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Tokrat ocena odli~no!

^ lovek bi popenil! Dva potresa leta 1976, pa oni velikonočni leta 1998
in julija letos zopet! Živci trpijo že bolj kot stavbe in mnogi si mislijo,
kar je preveč, je preveč!!!

Marsikoga je minilo, da bi ponovno krpal staro hišo. Minilo je tudi mnoge
mlade, da bi še naprej načrtovali svojo prihodnost na tem koncu, kateremu
vsi pojejo hvalo, kako je lep, v resnici pa je slepo črevo Slovenije. In pomislimo
še na geografsko odrezanost, nemogoče ceste, oddaljenost šol, nerazvitost
gospodarstva in na vse vrste naravnih nesreč od potresov do podorov. Človek
se res vpraša, ali je še vredno vztrajati tukaj. Marsikomu je že vsega zadosti
in si reče: dosti imam!

Po vsakemu potresu ali drugi naravni nesreči je organizirana obnova. Prek
državne blagajne slovenski davkoplačevalci bolj ali manj širokogrudno pod-
prejo ta prizadevanja. Oškodovanci si pri tem mislijo svoje; nekateri (verjetno
večina) so z višino pomoči zadovoljni, drugi pa povsod vidijo krivico, zapo-
stavljenost, pozabo. Najhuje je seveda, če je sosed dobil več, kot mu po na-
šem mnenju pripada!

Doživeli in preživeli smo popotresni obnovi leta 1976 in 1998. Obakrat se
je vse bolj ali manj ustavilo pri obnovi stavb, za pospeševanje gospodarskega
razvoja ni bilo posluha. Po potresu leta 1976 smo z zvijačo uspeli zgraditi ne-
kaj vaških tovarnic. Po onem predzadnjem je trajalo tri leta in tri mesece, da
je bil v novelo Zakona o popotresni obnovi Posočja vključen tudi program
pospeševanja razvoja. Že ob začetku izvajanja zakona v letu 2002 pa je takra-
tna gospodarska ministrica pozabila vključiti sredstva za ta program v državni
proračun. Ogromno kljuk je bilo potrebno obrisati v Ljubljani, da je zadeva
po pol leta stekla.

Po julijskem potresu pa je bilo res prav vse drugače! Z bliskovito naglico
so stekla dogovarjanja o obliki razvojne pomoči po potresu. Spraševali smo
se, ali bo uspelo vladi spraviti načrtovani zakon skozi parlamentarno proce-
duro do konca septembra ali pa bo ta naloga ostala novoizvoljenemu držav-
nemu zboru. Ko pa so se začele stvari dogajati, smo samo strmeli. Prvi dan
razgovori v Bovcu, dva dni usklajevanja med ministrstvi, četrti dan na vladi,
sedmi dan sprejem zakona v državnem zboru!!!

Sam sem to prvič doživel in kar
nisem mogel verjeti. Dobro vem, ka-
ko delujejo ministrstva, vlada in dr-
žavni zbor, zato si tako hitrega in
učinkovitega delovanja nisem mogel
predstavljati. Gotovo je tudi v drugih
državah težko najti podoben primer.

In kaj smo s tem zakonom pri-
dobili? Poleg neposredne obnove ali
nadomestitve poškodovanih stavb je
ta zakon predvsem velik korak naprej
pri spodbujanju gospodarskega raz-
voja Posočja. Razvojni program je po-
daljšan do leta 2013 in v petih letih
bo vloženih 11 milijard SIT v obnovo
naših nemogočih cest!!!

Ob vsem tem marsikdo zmigne z ra-
meni in pravi: “Vse to se je zgodilo sa-
mo zaradi predvolilnega časa.” Mor-
da, a kljub temu vsa čast tako vladi
kot državnemu zboru, vladnim stran-
kam in opoziciji. Zakon je bil sprejet
brez enega samega glasu proti!

Tako hitro in učinkovito ukrepanje
je bilo v veliki meri možno tudi zara-
di res široke podpore v slovenski jav-
nosti. Kaže, da se je usoda Posočja
res dotaknila slovenskih src.

Res, ta izpit je bil narejen z odliko!
Želimo si le, da sčasoma ne bi zaškri-
palo pri udejanjanju zakona.
Lucijan Rejec, direktor Posoškega
razvojnega centra

Utrinki

POKOPANI UPI
ZA O@IVITEV LESKOVCE
Podkrnske planine – Sredstva
javne-ga obve{~anja so ob zadnjem
potre-su le malo poro~ala o {kodi in
tego-bah prebivalcev na son~ni strani
Krna. Zdelo se je, kot da ni nikomur
mar, kaj se dogaja z na{o dedi{~ino,
s staro kme~ko stavbno kulturo, s
podkrnskimi planinami, ki stoletja de-
lujejo na tem ‘ivem potresnem
’epicentru’.

Po 12. juliju sem se previdno podal
pod Krn, da bi videl, kaj se je doga-
jalo s starimi planinskimi stavbami in
hlevi. Potres je mo~no prestra{il vse,
ki so tisti dan opravljali pastirska in
mlekarska dela. Na planini Zaslap sta

ta dan pasla Majda in Stanko Ivan-
~i~ iz Smasti. Z grozo sta opazovala
grmenje kamenja nad planino, ki se
je ustavilo za zadnjimi hlevi. [e huje
je bilo nad planino Leskovca; kot da
bi se v Lu‘nici podirale stene. Visoko
v Maselniku je iz stene udaril vodni
slap ter v dolino odplaknil mulj in
kamenje. Ko so se tla umirila, je bila
planina posejana s skalovjem in bal-
vani, ki so za seboj pu{~ali pravo raz-
dejanje. Ogromne kamnite gmote so
pred seboj podirale drevje in grmov-
je. Najslab{e jo je odnesel nov hlev s
spalnico; po{kodovala ga je velika
skala, ki se je prikotalila z gore. Pod
te‘o udarca je popustila debela be-
tonska stena, streho je zme~kalo kot
papir. Skala je prebila in poru{ila {e

drugi del stene ter obstala sredi hle-
va, kot da bi ~akala na mol‘o. Ob
molznem stroju sedaj gospoduje
med praznimi privezi. Sre~a v nesre~i
je bila, da je bil stari stan z zorilnico
sira po{kodovan ‘e ob velikono~nem
potresu leta 1998 in se je v planini
pasla le jalova ‘ivina, ki se je pred
padajo~im kamenjem in podirajo~imi
hlevi umaknila v zavetje.

12. julija ob 15. uri in {tiri minute je
bila verjetno zape~atena usoda pla-
nine Leskovca. @e po velikono~nem
potresu ni bilo ne interesa ne sred-
stev za obnovo. Sedaj verjetno ni ve~
nikogar, ki bi bil pripravljen ‘rtvovati
politi~no voljo ter sredstva za obnovo
in ohranitev planine pod Krnom, kjer
je zadnji mlekaril pokojni Fujdar z
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Volarij. [koda pa je nastala tudi na
drugih planinah pod Krnom: na
Zaslapu, Slapniku, Slemenu, Kuhinji
in na najstarej{i, Ka{ini.

O te‘kih trenutkih tistega dne pripo-
veduje tudi mlekar Mirko Kranjc z
Zaprikraja, planine, ki se nahaja v
neposredni bli‘ini epicentra julijskega
potresa. Bobnenje iz sredi{~a zemlje,
tresenje tal, ropot plo~evine na starih
hlevih ter padajo~e kamenje s Krn-
~ice in Krasjega vrha ne more pustiti
ravnodu{nega tudi vsega hudega
vajenega ~loveka izpod Krna. Mogo-
~e pa, vendar le tistega, ki ‘ivi dale~
stran ter mu ‘ivljenje in zgodovina
pod Krnom nista mar.

Besedilo in foto: Pavel ^etrti~

bo v septembru in oktobru izvajal delavnice, namenjene dija-
kom in {tudentom, ki bodo potekale v Tolminu, Novi Gorici in Aj-
dov{~ini. Vsebine, ki bodo mlade seznanile z osnovami podjetni{tva,
poznavanja deficitarnih poklicev v regiji, ve{~inami nastopanja na
trgu delovne sile in v poslovnem svetu ter s pripravo poslovnega
na~rta, so del Programa razvoja podjetnosti in ustvarjalnosti mladih.
Ta poteka znotraj Podjetni{kega centra za malo gospodarstvo, ki
bo delavnice tudi sofinanciral.

Dijaki in {tudentje! O delavnicah vas bomo sproti obve{~ali prek
va{ih {ol, {tudentskih klubov in medijev. Dodatne informacije: na tele-
fonski {tevilki 05/ 38-41-500 in spletnih straneh www.pososki-rc.si. 

Delavnice za dijake in {tudente

Poso{ki razvojni center v sodelovanju z M servisom
in KOPO Izobra‘evanje in ra~unalni{tvo d.o.o.

bo potekala v ~etrtek, 14. oktobra, v Tolminu
Vsebine delavnice: • Katere so prednosti zavarovanja za kme~ke
‘enske, ki delajo na kmetiji; • Razvojne mo‘nosti dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah; • Medsebojno povezovanje med nosilkami
dejavnosti; • Oblike tr‘enja izdelkov in storitev …
Dodatne informacije: na telefonski {tevilki 05/ 38-41-503 (Vesna
Kozar) ali www.pososki-rc.si. 

Delavnica Promoviranje poklicnega
uveljavljanja `ensk

Razpisi – So~a 2004

V Ur. l. RS {t. 95 je bil 27. 8. na strani
5918 objavljen Javni razpis za spod-
bujanje za~etnih investicij v mikro
podjetjih na obmo~ju ob~in Bovec,
Kobarid in Tolmin v letu 2005. Rok za
predlo‘itev vlog: 29. 10. 2004 do 12.
ure. Dodatne informacije dobite na te-
lefonski {tevilki: 05/ 38-41-500 (mag.
Roman Medved in Vesna Kozar). Ve~
o razpisu ter razpisno dokumentacijo
lahko dobite na spletni strani www.
pososki-rc.si, razpis pa bo predstav-
ljen tudi 6. 9. ob 15. uri v Kulturnem
domu Bovec. 

V Ur. l. RS {t. 95 je bil 27. 8. na strani
5916 objavljen Javni razpis za spod-
bujanje zaposlovanja in samozapo-
slovanja kadrov z najmanj VII. sto-
pnjo izobrazbe na obmo~ju ob~in
Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2004.
Rok za predlo‘itev vlog: 1. 10. 2004 do
12. ure. Dodatne informacije dobite na
telefonski {tevilki: 05/ 38-41-500 (mag.
Almira Pirih). Razpis in razpisna doku-
mentacija sta objavljena tudi na spletni
strani www.pososki-rc.si. 

V Primorskih novicah je bil 27. 8. objav-
ljen razpis {tipendij za visoko{olski,
univerzitetni in podiplomski {tudij
(pridobitev najmanj VII. stopnje izo-
brazbe) za {olsko leto 2004/2005. Rok
za predlo‘itev vlog: 4. 10. 2004 do 12.
ure. Dodatne informacije dobite na te-
lefonski {tevilki: 05/ 38-41-500 (mag.
Almira Pirih). Razpisna dokumentacija
s prijavnim obrazcem je dostopna v
prostorih PRC-ja (Tolmin, Padlih borcev
1b), na sede`ih Ob~in Bovec, Koba-
rid in Tolmin ter na spletnih straneh
www.pososki-rc.si, www.mservis.si
in www.klub-kts.si. 

STRATE[KO POVEZOVANJE MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ V
LOKALNEM OKOLJU NA PODRO^JU TURIZMA bo potekalo v
petek, 24. septembra, med 10.00 in 15.30 v Hotelu Alp v Bovcu.

V turizmu se konkuren~nost dosega le na nivoju turisti~nega obmo~ja.
Medsebojno povezovanje malih in srednjih podjetij je zato nujen pogoj
zagotavljanja konkuren~nosti posameznega turisti~nega subjekta.

Namen delavnice, ki jo bo vodil mag. @arko Mleku‘, je:
• definirati proces povezovanja podjetij, vizijo in poslanstvo mre‘;
• usklajevati le-to z vizijo obmo~ja;
• definirati skupne in posamezne strate{ke usmeritve in cilje;
• na~rtovati prednostne skupne aktivnosti;
• definirati ustrezne oblike organiziranosti za doseganje zastavljenih

strate{kih ciljev.

Dodatne informacije: na telefonski {tevilki 05/ 38-41-503 (Vesna Kozar),
vesna.kozar@pososki-rc.si ali www.pososki-rc.si..

Poglobljeno usposabljanje na podro~ju turizma

Poglobljeno usposabljanje
s podro~ja podjetni{kega

povezovanja na temo:
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SVRP je bil ustanovljen konec
leta 2002. Pod vodstvom mag.
Zdenke Kovač, ministrice za

regionalni razvoj, v skladu s svojimi
pristojnostmi (Zakon o popotresni ob-
novi objektov in spodbujanja razvoja
v Posočju) vodi koordinacijo za spod-
bujanje razvoja v Posočju (koordina-
cijo izvaja Javna agencija RS za regi-
onalni razvoj), ki jo je prevzela od
do tedaj pristojnega Ministrstva za
gospodarstvo. Namen teh aktivnosti
je ustvariti pogoje za kakovostnejše
gospodarske razmere na območju, ki
se zaradi svoje obrobne lege in narav-
nih katastrof sooča z izjemno nega-
tivnimi demografskimi trendi ter še
posebej z velikimi odlivom mladih.

So~a 2006
Na podlagi dosedanje zakonodaje

o popotresni obnovi objektov in spod-
bujanja razvoja v Posočju je Posoški
razvojni center, usklajen z vsemi za
to pristojnimi institucijami, pripravil
Program razvojne pomoči občinam
Bovec, Kobarid in Tolmin za obdobje
2002–2006, na kratko Soča 2006. Vsa-
koletni programi ukrepov se izvajajo
na podlagi letnih izvedbenih progra-
mov, ki jih sprejema Vlada RS. Stru-
ktura spodbujanja razvoja v Posočju
je razdeljena na tri ukrepe, na podla-
gi katerih država zagotavlja razvojne
vzpodbude in pomoči:
• vzpostavljanje razvojne infrastruk-

ture,
• pospeševanje podjetniških vlaganj,

razvoj gospodarstva in odpiranje
novih delovnih mest ter

• usposabljanje in razvoj kadrov.
Skladno z do sedaj veljavno zako-

nodajo so bila v državnih proračunih
za leta 2002 do 2006 zagotovljena
sredstva za izvajanje ukrepov razvoj-
ne pomoči v višini 400 milijonov SIT
letno.

Koordinator spodbujanja razvoja v Poso~ju
V Slu`bi Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj (SVRP) se zavedamo, da celovita
popotresna obnova Poso~ja poleg obnove poru{enih nepremi~nin zajema tudi zaokro`eno celoto
obnove dru`benega in ekonomskega sistema v Poso~ju.

Razvojna sredstva
`e dajejo konkretne rezultate

Veseli dejstvo, da je dosedanje us-
merjanje razvojnih sredstev v Posočje
dalo tudi konkretne rezultate. Za
vzpostavljanje razvojne infrastrukture
so bila sredstva usmerjena predvsem
v komunalno opremljanje obrtnih
con, izdelavo projektne dokumenta-
cije in odkup nepremičnin. V okviru
pospeševanja podjetniških vlaganj,
razvoja gospodarstva in odpiranja no-
vih delovnih mest so bili sofinancira-
ni projekti, ki so ali pa bodo zagoto-
vili okoli 180 novih delovnih mest na
podlagi nepovratnih sredstev ter več
kot 100 novih delovnih mest na po-
dlagi povratnih sredstev. Na področju
usposabljanja in razvoja kadrov pa je
bilo doslej podeljenih 58 štipendij,
skupno je bilo sofinanciranih 21 no-
vih zaposlitev kadrov z najmanj VII.
stopnjo izobrazbe ter organiziranih
24 projektov usposabljanj zaposle-
nih.

