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Ocena potresne ogroženosti na območju občine Ig je izdelana v skladu z določili Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1), Navodili o
pripravi ocene ogroženosti (Uradni list RS št. 39/95) ter usklajena z Oceno ogroženosti
zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Ljubljane Izpostava URSZR Ljubljana.

1 SPLOŠNO O POTRESIH
Potres je naravni pojav, ko v Zemljini notranjosti pride do nenadne sprostitve nakopičenih
elastičnih napetosti, pri katerem se sproščena energija razširja v obliki seizmičnega
valovanja. Ko potresno valovanje doseže površje z zadostno energijo, da povzroči neželene
posledice na ljudi, objekte ali naravo, govorimo o potresu kot o naravni nesreči.
Večina potresov in obenem tudi najmočnejših potresov nastaja kot posledica notranje
Zemljine dinamike globoko pod površjem (tektonski potresi). Litosferske plošče se počasi
premikajo. Pri tem prihaja do medsebojnih trčenj in s tem povezanih deformacij. Posledica je
kopičenje napetosti, ki se občasno hipoma sprosti v obliki potresa.
Potresa ni mogoče napovedati. Potres je eden izmed pojavov v naravi, katerega človek
dejansko ne more nadzorovati oziroma kontrolirati, lahko pa ga zelo dobro meri. Kljub temu
ni možno napovedati časa in zaradi tega potres vedno spremlja visoka stopnja presenečenja
in negotovosti, saj udari nenadoma in nepredvidljivo.
Razviti so postopki, s katerimi se določi območja, kjer se potres lahko pojavi. Lahko se oceni
največjo magnitudo, ki jo z določeno verjetnostjo moč pričakovati in oceni obseg škode, ki bi
jo potres na neki lokaciji lahko povzročil.
V Republiki Sloveniji in v večini drugih držav je pomembno predvsem ocenjevanje potresne
nevarnosti, ki je podlaga za potresno odporno gradnjo stavb. Potresna nevarnost se oceni s
pomočjo podatkov o potresih iz preteklosti in geoloških značilnosti ozemlja. Na osnovi tega
se pripravijo karte potresne nevarnosti, iz katerih pa je razvidno, da je vsa Slovenija na
potresno nevarnem območju, vendar so nekateri predeli vseeno bolj potresno nevarni kot
drugi. Karte povedo, kako močne potrese in kakšne učinke je moč pričakovati na nekem
območju, ne pa tega, kdaj bo do tako močnega potresa prišlo.

2 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI POTRESOV
2.1 Žarišče in nadžarišče potresa
Potres nastane v Zemljini notranjosti v prostoru, ki ga imenujemo žarišče potresa. Pri
tektonskih potresih je to praviloma ob že obstoječih, vendar ne nujno tudi znanih prelomih.
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Točka, iz katere se je potresno valovanje začelo razširjati v vseh smereh, se imenuje
hipocenter potresa (ali žarišče v ožjem pomenu besede). Nadžarišče ali epicenter potresa je
točka na Zemljinem površju, ki je navpično nad hipocentrom.

2.2 Globina potresnega žarišča
Globine potresnih žarišč so na področju Slovenije omejene z debelino seizmično aktivne
plasti v skorji. Zanesljivih podatkov o potresih z žarišči na globinah, večjih od debeline skorje,
ni. Največja globina potresnih žarišč v Sloveniji je okoli 30 kilometrov. Šibki potresi nastanejo
tudi na majhnih globinah zelo blizu površja, žarišča močnejših potresov pa nastajajo v globini
med 5 in 15 kilometrov. Žariščna globina je pomemben dejavnik, ki vpliva na velikost učinkov
potresa. Enako močan potres z globljim žariščem bo imel sorazmerno manjše učinke na
površju, obenem pa bo čuten na širšem območju kot potres s plitvejšim žariščem.

2.3 Intenziteta potresa (stopnja potresnih učinkov)
Za prebivalce je zelo pomemben podatek intenziteta potresa. To je mera za učinke potresa,
ki so odvisni od njegove energije, žariščne razdalje in geoloških razmer. Ugotavlja se učinke
potresa na predmete, ljudi, zgradbe in naravo. To je subjektivna ocena, ki fizikalno ni
definirana.
V svetu je v uporabi več intenzitetnih lestvic. Najdlje je bila v uporabi 12-stopenjska lestvica
MCS, ki jo je v začetku stoletja predlagal Mercalli, kasneje pa sta jo dopolnila še Cancani in
Sieberg. Leta 1964 so Medvedev, Sponheuer in Karnik predstavili novo 12-stopenjsko
lestvico MSK, ki je bila kasneje večkrat dopolnjena in je do nedavnega veljala tudi v Sloveniji.

Preglednica 1: Kratka oblika Evropske potresne lestvice predstavlja zelo poenostavljen in
posplošen pregled lestvice (vir: Gruenthal ur., 1998). Uporablja se jo za izobraževalne
namene. Opomba: kratka oblika lestvice ne zadostuje za natančno opredelitev intenzitet.
EMS-98
intenziteta

Naziv

I

Nezaznaven

II

Komaj

Značilni učinki (povzeto)

Ljudje ga ne zaznajo.
V hišah ga čutijo redki posamezniki v mirovanju.
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zaznaven
III

Šibek

V zaprtih prostorih ga čutijo posamezniki. Mirujoči čutijo zibanje ali rahlo
tresenje.

IV

Zmeren

V zaprtih prostorih ga čutijo mnogi, na prostem pa redki posamezniki.
Posamezniki se zbudijo. Okna in vrata zaropotajo, posode zažvenketajo.

V

Močan

V zaprtih prostorih ga čuti večina, na prostem pa posamezniki. Mnogi se
zbudijo. Posamezniki se prestrašijo. Ljudje čutijo tresenje celotne stavbe.
Viseči predmeti vidno zanihajo. Majhni predmeti se premaknejo. Vrata in okna
loputajo.

VI

Z manjšimi
poškodbami

Mnogi ljudje se prestrašijo in zbežijo na prosto. Nekateri predmeti padejo na
tla. Mnoge stavbe utrpijo manjše nekonstrukcijske poškodbe (lasaste razpoke,
odpadanje manjših kosov ometa).

VII

Z zmernimi
poškodbami

Večina ljudi se prestraši in zbeži na prosto. Stabilno pohištvo se premakne iz
svoje lege in številni predmeti padejo s polic. Mnoge dobro grajene navadne
stavbe so zmerno poškodovane: majhne razpoke v stenah, odpadanje ometa,
odpadanje delov dimnikov; na starejših stavbah se lahko pojavijo velike
razpoke v stenah in se porušijo predelne stene.

VIII

Z močnimi
poškodbami

Mnogi ljudje s težavo lovijo ravnotežje. Pojavijo se velike razpoke na stenah
mnogih stavb. Pri posameznih dobro grajenih navadnih stavbah se porušijo
stene, slabo grajene stavbe se lahko porušijo.

IX

Rušilen

Splošna panika. Mnogi slabo grajeni objekti se porušijo. Tudi dobro grajene
navadne stavbe so zelo močno poškodovane: porušitve sten in delne
porušitve stavb.

X

Zelo rušilen

XI

Uničujoč

XII

Popolnoma
uničujoč

Mnogo navadnih dobro zgrajenih stavb se poruši.
Večina navadnih dobro zgrajenih stavb se poruši, uničene so celo nekatere
stavbe z dobro potresno odporno konstrukcijo.
Skoraj vse stavbe so uničene.

