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Zadeva:  Pregled potresov v Sloveniji 
 

 
 
Samo v 20. stoletju se je v Sloveniji zgodilo 15 potresov, ki so dosegli ali presegli intenziteto VII 
EMS. Pri intenziteti VII EMS se pojavijo zmerne poškodbe na zgradbah (povzeto po podatkih 
ARSO). 
 
 
Potres 25. januarja 1348 
Potres pri Beljaku ali veliki koroški potres je eden najpomembnejših potresov v potresni 
zgodovini Evrope. Kljub temu, da je bilo njegovo žarišče v bližini Beljaka v Avstriji (zanimivo je, 
da nekatere sodobne raziskave kažejo, da je bilo njegovo žarišče v Furlaniji v Italiji), je močno 
prizadel tudi naše kraje. Nastal je 25. januarja 1348 med 14. in 15. uro po svetovnem času. 
Žarišče je bilo v globini približno 7 km, njegova magnituda je bila 6,4. Največji učinki, ki jih je 
potres dosegel na območju Beljaka in v severovzhodni Italiji, so ocenjeni na X. stopnjo po EMS. 
S tem potresom se ne more primerjati noben dogodek v vsej srednji Evropi.  
 
Potres je terjal 20.000, po nekaterih podatkih celo 40.000 žrtev. Največ ljudi je izgubilo življenje 
ob samem rušenju, veliko žrtev pa je bilo tudi zaradi številnih požarov in poplav in verjetno tudi 
nekaterih kužnih bolezni, ki so se pojavile po potresu. Mesto Beljak je bilo popolnoma porušeno, 
močno prizadeti sta bili celotna Koroška in Kranjska. 
 
 
Potres 26. marca 1511 
Že tako razgibano dogajanje v naših krajih v začetku 16. stoletja je zaokrožil najmočnejši potres 
na Slovenskem. Nastal je 26. marca 1511 ob 14. uri po svetovnem času.  Prvi sunek je imel 
magnitudo 6,8, za drugega pa nekateri avtorji ocenjujejo vrednost 7—7,2. Na obsežnem 
epicentralnem območju, ki je segalo od Čedada (Cividale) do Humina (Gemona) pa tja do 
Idrije, so največji učinki dosegli med IX. in X. stopnjo. Po nekaterih avtorjih so ponekod lokalni 
učinki dosegli X. stopnjo po EMS. 
 
V Škofji Loki je porušil vse kamnite objekte, vključno z gradom, podrl je smledniški grad in Novi 
grad pri Preddvoru, gradove v okolici Tržiča, poškodovan je bil grad Kamen nad dolino Drage 
pri Begunjah, podrl je blejski grad, močno je poškodoval gradove v okolici Radovljice in 
Kamnika. Poškodovan je bil Ljubljanski grad, na Dolenjskem pa turjaški grad in grad Prežek pod 
Gorjanci. Na Notranjskem je podrl gradove v Postojni, Polhovem Gradcu in Planini pri Rakeku. 
Zanimivi so učinki v mestu Idriji in njegovem živosrebrovem rudniku. V Idriji so vzdržali le leseni 
objekti. Plazovi so zasuli strugo reke Idrijce, ki je tako narasla, da je vdrla v rudnik in 
onemogočila nadaljnje izkoriščanje rude. V rudniku je bilo uničeno vse, kar je bilo zgrajeno pod 
površino terena. Za nadaljnje delo so rudnik usposobili šele leta 1517. Posočje je bilo v tistem 
času le malo naseljeno, zato niso znane večje poškodbe, uničeni pa so bili vsi gradovi na 
Tolminskem. 
 