Spodbujanje razvoja v
Poso~ju se mora nadaljevati

Na izkušnjah dobrih praks iz dose-
danjega obdobja ter po seznanitvi z
dejanskim stanjem po julijskem po-
tresu, se je Vlada RS pravočasno odlo-
čila, da se mora spodbujanje razvoja
v Posočju nadaljevati. SVRP je zato
pripravila zakonski predlog o razvoj-
ni pomoči, ki Posočju zagotavlja njeno
izvajanje do leta 2013. Predlog spre-
memb zakona je nato potrdil tudi Dr-
žavni zbor RS. Tako se bo znesek ra-
zvojne pomoči Posočju v letih 2005
povečal na 550 milijonov SIT, v letu
2006 na 500 milijonov SIT letno, med-
tem ko se za obdobje 2007 do 2013
predvideva postopno zmanjševanje
zneskov (po 400 milijonov SIT v letih
2007 in 2008, po 300 milijonov SIT
v letih 2009 do 2011 ter po 200 mili-
jonov SIT v letih 2012 in 2013).

Sprejeti tudi drugi ukrepi
Poleg podaljšanja razvojne pomoči

so bili hkrati z oceno škode sprejeti

tudi drugi ukrepi za razvojno revitali-
zacijo Posočja. Prvi od ukrepov je
preučitev možnosti za pridobitev ev-
ropskih sredstev za sanacijo turisti-
čnih objektov. Naslednji ukrep je pri-
prava najbolj ugodnih programov re-
programiranja kreditov, ki jih je pode-
ljeval Javni sklad za regionalni raz-
voj, zadnji pa je takojšnja izvedba
razpisov za začetne investicije za po-
djetniške projekte malih in srednjih
podjetij ter samostojnih podjetnikov
in za sofinanciranje plač.

SVRP želi doseči, da bi ukrepi, ki
temeljijo na načelih ciljno naravnane
in v pomoč usmerjene razvojne regio-
nalne politike ter partnerskega odnosa
na vseh ravneh oblasti, gospodarstva
in drugih dejavnikov civilne družbe,
pomenili hitro in učinkovito razvojno
revitalizacijo Posočja ter s tem posledi-
čno tudi ugodnejšo spremembo tren-
dov demografskih in drugih socio-
ekonomskih kazalcev na tem območju.
Josip Mihalic, Slu`ba Vlade RS za
strukturno politiko in regionalni razvoj

’SO^A’ BO PRITEKALA [E VSE DO LETA 2013. Foto: Mateja Kutin
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Ponovno po{kodovani objekti
Za objekte, ki so bili obnovljeni po

potresu leta 1998 v okviru državne po-
moči in so sedaj ponovno poškodo-
vani, bo državna pomoč dodeljena v
celoti. Statik in arhitekt bosta glede
na škodo na objektu presodila način
sanacije, ki jo bo krila država. Držav-
na pomoč bo torej dodeljena ne glede
na to, ali bo šlo za obnovo, novograd-
njo ali samo sanacijo dimnika ali
strehe. Pri novogradnjah in sanacijah
bo obnova poleg statičnega dela zaje-
mala tudi obnovo poškodovanih tal-
nih in stenskih oblog, stavbnega po-
hištva, električnih, ogrevalnih ter ka-
nalizacijskih inštalacij. Dodelitev dr-
žavnih pomoči pa bo skladno z zako-
nom opredeljena po enotnih merilih.

Dodatna sredstva
za razvoj Poso~ja

Poleg dosedanje razvojne pomoči
iz programa Soča 2006 novela zako-
na določa dodatna sredstva, ki jih bo
Republika Slovenija namenila za raz-
voj Posočja. Iz proračunskih sredstev
bo tako v letu 2005 zagotovljenih 550
milijonov SIT. Dodatna sredstva bodo
iz državnega proračuna za razvoj Po-
sočja namenjena vse do leta 2013.

Krepitev povezav
Z novelo zakona je vlada določila

tudi višino dodatnih sredstev za kre-
pitev povezav, torej vzdrževanje in
gradnjo pomembnejših cest, ki pove-
zujejo potresno območje s sosednjimi
kraji. V ta namen bo do leta 2009 za
vsako leto iz proračuna zagotovljenih
2,2 milijona SIT.

Prednostna obravnava
Na podlagi številnih kriterijev ter

uskladitve med ministrstvom, občino,
krajevno skupnostjo in Državno te-
hnično pisarno (DTP) so bili izbrani
prvi objekti, ki jim bo novogradnjo v
celoti krila država. To so objekti, ki
so bili obnovljeni po potresu leta 1998

Pomo~ dr`ave Poso~ju

Odprava posledic julijskega potresa
Vlada RS je prve ukrepe obnove sprejela `e v prvem tednu po potresu, in sicer s programom obnove
streh in dimnikov. Sledil je program prvih novogradenj, v nadaljevanju tudi aktivnosti na podro~ju
prvih donacij, ki so jih ponudila nekatera slovenska podjetja in sosednje dr`ave. Sprejete so bile novele
Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Poso~ju, ki vna{ajo v obnovo nekaj novosti.

ter ponovno poškodovani leta 2004.
Lastniki objektov so s postopkom se-
znanjeni, nekateri pa so se z izvajalci
že dogovorili o izgledu in razporedi-
tvi prostorov v novem objektu.

Donacije
Vlada je določila tudi merila, ki se

upoštevajo pri dodelitvi donacij. Do-
nacije bodo usmerjene na tiste obje-
kte, ki so bili prvič močneje poškodo-
vani v potresu leta 2004 in niso bili
obnovljeni prek državne pomoči po
potresu leta 1998.

Objekte za donacije je vladi predla-
gala komisija, ki je sestavljena iz pred-
stavnikov Občine Bovec, predsedni-
kov krajevnih skupnosti Čezsoča in
Bovec, Centra za socialno delo Tolmin
ter predsednice Komisije za odpravo
posledic potresa. Pri točkovanju po
vnaprej določenih merilih so bile upo-
števane družine z otroki in socialni kri-
teriji. Vlada je 13. avgusta po predlogu
komisije sprejela drugi delni program
odprave posledic potresa v Posočju,

s katerim je potrdila prvih šest stano-
vanjskih objektov, ki jih bo predla-
gala za nadomestno gradnjo v okviru
donacij. Komisija pa bo po potrebi
uvrstila na vladne seje nove predloge.

Pregled objektov
Objekte je že pregledala Civilna

zaščita, v septembru pa bo ogled
vseh objektov potekal v okviru DTP.
Tako si bosta vsak objekt ogledala še
statik in arhitekt.

Obnova streh in dimnikov
Vzporedno z delnimi programi te-

če postopek obnove streh in dimni-
kov. Država je za ta del aktivnosti
zagotovila 220 milijonov SIT. Upravi-
čenci do državne pomoči so prevzeli
dokumentacijo za obnovo strehe ali
dimnika v DTP. Do sedaj je bilo od-
danih prek 630 dokumentacij, 25
streh in dimnikov pa je prenovljenih.

Informacijski telefon
Da bi bili občani bolje obveščeni o

reševanju posameznih vprašanj, je od-

prta telefonska linija. Na telefonsko
številko 031-366-966 lahko prebivalci
Posočja pokličejo kadarkoli, ko potre-
bujejo informacije o organizaciji in
poteku obnove ter posameznih aktiv-
nosti. Poleg telefona pa so prebival-
cem namenjene tudi Popotresne novi-
ce, ki jih izdaja Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo. V njih so predstav-
ljene aktivnosti, ki potekajo pri obno-
vi, posebna rubrika pa je namenjena
pogostim vprašanjem in odgovorom.

Pomoč prebivalcem nudi tudi vrsta
drugih organizacij. V Čezsoči deluje
tabor, ki ga organizira Fakulteta za
socialno delo ter pomaga občanom pri
različnih opravilih. V okviru Zdrav-
stvenega doma Tolmin v zdravstveni
postaji Bovec dvakrat tedensko deluje
psihologinja, enkrat tedensko pa psi-
hiatrinja, ki ljudi med drugim sezna-
nja tudi z metodami avtogenega tre-
ninga. Redno pa pomoč nudi tudi
Center za socialno delo Tolmin.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo ter Dr`avna tehni~na pisarna

^EZSO^A SE SPREMINJA; po{kodovane hi{e se ru{ijo, rane ostajajo. Tistim, ki so imeli hi{e obnovljene `e po potresu leta 1998, sedaj pa
so ponovno po{kodovane, bo novogradnjo v celoti krila dr`ava. Foto: Mateja Kutin



( 6 )( 6 )

@ arišče je nastalo ob istem pre-
lomnem sistemu kakor 12.
aprila 1998, to je ob raven-

skem prelomu, ki je del idrijskega
prelomnega sistema. Potresu je sle-
dilo več sto popotresov, med katerimi
je bil najmočnejši 14. julija ob 6. uri
37 minut z magnitudo 3,7. Potresni
sunek, ki je bil nekajkrat šibkejši od
potresa leta 1998, je zaradi slabih lo-
kalnih seizmogeloških razmer v Čez-
soči in nekaterih predelih Bovca pov-
zročil gmotno škodo. Potres nas je
znova opozoril, da moramo biti v Slo-
veniji, predvsem v Zgornjem Posočju,
nanje pripravljeni. Upoštevanje grad-
benih predpisov, kart potresne nevar-
nosti in potresno odporna gradnja so
zagotovilo za varnost pred njimi.

Dr`avna mre`a
potresnih opazovalnic

Ozemlje Slovenije uvrščamo med
potresno dejavnejša območja Evrope.
V geološkem pogledu leži naša do-
movina na južnem obrobju evrazijske
litosferske plošče, v sredozemsko-
himalajskem potresnem pasu, ki je
med najaktivnejšimi na našem plane-
tu. V državah, ki ležijo severneje od
nas, je potresov bistveno manj pa tudi
šibkejši so. Južno ležeče evropske dr-
žave, predvsem Italija in Grčija, so s
številnimi močnimi potresi aktivnejše.

Glavni razlog za nastajanje potre-
sov v Sloveniji sta zapleteni geološka
in tektonska zgradba. Geološke eno-
te se premikajo v različnih smereh
in tako ustvarjajo napetosti, ki se lah-
ko sproščajo v obliki potresov. Sever-
ni in severozahodni del Slovenije gra-
dijo Alpe, južni, jugozahodni in osre-
dnji del Dinaridi, na severovzhodnem
delu Slovenije pa je Panonski bazen.
Stikanje navedenih regionalnih geo-
loških struktur na majhnem prostoru
je povzročilo nastanek naravnih le-
pot, povzroča pa tudi potresno dejav-
nost. Prav severna Primorska, večji

O potresih

Potresna dejavnost Zgornjega Poso~ja
Potres, ki je ponovno prizadel Zgornje Poso~je, je nastal 12. julija ob 15. uri in 4 minute po
lokalnem ~asu. Preliminarni koordinati epicentra sta 46.32 N in 13.63 E, njegovo `ari{~e pa je bilo
globoko okoli osem kilometrov.

del severozahodne Slovenije, sodi
med najlepše, žal pa tudi med potre-
sno najbolj ogrožene dele naše do-
movine.

Po potresu leta 1998 je Vlada RS
odobrila sredstva za posodobitev ozi-
roma izgradnjo državnega omrežja
potresnih opazovalnic (slika 1). Poso-
dobljeno in razširjeno omrežje bo
omogočilo natančnejše opredelje-
vanje osnovnih potresnih parametrov
(predvsem koordinat nadžarišča, glo-
bine in velikosti ter obsega potresa)
na podlagi globinskega geofizikal-
nega modela ozemlja Slovenije. Tako
bo zanesljivejše dopolnjevanje držav-
nih kart potresne nevarnosti za potre-
be potresno varne gradnje, saj bo po-
znavanje seizmoloških in seizmo-
tektonskih razmer na ozemlju Slove-
nije bistveno izboljšano. Ocenjujemo,
da bo z mrežo 25 potresnih opazo-
valnic, povezanih s središčem za ob-
delavo podatkov, za celotno ozemlje
Slovenije dana možnost opredelitve
položaja žarišča potresa z natančno-
stjo približno pet do deset kilometrov
nekaj minut po potresu.

Državna mreža potresnih opazo-
valnic bo imela konec letošnjega leta
zgrajenih 24 opazovalnic, naslednje
leto pa naj bi bila s 25. potresno opa-
zovalnico izgradnja zaključena. Vsa-
ko leto instrumenti zabeležijo več sto
šibkih potresov. Med njimi je nekaj
deset (povprečno med 30 in 40) ta-
kih, ki jih čutijo prebivalci različnih
območij Slovenije. Na Primorskem so
zgrajene opazovalnice na Robiču, v
Čadrgu, na Vojskem, Javornikih,
Knežjem Dolu nad Ilirsko Bistrico,
pomembna pa je tudi opazovalnica
v Goričicah pri Cerkniškem jezeru.

Potresne karte Slovenije
Potres 12. julija 2004 je vzpodbudil

prebivalce in nekatere strokovnjake,
da so ponovno začeli razmišljati o
potresni nevarnosti in ogroženosti

Slovenije, na katero seizmologi že
dolgo opozarjamo. Da potres seizmo-
logov ni presenetil, dokazuje veljavna
državna karta potresne nevarnosti, ki
je izšla v okviru karte Jugoslavije leta
1987 in jo je slovenska država prev-
zela. Karta ni dokončna. Izkušnje
učijo, da se večina kart ob močnejših
potresih spremeni, pa tudi nova spo-
znanja karte sproti dopolnjujejo in
spreminjajo. V zadnjem času je na
podlagi novih dosežkov in spoznanj
v seizmologiji, geologiji, gradbeništvu
in sorodnih vedah, ki so povezane s
potresi, pripravljena nova karta potre-
sne nevarnosti v Sloveniji, ki temelji
na pospeških tal. Seizmične karte
Slovenije so osnova za izpopolnjeva-
nje gradbenih predpisov o izgradnji
objektov na seizmičnih območjih ter
za potrebe prostorskega in urbanisti-
čnega planiranja in projektiranja
(slika 2).

Za poznavanje seizmičnosti ozem-
lja je poleg sprotnega spremljanja
potresnih dogajanj in dodatnih geolo-
ških, tektonskih, seizmotektonskih,
seizmogeoloških in podobnih sprem-
ljajočih raziskav treba poznati zgodo-
vinsko seizmičnost. Vlado Ribarič je
v katalogu potresov zbral prek 3.000
potresov, ki so nastali na naših tleh
od leta 792 dalje. Od tega je bilo več
kot 60 rušilnih potresov, ki so poleg
ogromne gmotne škode zahtevali člo-
veška življenja. Samo v 20. stoletju
je bilo pri nas prek 20 potresov, ki
so dosegli ali presegli največje učinke
VII. stopnje po evropski potresni le-
stvici (EMS). Kasneje je bil katalog
dopolnjen s starejšimi podatki, do
leta 567. Po sproščeni seizmični ener-
giji so najbolj nevarna območja v Slo-
veniji ljubljansko, idrijsko, tolminsko,
krško-brežiško in ilirsko-bistriško ob-
močje, sledijo kozjansko, belokranj-
sko območje … Na sliki 2 vidimo, da
je večji del Primorske na potresno ne-
varnih tleh, zato je treba pri projekti-

ranju dosledno upoštevati karte po-
tresne nevarnosti in zahteve predpi-
sov o potresno varni gradnji na potre-
snih območjih.

Potres 12. julija 2004
Potres so najbolj občutili prebivalci

Bovškega, kjer je povzročil tudi gmo-
tno škodo. Čutili so ga po vsej Slove-
niji, v severni Italiji, Avstriji (tudi na
Dunaju), na Hrvaškem na območju
Istre, Gorskega Kotarja, Karlovca in
Zagreba, v hrvaškem Zagorju in Me-
džimurju. Potres je bil zabeležen na
17-tih od 18-tih delujočih opazovalnic
nove državne mreže potresnih opazo-
valnic (slika 3). Njegova magnituda
(M = 4,9) je bila izračunana iz zapi-
sov 11-tih opazovalnic. Preliminarne
učinke na zgradbe, naravo, ljudi in
predmete smo ocenili z intenziteto
med VI. in VII. stopnjo po EMS. Pre-
liminarna lokacija je bila določena iz
38-tih opazovalnic slovenske, avstrij-
ske, italijanske in hrvaške mreže.