Barvna legenda:
zelena

ni učinkov

rumena

intenziteta se določa na podlagi učinkov na ljudi in predmete

rdeča

intenziteta se določa na podlagi učinkov na stavbe (poškodbe), ljudi in predmete

Za opredelitev nadžarišča potresa so nujni zapisi najmanj treh opazovalnic, za opredelitev
globine žarišča pa še zapis vsaj ene opazovalnice, ki od nadžarišča ni oddaljena več kot
znaša globina potresa.
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Slika 1: Razporeditev potresnih opazovalnic na območju Slovenije konec leta 2010

3 VIRI OZIROMA VZROKI NASTANKA POTRESA
3.1 Vzroki za nastanek potresa
Potresi povzročajo vibracije kamnin, ki nastanejo ob nenadnem silovitem premiku v Zemljini
skorji, ko pride do elastične sprostitve energije.
Na ozemlju Slovenije se dogajajo le tektonski in umetni potresi, vendar pa so le-ti precej
pogosti. Razlogi za nastajanje številnih šibkih pa tudi močnejših potresov so v zapleteni
geološki in tektonski zgradbi našega ozemlja. Zaradi premikanj v različnih smereh prihaja
med litosferskimi ploščami do napetosti oziroma tektonskih prelomov, ki so lahko vzrok za
aktiviranje potresnih žarišč. Potres nastane v trenutku, ko se v žarišču kamninske gmote
premakneta ena vzdolž druge in se del potencialne energije elastičnih napetosti spremeni v
kinetično energijo elastičnih nihajev. To nihanje se širi v obliki primarnih in sekundarnih
valov, ki se odbijajo, lomijo, uklanjajo in interferirajo med seboj. Potresni valovi se začnejo
širiti z majhnega prostora, v katerem se v zelo kratkem času sprosti ogromna energija.
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4 POTRESNA NEVARNOST SLOVENIJE
4.1 Ocenjevanje potresne nevarnosti
Najboljša preventiva pred potresi je potresno odporna gradnja, ki jo v razvitem svetu
zahtevajo predpisi, ki upoštevajo karte potresne nevarnosti. Karta pokaže, kako močne
potrese je moč pričakovati na določenem območju, ne pa tega, kdaj bo do tako močnega
potresa prišlo. Potresna nevarnost je največkrat podana s pospeškom tal, spektralnim
pospeškom ali z intenziteto. Karta je torej izračunana za neko povratno dobo (v tem primeru
475 let, kot je pojasnjeno v razdelku 5.1).
Slika 2: Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal (Lapajne in drugi, 2001)

4.3 Nova karta potresne intenzitete
Karta potresne intenzitete za povratno dobo 475 let iz leta 2011 je nova informacija javnosti
in namenjena predvsem sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pri načrtovanju
ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje škode ob potresih. Ne more in ne sme pa se
uporabljati za projektiranje.
Slika 3: Karta potresne intenzitete s povratno dobo 475 let (vir: ARSO, 2011)
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4.4 Potresno najbolj nevarna območja po novi karti potresne intenzitete
Slovenija je država s srednjo potresno nevarnostjo. Čeprav magnitude potresov na ozemlju
Slovenije ne dosegajo zelo velikih vrednosti, so zaradi razmeroma plitvih žarišč učinki lahko
dokaj veliki. Potresna žarišča nastajajo na vsem ozemlju. Pas večje potresne nevarnosti
(intenziteta VIII EMS) poteka po osrednjem delu Slovenije od severozahoda proti jugu in
jugovzhodu države. Z oddaljevanjem od tega pasu se potresna nevarnost zmanjša na VII
EMS, na skrajnem severovzhodnem in jugozahodnem delu pa je ocenjena na VI EMS.
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Slika 4: Karta območjih pričakovanih maksimalnih intenzitet potresov po lestvici MSK-64 za povratno
periodo 500 let. (Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje,
http://www.arso.gov.si/potresi/podatki/karta_maksimalnih_intenzitet_potresov_slovenije.jpg; dostop
10.1. 2008)

5 DEMOGRAFSKE, GEOGRAFSKE IN UPRAVNE ZNAČILNOSTI OBČINE IG

5.1 Demografske in geografske značilnosti
5.1.1. Splošno o Občini Ig
Občina Ig je nastala leta 1995, leži v osrednji Sloveniji in se razprostira na velikosti 98,9 km²,
s čimer se uvršča med manjše občine. Leži na skrajnem robu Ljubljanskega barja. V občini je
25 naselji združenih v svete vaških skupnosti. 85% Občine Ig leži v območju Nature 2000, ob
tem pa je tudi večinski del občine v Krajinskem parku Ljubljansko Barje.
Vasi v občini Ig ležijo na prodnatem vršaju Iške, ob vznožju hribov, kakor tudi na hribih
samih. Področje občine Ig zajema dva krajinska dela in sicer nižinski del Ljubljanskega barja
in hribovito zaledje z vrhovi Krim, Mokerc in Kurešček. Meji z občinami Škofljica, Velike
Lašče, Mestna občina Ljubljana, Brezovica in Cerknica.
Na skupni površini 98,9 km² živi 7.135 prebivalcev, gostota poseljenosti je 71,9 prebivalcev.
Na področju občine je 2.382 gospodinjstev s povprečno 2,8 člani. Število prebivalcev v občini
se veča. Delovno aktivnih prebivalcev je 1571. Dnevno se vozijo v zaposlitvena središča v
Ljubljano. S kmetijstvom se ukvarjajo največ dopolnilno, v občini pa je registriranih 289
9
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kmetijskih gospodarstev. Velik delež aktivnega prebivalstva in otrok je zdoma v času od 7. do
16. ure.
Vir: statični urad RS
Struktura tal je dokaj pestra. Na Ljubljanskem barju gre za menjavanje ilovnatih in glinenih
pasti s peščenimi in prodnatimi ter plastmi melja. Kamninsko podlogo gradijo triasni dolomiti
in apnenci. Krimsko hribovje sestavljajo predvsem karbonatne kamnine, triasni dolomit in
jurski apnenec. Na barju poteka meja med dinarsko in alpsko zgradbi, prelomnica med njima
poteka v smeri vzhod - zahod, približno do Lavrice priti osamelcem pri Notranjih Goricah.
Podnebje je, tako kot v celotni osrednji Sloveniji, celinsko z blagimi mediteranskimi vplivi.
Povprečna letna temperatura je od 9 C. barje je precej zaprta depresija in zaradi tega se v
hladnem delu leta pojavlja izrazita temperatura inverzija, ki običajno seže do nadmorske
višine 350 m, in z njo pogojena megla. Največje temperaturne razlike so poleti 8julijska 18 C,
januarska 2,3 C in najmanjše pozimi.
Padavine so enakomerno razporejene preko celega leta, največ jih je v jesenskih in poletnih
mesecih. Skupaj pade letno nekaj nad 1687 mm/kv. Močni vetrovi so redki.
Vir: Krim odmev bo dal, Geografski oris občine Ig, M. Benkovič

Slika 5: Območje Natura 2000 v Občini Ig,
vir: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso

Območje Nature 2000 v Sloveniji pokriva več kot 35 % celotne površine države, v občini Ig
pa skoraj 80 % površine (Natura 2000, 2011).
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Slika 6: lega Občine Ig
Severni del občine predstavlja nižinski svet Ljubljanskega barja, ki proti jugu prehaja v enoto
Krimskega višavja, posebna enota v osrednjem delu občine pa je vintgar reke Iške in vršaj, ki
ga je Iška nanesla (Benkovič, 2002).
LJUBLJANSKO BARJE
Ljubljansko barje je tektonska udorina, ki se razprostira južno od Ljubljane na nadmorski
višini od 287 do 290 m. Kot dno nekdanjega jezera je izrazito ravninska tvorba, po obliki je
barje podolgovato, z daljšo osjo vzhod-zahod, dolgo skoraj 21 km in široko od 5 do 10 km.
(Benkovič, 2002).
Je močvirna ravan, ki obsega 120 km², monotonost ravnine pa prekinja več večjih ali manjših
ter z gozdom poraščenih gričev ali osamelcev. Široka tektonska udorina se je začela ugrezati
pred približno dvema milijonoma let, z razmeroma veliko hitrostjo ugrezanja, saj se je dno v
500 letih znižalo za 1 m. Dno se ugreza še danes, od 5 do 25 mm letno. (Slovenija pokrajina in ljudje, 1995).
KRIMSKO HRIBOVJE
Nad južnim robom Ljubljanskega barja se vzpenja mogočno hribovje, ki kot zid zapira
poglede proti jugu. Hribovje je reka Iška razrezala v dva dela, na strmo pobočje Krima (1107
m) in Mokrca (1059 m), ki predstavljata lepo zaobljene kope, od zahoda ali vzhoda pa se
vrhova ter nekoliko zahodnejši Ljubljanski vrh (819 m), kažejo kot vrsta planotastih vrhov.
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Pokrajina je precej razčlenjena in težko razmejena od sosednjih planotastih pokrajin na jugu,
medtem ko je meja na vzhodu bolj izrazita, saj se pobočja strmo spuščajo v dolino
Želimeljščice ter še bolj na severu, kjer se strma in gozdnata pobočja hribovja stikajo z
močvirsko in travnato ravnino Ljubljanskega barja.
(Slovenija - pokrajine in ljudje, 1998).
IŠKI VINTGAR IN IŠKI VRŠAJ
Na obravnavanem območju je izrazita reliefna enota Iški Vintgar, ki je več kot 10 km dolga in
od 300 do 400 m globoka soteska, ki jo je reka Iška vrezala v dolomit. Soteska ima veliko
posebnosti, kot so slapovi, kraški izviri in jame, dolomitne igle, balvani, naravna okna ter
mostovi. Dolina ima značaj soteske do vasi Iška, potem pa se začne širiti in pri Iški vasi že
preide na Iški vršaj, ki se močno razteza v Ljubljansko barje (Benkovič, 2002).
Iški vršaj je nastal na obrobju Ljubljanskega barja, večinoma v pleistocenu, ko so v povirju
Iške, zaradi znižanja gozdne meje prevladovali periglacialni procesi. Zaradi intenzivnega
preperevanja je nastala obilica drobirja, ki ga je Iška prenašala v nižje lege in na stiku
vintgarja z Ljubljanskim barjem odložila v več deset metrov debeli plasti proda, peska in
melja.

Območje varovanja in ohranjanje narave
Ljubljansko barje in Krimsko hribovje-Menišija prekrivata skoraj celotno površino občine Ig. V
občino segajo tri od območij Uredbe o posebnih varstvenih območjih, in sicer:
- po ptičji direktivi Ljubljansko barje in
- po habitatni direktivi Ljubljansko barje in Krimsko hribovje-Menišija.
Občina Ig sicer leži na izjemno občutljivem območju, saj kar 79,15 odstotkov občinskih
površin spada v mrežo območij največje biotske pestrosti v EU - Naturo 2000, velik del
občine pa od konca leta 2007 sega tudi v Krajinski park Ljubljansko barje. Občina ima dve
naravni območji zavarovani z odlokoma, in sicer Barski gozd na Ljubljanskem barju
(Kozlerjeva gošča) od leta 1951 in Ribniki v dolini Drage od leta 1986. Prav tako se na
obravnavanem območju nahaja naravni rezervat Iški morost (Koščeva učna pot).
(Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Ig, 2011).
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5.1.1 Naselja v Občini Ig
V občini Ig so naselja locirana ob cestah, širijo se glede na ustreznost lege in gradnjo
infrastrukture v občini.
Spodaj je prikaz porast prebivalstva po letih.
Leto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Občina IG

6631

6781

6865

7016

7046

7135

300

311

335

335

331

336

78

76

74

76

73

72

494

500

507

510

517

516

27

26

24

24

23

29

2239

2262

2240

2287

2290

2295

Iška

217

228

240

235

241

248

Iška Loka

267

274

273

280

285

286

Iška vas

404

402

396

411

406

420

Kot

122

114

123

125

116

116

58

58

56

54

53

53

256

249

258

251

252

261

Rogatec nad
Želimljami

25

26

30

33

34

35

Sarsko

47

58

60

62

65

69

Selnik

22

21

23

21

16

16

Staje

128

126

121

128

129

125

Strahomer

160

156

154

150

151

156

Škrilje

408

426

449

460

470

473

Tomišelj

276

299

311

333

349

359

Visoko

199

211

218

225

239

247

Vrbljene

219

241

247

249

250

258

Zapotok

271

295

301

312

317

327

Draga

177

174

171

194

175

170

Podgozd

97

100

100

106

103

107

Podkraj

112

120

128

128

134

134

28

28

26

27

27

27

Brest
Dobravica
Golo
Gornji Ig
Ig

Kremenica
Matena

Suša

Preglednica 2: Porast prebivalstva po letih, Vir: Surs
Gostota naseljenosti je 72,02 prebivalcev na km².

Gospodarstvo
V občini je Ig le en večji industrijski obrat KIG d.o.o., sicer je v občini registriranih 555
podjetij, od tega je 357 samozaposlenih oseb.
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Zaradi bližine glavnega mesta je prisotna dnevna migracija v Ljubljano za večino delavno
aktivnega prebivalstva.