 



 

 

Potres leta 1895 v Ljubljani 
Velikonočni potres je nastal 14. aprila 1895 ob 22. uri in 17 minut po svetovnem času. Največje 
učinke, med VIII. in IX. stopnjo po EMS, je dosegel na območju mesta Ljubljane, Naslednje jutro 
je pokazalo razdejanje: od 1373 zgradb, kolikor jih je takrat bilo v Ljubljani, jih je 145 bilo tako 
poškodovanih, da jih je bilo treba porušiti. Marsikje so v stenah zazijale velike razpoke in zaradi 
skoraj nenehnega tresenja tal bivanje v teh objektih ni bilo varno. 
 
Ljubljana je imela okoli 31 000 prebivalcev in 1373 hiš . Potres je poškodoval okoli 10 % zgradb, 
ki so jih kasneje večinoma porušili. Umrlo je 21 ljudi. Smrtne poškodbe so večinoma povzročili 
odpadli deli dimnikov in strešnikov, nekatere pa so zasuli podrti stropi. Nekaj jih je umrlo med 
reševanjem. 

 

Potres je povzročil ogromno gmotno škodo, ki je bila ocenjena na približno 7 milijonov 

goldinarjev. Posledice niso imele le negativnih učinkov, saj se je v Ljubljani po potresu  marsikaj 

spremenilo na bolje. Ob ideji o urbanistični in arhitektonski obnovi Ljubljane je nastala tudi 

raziskava o gradbenotehničnih normativih, ki je pripeljala do prvih smernic za potresnovarno 

gradnjo. Že dve leti po potresu je v kletnih prostorih višje realke na Vegovi ulici v Ljubljani 

začela delovati prva potresna opazovalnica v Avstro-Ogrski monarhiji. 

 
Potres leta 1956 na Ilirskobistriškem 
Med močnejše potrese v 20. stoletju na območju Slovenije spada tudi potres, ki je nastal 31. 
januarja 1956 ob 2. uri in 25 minut po svetovnem času na ilirskobistriškem območju. Njegova 
magnituda je bila 5,1, največja intenziteta pa VII. stopnje po EMS.  
 
Poškodbe so nastale v krajih Ilirska Bistrica, Koseze, Trnovo in okolici. Večje poškodbe so bile 
predvsem v Ilirski Bistrici, kjer je bilo poškodovanih 60 % zgradb, od tega 30 % huje. Potres so 
čutili na ozemlju s polmerom približno 135 km, kar pomeni skoraj 60.000 km2  veliko območje. 
 
 
Potres leta 1974 na Kozjanskem 
Kozjansko je 20. junija 1974 ob 17. uri in 8 minut po svetovnem času prizadel močan potres. 
Njegova magnituda je bila 4,8, največji učinki pa so dosegli VII. stopnjo po EMS. Najbolj 
prizadeta kraja sta bila Šmarje pri Jelšah in Šentjur, kjer je bilo poškodovanih okoli 1000 zgradb 
v več kot 80 zaselkih. Potres so čutili prebivalci vseh večjih slovenskih mest razen na 
Koprskem. Njegov vpliv pa je zajel tudi severovzhodni del Italije, večji del Avstrije in 
severovzhodno Hrvaško, vključno z Zagrebom. 
 
Potresnim sunkom je sledilo deževje, ki je povzročilo še dodatne težave pri reševanju in 
popravilih. Med potresom so nastali številni novi plazovi, obnovili pa so se tudi nekateri stari. 
Poškodovanih je bilo okoli 5300 zgradb, od katerih so jih kasneje veliko porušili (okoli 1000): v 
občini Šmarje pri Jelšah 3630, v občini Šentjur pri Celju 1309, v občini Celje okoli 344 in v občini 
Slovenske Konjice 14. Prizadetih je bilo več kot 15.000 prebivalcev. 
 
 
Potresi leta 1976 v Furlaniji in njihove posledice v Posočju 
Potresi, ki so v maju in septembru leta 1976 prizadeli severovzhodno Italijo, predvsem Furlanijo, 
so imeli grozljive posledice tudi v severozahodni Sloveniji. Na srečo pri nas smrtnih 
žrtev ni bilo (v Italiji 987), nastala pa je ogromna gmotna škoda tako v Posočju kot tudi drugod v 
severozahodni Sloveniji. 
 