Takoj po potresu smo skupaj s ko-
legi italijanskih seizmoloških institu-
cij, s katerimi sodelujemo že vrsto
let, postavili omrežje 12-tih prenos-
nih terenskih opazovalnic, ki so nam
dnevno posredovali v povprečju naj-
manj 20 popotresnih sunkov. V prvih
dneh po glavnem potresu je sledilo
nekaj sto popotresnih sunkov, v zače-
tku tudi po pet na minuto. Večinoma
so bili šibki, nastalo pa je tudi nekaj
popotresov, ki so presegli magnitudo
3. Prestrašene prebivalce so še dodat-
no vznemirjali in povzročali strah
pred novim hujšim potresom. Glede
na pojemajoče število popotresov
ocenjujemo, da se tla umirjajo. Ven-
dar je narava nepredvidljiva!

Ker osnovni podatki kažejo, da se
je aktiviralo isto potresno območje
kot pred leti, sklepamo, da je zadnji
potres kljub časovni oddaljenosti še
vedno popotresni sunek v žariščni
coni potresa leta 1998. To je še en
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dokaz, da moramo biti na potrese
stalno pripravljeni in da pri nastanku
potresov ni pravil. Redko se zgodi,
da bi na istem geografskem območju
v slabih tridesetih letih nastalo več
potresnih sunkov, ki so povzročili ve-
čjo gmotno škodo (razen v potresno
najdejavnejših predelih sveta, s kate-
rimi se potresna dejavnost v Sloveniji
ne more primerjati). Spomniti se mo-
ramo katastrofalnih učinkov potresov
leta 1976 z žarišči v Furlaniji in ob-
sežnimi posledicami v zahodni Slove-
niji. Takrat je bilo pri nas uničenih
ali močno poškodovanih skoraj 6.000

zraka pobliže pogledali spremembe
v naravi po zadnjem potresu. Poškod-
be v naravi so manjše kot leta 1998,
vendar so zaradi nastalih razpok ne-
kateri predeli še vedno ogroženi. Naj-
več manjših podorov je nastalo v Le-
peni, predvsem na gori Lemež, od
koder padajo posamezne skale na več
mestih, tudi proti Krnskemu jezeru.

Zanimivo je, da je bil zadnji potres
po sproščeni energiji nekajkrat šib-
kejši od tistega leta 1998, vendar je
kljub temu na določenih lokacijah
povzročil relativno velike poškodbe.
Možnosti povečanja učinkov potresa

zaradi slabe geološko seizmološke
podlage bom razložil na primeru po-
večanja učinkov v vasi Čezsoča in
nekaterih predelih Bovca.

U~inki v ^ezso~i
Čeprav je bila moč zadnjega potre-

sa manjša, so bili učinki ponekod v
Čezsoči in nekaterih predelih Bovca
(Brdo) povečani. Na končno oceno
intenzitete lokalni učinki ne vplivajo,
saj gre za statistiko poškodb. Učinki
v Čezsoči so dosegli intenziteto med
VI. in VII. po EMS, na posameznih ob-
močjih pa so bili ti učinki preseženi
za celo stopnjo. Na podlagi zapisov
seizmogramov iz prenosnih terenskih
opazovalnic, ki smo jih takoj po po-
tresu postavili na epicentralnem ob-

močju, lahko primerjamo zapisa naj-
močnejšega popotresnega sunka 14.
julija 2004 ob 6. uri 37 minut z mag-
nitudo 3,7 (slika 6). Na lokaciji Vrs-
nik gre za enostaven, lahko rečemo
standardni zapis, ko šibkemu primar-
nemu (longitudinalnemu) valu sledi
močnejši sekundarni (transverzalni)
val. Če pogledamo zapis na seizmo-
grafu, ki je postavljen v Čezsoči, vi-
dimo, da je vstopni primarni val bi-
stveno močnejši, ojačan zaradi slabih
seizmogeoloških razmer.

Vsak potres ima drugačne vplive
na površino, ki so odvisni od samega

žariščnega mehanizma potresa ter od
globalnih in lokalnih seizmogeološ-
kih razmer (vrsta kamnine, gostota
kamnine, tektonske razmere, kom-
pleksnost geološke zgradbe, raven
podtalne vode …). Celo na istih ob-
močjih bosta dva potresa povzročila
različne posledice, kar so pogosto
opazovali v svetu. Velikonočni potres
1998 so prebivalci Zgornjega Posočja
čutili kot močno dviganje in spušča-
nje tal. Sedanjega pa so prebivalci
čutili kot valovanje, nekateri kot ni-
hanje sem ter tja in drugi kot valo-
vanje na morju (pri tem se moramo
zavedati, da je občutenje posamez-
nika selektivno glede na frekvenco
nihanja tal). Razlika v frekvenci in
amplitudi valovanja med potresoma

je povzročila drugačno nihanje hiš in
s tem drugačne poškodbe, kar bodo
gradbeniki, ki se ukvarjajo s potresi,
gotovo natančno analizirali. Kakšne
bodo poškodbe na zgradbah in v
naravi je odvisno od dejavnikov, ki
se med seboj prepletajo. Včasih tudi
s podrobno analizo in raziskavami
težko pojasnimo vse učinke potresa
na določeni točki ozemlja.

Vpliv lokalnih geolo{kih
razmer na seizmi~ne u~inke

Prirastek seizmičnosti je odvisen
od vrste tal (njihovih lastnosti).

BISS – Bistri{ki jarek
BOJS – Bojanci
CADS – ^adrg
CESS – Cesta
CEY – Cerknica
CRES – ^re{njevec
CRVS – ^rni vrh
DOBS – Dobrina
GBAS – Gorenja Brezovica
GBRS – Gornja Briga
GCIS – Gornji Cirnik
GOLS – Goliše
GORS – Gorjuše
GROS – Grobnik
JAVS – Javornik
KNDS – Kne`ji dol
KOGS – Kog
LEGS – Legarje
LJU – Ljubljana
MOZS – Mo`janca
PERS – Pernice
PDKS – Podkum
ROBS – Robi~
SKDS – Skadan{~ina
BOJS – Bojanci
VISS – Višnje
VNDS – Vrh nad Dolskim
VOJS – Vojsko
ZAVS – Zavodnje

objektov (skupno poškodovanih sko-
raj 12.000 objektov), leta 1998 je bilo
poškodovanih blizu 4.000 objektov,
od tega jih je skoraj 1.500 potrebo-
valo temeljito prenovo. Zadnji potres
je bolj ali manj poškodoval več sto
objektov, od katerih jih bo treba ne-
kaj porušiti.

Ne smemo prezreti dejstva, da bi
lahko močnejši potres ponovno akti-
viral mirujoča plaza v Logu pod
Mangartom in Koseču. Na srečo so
meritve pokazale, da se ob potresu
nista premaknila. Ker opozarjanje na
možnost padanja posameznih skal in
celo nastanka manjših skalnatih po-
dorov ni zaleglo, opozarjam gornike,
naj bodo v Krnskem pogorju zelo pa-
zljivi, saj smo si ob ogledu terena iz

Slika 1: DR@AVNA MRE@A POTRESNIH OPAZOVALNIC V SLOVENIJI BO KON^ANA PRIHODNJE LETO. 25 opazovalnic bo omogo~ilo natan~nej{e izra~une potresnih parametrov in
obve{~anje v stvarnem ~asu. V Zgornjem Poso~ju delujeta opazovalnici v ^adrgu in na Robi~u. Postavljeni so tudi trije instrumenti za bele`enje mo~nih potresov (akcelerografi).

Osnovne stopnje po EMS se ne mo-
rejo spremeniti za več kot od eno do
dve stopnji. Poglejmo lestvico o vpli-
vih potresa na tla (tabela 1). Prime-
rjava, kakšen je vpliv vrste kamnine
na prirastek seizmičnosti, je narejena
glede na granit kot seizmično naj-
manj občutljivo kamnino.

Prirastek
stopnje EMS

0

0–1

1

1–2

1–2

1–2

2–3

Granit

Apnenci in pe{~enjaki

Laporji (polhribine)

Prodi, gru{~i

Peski

Glinasta tla

Nanosi rahlih zemljin

Kamnina

Tabela 1

O potresih – julijski potres
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V Zgornjem Posočju ni trdnih ka-
mnin, kot je granit, niti nanosov rah-
lih zemljin, kot so na primer na
Ljubljanskem barju. Za seizmično
srednja tla lahko vzamemo na ravni-
ni odložene soške prode in pobočne
ledeniške grušče, na katerih je zgra-

Bovška kotlina ima edinstveno
geološko zgradbo. Kamnine, ki so v
podlagi v dnu kotline, pripadajo
mehkejšim krednim flišem (pešče-
njakom, konglomeratom in lapor-
jem), medtem ko celotno gorato ob-
robje gradijo jurski in triasni apnenci.

raven, so odloženi debeli prodni na-
nosi Soče in njenih pritokov. Med nji-
mi je ugotovljen vpliv ledeniškega de-
lovanja, saj se je odlagala ledeniška
jezerska kreda.

Na širšem območju Bovca temeljna
tla zgornjih plasti sestavljajo moren-

jena večina objektov. Seizmični prira-
stki ali pojemki v tleh so lahko okoli
ene stopnje po EMS. Na apnencih,
ki gradijo celotno obrobje Bovške ko-
tline in Julijske Alpe, so razmere po-
tresno najugodnejše, saj so objekti,
ki so temeljeni v kompakten apne-
nec, doživeli najmanj stopnjo manj.
Teh objektov je na Bovškem malo,
saj so v gorovju postavljene le plan-
šarije, lovske koče, karavle in planin-
ske koče. Nasprotno je bil prirastek
seizmične stopnje za objekte, ki so
na rahlejših glinastih tleh ali na glina-
stih gruščih, za stopnjo nad povpre-
čjem. Takih tal je na obravnavanem
območju več in jih bomo kasneje po-
drobneje opisali.

Kadar je podtalnica na površini, je
lahko prirastek še za stopnjo EMS vi-
šji. Za največji del Bovškega velja, da
je podtalnica globlje pod površino in
zato tega vpliva ob obeh potresih ni
bilo zaznati.

K prirastku ali zmanjšanju potre-
sne stopnje vplivajo tudi drugi lokal-
ni geološki in morfološki dejavniki
(tabela 2).

Kamnine v podlagi so v pobočjih za-
radi burnih dogodkov, ki so večino-
ma posledica ledenih dob in intenziv-
nega fizikalnega preprevanja, prekrite
z ledeniškimi nanosi (morenami) ter
pobočnimi grušči in melišči. Materi-
ali so marsikje med seboj premešani.
V centru Bovške kotline, kjer je teren

ski ledeniški sedimenti, ki so iz gru-
ščnatih nanosov. Vlečejo se od Male
vasi preko centra Bovca in Brda do
bencinske črpalke. Gruščnate moren-
ske sedimente prekriva plast bolj ali
manj debele gline, ki je nastala pri
spiranju drobnih frakcij v najmlajši
kvartarni dobi. Skrajni jugovzhodni

Slika 2: KARTA POTRESNE NEVARNOSTI SLOVENIJE (INTENZITETE). Narejena je za povratno dobo potresov 500 let. Stopnje so podane
v EMS lestvici (avtor: V. Ribari~).

del Male vasi zajamejo rečni prodni
nanosi Soče, ki zapolnjujejo celotno
dolino. Meja med morenskimi in re-
čnimi nanosi poteka južno od našte-
tih naselij ter spremlja potok Gereš.
Celotno sklenjeno poseljeno območje
Bovca od Male vasi do bencinske čr-
palke je na isti geološki enoti, na mo-
renskih ledeniških in pobočnih nano-
sih. Odvisno od moči spiranja ledeni-
ških in drugih pobočnih vod ter nagi-
bov pobočij so se odlagali na obmo-
čju sklenjene poselitve bolj ali manj
grobi ledeniški in pobočni nanosi.
Kjer je nagib pobočja strmejši, so se
odlagale bolj grobe frakcije, kjer je
položnejši, pa bolj fine.

Površinske plasti, v katerih temelji-
jo objekti območja Male vasi, ki je že
v vznožju pobočij, sestavljajo nanosi
glin, na prehodu v ravnino pa tudi
jezerska kreda. Prav sestava tal je bila
ob velikonočnem potresu 1998 vzrok
večjih seizmičnih učinkov na obmo-
čju Male vasi. Proti centru Bovca se
vsebnost glinaste komponente v po-
bočnih nanosih zmanjšuje in temeljna
tla sestavljajo peščeni grušči z zaoblje-
nimi apnenčastimi prodniki. Izkopi
in vrtina v centru Bovca so pokazali,
da poleg naravnih nanosov na obmo-
čju centra temeljna tla sestavljajo
umetni nasipi starih porušenih zgradb.
Ugotovili smo, da je na nekaterih me-
stih njihova največja debelina štiri me-
tre, sestavljeni pa so iz različno veli-
kih kosov apnencev in peščenjakov
v grobem pesku. Ker so umetni zasipi
večinoma rahlo odloženi, se seizmi-
čne in temeljne razmere lokalno po-
slabšajo. Učinki obeh potresov na po-
samezne stavbe so bili zaradi večje
debeline pobočnih nanosov in umet-
nih nasipov močno povečani. Proti
območju Kota morenski nanosi posta-
jajo bolj glinasti, vendar ni več debe-
lejših umetnih nanosov. Prevladujejo
glinasti grušči in gline s kosi apnen-
ca, laporjev in peščenjakov. Učinki
potresa so zaradi glinaste komponente
v pobočnih gruščih ojačani. Območje
Brda in Dvora gradijo glinasti in gru-
ščnati pobočni nanosi. Menjavanje
različnih plasti, ki imajo različne sei-
zmične lastnosti, so lokalno povzro-
čale povečane seizmične učinke. Pro-
dni zasip Soče, ki gradi ravninski svet,
se odlikuje po enakomerni sestavi in
veliki debelini nanosa, kar je bilo z
vidika seizmičnih učinkov ugodno.

Popotresni sunki
Vsakemu močnejšemu potresu sle-

di manjše ali večje število popotres-

Pozitiven vpliv
(zmanj{anje seizmi~ne stopnje)

Horizontalen teren

Horizontalno pravilno odlo`ene plasti ali
plasti seizmi~no podobnih zemljin

Debeli preperinski pokrov dobrih
geotehni~nih lastnosti

Tanek preperinski pokrov dobrih
geotehni~nih lastnosti ali kamnina brez
preperinskega pokrova

Tereni zgrajeni iz kompaktnih stabilnih
hribin, ki ne plazijo

Veliki kompleksi zgrajeni iz iste kamnine

Obmo~ja brez tektonskih linij in con

Mo~no raz~lenjen teren: strma pobo~ja,
globoke grape in podobno

Tla nanosov, sestavljena iz razli~nih
plasti, ki po{evno prehajajo med seboj

Preperinski pokrov, ki po svojih
seizmi~nih lastnostih odstopa od
kompaktne podlage

Debel preperinski pokrov slabih
geotehni~nih lastnosti

Obmo~ja, ki so na meji stabilnosti
(plazovi, labilna preperina, usadi, stropi
kra{kih jam, previsi, skalne stene,
robovi teras)

Cone v bli`ini litolo{kih mej kamnin z
razli~nimi seizmi~nimi lastnostmi

Bli`ina prelomov, prelomnih con, mo~no
razpokane kamnine

Negativen vpliv
(prirastek seizmi~ne stopnje)

Tabela 2
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nih sunkov, ki dodatno vznemirjajo
prebivalce, lahko pa celo povečajo ob
glavnem potresu nastalo škodo. V
prvih minutah je bilo tudi po pet po-
potresov v minuti, kasneje pa se je
število zmanjševalo. Opazovalnice
državne mreže potresnih opazovalnic

ML

4,9
2,7
3,0
2,5
2,1
2,2
2,5
2,1
2,1
2,9
2,1
2,1
2,3
2,0
2,0
2,0
2,3
2,0
2,2
2,1
2,9
2,3
2,2
2,1
2,1
2,6
2,0
2,0
2,5
3,0
2,5
2,4
2,3
2,0
2,4
2,0
2,5
2,9
2,3
2,1
2,2
3,6
3,5
2,5

12. 7.

13. 7.

14. 7.