5.1.2 Geološki razvoj in kamninska zgradba

Ljubljansko barje je nastalo na tektonsko zelo aktivnem območju, ki ga prečkajo številni
prelomi. Na Barju poteka meja med dinarsko in alpsko zgradbo, prelomnica med njima pa
poteka v smeri vzhod-zahod. Na območju občine Ig se stikajo štiri tektonske enote:
Barvanska ravnina, Krimsko-mokrško hribovje, Rakitniško-bloške grude in Želimeljskoortneške grude.
Ljubljansko barje sestavljajo kamnine, ki kažejo na dogajanje skozi različne geološke dobe,
od karbona do holocena, medtem ko dogajanje v kvartarju zavzema največjo površino. Tako
kvartarni sedimenti pokrivajo dno Ljubljanskega barja, zastopani so predvsem pleistocenski
in holocenski sedimenti. Tektonska udorina se je pričela ugrezati v zgornjem pliocenu,
močnejše ugrezanje je potekalo v pleistocenu oziroma poteka tudi v geološki sedanjosti.
Ugrezanje je sledilo močnemu lomljenju in premikanju tal ter narivanju zemeljskih gmot v
terciarju kot posledica tika alpskih in dinarskih gmot. Pri pogrezanju se je Barje polnilo
deloma z jezerskimi usedlinami, predvsem pa se je zasipavalo z naplavinami svojih pritokov.
Udorina je tako zasuta s kvartarnim materialom, ki so ga nanesle reke z okoliškega hribovja,
zlasti se opazi obsežnejše kvartarne naplavine reke Iške, ki je nasula obsežen vršaj, ki se
razteza proti Barju. Ohranjene mlajše plasti ilovice in gline ter jezerske krede pa pričajo o
obsežnem plitvem jezeru, ki je prekrilo Barje po koncu zadnje ledene dobe pred približno
3700 leti (Benkovič, 2002)
Zaporedje in sestava usedlin kažeta, da so bile v poledenitvenih in vmesnih toplejših
obdobjih, pod peščeno ilovico in kredo odložene večje plasti ilovnatega proda, ki ločuje plasti
ilovic, medtem ko so se v toplih obdobjih odlagale kreda, ilovica in glina, v hladnih pa prodi in
različni peski. Južno od Barja ležeče hribovje je sestavljeno predvsem iz mezozojskih
dolomitov in apnencev. Hribovje je grudasto, posamezne grude so se dvigale ali ugrezale in
tako sestavljajo tektonsko enoto Krimskega hribovja triasni in jurski skladi, ki proti severu
polagoma tonejo pod barjansko ravnino. Osamelcem, ki štrlijo iz barjanske ravnine, pa
kamninsko podlago gradijo apnenci in dolomiti in s tem povezani procesi v triasu (Posvet o
Barju, 1982).
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Geološka zgradba območja Občine Ig

Slika 7: Geološka zgradba območja Občine Ig, Vir: Geološka karta Slovenije, 1993

Pedološke in vegetacijske značilnosti
Na območju občine Ig se pojavljajo tri vrste pedosekvenc, na glinah in ilovicah, na trdnih
karbonatnih kamninah ter na produ in pesku. Pedosekvenca je združba ali več združb tal, ki
se pojavljajo na isti ali podobni matični osnovi ter na podlagi tega se pojavljajo različne
možnosti glede rabe tal (Stritar, 1990).
Na Barju prevladujejo organske snovi, za katere je značilno kopičenje šote. Za kopičenje
šote, je odločilno zadrževanje padavinske vode. Z osuševanjem se je zmanjšalo kopičenje
šotnih plasti, istočasno so pa z dodatnim sežiganjem in rezanjem teh plasti, šoto skoraj
odstranili, zato se je delež organskih snovi bistveno zmanjšal. Številni osuševalni kanali,
organizirana agrarna izraba nekdanjega barja, vsi ti dejavniki so onemogočili nadaljnjo rast
šotišč. Na Ljubljanskem barju je bilo leta 1960 ohranjenih še približno 135 ha šotnih površin z
1 – 2 metra debelo plastjo šote od nekdanjih približno 11.000 ha zemljišč s šotno podlago.
(Slovenija - pokrajine in ljudje, 1998).
Organska tla barja so vlažna in plitva ter revna s hranili, zato jih je potrebno občasno gnojiti.
Imajo pa veliko humusa, zato so črne barve – črnice. Šotna tla nizkega barja so osrednja
talna enota Ljubljanskega barja. Plast šote je prekrita z naplavinami Ljubljanice in Ižice.
Debelina naplavine se z oddaljevanjem od obeh vodotokov tanjša, dokler se ne pojavi šotna
prst. Šotne prsti porašča rastlinje, in sicer vlagoljubne rastlinske vrste. Ta vrsta prsti, zaradi
velike vlažnosti in stalnih fizikalnih ter kemičnih lastnosti, ni primerna za njivsko rabo
(Inventar...,1991).
V bližini Ižice ter vzhodno in severovzhodno od Iga, prekrivajo površino oglejene prsti. Pogoj
za nastajanje oglejenih tal je mineralen nanos in zastajajoča podtalna in površinska voda. Ta
vrsta tal je rudninsko in biološko zelo revna, prevladujoča raba tal je gozd ali travnik, kateri je
zaradi velike vlažnosti krmno slabe kakovosti (Slovenija - pokrajine in ljudje, 1998). Na
prodnato - peščenih nanosih s Krimskega hribovja in na hribovju, so nastale mineralne prsti.
Tako je na vršaju Iške, ki je nasula karbonatni prod, nastala rendzina, rjava karbonatna prst.
Je rodovitna in primerna za poljedelstvo, a ker je plitva in vodoprepustna, nastane poleti tudi
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sušna. Na tej prsti so obsežne njivske površine, zlasti vrste, ki dobro prenašajo občasno
sušo (krompir, žita). Na apnenčasti in dolomitni podlagi Krimskega hribovja so se razvile
sprane pokarbonatne prsti, kraška ilovica in rjave rendzine, kjer so prisotne tudi silikatne
kamnine, so nastala rjava kisla tla. Prsti so plitve, kisle, slabo rodovitne, zato jih porašča
gozd. Prevladuje mešan gozd bukve in jelke, na prisojnih območjih kanjona Iške sestoji iz
rdečega bora, na severnem pobočju Krima pa prevladuje smrekov gozd. Posebnost je
soteska reke Iške, kjer so primerna vlaga in različne ekspozicije, omogočile rast številnim
redkim vrstam, endemičnim oziroma reliktnim. Tako je v soteski znano avtohtono rastišče
črnega bora, našli pa so tudi edini primerek posebne oblike hrasta gradna (Benkovič, 2002).
Ker so tla Ljubljanskega barja mokrotna in kisla, se je temu prilagodilo tudi rastje. Na Barju
večjega gozda ni, so le posamezna drevesa, ki poraščajo osamelce. Sedanje rastje na
Ljubljanskem barju v glavnem sestavljajo zeliščne, zeliščno-mahovne in manjše gozdne
enote . Številna travišča, zelišča in mahovi ter tako znotraj teh vrst rastline, ki spadajo med
ogrožene in zavarovane vrste. Za obravnavano območje so značilna drevesa in grmi ob
jarkih in poteh. Najpogostejši predstavniki so: črna jelša, vrba, črni topol (Slovenija pokrajine in ljudje, 1998).
Podnebne značilnosti
Območje Ljubljanskega barja ima celinsko podnebje. Od drugih kotlin v Sloveniji se razlikuje
predvsem po večji količini padavin in pogostejši megli. Zaradi bližine dinarsko-alpske reliefne
pregrade, je vpliv Jadrana v temperaturnem režimu neznaten, kljub temu, da je morje
oddaljeno le 55 km (Slovenija - pokrajine in ljudje, 1998). Nad veliko večino površja osrednje
Slovenije je srednja letna temperatura zraka med 8 in 10 °C in podobno velja tudi za
obravnavano območje. Vendar pa lahko v posameznih letih povprečna temperatura zraka
precej odstopa od dolgoletnih povprečij, tudi za 3°C. Srednje januarske temperature
Ljubljanske kotline in Barja, zajemajo vrednosti od -0,5°C do -1,5°C, srednje julijske
temperature pa vrednosti med 18°C in 20°C. Največje temperaturne razlike so poleti in
najmanjše pozimi (Kajfež Bogataj, 2008).
Glede na to, da je barje precej zaprta depresija, se v hladnem delu leta pojavlja izrazita
temperaturna inverzija in z njo pogojena megla, ki seže nekje do 350 m. Nad to višino megle
ni, zato se temperature višje kot v nižini. Tako je zaradi talne temperaturne inverzije, osrednji
del Ljubljanskega barja hladnejši od obrobja. Pogostost megle je na Barju večja kot pa v
Ljubljani, in sicer Barje je imelo tudi 200 dni ali več z meglo na leto, Ljubljana pa okrog 150
dni. Glede na to, da raziskave poročajo, da na območjih z več vodne površine pogosteje
nastaja megla, bi na Barju, kljub velikim mokrotnim površinam, megla nastajala, kajti glavni
razlog za meglo na obravnavanem območju so vlažne zračne gmote, in pa po mnenju
Škerlaka (1965) brezvetrje. Največja hitrost vetra je v mesecu aprilu in maju, najmanjša pa
jeseni, vendar nikoli ne preseže 1,6m/s. Redko kdaj se pojavi močan, a kratkotrajen veter
(Benkovič, 2002).
Ljubljansko barje dobi med 1350 in 1550 mm padavin. Jugozahodni del nekaj več kot
severozahodni. Hribovito območje Krima in Mokrca prejme več kot 2000 mm padavin. Najbolj
suh letni čas je zima, minimum v februarju, med 80 in 90 mm ter najbolj namočena je jesen,
medtem ko se na račun nalivov z nevihtami pojavlja višek meseca junija, od 150 do 160 mm
padavin. Na izdatnost padavin vpliva potek osi barjanske kotanje, v smeri od jugozahoda
proti severovzhodu, ravno tako pihajo tudi prevladujoči vlažni vetrovi (Kajfež Bogataj, 2008).

