na dokumentih Vlade RS
• DSEPS (2021) in Državna ocena tveganj za nesreče (2018):
• Zanemarjanje potresnega tveganja v Republiki Sloveniji je posledica
pomanjkanja ozaveščenosti o tveganjih.
• ARRS:

– Seizmični stresni test grajenega okolja (J2-8159)
– Potresno inženirstvo (P2-0185)

• MOP:

– Seizmični stresni test stavbnega fonda v Republiki Sloveniji, Strokovne podlage za
pripravo Resolucije o programu krepitve potresne varnosti (IKPIR,2020)
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Seizmični stresni test stavbnega fonda v RS
• Potres (Mw=6.4, 5 km N od Ljubljane)
• Ocena tveganja na osnovi potresnega scenarija (Informativno):
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Neposredna škoda na
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Žižmond, Babič, Dolšek: Aplikacija IKPIR za analize potresnega tveganja grajenega okolja, 2021.

Seizmični stresni test stavbnega fonda v RS
• Certifikat potresne odpornosti stavbnega fonda v RS:
– Časovno-opredeljen model potresnega tveganja (mediana)

Dolgoročno dopustno tveganje za stavbe
običajne pomembnosti
~ 100.000 stavb oz. delov stavb
400.000 ljudi
18 milijard evrov

> 30 let
> 20 let
> 10 let
> 0 let

Žižmond, Babič, Dolšek: Aplikacija IKPIR za analize potresnega tveganja grajenega okolja, 2020.

Program za krepitev potresne odpornosti v RS
§ Odločitev:
§ Rezultat seizmičnega stresnega testa je negativen

§ Načrt upravljanja s potresnim tveganjem do 2050:
§
§
§
§

Ukrepi za krepitev potresne odpornosti stavbnega fonda
Ukrepi za ovrednotenje potresne varnosti
Ukrepi za širjenje informacij o potresni varnosti
Ukrepi za zagotavljanje vzpodbud za krepitev potresne varnosti

§ Faze:
§ Pripravljalna (2020-2025) in izvedbena faza (2025-2050)
IKPIR, 2020. Seizmični stresni test stavbnega fonda v Republiki Sloveniji. Strokovne podlage za pripravo Resolucije o programu krepitve potresne varnosti

Program za krepitev potresne odpornosti v RS
§ Sklep
§ pametna skupnost ukrepa pred močnim potresom
§ sistem popolne solidarnosti skupnosti po potresu ne rešuje problema, ampak ga
poglablja
§ 1/3 potresne odpornosti po standard Evrokod 8-1 ni sprejemljiva
§ 1/3 površin stavb povezanih z zdravjem ljudi je grajeno pred 1964
§ pomoč iz EU po potresu ni rešitev
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