Datum Lokalni ~as

15:04
15:08
15:08
15:11
15:13
15:17
15:22
15:23
15:26
15:31
15:33
15:50
15:54
16:13
16:13
16:21
16:55
17:02
17:16
17:53
18:26
18:28
19:00
20:53
21:03
22:25
22:44
01:21
06:03
07:52
08:23
08:43
08:49
08:54
09:22
09:49
15:38
17:32
18:11
00:43
05:21
06:37
06:37
08:39

MLDatum Lokalni ~as

V preglednici so na{teti popotresi, nastali do 30. avgusta, ki so dosegli ali pre-

segli magnitudo 2,0 in so jih ~utili tudi posamezni prebivalci. Poleg datuma in

~asa nastanka je navedena {e lokalna magnituda M
L
.

Slika 4: PRIMERJAVA ZAPISOV POTRESOV 12. aprila 1998 (modri seizmogram) in 12. julija
2004 (rde~i seizmogram) nam nazorno ka`e, da je bil zadnji potres po spro{~eni energiji
bistveno {ibkej{i.

Slika 3: ZAPISI GLAVNEGA POTRESA 12. JULIJA 2004 na delujo~ih opazovalnicah dr`avne
mre`e potresnih opazovalnic (ROBS: Robi~, GORS: Gorju{e na Pokljuki, LJU: Golovec v
Ljubljani, CEY: Gori~ice ob Cerkniškem jezeru, KNDS: Kne`ji dol nad Ilirsko Bistrico, VISS:
Vi{nje, PDKS: Podkum, PERS: Pernice, LEGS: Legarje, BOJS: Bojanci v Beli krajini, CRES:
^re{njevec, DOBS: Dobrina, GROS: Grobnik na Pohorju, GOLS: Goli{e, GCIS: Gornji Cirnik,
KOGS: Kog). Rde~a ~rta ka`e prihod primarnih valov, zelena sekundarnih; avtomatski izra~un
epicentra je na sliki desno zgoraj.

grušča po strmih grapah, kamninske
podore, padanje skal in kamnov …
Kljub manjši sproščeni energiji kot
pri velikonočnem potresu 1998 je za-
radi povečanih lokalnih učinkov pov-
zročil veliko škodo na gradbenih ob-
jektih. Posebno neugodno je deloval

in prenosne terenske opazovalnice so
doslej zabeležile nekaj sto popotre-
sov (gl. preglednico zgoraj).

Vsak potres, četudi se zgodi na
istem območju, ima drugačne vplive
in posledice na naravo ter človeka.
Potres je povzročil večjo gmotno ško-
do v nekaterih predelih Bovca in v
Čezsoči, drugod pa so bili učinki
manjši. V naravi je sprožil manjše po-
rušitve naravnega ravnotežja: zdrse

na psihično počutje prizadetih prebi-
valcev.

Primerjava spro{~ene energije
Magnituda zadnjega potresa je bila

4,9, potresa leta 1998 pa 5,6. Raz-
merje sproščene energije ob obeh po-
tresih kaže, da je bil potres leta 1998
približno desetkrat močnejši od letoš-
njega (seizmogram obeh potresov je
na sliki 4).

Primer potresov v Zgornjem

Poso~ju 1998. in 2004. leta:

M
1
 = 5,6

M
2
 = 4,9

E
M1

/ E
M2

= 101,44(5,6 – 4,9) ∼ 10

Epicenter potresa je nastal na koor-

največje poškodbe v dinarski smeri.
Če primerjamo oba potresa, ugoto-

vimo, da sta imela lokalno bistveno
drugačne učinke. Na splošno velja,
da je pri sedanjem potresu lokalna
zgradba tal imela večje vplive na pri-
rastek seizmičnosti. Na območjih,

dinatah 46,32 N in 13,63 E (prelimi-
narno določene). Popotresni sunki
nastajajo vzdolž ravenskega preloma
v smeri severozahod–jugovzhod. Na
sliki 5 vidimo, da so nadžarišča po-
potresnih sunkov zadnjega potresa
bolj zahodno, vendar je razlog za to
‘napako’ izračun z nepopravljenim
hitrostnim modelom (podatki, prido-
bljeni iz začasnih opazovalnic, ‘pote-
gnejo’ izračun bolj proti zahodu). Vse
kaže, da gre za isto prelomno stru-
kturo kot leta 1998. Tudi prva opa-
zovanja poškodb objektov in pregled
poškodb v naravi kažejo, da gre za

kjer nastopa heterogena sestava tal,
kjer so bili robovi teras in kjer pote-
kajo tektonski prelomi, je bil lokalni
prirastek seizmične stopnje po evrop-
ski makroseizmični lestvici nenava-
dno visok. Posamezni učinki so dose-
gli prirastek tudi do stopnjo nad sre-
dnjo intenziteto potresa, ki je bila VI.
do VII. stopnja EMS. V naslednjih me-
secih bodo sledile podrobnejše geo-
loške in seizmične analize, ki bodo
pokazale, zakaj je na posameznih lo-
kacijah prišlo do povečanega učinka.

V tem trenutku lahko zaključimo,
da so bile podobnosti in razlike seiz-

08:39
09:27
11:54
14:26
17:38
17:58
23:40
04:47
07:29
07:54
17:00
20:58
05:56
11:41
12:39
14:47
18:52
20:20
10:30
21:19
05:58
15:51
18:57
20:11
07:29
11:50
11:53
05:00
23:26
15:52
17:38
23:07
10:36
17:01
10:56
13:11
22:42
02:11
10:29
11:22
11:17
16:24
20:56
02:34

2,2
2,0
2,2
2,7
2,7
2,0
2,0
2,4
2,0
2,4
2,2
2,7
2,7
2,2
2,0
2,0
2,0
2,0
2,2
3,1
2,5
2,5
2,4
2,0
2,3
2,7
2,0
2,1
2,1
3,0
2,1
2,4
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,8
3,0
2,9
2,0
3,2
2,4
2,7

15. 7.

16. 7.

17. 7.

18. 7.

19. 7.
21. 7.

22. 7.

23. 7.
24. 7.

25. 7.
27. 7.
28. 7.
29. 7.
31. 7.
1. 8.

3. 8.
15. 8.
18. 8.
26. 8.
27. 8.
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mičnih učinkov letošnjega potresa s
prejšnjim (12. 4. 1998) naslednje:
• nastal je ob istem prelomu kot po-

tres leta 1998 in imel podobno
globino;

• njegova sproščena energija je bila
nekajkrat šibkejša;

• v povprečju so bili učinki šibkejši
za celo stopnjo EMS;

• žarišče je bilo verjetno bolj proti
severozahodu, torej bližje Bovcu
(za nekaj sto metrov; to bodo po-
kazale nadaljnje raziskave);

• seizmični valovi so se lahko delo-
ma širili po drugih prelomih;

• na površini je povzročil valovanje
tal v horizontalni smeri (sem ter
tja) ali pa valovanje kot na morski
površini (potres leta 1998 je pov-
zročil izrazito valovanje v obliki
dviganja in spuščanja);

• frekvenca in amplituda valovanja
sta močno poudarili lokalne geolo-
ške posebnosti, kar je povzročalo
večje seizmične učinke, ki so se
odrazili v poškodbah objektov;

• na prebivalstvo je imel bolj neugo-
den psihični učinek kot velikono-
čni potres in je znova zbudil že
pozabljen strah pred potresom in

• poškodbe v naravi so bile bistveno
manjše.
Upoštevanje kart potresne nevarno-

sti in predpisov v gradbeništvu je osno-
va za potresno odporno gradnjo. Ker
lahko lokalne geološke oziroma sei-
zmogeološke razmere na mikroloka-
cijah osnovno stopnjo potresa bistveno
spremenijo, je pomembna potresna
mikrorajonizacija (slika 8), ki temelji
na geotehničnih profilih in za posa-
mezne lokacije opredeli povečanje
potresne nevarnosti.

Slika 5: EPICENTRI GLAVNEGA POTRESA IN POPOTRESNIH SUNKOV 12. 4. 1998 (modri krogci) in zadnjega potresa 12. 7. 2004 (rde~i krogci). Velikost krogcev opredeljuje magnitudo.

Slika 6: PRIMERJAVA ZAPISOV LETO[NJEGA NAJMO^NEJ[EGA POPOTRESNEGA SUNKA v ^ezso~i (rde~e) in Vrsniku (modro). Zapis
na prenosni terenski opazovalnici Vrsnik ka`e klasi~en zapis potresa, v ^ezso~i pa zdru`evanje (interferenco) potresnih valov, ki so povzro~ili
pove~ane lokalne u~inke.

lokacija
VRSNIK

lokacija
^EZSO^A
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Potresi v preteklosti
Ko govorimo o potresni dejavnosti

posameznega območja, moramo upo-
števati potrese, ki so imeli tam žarišča,
prav tako pa tudi tiste, ki so nastali
drugod, vendar so bili tako močni, da
ga je njihov vpliv zajel. V potresni pre-
teklosti Zgornjega Posočja ni nastalo
veliko potresov, ki bi imeli žarišča pri
nas, pač pa so naše kraje večinoma
prizadeli učinki potresov, ki so nasta-
li v sosednji Italiji in na mejnem ob-
močju z Avstrijo. Na to nas v zadnjem
času najbolj spominja serija furlan-
skih potresov leta 1976, ki so raz-
dejali tudi naselja na naših tleh. Veči-
na zgodovinskih potresov, ki so vpli-
vali na Posočje, je ‘na srečo’ nastala
na italijanski strani. Oglejmo si najmo-
čnejše potrese v zgodovini, ki so na-
stali na območju severozahodne Slo-
venije in Furlanije (slika 7). Podatki so
povzeti iz različnih katalogov potresov.

Potres 24. aprila 1279
Potresni sunek z magnitudo 5,3 je

nastal v bližini Čedada, kjer je prišlo
do rušenja zgradb in smrtnih žrtev.
Potres je zajel celotno severno Italijo,
čutili pa so ga tudi prebivalci Posočja.
Na Tolminskem je dosegel VII. sto-
pnjo po EMS lestvici, v dolini Soče
pa med VI. in VII. stopnjo. Pri nas
ni povzročil večje škode.

Potres 25. januarja 1348
Znani koroški ali beljaški potres,

kakor so ga opisovali številni avtorji,
je bil ena najhujših katastrof v potre-
sni zgodovini Evrope. V preteklosti
so strokovnjaki menili, da je njegovo
žarišče nastalo v bližini Beljaka, šte-
vilne raziskave pa so pokazale, da gre
za furlanski potres. Največje učinke
je potres z magnitudo 6,5 (za primer-
javo naj navedem, da je bil po spro-
ščeni potresni energiji približno 20-
krat močnejši od potresa 12. aprila
1998 v Zgornjem Posočju) dosegel na
območju Beljaka in severovzhodne
Italije, kjer je dosegel X. stopnjo po
EMS lestvici. Zahteval je 20.000 živ-
ljenj, po nekaterih podatkih celo
40.000. Ljudje so umirali ob rušenju
kamnitih zgradb, ob številnih požarih,
ki so zajeli lesene objekte, ter ob po-
plavah, ki so nastale zaradi zajezitev
nekaterih rek. Sledile so še kužne bo-
lezni. Najbolj je bilo opustošeno ob-
močje med Beljakom in Tolmečem,
kjer so bili uničeni vsi gradovi, utrdbe
ter večina naselij. Beljak, pomembno
trgovsko središče, je bil popolnoma
uničen; ocenjujejo, da je v njem umr-
lo več kot 5.000 ljudi. Veliki pospeški
tal v nadžariščnem območju so spro-
žili plaz v dolžini petih kilometrov z
južnega pobočja Dobrača, ki je zasul

več vasi in zajezil Ziljo. Voda se je iz
nastalega jezera umikala več stoletij,
dokler niso ostala le še zamočvirjena
tla. Nekateri raziskovalci so izračuna-
li, da je z Dobrača v dolino zgrmela
milijarda kubičnih metrov hribine.

Hude poškodbe so nastale v dolini
Save in Zgornjem Posočju. Uničen je
bil tolminski grad in številni drugi
gradovi po deželi (Kolovec pri Rado-
mljah, Čušperk pri Grosupljem, Novi
grad pri Podgradu …). V Posočju je
potres dosegel učinke med VIII. in
IX. stopnjo po EMS lestvici.

Potres 26. marca 1511
Najmočnejši potres na Slovenskem

je nastal v začetku 16. stoletja na
Idrijskem. Nekateri avtorji menijo, da
sta istega dne nastala dva potresa,
popoldne na Idrijskem, zvečer pa v
Furlaniji. Raziskave v prihodnosti bo-
do mogoče celo pokazale, da sta bila
oba na italijanski strani. Prvi potres
je imel moč 6,9, drugi med 7,0 in
7,2 (prvi potres je bil po sproščeni
energiji približno 33-krat močnejši,
drugi pa 40-krat močnejši od potresa
12. aprila v Zgornjem Posočju). Na

nadžariščnem območju, ki je segalo od
Čedada do Gumina in do Idrije, so naj-
večji učinki dosegli med IX. in X. sto-
pnjo po EMS lestvici, ponekod pa so
lokalni učinki dosegli celo X. stopnjo.
Potres je zajel približno 1,7 milijona
km2 veliko površino. O njegovih učin-
kih priča podatek o 12.000 mrtvih
(nekateri avtorji navajajo, da je bilo ob
popoldanskem potresu na Idrijskem
3.000 mrtvih, ob večernem v Furla-
niji pa še 12.000). Med najbolj poško-
dovanimi so bili Viden, Tolmeč, Čen-
ta, Čedad, kjer nekateri ocenjujejo,
da je bilo 3.000 mrtvih, Pušja vas, Gu-
min in drugi kraji na tem območju.
Manjše poškodbe so nastale celo na
Dunaju in v Benetkah.

Na kratko opišimo najbolj poško-
dovana naselja na Slovenskem. V Ško-
fji Loki je potres porušil vse kamnite
objekte, vključno z gradom, podrl je
smledniški grad in Novi grad pri
Preddvoru, gradove v okolici Tržiča,
poškodoval je grad Kamen nad doli-
no Drage pri Begunjah, podrl blejski
grad ter močno poškodoval gradove
v okolici Radovljice in Kamnika. Po-
škodovan je bil ljubljanski grad, na

Dolenjskem turjaški grad in grad
Prežek pod Gorjanci. Na Notranj-
skem je podrl gradove v Postojni, Pol-
hovem Gradcu in Planini pri Rakeku.

Zanimivi so učinki v Idriji in nje-
nem živosrebrovem rudniku. Vzdr-
žali so le leseni objekti. Plazovi so
zasuli strugo Idrijce, ki je tako nara-
sla, da je vdrla v rudnik in onemo-
gočila nadaljnje izkoriščanje rude. V
rudniku je bilo uničeno vse, kar je
bilo zgrajeno pod lokalno površino
terena. Za nadaljnje delo so ga uspo-
sobili šele leta 1517. Posočje je bilo v
tistem času redko naseljeno, zato
niso znane večje poškodbe, uničeni
pa so bili vsi gradovi na Tolminskem.

Kot zanimivost lahko navedem pri-
merjavo s furlanskimi potresi leta 1976,
ko so si majski in septembrski potresi
sledili v enakem časovnem razmaku
kot potresi marca in avgusta leta 1511.

Potres 4. decembra 1690
Potres z magnitudo 6,2 je po letu

1348 ponovno močno poškodoval Be-
ljak in druge kraje na Koroškem, kjer
je dosegel IX. stopnjo po EMS lestvi-
ci. Za nas so pomembnejše posledice
na Kranjskem, saj je v severni Kranj-
ski ter v Zgornjem Posočju dosegel
učinke med VII. in VIII. stopnjo po
EMS lestvici ter povzročil gmotno
škodo. V Julijskih Alpah in Karavan-
kah so nastali številni plazovi ter
skalnati podori, ki so ponekod zaje-
zili struge rek in potokov, kar je pov-
zročilo nastanek poplav.

Potres 3. februarja 1716
Potres z magnitudo 4,8 je na ob-

močju Gorice in Goriških Brd dosegel
učinke VII. stopnje po EMS lestvici
in povzročil manjšo gmotno škodo.

Potres 20. oktobra 1788
Žarišče je nastalo v bližini Tolmeča.