Potresna zgodovina
Potresi, ki so bili v preteklosti na slovenskem ozemlju, so zbrani v katalogu potresov avtorja
V. Ribariča (1982) in zajemajo dogodke od leta 792 dalje. Katalog je bil dopolnjen s podatki
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iz katalogov sosednjih dežel, kjer so zajeti potresi od leta 567 dalje ter v zadnjih letih s
podatki iz biltenov in letnih poročil o potresih. V tem približno 1500-letnem obdobju je bolj ali
manj zanesljivo zabeleženih prek 4900 dogodkov, ki so jih prebivalci čutili, od katerih ima
magnitudo 3,0 ali več okoli 2960 potresov. Številki bi morali biti v resnici nekajkrat večji, saj
mnogih potresov ni nihče zabeležil.
Potres leta 1895 v Ljubljani in posledice na Igu
Veliki ljubljanski potres je nastal 14. aprila 1895 ob 22. uri in 17 minut po svetovnem času.
Žarišče je nastalo v globini 16 km, njegova magnituda je ocenjena na 6,1. Največje učinke,
med VIII. in IX. stopnjo po EMS-92, je dosegel na območju mesta Ljubljane, Ljubljanskega
barja, do Vodic na severu. Potresni sunek so čutili v oddaljenosti približno 350 km. Najhujše
poškodbe so nastale v polmeru 9 km, od Iga do Vodic. Manjše poškodbe so nastale v
polmeru okoli 50 kilometrov. Njegovo moč ponazarjajo tudi podatki, da so potres čutili
prebivalci Dunaja, Splita ter v italijanskih mestih Assisi, Firence in Alessandria. Ljubljana je
imela takrat približno 31 000 prebivalcev, ki so živeli v približno 1400 zgradbah. Potres je
poškodoval okoli 10 % zgradb, ki so jih kasneje večinoma porušili. Na srečo mrtvih ni bilo
veliko. V Ljubljani naj bi pod ruševinami umrlo sedem ljudi. Glavnemu sunku je v naslednjih
desetih dneh sledilo več kot 100 popotresov, ki so prebivalce še bolj begali, občasno pa so
se potresi pojavljali še več kot dve leti.
V okolici Ljubljane je bila škoda največja prav na Studencu (današnjem Igu) in okoliških
krajih, ki ležijo na Ljubljanskem barju. Prvi potresni sunek so na Igu zabeležili ob 23.20 uri,
do jutra je sledilo še 30 popotresnih sunkov. Trajanje prvega sunka je bilo 10-12 sekund,
naslednji so bili krajši. Na Studencu (današnjem Igu) je bilo od skupaj 183 hiš, kar 43 močno
poškodovanih - zrušili so se zidovi, slemena, oboki. Največ škode je bilo na SZ in JV zidovih.
Končni podatki so pokazali, da je bilo bolj ali manj poškodovanih 125 hiš. Precej poškodovani
sta bili tudi župnijska cerkev ter šolsko poslopje. Šolsko poslopje je bilo precej poškodovano,
zidovi so odstopili, v stenah so bile 2-3 cm široke razpoke, zlasti v prvem nadstropju, ker so
morali vse stene na novo pozidati. Poškodovane so bile hiše tudi v ostalih vaseh; v Mateni
sta bili popolnoma porušeni dve hiši, cel ni ostal niti en dimnik v vasi. Poškodovana je bila
tudi cerkev. V Brestu so morali podreti štiri gospodarska poslopja, ki so bila preveč
poškodovana. Med bolj prizadetimi kraji je bila tudi Iška Loka. Tomišlju je potres kar se škode
tiče, prizanesel, nekoliko bolj poškodovano je bilo Vrbljene. Tudi v Strahomerju in na
Gornjem Igu so jo odnesli brez večje škode, v Iški vasi je bilo poškodovanih nekaj hiš, prav
tako v sosednji Iški.
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6 VRSTE, OBLIKE IN STOPNJE OGROŽENOSTI TER VERJETNE
POSLEDICE NA OBJEKTIH
Potresna ogroženost izraža odnos med pogostostjo pojavljanja močnih potresov - potresno.
Iz karte potresne intenzitete (slika 1) je razvidno, da območje občine Ig leži v pasu potresne
intenziteta VIII EMS.
V primeru potresa lahko pričakujemo najbolj katastrofalne posledice v primerjavi z drugimi
naravnimi nesrečami. Po potresu po VIII. stopnji po EMS bi prišlo v občini do poškodb
individualnih zgradb, večstanovanjskih objektov ter poslovnih in industrijskih objektov, do
večjih razpok v zidovih, posameznih rušenj do podiranja delov hiš in delnih rušenj objektov
predvsem tam, kjer prevladujejo starejše zgradbe.
V občini prevladuje individualna gradnja, izjeme so stanovanjski bloki in starejše
večstanovanjske stavbe. V območjih kjer prevladuje individualna gradnja z nizko gostoto
objektov, grajenih na klasičen način iz opeke, ni pričakovati večjega števila žrtev.
Na območju občine bi poleg prebivalstva bile ogrožene tudi živali, objekti in kulturna
dediščina ter komunalna in cestna infrastruktura. Potresna ranljivost zgradb je odvisna od
načina oziroma trdnosti gradnje. Od leta 1965 dalje veljajo predpisi o potresno varni gradnji
na ogroženih področjih. Stavbe, grajene do takrat so predvidene le za prenašanje vertikalne
obtežbe, kasneje pa tudi za dinamične obremenitve. Iz tega izhaja, da največjo nevarnost
predstavljajo starejše zgradbe, grajene pred letom 1965.
Vseh stanovanj skupaj, ne glede na vrsto stavbe je 2593.
Stavbe s stanovanji glede na vrsto stavbe v občini Ig
Skupaj
Enostanovanjske Dvostanovanjske Večstanovanjske Stanovanja v
stanovanjskih
hiše
hiše
hiše
nestanovanjskih
stavb
stavbah
2593
2115
150
293
35
Preglednica 3: Vir: Surs, 2011

Stanovanjski objekti po letu gradnje
Stavbe grajene pred letom 1919
Stavbe grajene med 1919 - 1945
Stavbe grajene med 1946 - 1960
Stavbe grajene med 1961 - 1970
Stavbe grajene med 1971 - 1980
Stavbe grajene med 1981 - 1990
Stavbe grajene med 1991 - 2000
Stavbe grajene med 2001 - 2005
Stavbe grajene po 2006
Preglednica 4: Vir: Surs, 2011

266
110
186
258
415
688
298
167
205

Objekti in zgradbe so v večini primerov grajeni klasično (opeka, les) in to v pol-odprtem
načinu gradnje. Glede na konstrukcijo delimo objekte na:
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- masivno grajene konstrukcije. V to skupino spadajo objekti, ki so grajeni z opeko in lesenim
stopniščem, leseno stropno in strešno konstrukcijo. Ti objekti so manj odprti na potres. Sem
spada večina novejših zgradb tako v družbeni kot zasebni lasti.
- skeletne in predalčne konstrukcije. To so objekti z armirano betonsko konstrukcijo skeletne
in predalčne oblike, ki so odpornejši na potres in nato požar.
- nizko montažni objekti lesene konstrukcije. Med te spadajo hlevi, garaže in pomožni objekti
za skladiščenje in spravilo pridelkov.
Med kulturno dediščino, ki bi bila ogrožena štejemo cerkve: cerkev Sv. Nikolaja na Visokem,
ter območje kolišč umeščeno na seznam svetovne kulturne dediščine Unesco- kulturni
spomenik državnega pomena.
Občina Ig sodi v 4 razred ogroženosti

Potresna ranljivost zgradb
Preglednica 5: Pregled števila stanovanj glede na starost stanovanjskih stavb v Občini Ig
(vir: Statistični urad RS, 2012)
Občina

Do 1918

19191945

19461960

19611970

19711980

19811990

19912001

2001-2010

Skupaj

Ig

265

123

202

307

478

566

260

277

2475

V naslednji preglednici so vrednosti iz prejšnje preglednice preračunane tako, da so podatki
o številu stanovanj preračunani na obdobja, ko so veljali posamezni predpisi o potresno varni
gradnji oziroma na obdobja, ko so se ti predpisi spreminjali. V predzadnjem stolpcu so
dodani še podatki o prebivalcih po teritorialnih enotah, s čemer je bilo možno izračunati
povprečno število ljudi, ki biva v posamezni stanovanjski enoti tako. Podatki predstavljajo
ocene, ki pa so v večini verjetno dovolj blizu realnosti, zlasti za nočne razmere.
Prikaz ocene števila stanovanj po starosti oziroma po obdobjih veljave predpisov o potresno
varni gradnji (vir: Statistični urad RS, 2012, GIS_UJME, 2012)

Občina

Ig

do 1948

1949 1963

1964 1981

19822007

2008 2010

SKUPAJ

Število
ljudi v
občini

428

254

747

963

83

2475

5991

povprečno
število ljudi na
stanovanjsko
enoto

2,42

Preglednica 6: Vir SURS, 2012)
Naslednja preglednica podaja zelo pomembne podatke o tem, koliko ljudi živi v različno
starih stanovanjih glede na veljavo predpisov o potresno varni gradnji. Na osnovi tega je moč
razmeroma natančno oceniti, koliko ljudi na nivoju občine biva v različno potresno odpornih
oziroma ranljivih objektih.
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Preglednica 7: Prikaz ocene števila ljudi, ki živijo v stanovanjih glede na obdobja veljave
predpisov o potresno varni gradnji (Vir: Statistični urad, 2012, GIS_UJME 2012)

Občina

Ig

Število
Število
število
Število
število
ljudi,
ljudi,
ljudi,
ljudi,
ljudi,
živečih v živečih v živečih v živečih v
povprečno živečih v
stanostanostanostanoštevilo
stanovanjih,
vanjih,
vanjih,
vanjih,
ljudi na
vanjih, zgrajenih zgrajenih zgrajenih zgrajenih
stanozgrajenih v letih
v letih
v letih
v letih
vanjsko
do
1949196419822008enoto
leta1948
1963
1981
2007
2010

2,42

1037

614

1807

2332

201

število
ljudi v
občini

5991

Ob hipotetičnem potresu z intenziteto VIII EMS na širšem ljubljanskem območju, bi bilo na
območju Občine Ig potresu izpostavljenih 3.458 ljudi in 1.375 stanovanj. Število stanovanj, ki
so potresno najbolj odporna (to so stanovanja, zgrajena po letu 1981, je 1.103, v njih živi
2.533 ljudi. V stanovanjih, ki so potresno najbolj ranljiva (to so stanovanja, zgrajena pred
letom 1964), živi 1.651,00 ljudi, takih stanovanj pa je 682.
Število ogroženih, poškodovanih in mrtvih je predvsem odvisno od časovnih okvirjev, kdaj bi
do nesreče prišlo.

7 NASTANEK VERIŽNIH NESREČ OB POTRESU
Potres pogosto spremljajo številne verižne nesreče, katerih škoda lahko presega neposredno
škodo zaradi potresa. Gre predvsem za naslednje verižne nesreče:






požari in eksplozije;
nesreče z nevarnimi snovmi
plazovi, podori in poplave;
bolezni ljudi in živali;
jedrske nesreče.

Ob močnem potresu pričakujemo pri nekaterih objektih hude poškodbe, pri posameznih
objektih pa delna ali celo popolna rušenja gradbenih objektov visoke gradnje. Prebivalci bi
bili v primeru potresa neposredno in posredno ogroženi. Pričakujemo tudi različne ravni
poškodb na komunalni infrastrukturi (vodovod in kanalizacija), z vsemi pripadajočimi
napravami in opremo. Velika verjetnost je, da bo ob potresu prišlo do poškodbe tako tlačnih
kot gravitacijskih primarnih in sekundarnih cevovodov vodovoda, zaradi česar bo
onemogočena preskrba dela prebivalstva s pitno vodo in kanalizacijsko omrežje, kar bo
imelo neposreden vpliv na poslabšanje higienskih razmere ob potresu. Nevarnost je še
izrazitejša, če pridejo kanalizacijske odplake v stik z vodovodnim sistemom oziroma talno
vodo v podzemlju.
Prekinitev v oskrbi pa lahko povzroči tudi izpad električne energije in telefonskega omrežja,
kar bo povzročilo motnje pri zagotavljanju teh dobrin. Poškodovano električno omrežja pa
predstavlja tudi nevarnost za prebivalstvo.
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Posledice teh primarnih poškodb gradbenih objektov so poškodbe pri ljudeh in tudi smrtne
žrtve ter požari, eksplozije, onesnaženje okolja zaradi nenadzorovanega uhajanja nevarnih
snovi, plazovi in podori. Morebitno daljše slabše higienske razmere lahko vodijo v slabšanje
zdravstvene slike. Reševalci in prebivalci bodo utrpeli psihološke posledice. Na ravni
posameznika bodo hude verižne posledice na povsem eksistencialni ravni: stanovanja, ki so
jih lastniki kupili na kredit in imajo vknjiženo hipoteko bodo lahko uničena ali hudo
poškodovana, obveznost odplačevanja kredita pa bo zmanjšana, potrebna bo zagotovitev
začasnih bivališč.