Magnituda je bila 5,6, največja inten-
ziteta na nadžariščnem območju pa
med VIII. in IX. stopnjo po EMS lest-
vici. Potres je poleg velike gmotne ško-
de zahteval tudi človeška življenja.
Na srečo so bili učinki v severo-za-
hodni Sloveniji bistveno manjši, saj
nikjer niso presegli VI. stopnje po EMS
lestvici. Potresni sunek je med prebi-
valstvom povzročil predvsem preplah.

Potres 2. maja 1819
Potres z magnitudo 4,6 je na nad-

žariščnem območju dosegel največje
učinke med VI. in VII. stopnjo. Ža-
rišče je nastalo ob idrijskem prelomu
južno od Idrije. Podatkov o gmotni
škodi ni.

Potres 10. julija 1850
Potresni sunek je nastal ob idrij-

skem prelomu. Imel je magnitudo
4,6, največje učinke VI. stopnje po

O potresih – v preteklosti

POSLEDICE POTRESA V BELJAKU (L. 1348). Slika M. Würmserja iz let 1361–1362 je ena izmed
najstarej{ih upodobitev posledic potresa v srednjem veku. Vir: V. Ribari~: Potresi v Sloveniji
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EMS pa je dosegel v Cerknem in Go-
rici. Čutili so ga tudi na širšem radov-
ljiškem območju in na Bledu. Poda-
tkov o gmotni škodi ni.

Potres 18. marca 1855
Potres z magnitudo 4,3 je dosegel

največje učinke VI. stopnje po EMS
lestvici v skrajnem severozahodnem
delu Slovenije, kjer je po zadnjih po-
datkih nastalo tudi žarišče. Potres po
razpoložljivih podatkih ni povzročil
gmotne škode.

Potres 7. marca 1857
Zanimiv potres z žariščem, glo-

bokim prek 20 kilometrov, je nastal
na naših tleh. Imel je magnitudo 5,4
in največje učinke med VIII. in IX.
stopnjo po EMS lestvici. Podatkov o
tem potresu je malo. V Cerknem naj
bi dosegel učinke med VII. in VIII.
stopnjo po EMS lestvici.

Potres 14. maja 1872
Potresni sunek z magnitudo 4,3 in

največjimi učinki VI. stopnje po EMS
lestvici na nadžariščnem območju med
Trnovskim gozdom in Banjščicami ni
povzročil večje gmotne škode.

Potres 13. avgusta 1918
Potresno dejavnost idrijskega pre-

loma dokazuje sunek z magnitudo
4,5 in največjimi učinki VI. stopnje
po EMS lestvici, ki so ga čutili tudi v
južni Avstriji.

Potres 12. aprila 1942
Žarišče je nastalo severno od Tol-

mina na območju Julijskih Alp. Ma-
gnituda potresa je bila 4,4. Po opisu
prebivalcev je največjo intenziteto do-
segel v Grantu v Baški grapi. Pred leti
nas je nanj opozoril Ignac Ferjanc
iz Ruta in nam posredoval naslednje
podatke. Grant je štel 23 hiš, od kate-
rih jih je le osem imelo zidane dim-
nike, ostale so bile krite s slamo. Šest
dimnikov je bilo porušenih, dva mo-
čno poškodovana. Vse hiše so bile
močno poškodovane. Na podlagi teh
podatkov lahko ocenimo, da je potres
dosegel VII. stopnjo po EMS lestvici.

Potres 11. februarja 1944
Žarišče potresa je nastalo v skraj-

nem severozahodnem delu Slovenije.
Potres je imel magnitudo 3,7 in naj-
večje učinke VI. stopnje po EMS lest-
vici. Najbolj so ga čutili na območju
Kranjske Gore. Povzročil je le manjšo
gmotno škodo.

Potres 16. avgusta 1968
Potresni sunek je nastal na severo-

vzhodnem robu Jelovice in je dosegel
največje učinke na območju Radovlji-
ce. Njegova magnituda je bila 4,5,
največja intenziteta na nadžariščnem
območju pa VI. stopnje po EMS lest-
vici. Potres je dosegel največje učinke

v Radovljici, na Bledu, v Gorjah, Bo-
hinjski Beli, Tržiču, Kranju … V Zgor-
njem Posočju so bili učinki manjši.

Potresi leta 1976
Vso potresno zgodovino Posočja

so strnili potresi, ki so nastali maja
in septembra 1976 z žarišči v Furla-

dni) sledili novi sunki.
Globina potresnih žarišč je bila pri-

bližno 15 kilometrov. Glavni majski
potres je na srečo sledil potresnemu
sunku ob 19. uri in 59 minut z magni-
tudo 4,2 in intenziteto VI. stopnje po
EMS lestvici. V tej minuti, kolikor je
bilo med njima razlike, so ljudje zbe-

niji. Zgornje Posočje se je v zgodo-
vini že večkrat treslo. Sedanje gene-
racije prebivalcev imajo grenak spo-
min na katastrofo, ki so jo doživeli.
Zadnji potres jih je znova opomnil,
da živijo na enem potresno najnevar-
nejših območij v Sloveniji.

Prvi potres je nastal 6. maja ob 20.
uri po svetovnem času oziroma dve
uri kasneje po našem času. Imel je
magnitudo 6,5 in največje učinke med
IX. in X. stopnjo po EMS lestvici (po-
nekod je lokalno dosegel tudi X. sto-
pnjo). Sledil mu je potres 9. maja ob
0. uri 53 minut po svetovnem času z
magnitudo 5,6 in največjimi učinki
med VIII. in IX. stopnjo. Ponovna se-
rija je začela 11. septembra ob 16. uri
31 minut z magnitudo 5,1 in največji-
mi učinki med VII. in VIII. stopnjo.
Tri minute kasneje je sledil močnejši
potres z magnitudo 5,6 in učinki VIII.
stopnje. Zadnja močna potresa sta na-
stala 15. septembra ob 3. uri 15 minut
z magnitudo 5,8 in učinki med VIII.
in IX. stopnjo in ob 9. uri 21 minut
z magnitudo 6,1 in učinki IX. stopnje
po EMS lestvici. Zanimiva je primer-
java majske in septembrske serije s
potresom leta 1511, kjer so prvi seriji
v približno enakem času (okoli 120

žali iz hiš in močnejši sunek dočakali
na prostem. V Sloveniji na srečo ni
bilo mrtvih, medtem ko je v Furlaniji
umrlo 987 ljudi. Potres so čutili prebi-
valci na območju, velikem približno
milijon kvadratnih kilometrov (polmer
občutljivosti je bil približno 570 km).
Sunek so poleg Italijanov in Sloven-
cev čutili tudi prebivalci Avstrije, Švi-
ce, južne Nemčije, Češke, Slovaške,
južne Poljske, jugozahodne Madžar-
ske ter severozahodne Hrvaške.

Potres je pri nas najbolj prizadel
Breginjski kot, kjer je dosegel učinke
VIII. stopnje po EMS lestvici (za pol
stopnje močneje kot potres 12. aprila
1998). V Kobaridu je dosegel med VII.
in VIII. stopnjo, v Tolminu VII., v Bo-
hinjskem kotu med VI. in VII., v Lju-
bljani, na Goriškem, Idrijskem in Po-
stojnskem VI. stopnjo, v osrednji in
južni Sloveniji ter na vzhodu do Ma-
ribora V. stopnjo. V severovzhodni
Sloveniji je dosegel učinke IV. stopnje.
Septembrski potresi so podobno kot
zadnji potres dosegli nekoliko nižje
učinke. Razlika je le, da so septem-
brski potresi močneje prizadeli že prej
poškodovane objekte, ki niso bili po-
pravljeni takoj po majskem potresu.

Največja škoda je nastala v Bregi-

nju, Ladrah, Smasteh, na Trnovem ob
Soči in Srpenici. V teh naseljih je že
po majskih potresih ostalo brez strehe
nad glavo 80 odstotkov ljudi. Skoraj
v celoti je bila porušena Podbela. Na
Volarjih, v Borjani, Čezsoči in na Žagi
je bilo porušenih med 50 in 80 od-
stotkov objektov, v Idrskem, Kredu,

Kobaridu, na Kamnem, v Orehku, na
Bukovem in Kojskem pa 30 do 50 od-
stotkov vseh zgradb. Ljudje so se pre-
strašeni ozirali proti Rombonu, od ko-
der je prihajalo bučanje in pokanje.
Nekaj ljudi je bilo lažje ranjenih, pred-
vsem zlomi rok in nog. S hribov so
se valile skale, številni podori so zapi-
rali dostope. Vse skupaj so oteževale
še prekinjene telefonske linije, zaprte
ceste in izpadlo električno omrežje.
Ljudje so si urejali zasilna prebivali-
šča na prostem in reševali opremo iz
bolj ali manj porušenih hiš. V prvih
dneh so postavili prek 700 šotorov in
200 avtomobilskih prikolic. Najbolj so
prebivalce vznemirjali popotresni sun-
ki in močno deževje. Teden dni po
majskem potresu (14. maja) je Zgornje
Posočje zajelo neurje, Soča je popla-
vila bregove, v Breginjskem kotu je
dvigovalo šotore, Kobarid pa je zaliva-
la voda. Nevihti je sledilo še sneženje.

Največje razdejanje je bilo na Tol-
minskem in Kobariškem, medtem ko
je na Goriškem prebivalce zajela pred-
vsem panika. Ob majskih in septem-
brskih potresih je bilo zelo poškodova-
nih okoli 4.000 objektov (objekti, ki
jih je bilo treba podreti ali so se po-
drli ob potresih), skupno pa je bilo po-

Slika 7: INTENZITETE POTRESOV, ki so nastali od leta 567 do danes v severozahodni Sloveniji in Furlaniji. Ozna~ena sta tudi zadnja dva
potresa, 12. aprila 1998 (rde~ krogec) in 12. julija 2004 (rumen krogec).
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škodovanih prek 12.000 zgradb. Ne-
kaj objektov so morali izprazniti tudi
v Bohinjskem kotu. Poškodovanih je
bilo veliko kulturnih spomenikov, gra-
dov, cerkva in vasi, na primer Breginj.

Obnova Zgornjega Posočja je po-
tekala relativno hitro, saj so septem-
brski potresi pripomogli k hitrejšemu

reševanju in saniranju objektov. To pa
je marsikje povzročilo nestrokovno
saniranje. Zanimiva je bila odločitev o
postavljanju montažnih objektov, ki
se sicer ob potresih obnašajo dobro,
pokvarili pa so izgled celotnih naselij,
predvsem Breginja. V letu 1976 so
postavili več kot 500 montažnih hiš.

Majskim potresom je do konca ju-
nija sledilo okoli 400 popotresov, od
katerih so jih prebivalci čutili več kot
200. Septembrskim potresom je do
konca oktobra sledilo še okoli 300
popotresnih sunkov. Žarišča septem-
brskih potresov so se premaknila pro-
ti severu, torej bližje našim krajem.
Če seštejemo obe seriji potresov, so
bili skupni učinki v Breginjskem kotu
IX. stopnje po EMS lestvici, v drugih
delih Zgornjega Posočja pa VIII. sto-
pnje. Potres 12. aprila 1998 je bil bist-
veno šibkejši, čeprav je povzročil veli-
ko gmotno škodo, bolj prizadeti pa
so bili drugi kraji. Letošnji potres je
bil šibkejši; po prvih izračunih je bilo
njegovo žarišče pomaknjeno proti se-
verozahodu, vendar le za nekaj sto
metrov. Kot je bilo omenjeno že pri
idrijskem potresu leta 1511, so si maj-
ski in septembrski potresi sledili v
enakem časovnem presledku.

Potres 12. aprila 1998
Potresi, ki so ponovno prestrašili pre-

bivalce Zgornjega Posočja, so začeli z
najmočnejšim v seriji 12. aprila ob
12. uri 55 minut po našem času oziro-
ma dve uri prej po svetovnem. Potres
je imel magnitudo 5,6 in je bil najmo-
čnejši potres v 20. stoletju na ozemlju

Slovenije. Njegovi učinki so dosegli
med VII. in VIII. stopnjo po EMS lestvi-
ci. Žarišče je nastalo pod Krnskim po-
gorjem, v globini osmih kilometrov.
Učinki potresa so zajeli deset držav;
poleg Slovenije so potres čutili v neka-
terih predelih Hrvaške, Bosne in Her-
cegovine, Madžarske, Avstrije, Švice,
Italije, Slovaške, Češke ter Nemčije.

Potresni sunek je povzročil največjo
gmotno škodo v vaseh nad Kobaridom
in Tolminom, v spodnjih Drežniških
Ravnah, Magozdu, Tolminskih Ravnah,
na planini Polog in na Javorci, kjer je
po prvih ocenah dosegel med VII. in
VIII. stopnjo po EMS lestvici. Nekoli-
ko manjše učinke je dosegel v Bovcu,
predvsem v Mali vasi, v Kal-Koritnici,
zgornjih Drežniških Ravnah, Jezer-
cah, Krnu … Tu je dosegel učinke VII.
stopnje po EMS lestvici. Poleg poško-
dovanih naselij je potres povzročil veli-
ke spremembe v naravi. Največji podo-
ri so nastali v dolini Lepene, na Le-
mežu, na jugozahodnih pobočjih Krna,
na Osojnici in pri izviru Tolminke.

Največje poškodbe na zgradbah in
v naravi so nastale na slabih kamni-
nah, predvsem na nanosih rek in poto-
kov ter na pobočnih gruščih. Pas z naj-
večjimi poškodbami se vleče v dinar-

ski smeri severozahod–jugovzhod. Po-
škodbe so nastajale nekoliko vzhodne-
je kot ob furlanskih potresih leta 1976.

Največ poškodb je nastalo na sta-
rejših stanovanjskih hišah, ki so zgra-
jene iz lokalnih materialov. Prevladu-
je lomljen kamen v slabi apneni mal-
ti. Zidovi so debeli do 60 centimetrov,

hiše imajo večinoma lesene strope.
Tramovi so prosto položeni na zidove
in ne ustvarjajo nikakršne povezave
med zidovi. Tudi strehe so večinoma
težke. Ker so objekti masivni, so ob
potresu obremenjeni s silami, propor-
cionalnimi veliki masi zgradbe. Kon-
strukcije niso sposobne prevzeti veli-
kih obremenitev, zato so bile ob po-
tresu večinoma bolj ali manj poško-
dovane. Seveda so se mnogo bolje
obnašali objekti, ki so bili po letu
1976 ojačani. Tisti z vgrajenimi hori-
zontalnimi vezmi so praviloma vzdr-
žali z manjšimi poškodbami.

Pogosto so bili poškodovani vogali
hiš, večinoma v primerih, ko so bili
zgrajeni iz med seboj nepovezanega
lomljenca. Veliko poškodb je bilo tu-
di na stikih stropov in nosilnih zidov
zaradi medsebojne nepovezanosti. Pri
slabo sidranih strehah je prišlo do
poškodb zatrepov. Pogoste so bile zna-
čilne strižne razpoke, ki so se pojav-
ljale v medokenskih slopih (zidovi
med okni). Poškodbe ob zadnjem po-
tresu so bile podobnega tipa, vendar
v manjšem obsegu.

Razlogi za nastanek potresa so po-
dobni kot pri furlanskih potresih, to
so premiki velikih tektonskih plošč,

afriške in evrazijske. Afriška plošča
pritiska na evrazijsko, kar je v geološ-
ki zgodovini povzročilo dvig Alp. Slo-
venski prostor leži na obrobju manjše
jadranske plošče, ki je med afriško in
evrazijsko ploščo. Na slovenskem oze-
mlju se stikajo tri geološke enote, ki
se druga ob drugi premikajo, kar lah-
ko povzroči nastanek potresov. Ra-
zen skrajnega severovzhodnega dela
je celotno ozemlje Slovenije na potre-
sno nevarnem območju. Žarišče je na-
stalo med dinarskimi in alpskimi stru-
kturami. Dinarske strukture delimo
na Južne Alpe in Zunanje Dinaride.
Zunanji Dinaridi zavzemajo celoten
prostor jugozahodne Slovenije, nanje
pa so s severa narinjene Julijske Alpe.
Tu se stikajo narivne strukture, ki se
raztezajo v smeri vzhod–zahod in so
z dinarskimi strukturami, ki potekajo
v smeri severozahod–jugovzhod, na-
rinjene od severa proti jugu. Žarišče
zadnjega potresa je po vsej verjetno-
sti nastalo ob dinarskemu prelomu,
ki se razprostira v smeri severoza-
hod–jugovzhod (od Rombona, severo-
vzhodno od Bovca, jugozahodno od
doline Lepene, severovzhodno od
Krnskega pogorja in dalje preko
Tolminskih Raven na Cerkljansko).

Kaj se lahko iz
potresov nau~imo?

Večina prebivalcev je skoraj poza-
bila na potrese leta 1976, pa je prišlo
12. aprila 1998 opozorilo. Miselnost,
da enemu močnemu potresu ne bo
sledil nobeden več, je zmotna. Maj-
skemu potresnemu dogajanju leta 1976
je sledilo septembrsko, ki je pokazalo
na neučinkovitost manjših popravil
objektov. Septembrski potresi so pov-
zročili večje poškodbe in rušenja na
objektih, ki po majskih potresih niso
bili pravilno sanirani (večinoma so
razpoke le zapolnili z malto). Zgrad-
be, ki so bile ojačane po predpisih, so
se med potresom 12. aprila 1998 obna-
šale zadovoljivo. Že šest let kasneje pa
ponovno potres. Šibkejši sunek je
znova opozoril na stalno prisotnost po-
tresne nevarnosti v Zgornjem Poso-
čju. Morda bo to dobra šola za prebi-
valce, predvsem graditelje objektov,
da se je potrebno držati kart potresne
nevarnosti in gradbenih predpisov, saj
je to edina obramba pred potresi. Na
potresni karti Slovenije lahko vidimo,
da so v tem delu Slovenije možni po-
tresi VIII. ali celo IX. stopnje po EMS
lestvici. Nasvet prebivalcem je zelo
enostaven: upoštevanje gradbenih
predpisov, kart potresne nevarnosti
in potresno odporna gradnja.

Renato Vidrih, MOPE, Agencija RS za
okolje, Urad za seizmologijo in geologijo

Slika 8: PREGLEDNA KARTA SEIZMI^NE MIKRORAJONIZACIJE DELA ZGORNJEGA POSO^JA (avtorja: M. Ribi~i~ in R. Vidrih). Karta
temelji na geolo{ki osnovi (avtor: M. Poljak) in predstavlja osnovo za podrobna raziskovanja posameznih mikrolokacij. ^rne pike ozna~ujejo
zgradbe, ki so bile mo~neje po{kodovane ob potresu 12. aprila 1998. Po{kodbe ob zadnjem potresu so ve~inoma nastajale na tleh s slabimi
seizmogeolo{kimi pogoji.
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Kaj pomeni stopnja potresa
Potresi so samo v 20. stoletju zahtevali prek 1,4 milijona `rtev. To pomeni, da vsako leto po svetu
ob potresih v povpre~ju umre ve~ kot 14.000 ljudi.

P otresna preteklost Slovenije je
burna, saj so pri nas in v naši
neposredni bližini nastajali

potresi, ki so zahtevali prek 10.000
žrtev (beljaški potres leta 1348, idrij-
ski potres leta 1511). Na območju
Slovenije je v preteklosti opisanih več
kot 3.500 potresov (od leta 567 da-
lje), v zadnjem času pa jih seizmo-
grafi zabeležijo nekaj sto letno. Od
tega jih prebivalci različnih predelov
čutijo več deset. Potres je fizikalni
pojav, ki ga opredeljujejo določeni
parametri. Tokrat spregovorimo o
razliki med magnitudo (močjo) po-
tresa in intenziteto (učinki) potresa.

Prvi podatki, ki jih na Agenciji RS
za okolje, Uradu za seizmologijo in
geologijo, posredujemo javnosti, so
poleg časa nastanka potresa še epi-
centralno ali nadžariščno območje,
magnituda potresa in preliminarno
ocenjena intenziteta na nadžariščnam
območju. Za natančnejšo oceno in-
tenzitete je potreben ogled terena,
pogovor s prebivalci, kako so potres
občutili, ter ogled morebitnih poš-
kodb in sprememb v naravi. Ob vsa-
kem potresu, ki so ga čutili prebivalci
posameznih območij, sodelavci Ura-
da za seizmologijo in geologijo po-
šljemo vprašalnike o potresu. Odgo-
vori so nam v veliko pomoč pri dolo-
čanju končne intenzitete potresa. Tu-
di ob zadnjih potresih smo pošiljali
številne vprašalnike po vsej Sloveniji.
Vsem, ki ste nam izpolnjene vprašal-
nike vrnili, se lepo zahvaljujemo in
si želimo še nadaljnjega sodelovanja.

Glede na nepredvidljivost narave
še dolgo ne bomo napovedovali po-
tresov. O smiselnosti napovedovanja
je bilo že veliko povedanega. Nastala
bi večja panika in s tem večje število
žrtev, zato je edino sredstvo za pre-
prečevanje žrtev potresno varna gra-
dnja. Zgraditi objekt, ki vzdrži VIII.
ali celo IX. stopnjo evropske potresne

lestvice (EMS – European Macroseis-
mic Scale) brez porušitve, danes ni
nikakršna težava; večjo predstavljajo
starejši objekti. Smotrno je, da se pri
obnavljanju vgradi potresne vezi, raz-
bremeni odvečne mase (težka kriti-
na, stropi …) in podobno. Karta po-
tresne nevarnosti Slovenije, ki jo je
izdelal V. Ribarič leta 1987, kaže,
kako je treba graditi na posameznih
območjih Slovenije. Ob upoštevanju
le-te (za pomembnejše objekte so
zaradi različnih lokalnih geomehan-
skih lastnosti tal potrebne dodatne
raziskave) in kakovostni gradnji se
nimamo česa bati. Pred kratkim je
izšla tudi karta pospeškov, ki dopol-
njuje karto intenzitet (J. Lapajne, B.
Šket Motnikar in P. Zupančič).

Seizmologi za ovrednotenje potre-
sov uporabljamo dve osnovni lestvici:
magnitudno in intenzitetno.

Magnituda (mo~)
Magnituda je mera za sproščeno

energijo v žarišču potresa. Koncept
zanjo je vpeljal C. F. Richter leta
1935. Računamo jo po Richterjevi
magnitudni formuli iz zapisa potresa
na seizmogramu. Instrumenti, na ka-
terih je formula zasnovana, so danes
zastareli in jih ne uporabljamo več.
Novejši so zmogljivejši, zato je bilo
treba prilagoditi tudi izračun magni-
tude.

Danes obstaja več vrst magnitud.
Računamo jih glede na seizmograf,
ki je potres zabeležil, in tip potresnih
valov. Zato ne govorimo več o magni-
tudi po Richterju. Največkrat govori-
mo o magnitudah Mb, Ms in Mw:
• magnituda Mb je določena iz ma-

ksimalne vertikalne amplitude tele-
snih valov v prvih 20-tih sekundah
po vstopu longitudinalnih valov;

• magnituda Ms je določena iz verti-
kalne komponente dolgoperiodne-
ga površinskega valovanja;

• Mw je navorna magnituda, ki velja
tudi za najmočnejše potrese in je

Mo~ in intenziteta potresov

POSLEDICE JULIJSKEGA POTRESA V ^EZSO^I. Foto: Mateja Kutin

odvisna od potresnega navora.
V Sloveniji za lokalne potrese naj-

pogosteje uporabljamo magnitudo
ML, ki jo opredelimo iz največje hi-
trosti navpične komponente nihanja
tal na slovenskih opazovalnicah.

Najmočnejši potres v zgodovini je
dosegel magnitudo okoli 9,5 (leta 1960
ob obali Čila). Od tod napačno mne-
nje, da ima magnitudna lestvica de-
vet stopenj. Vrednost je teoretično
navzgor neomejena. Magnituda omo-
goča klasifikacijo potresov po ener-
getski vsebnosti oziroma po razredih
sproščene seizmične energije.

Porast magnitude za enoto magni-
tudne lestvice pomeni povečanje
energije potresa za približno 30-krat
(ob potresu z magnitudo 6, se sprosti
energija približno 30 potresov magni-
tude 5, približno 900 potresov magni-
tude 4 ali približno 27.000 potresov
magnitude 3). Večje število šibkejših
potresov po sproščeni energiji ne od-
tehta močnejšega potresa.
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Intenziteta (u~inki potresa)
Za prebivalce je pomembnejši po-

datek intenziteta potresa. To je mera
za učinke potresa, ki je odvisna od
njegove energije, epicentralne razda-
lje in geoloških razmer. Ugotavljamo
predvsem učinke potresa na pred-
mete, ljudi, zgradbe in naravo.

V svetu je v uporabi več inten-
zitetnih lestvic. Najdlje je bila v upo-
rabi 12-stopenjska MCS lestvica (Mer-
callijeva lestvica), ki jo je v začetku
stoletja predlagal Mercalli, kasneje
pa sta jo dopolnila še Cancani in
Sieberg. V končni obliki je prvič izšla
leta 1912. Leta 1964 so Medvedev,
Sponheuer in Karnik predstavili no-
vo 12-stopenjsko lestvico MSK, ki je
bila večkrat dopolnjena in je do ne-
davnega veljala tudi pri nas. Razlika
med lestvicama je le v nekaterih koli-
činskih opredelitvah, ki za širšo jav-
nost niso pomembne.

Razvoj znanosti, predvsem pa tra-
gične izkušnje ob porušitvah armira-
no betonskih konstrukcij, je zahteval
uveljavitev nove lestvice. V zadnjem
času je nastala 12-stopenjska evrop-
ska potresna lestvica EMS. Osnutek
je nastal leta 1992 na evropski seiz-
mološki komisiji, potem pa so jo stro-
kovnjaki dopolnjevali. Pri nas jo upo-
rabljamo od leta 1995. Nova lestvica
upošteva nove načine gradnje, nove
materiale, ki jih uporabljajo v gradbe-
ništvu, in natančneje določa učinke
potresov na visoke zgradbe. Odprav-
ljene so nelinearnosti med posamez-
nimi stopnjami, predvsem med šesto
in sedmo. Lahko rečemo, da ni na-
menjena samo seizmologom, ampak
tudi gradbenikom.

Intenziteta je ponavadi največja v
epicentru ali nadžarišču potresa in se
zmanjšuje z oddaljenostjo. Po dolo-
čitvi intenzitet seizmologi za posa-
mezna območja narišemo izoseiste –
krivulje, ki povezujejo točke z enaki-
mi intenzitetami na površini potres-
nega območja.

Razmerje med
magnitudo in intenziteto

Razmerje med magnitudo potresa
in njegovo intenziteto je odvisno od
več parametrov, predvsem od razda-
lje med žariščem potresa in točko,
kjer intenziteto opazujemo, od globi-
ne žarišča, lokalnih geoloških, geo-

U~inki v naraviStopnja Naziv potresa Odziv ljudi U~inki na predmete U~inki na zgradbah

Nezaznaven

Komaj zaznaven

[ibek

Zmeren

Mo~an

Neznatne po{kodbe

Po{kodbe

Hude po{kodbe

Rušenja

Obse`na ru{enja

Uni~enje

Popolno uni~enje

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Ne zazna nih~e

Zaznajo redki
posamezniki

Zaznajo
posamezniki

Zaznajo mnogi

Prebujanje

Prestra{enost

Mnogi imajo te`ave
z ravnote`jem

Te`ave z ravnote`-
jem tudi na prostem

Splo{na panika

Vise~i predmeti rahlo
zanihajo

Tresenje lahkega pohi-
{tva, `venket {ip

Vise~i predmeti znatno
zanihajo, odprta vrata in
okna loputajo

Manj{i stabilni predmeti
lahko padejo na tla, po-
hi{tvo se lahko prema-
kne

[tevilni predmeti padejo
na tla, pohi{tvo se pre-
makne

Pohi{tvo se lahko prevr-
ne, te`ji predmeti padejo
na tla, ponekod se pre-
maknejo spomeniki

Mnogi spomeniki in sa-
mostojni stebri padejo
ali se zasukajo

Valovanje gladine
mirujo~e vode

Mo`ne manj{e raz-
poke v tleh, mo`no
pro`enje manj{ih
plazov

Mo`en pojav novih
izvirov ali presah-
nitev starih, mo`no
pro`enje plazov in
podorov

Mo`ne ve~je razpo-
ke v tleh, mo`no
uteko~injenje tal

Mo`ni ve~ji plazovi
in podori, na meh-
kih tleh so vidni va-
lovi

Mo`ne ve~je spre-
membe povr{ja in
preme{~anje vod-
nih tokov

Mo`ne ve~je spre-
membe povr{ja in
preme{~anje vod-
nih tokov

Ve~je spremembe
povr{ja in preme{-
~anje vodnih tokov

Lasaste razpoke v ometu
posameznih slabo grajenih
hi{

Manj{e razpoke ali odpada-
nje ometa na nekaterih sla-
bo grajenih hi{ah, na mno-
gih lasaste razpoke

Nekatere slab{e hi{e mo~no
po{kodovane, manj{e po-
{kodbe na trdnejših zgrad-
bah

Delno se poru{ijo nekatere
slabo grajene hi{e, mnoge
pa so mo~no po{kodovane,
mo~no po{kodovane in del-
no poru{ene so tudi mnoge
srednje dobro grajene in ne-
katere dobro grajene stavbe

Mnoge slabo in nekatere
srednje dobro grajene hi{e
se poru{ijo, delno so poru-
{ene tudi dobro grajene
stavbe

Mnoge dobro grajene zgra-
dbe so delno poru{ene, ne-
katere pa se porušijo, poru-
{ijo se tudi mnoge srednje
dobro grajene zgradbe in
ve~ina slab{e grajenih

Ve~ina dobro zgrajenih
zgradb se delno poru{i,
mnoge se poru{ijo, poru{i
se tudi ve~ina srednje dobro
grajenih zgradb

Vse zgradbe na povr{ju in
pod njim so uni~ene

STOPNJE POTRESNIH U^INKOV

mehanskih in topografskih lastnosti
ter od širjenja potresnih valov. Ta ra-
zmerja so podana v številnih empiri-
čnih formulah, ki so namenjene oce-
ni intenzitete iz podatka o magnitudi,
predvsem pa za določanje magnitude
za zgodovinske potrese, o katerih ob-
stajajo le opisi zaznav prebivalcev in

poškodb. Enemu potresu ustreza ena
magnituda in več intenzitet, ki so od-
visne od oddaljenosti od epicentral-
nega območja in so v različnih krajih
lahko različne.

Renato Vidrih, MOPE, Agencija RS za
okolje, Urad za seizmologijo in geologijo

Utrinki

[KODA TUDI
V KOBARI[KI OB^INI
Dre‘nica – Potres, ki je 12. julija po-
novno stresel tla v Zgornjem Poso-
~ju, je povzro~il {kodo tudi v koba-
ri{ki ob~ini. Kot je na tiskovni konfe-
renci povedal ‘upan Pavel Gregor-
~i~, je po{kodovanih okoli 400 ob-
jektov, vendar po{kodbe niso tako
hude kot pred {estimi leti.

Najve~ {kode so utrpeli kraji na de-

snem bregu So~e: Trnovo ob So~i,
Kred, Staro selo in Kobarid. Veliko
po{kodovanih objektov pa je tudi v
Dre‘nici. Bolj so prizadeti tisti objekti
in infrastruktura, ki so bili po{kodo-
vani ‘e v prej{njem potresu, vendar
kasneje niso bili sanirani. 30 objek-
tov bo potrebno poru{iti, saj ogro-
‘ajo varnost ljudi (osem v Magozdu,
eden v Jezercih, osem v Dre‘ni{kih
Ravnah, dva v Kose~u, dva v Kredu,
{tirje v Idrskem, trije v Su‘idu, eden

v Potokih in en na Robi~u).

Potres je ponekod po{kodoval tudi
cestno, vodovodno in kanalizacijsko
infrastrukturo. Ni prizanesel niti sa-
kralni dedi{~ini, saj je ugotovljeno
veliko po{kodb na cerkvah na Trno-
vem ob So~i, v Kredu, Su‘idu, na
Robi~u, Svinem in v Dre‘nici.