7. 1 Požari in eksplozije
Požari in eksplozije so med najpogostejšimi spremljevalci potresov. Izkušnje v svetu kažejo,
da se požari in eksplozije pri potresih do intenzitete VII EMS ne pojavljajo v večjem številu,
pri intenziteti VIII EMS pa je že treba resno upoštevati možnost nastanka teh dogodkov.
Danes je predvsem sodobni svet zaradi požarov, ki nastanejo kot posledica potresa, še
mnogo bolj izpostavljen. Glavni vir nastanka požarov po potresu v sodobnem času je izpad
električne energije oziroma kratek stik na električnih napeljavah. Preostali viri nastanka
požarov in eksplozij so predvsem poškodbe kurilnih, zlasti plinskih naprav ter razlitja
vnetljivih tekočin.
Posebno nevarnost za nastanek požara predstavljajo tudi veliki energetski in industrijski
objektih. V njih lahko bodisi zaradi poškodb zaradi potresa bodisi zaradi izpada električne
energije pride tudi do neaktiviranja določenih vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, s
čemer je onemogočen ali otežen uspešen začetek gašenja požara takoj po nastanku in s
tem povečana možnost, da se požar močno razvije in razširi.
Obenem je treba pri posledicah požara ob oziroma po potresu računati tudi na to, da bodo
lahko komunikacijske zveze motene ali celo prekinjene, da zato morda ne bo moč priklicati
pristojnega centra za obveščanje, računati je treba na otežen dostop do mesta požarov, na
to, da bodo v danem trenutku sile za zaščito, reševanje in pomoč polno angažirane zaradi
odpravljanja drugih posledic potresa. Vse to lahko vpliva na hitrost odziva gasilskih enot v
času po potresu. Prav tako lahko po močnem potresu pride do tega, da ne bo zadovoljive
oskrbe z vodo, kar tudi lahko zmanjša možnosti za uspešno posredovanje (povzeto po Jug,
2012).

7.2 Nesreče z nevarnimi snovmi
Ob potresu obstaja tudi možnost nesreč z nevarnimi snovmi. Še posebno nevarnost
predstavljajo stacionarni viri nevarnih snovi, ki so locirani na območjih potresne intenzitete
VIII EMS.
Po podatkih iz aprila 2013 (število virov tveganja se spreminja večkrat letno) (vir:
http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/seveso-register) je v Sloveniji 69 stacionarnih virov
tveganja, od tega 31 virov večjega tveganja in 38 virov manjšega tveganja, v naši Občini Ig
nimamo stacioniranih virov tveganja za tovrstno nesrečo.
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7.3 Plazovi, podori in poplave
Nekateri močnejši potresi, ki so v preteklosti nastali v Sloveniji oziroma na slovenskem
narodnostnem ozemlju, so povzročili nastanek zemeljskih plazov, podorov in sorodnih
pojavov. Za njihovo sprožitev so poleg intenzitete potresa pomembne predvsem inženirsko
geološke lastnosti terena in njegove morfološke značilnosti. Kakšna bo možnost pojava
plazenja in podorov, je odvisno tudi od nagiba terena. Velja, da čim bolj strm je teren, večja
je možnost nastanka plazu ali podora.
Zdrsi zemljin se začnejo pojavljati pri potresih intenzitete VII EMS. To so posamezni manjši
zdrsi zemljin z najslabšimi geotehničnimi lastnostmi. V skalnatih predelih padajo posamezni
kamni in skale. Ob potresu intenzitete VIII EMS so zdrsi že pogostejši in nastajajo že tudi na
gričevnatem in hribovitem terenu.
V hribovitem predelu in na zelo strmih pobočjih začnejo padati skale, pojavijo se podori.
Izredno številni in veliki pojavi nestabilnosti nastanejo pri potresih intenzitete IX EMS ali več,
za kar pa je v Sloveniji po najnovejših potresnih kartah zelo majhna verjetnost. Pri tako
močnih potresih navadno zdrsnejo tista pobočja, ki so v labilnem stanju.
Glede na sestavo tal obstaja nevarnost podorov v dolini Iške in v dolini Drage, kjer pa ni
stanovanjskih hiš ter v naselju Suša, kjer je 10 hišnih številk. Zdrsi zemljin se lahko pojavljajo
na pobočju Selnika in Rogatca ter v dolini Iške in Drage
Na pobočju Krima lahko pričnejo padati skale, najbolj izpostavljeno je naselje Iška,
stanovanjski objekti ob vznožju Krima in Mokrca.
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Slika 8: Karta tveganja nastanka podorov zaradi potresov. Avtorja: M. Ribičič, R. Vidrih (Vir:
ARSO, spletna stran). Na karti je upoštevana še stara karta seizmične intenzitete Slovenije iz
leta 1987

Slika 9: Karta verjetnosti pojavljanja plazov, (Vir ARSO, spletna stran)
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7.4 Bolezni ljudi in živali
V Sloveniji je ob potresu intenzitete VIII EMS na gosteje naseljenem nadžariščnem območju
lokalno moč pričakovati izbruh nalezljivih bolezni pri ljudeh, kot so na primer tetanus, plinska
gangrena, gnojni meningitis, ošpice, norice, oslovski kašelj, črevesne in respiratorne
nalezljive bolezni, hemoragična ali mišja mrzlica ter borelioza.
Nevarni dejavniki, ki lahko vplivajo na nastanek ali širitev bolezni, so predvsem:
 slabše življenjske razmere (podhranjenost, preskrba z vodo, dostop do sanitarij, ravnanje
z odpadki, slaba precepljenost, slaba poučenost,…),
 evakuacija (umik) in nastanitev v začasnih skupnih prostorih, kjer je večje število ljudi ter
 slabša zdravstvena oskrba.
Izbruhe določenih bolezni se lahko ob potresu intenzitete VIII EMS pričakuje tudi pri živalih.

7.5 Jedrske nesreče
Potres posredno povzroči tudi jedrsko nesrečo. Jedrska elektrarna v Krškem leži na območju
potresne intenzitete VIII EMS, projektirana in zgrajena pa je tako, da bi brez večjih poškodb
morala prestati tudi potres intenzitete IX EMS. V jedrski elektrarni do leta 2016 načrtujejo
izvedbo številnih ukrepov, s katerimi bi objekti elektrarne prenesli pospeške tal do 0,6 PGA
(trenutno so stavbe projektirane na pospeške tal 0,3 PGA) (povzeto po Blaser, 2013). To
pomeni, da se bo njena že zdaj ustrezna potresna odpornost še povečala - elektrarna bi
lahko prenesla tudi potres intenzitete X EMS.