Predstavniki Krajevne skupnosti
Dre‘nica so opozorili na dejstvo, da
so na njihovem obmo~ju nastale

po{kodbe tam, kjer po prej{njem
potresu ni bilo sanacije. Bili so sicer
izdelani projekti za sanacijo cestne
infrastrukture in planine Zaprikraj,
za ureditev pokopali{~a z mrli{ko
ve‘ico ter dostopno potjo, vendar
pa niso bili realizirani. Sanirano pa
ni bilo niti vodno zajetje za Dre‘ni-
co, od koder {e vedno priteka opo-
re~na voda.

Mateja Kutin
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R ezultati bodo podlaga za do-
ločitev morebitnih finančnih
instrumentov, s katerimi bo

Vlada RS v okviru svoje pristojnosti
zagotovila odpravo škode, ki je bila
povzročena gospodarstvu.

Na PRC-ju smo v sodelovanju z
Občino Bovec, Območno obrtno
zbornico Tolmin, LTO Bovec, LTO
Sotočje, Upravno enoto Tolmin in
Kmetijsko svetovalno službo Tolmin
med 22. julijem in 6. avgustom zbrali
prijave poslovne škode, ki so jo utr-
peli poslovni subjekti, ponudniki tu-
rističnih storitev in kmečka gospodar-
stva. Podatke so oškodovanci posre-
dovali telefonsko, nekatere poslovne
subjekte pa smo tudi obiskali.

Višina poslovne škode je določena
na podlagi ocene in trenutno razpolo-
žljivih poslovnih informacij, saj veči-
na podjetij še ne razpolaga z verodo-
stojnimi podatki o realni višini po-
slovne škode. Ministrstvo za obram-
bo nam je 5. avgusta posredovalo po-
datke o škodi na poslovnih objektih.

Analiza {kode
Pri popisu smo zbirali podatke o

škodi na poslovnih objektih (vir Mi-
nistrstvo za obrambo), škodi, nastali
na opremi, ki je namenjena opravlja-
nju dejavnosti, in nastali škodi zaradi
izpada proizvodnje oziroma zmanj-
šane prodaje proizvodov ali storitev.

V Zgornjem Posočju je registri-
ranih nekaj več kot 1.600 poslovnih
subjektov, od tega je 1.174 gospodar-
skih subjektov (gospodarske družbe
in samostojni podjetniki). Poslovno
škodo je prijavilo 93 gospodarskih
subjektov in 24 kmečkih gospodar-
stev; večina je iz občine Bovec, manj-
ši del iz občin Kobarid in Tolmin.
Ocenjujemo, da nam v tem času ni
uspelo popisati vseh poslovnih sub-
jektov, ki so utrpeli poslovno škodo,
saj tudi Uprava RS za zaščito in reše-
vanje (URSZR) še ni popisala vse
materialne škode na objektih.

Potres prizadel tudi gospodarstvo
Vlada RS je Poso{ki razvojni center (PRC) zadol`ila, da do 6. avgusta pripravi delno analizo {kode,
ki jo je julijski potres povzro~il gospodarskim dru`bam, podjetnikom in kme~kim gospodarstvom.
Vklju~evala je {kodo na objektih in napravah v proizvodnji ter oceno obsega izpada proizvodnje
oziroma mo`nosti za nadaljevanje proizvodnje in s tem povezane stro{ke.

Poslovna škoda v
predelovalni dejavnosti

Analiza zbranih podatkov kaže, da
proizvodna podjetja niso utrpela ve-
čje škode, z izjemo tistih, ki so v po-
tresu utrpela hujše poškodbe na obje-
ktih. Škoda se kaže kot direktna po-
škodba objektov in opreme, škoda
zaradi nekajdnevnega izpada proiz-
vodnje ter nastali stroški za izvedbo
sanacije stanja (čiščenje in urejanje
prostorov, ponovne nastavitve strojev
in opreme). Nekatera mala podjetja
so kot poddobavitelji večjih podjetij
uvrščena v rizično kategorijo, kar jim
lahko v naslednjem obdobju občutno
zmanjša obseg naročil. Zaradi rizič-
nosti namreč veliki kupci iščejo do-
datne dobavitelje in zmanjšujejo ob-
seg naročil malim podjetjem v Zgor-
njem Posočju.

Večina podjetji v predelovalni de-
javnosti je ponovno vzpostavilo pro-
izvodnjo v nekaj dneh.

Analiza poslovne škode
Poslovni subjekti so prijavili po-

slovno škodo (izpad prihodkov) v
skupni višini nad 500 milijonov SIT;

STAREGA GOSTI[^A VAN^AR NI VE^. Foto: Mateja Kutin

Vlada RS je 23. avgusta na 134. dopisni seji dolo~ila komisijo za oceno po-
slovne {kode, nastale pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posamez-
nikom in kme~kim gospodarstvom zaradi leto{njega potresa. Javni sklad
RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega pode‘elja
pa je zadol‘ila, da izvede ukrep celovite prenove kreditnih pogojev za kredito-
jemalce v Poso~ju za posojila, dana s strani javnega sklada v letih 1999 in
2000 kot del ukrepov odpravljanja posledic velikono~nega potresa. Po sklepu
bo na voljo tudi nekaj ve~ sredstev Slovenske turisti~ne organizacije za
sodelovanje z LTO Bovec in LTO Soto~je pri promociji turisti~ne destinacije
Poso~je na doma~ih in tujih trgih ter za nastope na sejmih, izdelavo prospe-
ktov in katalogov, izvedbo prireditev in podobno.
Komisijo za oceno poslovne {kode sestavljajo po en predstavnik Javnega
sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega pode-
‘elja, Poso{kega razvojnega centra, Zavoda RS za zaposlovanje, OE Nova
Gorica, in Dr‘avne tehni~ne pisarne. Do 25. avgusta so pripravili metodologijo
in postopek za oceno poslovne {kode ter jo predlo‘ili v sprejem Vladi RS.
Poslovna {koda se bo zbirala pri tistih, ki so imeli {kodo na objektih (upo{teval
se bo seznam Ministrstva za obrambo). Upo{tevala se bo {koda na opremi
in {koda zaradi izpada prihodkov. [koda na opremi se bo priznala v vi{ini
dejanske {kode; to je v vi{ini prijavljene {kode, zmanj{ane za priznano iz-
pla~ilo zavarovalnice na osnovi zavarovanja opreme. [koda zaradi izpada
prihodkov kot posledica upada proizvodnje, prodaje, blokade dejavnosti ter
ob~asne in trajne nezaposlenosti mora v obrazlo‘itvi vsebovati opredelitev
posamezne vrste {kode ter na~in izra~una vi{ine prijavljene {kode.
Do 20. septembra morajo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki
in kme~ka gospodarstva izpolniti obrazec za prijavo poslovne {kode, ki
ga bodo na{li v sprejemnih pisarnah Ob~in Bovec, Kobarid in Tolmin ter na
Poso{kem razvojnem centru. Izpolnjene bo potrebno vrniti na Poso{ki razvoj-
ni center, Padlih borcev 1b, 5220 Tolmin. Vlada RS bo na osnovi zbranih
prijav dolo~ila vi{ino sredstev za odpravo poslovne {kode.
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Prodajno servisni center Tolmin, d.o.o.
PE Tolmin: 05 38 00 026, 031 379 832, Poljubinj 89 f
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Clio s klimo `e za 1.980.000,00 SIT
Mo`nost podalj{ane garancije 2+2= 4 leta
Prihranek v brezpla~ni opremi
dodatni popust 600.000,00 SIT

Ponudba po va{i meri. Uredite nakup s pomo~jo
financiranja hitro in u~inkovito ter na enem mestu.

Graf 1: [tevilo prijav glede na vi{ino poslovne {kode

(v
 S

IT
)

Šola retorike iz Ljubljane v sodelovanju z
Ustanovo “Fundacija poti miru v Poso~ju”

vabi na odprto predavanje retorike,

ki bo v veliki predavalnici Gimnazije Tolmin
(Dijaška 12b) v torek, 7. septembra, z
za~etkom ob 17.00. uri.

Predavanje je donatarsko in je namenjeno
popotresni pomo~i Zgornjemu Poso~ju.

Vabljeni!

Zdravko Likar, predsednik uprave

Fundacija poti miru v Poso~ju, Gregor~i~eva 10, Kobarid

Odprto
predavanje

retorike

to predstavlja desetino letnega pri-
hodka teh podjetij v letu 2003. Škoda
na poslovnih objektih je s strani
URSZR ocenjena okrog 150 milijonov
SIT. Po podatkih Javnega sklada za
regionalni razvoj in zbranih podat-
kih na PRC-ju so ta podjetja zelo
obremenjena z različnimi krediti, ki
so jih najela po zadnjem potresu za
ponovni zagon ali širitev dejavnosti.
Skupna višina teh obveznosti v anali-
ziranih podjetjih obsega več kot peti-
no prihodkov v lanskem letu.

Višina poslovne škode je po podje-
tjih različna. Graf 1 prikazuje število
prijav glede na višino ocenjene po-
slovne škode (škoda na poslovnih
objektih ni upoštevana). Več kot tre-
tjina poslovnih subjektov ocenjuje
poslovno škodo na manj kot milijon
SIT, kar devet poslovnih subjektov pa
jo ocenjuje v višini med 10 in 30 mili-
jonov SIT. Veliko podjetnikov v tem
trenutku ni znalo ali hotelo ocenje-
vati poslovne škode, saj ne razpola-
gajo s potrebnimi podatki. To so
predvsem podjetja, ki se ukvarjajo
s turizmom, kjer bodo konkretne
ocene znane šele po zaključku
glavne turistične sezone.

Težave v turizmu in gostinstvu
Večje težave imajo podjetja v turi-

zmu in gostinstvu, kjer se kaže manj-
ši obisk v mesecu juliju in nekaj od-
povedi že rezerviranih aranžmajev v
avgustu.

V zadnjih petih letih smo na ob-
močju vseh treh občin uspeli vzpod-
buditi intenziven razvoj turizma, kot
ene najbolj realnih razvojnih prilož-
nosti. Realizacijo, merjeno skozi šte-
vilo nočitev, smo povečali za 2,5 krat,
za okoli 25 odstotkov pa smo
povečali tudi število ponudnikov
turističnih storitev. Vse to je bilo do-
seženo z aktiviranjem lokalnega zna-
nja in potencialov, brez velikih po-

djetij ter zunanjih naložb, ki bi si jih
sicer želeli. Večino ponudbe namreč
sestavljajo zasebne sobe, apartmaji,
penzioni in restavracije ter kampi,
nosilci pa so samostojni podjetniki ali
manjša podjetja v družinski lasti.

Po do sedaj zbranih podatkih je
evidentiran izpad prihodkov pred-
vsem zaradi izpada števila domačih
gostov. V juliju je v občini Bovec upa-
dlo število nočitev za deset odstotkov
v primerjavi z julijem leta 2003. Kon-
kreten vpliv potresa na število gostov
bo znan šele v septembru, ko bodo
zbrani vsi podatki o številu gostov in
nočitev v poletni sezoni.

Na turističnih objektih je največ ško-
de v Čezsoči, Bovcu, Trenti in Drež-
nici z okolico. Poslovno škodo kot
izpad prihodkov zaradi zmanjšanega
števila turistov je težko oceniti po po-
sameznih poslovnih subjektih (razen
v primeru večje škode na objektih,
ki niso več primerni za uporabo).

V sodelovanju z LTO Sotočje in LTO
Bovec smo pregledali poslovanje po-
slovnih subjektov v dejavnostih, ki so
vezane na turizem, in ocenili škodo
zaradi izpada prihodkov.

Na področju turizma posluje 275
poslovnih subjektov, ki so v lanskem
letu imeli nekaj več kot štiri milijarde
prihodkov iz poslovanja. Po do sedaj
zbranih informacijah bo izpad turisti-
čnega obiska in s tem prihodkov 10
do 20 odstoten glede na načrtovani
prihodek v letošnjem letu, kar nam
je bila osnova za izračun nastale
škode. V oceno prihodkov in nastale
škode niso vključeni registrirani so-
bodajalci, ki razpolagajo s precejšnji-
mi nočitvenimi kapacitetami in po-
membno vplivajo na ustvarjanje pri-
hodkov iz naslova turizma.

Z manjšo poslovno realizacijo se
sooča območje vseh treh občin. Naj-
večji izpad predstavljajo domači go-
stje, ki območju prinašajo polovico

realizacije. Sledijo Italijani, ki so za
Nemci drugi najpomembnejši tuji go-
stje. Eni in drugi so po potresu pred-
časno odhajali, še večjo težavo pa
predstavljajo odpovedi rezervacij in
preusmeritev njihovih počitnic v glav-
ni sezoni. Izpad dohodka se bo pove-
čal tudi v času sanacije objektov, ko
bodo podjetniki morali prekiniti po-
slovanje.

Potres je ustavil prepričljivo rast in
pozitivno poslovno vzdušje zadnjih
dveh let. Poseben problem so v prej-
šnjem potresu najbolj oškodovana
območja, kjer so ponudniki čakali
prvo normalno sezono po zahtevni

obnovi, ki bi jim olajšala odplačila.
Velika je psihološka škoda, saj so

ljudje na najbolj ogroženih območjih
močno utrujeni od stalnih izrednih
razmer, kar ima negativne posledice
tudi pri poslovanju.

Škoda v kmetijstvu
Potres je pustil posledice tudi v

kmetijstvu. Poleg poškodb na gospo-
darskih objektih predstavlja škodo tu-
di zmanjšanje povpraševanja po kme-
tijskih pridelkih, predvsem siru in
skuti, kar je posledica manjšega turi-
stičnega obiska.
mag. Roman Medved, Poso{ki razvojni
center
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SHEMA SANACIJE

Ste kdaj pomislili, da so razpoke na va-
{i hi{i plod slabe podlage pod temelji?
Ste pomislili, da je prva stvar pri varova-
nju hi{e v primeru potresa zagotoviti
zadosti nosilna tla?

V obeh primerih gre za temelje, nevi-
den, vendar izredno ob~utljiv del va{e-
ga objekta. Problemi, nastali pri pove-
~ani obremenitvi oziroma nezadostni
nosilnosti tal pod temelji, so najve~krat
vidni na oknih in vratih objekta. V prvi
fazi gre za razpokano fasado oziroma
notranji omet, ki pa lahko ob neustrez-
nem ali ne takoj{njem posredovanju s
~asom preraste v resnej{o te`avo. Ob
ve~jih posedanjih objekta namre~ lah-
ko pride do trajnih po{kodb kanaliza-
cije, elektri~nih vodnikov ali strukturnih
problemov.

VVVVVZRZRZRZRZROKI POSEDOKI POSEDOKI POSEDOKI POSEDOKI POSEDANJAANJAANJAANJAANJA

Vzroki posedanja so {tevilni. Med naj-
pogostej{e spadajo izsu{itev terena,
po{kodbe cevovodov oziroma odto~-
nih kanalov, izkopi v bli‘ini objekta, ne-
primernost obstoje~ih temeljev, dodat-
na obte‘ba in slab teren (nano{eni ma-
teriali). Ostali vzroki, ki lahko povzro~ijo
posedanja, so premiki plazov, spre-
membe re‘ima odtoka vode, tresljaji ob
prometu bli‘njih tovornjakov, potresi …

Z laserskimi meritvami lahko strokov-
njaki natan~no ugotovijo posedek ob-
jekta. Pogrezanje hi{e je najve~krat vi-
dno ‘e po tem, da se razpoke, ki smo
jih prekrili z ometom, ponovno pojavijo.

KKKKKAKAKAKAKAKO RE[ITI TO RE[ITI TO RE[ITI TO RE[ITI TO RE[ITI TOOOOOVRVRVRVRVRSSSSSTNE TE@ATNE TE@ATNE TE@ATNE TE@ATNE TE@AVEVEVEVEVE?????

Ena izmed re{itev je prav gotovo tehno-
logija URETEK, ki se na slovenskem
trgu nahaja ‘e {tiri leta. URETEK je
specializirana tehnologija u~vr{~e-
vanja ali konsolidacije temelj-
nih tal hi{, stavb, manj{ih stol-
pnic, cerkva in ostalih objektov,
ki jo uporabljajo ‘e v ve~ kot
30 dr‘avah sveta. Gre za
preprost, ~ist, hiter, na-
tan~en in zelo u~inko-
vit postopek, pri kate-
rem pod temeljna tla
vbrizgavamo ekspan-
dirajo~e smole. Eks-
panzijska mo~ smol
(ve~ kot 1000 ton/m2)

SANACIJA RAZPOK NA HI[I
Razpoke na hi{i so lahko posledica slabe podlage, na kateri hi{a stoji,
ali pa neenakomerno nosilnih tal.

POSEDANJA?
RAZPOKE?

Uretek® je edinstvena tehnologija utrjevanja temeljnih tal, ki se
uporablja za re{evanje problemov posedanja terena. Izjemna
mo~ stiskanja terena (do 10.000 Kpa) in natan~nost tehnologije
Uretek® Deep Injections delujeta v globini terena pod temelji in
s tem jam~ita popoln uspeh posega in trajnost dose`enih rezultatov.

Najzanesljivej{a re{itev za probleme
posedanja terena.

GARANCIJA 10 LET.

PRAVA RE[ITEV @E OD LETA 1975

• preprosto, brez izkopavanj
• brez umazanije in {karta
• takoj{nja u~inkovitost
• priro~no, inovativno
• zanesljivo, nadzor z laserjem
• mo`ni dvigi stavb
• evropski patent

RE[ITEV PROBLEMOV
NOSILNOSTI TERENA

Uretek, d.o.o., Sokolska ulica 5, 1295 Ivan~na Gorica,
tel.: 01/ 787 83 86,
faks: 01/ 786 90 82,
GSM: 040/ 237 569,

www.uretek.si, uretek@uretek.si VOGAL PRED INJEKTIRANJEM ... ... IN PO INJEKTIRANJU.

je skoraj v vseh primerih zadostna in v
kolikor le-to dovoljuje struktura objekta,
ga je mogo~e celo dvigniti.

IZVEDBA POSEGA URETEK

Na mesto posega pripelje mobilna de-
lavnica – tovornjak. Delavci ro~no izvr-
tajo luknje premera pribli‘no dva centi-
metra v temelje ter vgradijo majhne
cevi. V prvi fazi tehniki neposredno pod
temelj vbrizgavajo URETEK smolo v
teko~em stanju in pod kontroliranim
pritiskom. Smola se porazdeli, zapolni
vse prazne prostore ter s pomo~jo eks-
panzijske sile 20 kratnega pove~anja
volumna (na zraku) zatesni in s pritis-
kom utrdi podlago. Rezultat so izbolj-
{ane geomehanske sposobnosti te-
meljnih tal, ki jih stranke lahko preverijo
s prodornostnim preizkusom.

Za dokon~no u~vrstitev podlage obje-
kta URETEK izvr{i {e drugo fazo pose-
ga, za katero je pridobil evropski pa-
tent, imenovano URETEK DEEP IN-
JECTION. Po tej metodi se u~vrstijo tla
tudi v ve~jih globinah, natan~neje v
prostoru, kjer prihaja do ve~jih nape-
tosti, ki so posledica zgornje obte‘itve.
Tako utrdijo podro~je najve~jih obre-
menitev. Oja~i se in zatesni podlaga,
odpravi voda in zrak ter aglomerira lo-
~ene dele terena pod temelji.

Celoten poseg je vseskozi nadzorovan
z lasersko merilno napravo, ki meri pre-
mike objekta do milimetra natan~no.
Vbrizgavanje smol traja do trenutka, ko
laserska merilna naprava zazna prve
premike v vertikalni smeri. To je nepo-
sreden dokaz, da so tla u~vr{~ena do

take mere, da so sposobna
prena{ati dinami~ne obre-
menitve, ki pri dvigu nastaja-

jo. V kolikor tla prena{a-
jo dinami~ne obremeni-
tve, lahko s precej{njo

gotovostjo trdimo, da bodo
prena{ale tudi stati~no te-

‘o objekta. Vsekakor je
to dobrodo{la tehno-
logija za vse {ir{o pro-
blematiko posedanja
tal objektov.

Andrej Majes,
URETEK d.o.o.

Foto: arhiv URETEK d.o.o.

Zagotoviti nosilna tla
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Kako ocenjujete ukrepanje države
in sprejete dopolnitve potresnega
zakona? Ste z njimi zadovoljni?

Ukrepi države so bili tokrat zelo
hitri. Takoj se je aktivirala civilna za-
ščita. Pomoč je bila hitra in učinkovi-
ta. Po potresu so nas obiskali različni
ministri, ki so prišli s konkretnimi
predlogi in vprašanji. Prisluhnili so
našim predlogom in jih v veliki meri
upoštevali.

Takoj so stekle akcije: popravilo di-
mnikov, novogradnje montažnih hiš,
dopolnitve zakona, na osnovi katerih
ljudje, ki so že imeli finančne obre-
menitve po prejšnjem potresu, ne bo-
do imeli dodatnih ... Precej dopolni-
tev zakona je pozitivnih, še vedno pa
ostajajo stvari, ki bi jih radi spreme-
nili; predvsem glede objektov, v kate-
rih ni stalno naseljenih prebivalcev.
Imamo namreč primere, ko so starši
umrli, nekateri tudi po letu 1998,
otroci, ki so sedaj lastniki hiš, pa ži-
vijo drugje. Kaj naj naredimo s taki-
mi primeri? Ali res niso upravičeni
do pomoči? To hočemo še spreme-
niti. Ostajajo dileme glede izbire izva-
jalca, koliko ima investitor pravice
vplivati na določene stvari ...

Čas bo pokazal, kako se bo zakon
dejansko izvajal.

Kaj pa ljudje?
Prve dni po potresu so bili ljudje

bistveno bolj psihično prizadeti kot
pred šestimi leti. Potem so se zadeve
nekoliko umirile.

Vemo, da je stekla akcija zbiranja
podpisov anonimne civilne iniciati-
ve, ki zahteva odgovore na določe-
na vprašanja.

Pri zbiranju podpisov, ki smo jih
predali predsedniku RS dr. Janezu
Drnovšku, so bile zahteve zelo kon-
kretne. Zahtevali smo, da se ugotovi,
kdo je odgovoren, če je prišlo do na-
pak pri organizaciji oziroma izvedbi
sanacije po prejšnjem potresu. Poleg

Bov~ani ne obupujejo
V prej{nji {tevilki smo se ob bov{kem ob~inskem prazniku pogovarjali z `upanom Danijelom

Krivcem. Optimisti~no je zrl v prihodnost. Potem pa je udarilo. Potres je prekri`al na~rte za lep{i

jutri. Pred dnevi smo ponovno potrkali na njegova vrata in ga povpra{ali, kak{no je stanje na
Bov{kem dober mesec po potresu.

tega pa naj bi ljudje, ki so imeli sa-
niran objekt in je ta sedaj ponovno
poškodovan, ne imeli dodatnih finan-
čnih obremenitev, kar je bilo že vklju-
čeno v dopolnitve zakona.

Kaj menite glede obtožb, ki letijo
na Državno tehnično pisarno (DTP)
in izvajalce del, da sanirane stavbe
niso prestale potresa tako, kot so
obljubljali še pred tremi meseci?

Ali je sploh smiselno iskati krivca?
Sprašujemo se, komu bo država na-

prtila odgovornost za primere, kjer je
bilo delo slabo opravljeno. To je lah-
ko stvar nadzora ali pa izvajalca ...
Menim, da nima smisla ‘rezati glav’.
Tisti, ki so se ukvarjali s prejšnjo sa-
nacijo, so sedaj gotovo najbolj učin-
koviti. Trudijo se, da zadeve stečejo
v pravo smer, da določene stvari re-
šijo. Ko se bodo ugotavljale napake

na konkretnih stavbah, je prav, da so
zraven. Če bodo na posameznih ob-
jektih ugotovljene napake, se bo iska-
lo odgovornega; ali je napako naredil
izvajalec ali nadzorni ali je bila napa-
ka že v projektni nalogi … To bo tre-
ba razjasniti.

Mislim, da določene poškodbe za-
radi potresa nastanejo v vsakem pri-
meru. Glede na izjave ob obletnici
prejšnjega potresa in na statično sa-
nacijo objektov se ne bi smelo zgoditi
to, kar se je. Sprašujem se, kako lah-
ko postane objekt, ki se je saniral po
vseh predpisih, ponovno nevaren.
Komisije naj ugotovijo, zakaj se je to
zgodilo in kdo je kriv. Odgovorni se
zagovarjajo, da se noben objekt ni
podrl. Vendar še vedno stojijo tudi
nekateri objekti, ki niso bili sanirani.
To je torej relativno. Lahko bi še kak-
šno sekundo treslo in bi se vse po-
drlo. Pri takih izjavah moramo biti
zelo previdni.

So novogradnje tudi poškodovane?
Zelo malo. So posamezne razpoke,

ki nastanejo tudi zaradi drugih dejav-
nikov. Ni vedno vzrok potres. Tudi
nekateri sanirani objekti niso bili po-
škodovani. Večina pa. Poškodovana
so vsa občinska stanovanja v Bovcu
in Čezsoči, kamor smo pred letom
preselili družine. Komaj so si uredili
svoje domove, že so ponovno brez-
domci, saj so stanovanja nevarna.

Torej so družine, ki so dobile ob-
činska stanovanja, ponovno izselje-
ne?

Večina. Ponovno smo jih naselili
v apartmaje, kjer so začasni dom do-
bili tudi nekateri drugi. V tem tre-
nutku je preseljenih 183 ljudi, 22 jih
še čaka. Ko se bodo rušile hiše, bo
nadomestna stanovanja rabilo še več
ljudi.

Menim, da je treba ugotoviti, ali
je prišlo do napak pri prejšnji sana-
ciji, je bil morda izbran napačen pri-

OTRO[KI KOTI^EK V KNJI@NICI

KAR ^LOVEK NE POSPRAVI, POSPRAVI POTRES
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stop in kakšna je bila izvedba. Niko-
gar ne bi vnaprej obtoževal. Smiselno
pa je raziskati, da ne bi ponavljali na-
pak.

Koliko objektov bo treba rušiti? Ko-
liko je stanovanjskih objektov v
uporabi?

Zaradi varnosti bomo na relaciji od
Soče do Žage porušili 31 objektov, ki
večinoma niso bili v uporabi. Rušilo
se bo tudi 20 stanovanjskih objektov,
ki bodo nadomeščeni z novogradnja-
mi. Desetim bo stroške v celoti krila
država (objekti, ki so bili po prej-
šnjem potresu sanirani in so sedaj ta-
ko poškodovani, da se jih ne splača
ponovno sanirati), drugih deset pa
bo donatorskih (tisti, ki so škodo utr-
peli v tem potresu).

Po predvidevanjih bo treba rušiti
še nekaj objektov, ki so bili pred še-
stimi leti že sanirani. DTP sedaj oce-
njuje škodo na teh stavbah; pozneje
se bo treba odločiti, ali je smiselna
obnova ali pa se bo rušilo.

Kakšne so poškodbe infrastruktu-
re?

Podobne, če ne celo večje kot pri prej-
šnjem potresu. Ceste so poškodova-
ne, se posedajo, precej je podorov ...

POMO^
PRIZADETIM V POTRESU
Zgornje Poso~je – Tudi tokrat se je
izkazalo, da smo so~loveku priprav-
ljeni pomagati. Po potresu so se
namre~ vrstile prireditve, ki so svoj
izkupi~ek namenile o{kodovancem.
Takoj so se odprli tudi transakcijski
ra~uni, na katere smo lahko naka-
zali denar za tiste, ki so utrpeli {ko-
do. Sredstva so prispevale tudi {te-
vilne organizacije in podjetja.

Akcije zbiranja denarja se nadalju-
jejo. Prispevke za pomo~ krajem v
Poso~ju lahko naka‘ete na:
• TRR Rde~ega kri‘a Slovenije

02922-0019831742, NLB, sklic
4009, s pripisom Za Poso~je;

• TRR [kofijske Karitas Koper
24500-9004155438 s pripisom
Poso~je 2004;

• TRR Ob~ine Bovec 01206-
0100015128, sklic 05-12068
Potres 2004;

• TRR Krajevne skupnosti
^ezso~a 01206-6450783996 s
pripisom Za prizadete v potresu,
~e ‘elite nakazati denar nepo-
sredno ^ezso~i;

• potresni TRR Ob~ine Kobarid
01246-6000000047, Ob~ina
Kobarid - podra~un, s pripisom
Za pomo~ v potresu 2004;

• TRR Krajevne skupnosti
Dre‘nica 01246-6450806286,
Nova KBM, sklic 05 12467, s
pripisom Za prizadeto Dre‘ni{ko,
~e ‘elite denar nakazati neposre-
dno Dre‘nici in okoli{kim vasem.

Lahko prispevate 230 SIT za od-
pravo posledic potresa, ~e po{ljete
sporo~ilo SMS s klju~no besedo
POTRES na {tevilko 1919.

Poleg tega pa je Ministrstvo za
finance oblikovalo {tevilko ra~una
prora~una s posebno sklicno {tevil-
ko, na katero lahko fizi~ne, pravne,
tuje in doma~e osebe nakazujejo
svoje prostovoljne prispevke, dona-
cije za namen obnove Poso~ja po
potresu 2004: Podra~un Izvr{evanja
prora~una RS {t. 01100 – 6300109972
z obveznim sklicem po modelu:
18  10995 – 7320000 – 90000004.

V primeru, da ‘elijo pravne osebe
svoja donirana sredstva nakazati za
izrecno dolo~en namen (na primer
konkreten objekt), je sledljivost na-
menskosti vpla~anih sredstev mo-
go~e dose~i le ob pogoju, da dona-
tor namen jasno zapi{e ‘e v svoje
pla~ilno navodilo, kopijo le-tega pa
po{ljejo po faksu na {tevilko 01/ 47-
85-021 {e na Urad za javno ra~u-
novodstvo, Jesenkova 3, Ljublja-
na. 

Š V novem Mercatorjevem hi-

permarketu lahko izbirate med

5.000 prehrambenimi artikli

in ostalim blagom za potrebe

gospodinjstva. Cene so enake

kot v ostalih Mercatorjevih

hipermarketih po Sloveniji,

uvajajo pa tudi vse Mercator-

jeve akcije. Na 2.300 m² povr-

šine so poleg hipermarketa še

bar, papirnica in knjigarna, tr-

govina z obutvijo ter prodajno

mesto Loterije Slovenija. Na

razpolago je 98 parkirnih mest.

Od 1. septembra dalje ima Trgovski center v Tolminu,
Na Logu (v nekdanji vojašnici) nov urnik:

od ponedeljka do sobote 9.00 - 20.00
nedelja 8.00 - 13.00

NAJVECJI MERCATORJEV  TRGOVSKI
CENTER V SOŠKI DOLINI
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šPrepricajte se o pestri ponudbi blaga in ugodnih cenah.

Najprej se niti ni videlo, popotresni
sunki pa so terjali svoj davek. Oce-
njujemo, da je poškodovano tudi vo-
dovodno omrežje.

Takoj po potresu je pomagalo ve-
liko prostovoljcev. Od kod so prišli?

Najprej so se aktivirali gasilci in
civilna zaščita. Prvi dan so pomagali
člani domačih gasilskih društev, z
dvema voziloma pa so prišli tudi iz
Kranjske Gore. V naslednjih dneh so
ruševine odstranjevali tudi gasilci
drugih primorskih društev. Hvaležni
smo za posojene avtomobilske lestve
in dvigala.

Koliko časa bo potrebno, da boste
tam, kjer ste bili pred potresom?

Dejansko smo še vedno tam. Pro-
jekte, ki smo jih začeli, bomo nada-
ljevali. En objekt, ki smo ga name-
ravali jeseni sanirati, smo že porušili.
Dva še čakata. Projekti bodo tekli
naprej. Po mojem mnenju imamo
sedaj še več možnosti, da pridemo
do kvalitetnih sredstev. V dneh, ko
je bil potres, smo postali tudi lastniki
vojašnice, ki jo bomo s primernim
partnerjem preuredili v turistične
namene.
Pogovor pripravila in foto: Mateja Kutin
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