7.6 Možnosti predvidevanja nesreče

Predvidevanje možnosti za pojav potresa je vsebovan v kartah potresne nevarnosti.
Napovedovanje potresov pa z današnjim znanjem potresov še ni možno, še posebej pa ni
mogoče napovedati točnega datuma, ure in lokacije nastanka potresa. Napovedovanje
potresov tudi ni smotrno, saj bi ob napovedi lahko prišlo do panike med ljudmi, ki bi
povzročila večjo škodo kot pa sam potres. Najboljša zaščita pred potresom je potresno varna
gradnja
objektov.
(Vir:
Agencija
Republike
Slovenije
za
okolje,
http://www.arso.gov.si/potresi/vpra%c5%a1anja/#N152, dostop 20. 1. 2008)

Ob potresu je potrebno:
- takoj organizirati reševanje eventuelno zasutih in ranjenih oseb in živali. Pred tem pa
izvesti varnostne ukrepe za izklop vodovodnih in energetskih instalacij;
- izvesti gašenje morebitnih požarov;
- organizirati oskrbo ogroženih in prizadetih ter v skladu z obsegom potresa izpeljati
evakuacijo oziroma postavitev zasilnih bivališč;
- vzpostaviti ustrezno zavarovanje za preprečitev eventuelnih kraj;
- v nadaljevanju se organizira razčiščevanje ruševin in sanacija objektov;
- obveščanje javnosti o posledicah potresa in posredovanje navodil za ravnanje;
- pristopiti k evidentiranju poškodovanih objektov, ki bi se lahko porušili, jih zavarovati in
kasneje sanirati.
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7. 7 Vrste oblike in stopnje ogroženosti

Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma ublažitev in
odpravo posledic nesreče
Edini ukrep, ki pomeni preprečitev posledic potresa je potresno varna gradnja objektov,
ublažitev posledic pa je mogoča le s potresno okrepitvijo tistih obstoječih objektov, katerih
stanje ni ustrezno glede na sedanjo raven poznavanja potresne problematike, ki se odraža v
veljavnih predpisih o potresno varni gradnji. Za potresno varnost objektov so odgovorni
njihovi lastniki, odgovornost pa nosi tudi državni organ, ki ima pristojnosti na področju
urejanja prostora in graditve objektov (Ministrstvo za okolje in prostor).
Organi vodenja in sile za zaščito, reševanje in pomoč Občine Ig bodo lahko vodili,
organizirali, reševali in pomagali ljudem glede na raven lastne prizadetosti, te ravni pa še ne
znamo oceniti. Ni mogoče pričakovati, da bodo pripadniki sil za ZRP Občine Ig izvajali
reševanje, če so poškodovani njihovi lastni stanovanjski objekti, če so poškodovani oni sami
ali člani njihovih družin (ne glede na to ali je do poškodb prišlo v njihovih objektih ali v javnih
objektih – šole, vrtci, športni, kulturni, javni objekti). Eno od osnovnih pravil, ki se je
izoblikovalo v mednarodni praksi soočanja z nesrečami je, da ni mogoče pričakovati od
skupnosti, ki je žrtev nesreče, da si bo sama učinkovito pomagala. Če bo torej objektov, v
katerih bo potrebno reševanje plitko zasutih več kot 70 in objektov, kjer bo potrebno
reševanje globoko zasutih več kot 3, bo Občina Ig potrebovala pomoč.
Izvajalci zaščite in reševanja ter pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v občini Ig so:
a. gasilska društva,
b. Štab Civilne zaščite z enotami bolničarjev
d. režijski obrat Občine Ig za oskrbo pitne vode,
d. Zdravstvena postaja Ig,
e. podjetje pristojno za vzdrževanje cest,
f. komunalna podjetja,
g. podjetja s težko mehanizacijo s katerimi ima Občina Ig sklenjeno pogodbo za izvajanje del
v primeru naravnih nesreč.
V primeru večje razsežnosti nesreče bo potrebna pomoč gasilskih enot (usposobljenih in
opremljenih za reševanje ob porušitvah), enot za tehnično reševanje ter enot za iskanje
zasutih.
Občina Ig pripravi prostore za zasilno namestitev ljudi (šotor, javni objekti, ki jih potres ne bo
poškodoval. Za opremo, kot so ležišča, odeje, spalne vreče, higienske pripomočke pa bo
Občina zaprosila državo. Izvajalci javnih storitev v pristojnosti občine Ig in občinska uprava
naj izvajajo stalno protipotresno krepitev svoje dejavnosti in priprave za hitro ponovno
vzpostavitev delovanja.
Predvidevamo, da bi se ob potresu, ki ne bo več prizadel več kot tretjino lastne reševalne
sposobnosti, odvijale aktivnosti v naslednjih časovnih obdobjih:
0 – 12 ur
• Samoaktiviranje postaj javne gasilske službe
• Samokativiranje štaba CZ občine Ig
• Pregled objekta gasilske postaje
• Iznos opreme
• Vzpostavitev mesta vodenja (vodja/ podpora vodenju – evidence obravnavanih
objektov, problemov, reševanih ljudi; zahtevanje pomoči, sprejemanje pomoči,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vključevanje-razporejanje pomoči na delo,/ podpora ekipam na terenu – oprema,
gorivo, napitki, hrana, počitek, zamenjava, varstvo otrok … )
Ugotovitev stanje enote (osebje, oprema)
Ugotovitve javiti regijskemu štabu CZ in sektorskem gasilskem poveljniku
Ugotovitev posledic na območju delovanja (gasilska vozila, osebna vozila, …, peš)
Ugotovitve javiti regijskemu štabu CZ in sektorskem gasilskem poveljniku
Ukrepanje za odpravo neposrednih nevarnosti (požar, plin)
Ukrepanje javiti regijskemu štabu CZ in sektorskem gasilskem poveljniku
Pomoč pri zapustitvi poškodovanih objektov (s tem rešimo vse ljudi, ki bi bili
poškodovani v objektih zaradi porušitev po popotresnih sunkih)
Prva nujna in medicinska pomoč poškodovanim ob umiku iz objektov (ljudje padejo
ali pade kaj na njih)
Postavitev prioritet reševanja iz ruševin (prvi kriterij je varnost reševalcev; drugi
kriterij pa največ rešenih ljudi, v najkrajšem času, z razpoložljivim orodjem, znanjem
in osebjem)
Reševanje tistih, ki jih vidimo in slišimo: ukleščeni (pod pohištvom, predelnimi
stenami …), na površju ruševin, delno zasuti; vključevanje prebivalcev v reševanje
Prva nujna in medicinska pomoč poškodovanim
Sprejem in vključevanje pomoči iz države

12 ur – 7 dni
• Reševanje globlje zasutih
• Zasilna zatočišča
• Mednarodna reševalna pomoč
• Odstranjevanje ruševin
• Rušenje nevarnih objektov
• Vzpostavitev prevoznosti
• Vzpostavitev zasilne oskrbe z vodo, elektriko, plinom, ogrevanjem, telefonske zveze
7 dni – 1 mesec
• Odstranjevanje ruševin
• Rušenje nevarnih objektov
 Postavljanje začasnih bivališč in začasnih objektov za javne storitve (šole,
zdravstveni domovi …)
• Vzpostavljanje normalne oskrbe z vodo, elektriko, toploto, kanalizacijo, plinom

8. ZAKLJUČEK
Pri izdelavi ocene ogroženosti smo dali poseben poudarek potresu VIII stopnje in možnim
posledicam za našo občino, ki bi ogrožale življenje in premoženje ljudi.
Občino Ig lahko glede na dosedanje potrese uvrstimo kot manj ogroženo. Rezultati
pridobljeni v tej oceni ogroženosti nam glede na obstoječe stanje sil in sredstev, ki
so organizirane na nivoju posamezne lokalne skupnosti, narekujejo stalno izpopolnjevanje
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oz. potresom.
V Občini Ig je potrebno izdelati načrt zaščite in reševanja ob potresu ter ga uskladiti z
regijskim načrtom.
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