Glavna potresna sunka sta nastala v maju in septembru, prvi 6. maja ob 20. uri 0 minut po 
svetovnem času z magnitudo 6,5 in drugi 15. septembra ob 9. uri in 21 minut z magnitudo 5,9. 
Prvi je dosegel največje učinke med IX. in X. stopnjo (ponekod z dodatnimi lokalnimi učinki celo 
X. stopnjo po EMS), drugi pa IX. stopnjo po EMS (skupni učinki so dosegli X. stopnjo). 
 
Največjo škodo so potresni sunki povzročili v vaseh Breginj, Ladra, Smast, Trnovo in Srpenica. 
V teh naseljih je že po majskem potresu ostalo brez strehe nad glavo več kot 80 % prebivalcev. 



 

 

Skupno število zelo poškodovanih objektov ob majskih in septembrskih potresih je bilo okoli 
4000 (objekti, ki jih je bilo treba podreti ali so bili porušeni že med potresi), vsega skupaj pa je 
bilo poškodovanih okoli 12 000 zgradb. 
 
 
Potres leta 1982 v Savinjski dolini 
Potres 3. julija 1982 ob 13. uri in 42 minut po svetovnem času prebivalcev Savinjske doline ni 
samo prestrašil, ampak je v Šempetru povzročil gmotno škodo. Vpliv potresa je zajel majhno 
območje s polmerom okoli 20 km oziroma okoli 1300 km2 površine, med Velenjem na severu in 
Zagorjem na jugu, Vranskim na zahodu in Celjem na vzhodu. Imel je magnitudo 3,9, ker pa je 
bilo žarišče zelo plitvo, okoli 4 km globoko, so bili njegovi učinki na površini zelo veliki in so na 
območju Šempetra v Savinjski dolini dosegli med VI. in VII. stopnjo po EMS. Potresni sunek je 
spremljalo močno bobnenje, ki je značilno za potrese v Savinjski dolini.  
Potresni sunek je gmotno škodo povzročil le v Šempetru, kjer je bilo poškodovanih okoli 170 
zasebnih in okoli 20 družbenih zgradb. Glavnemu potresu je sledilo več potresnih sunkov, ki so 
jih čutili večinoma le posamezniki v Šempetru. 
 
 
Potres leta 1998 v Zgornjem Posočju  
Eden najmočnejših potresov 20. stoletja z žariščem na ozemlju Slovenije se je zgodil 12. aprila 
1998 v Zgornjem Posočju. Njegova magnituda je bila 5,7, največji učinki pa so dosegli med VII. 
in VIII. stopnjo po EMS. Žarišče potresa je bilo med dolino Lepene in Krnskim gorovjem, v 
globini okoli 8 km. Potres je nastal ob 10. uri in 55 minut po svetovnem času. Potres 12. aprila 
so čutili prebivalci celotne Slovenije in prebivalci nekaterih predelov devetih sosednjih držav: 
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Avstrije, Švice, Italije, Slovaške, Češke in Nemčije. 
V prvih 20 urah po glavnemu potresu je bilo več kot 400 popotresnih sunkov, v naslednjih 
mesecih pa več kot 9000. Najmočnejši popotresni sunek je bil 6. maja 1998 ob 4. uri in 52 minut 
po našem času in je imel magnitudo 4,2. 
 
 
Potres 12. julija 2004 v Posočju 
Potres v Posočju se je sprožil 12. julija 2004 ob 15. uri in 4 minute po lokalnem času z 
intenziteto med VI. in VII. stopnjo po evropski potresni lestvici (EMS). Preliminarna lokacija 
epicentra je bila določena iz 38-tih opazovalnic slovenske, avstrijske, italijanske in hrvaške 
mreže. 
Potres so najbolj občutili prebivalci na Bovškem, kjer je povzročil tudi gmotno škodo. Čutili so ga 
po vsej državi, pa tudi v severni Italiji, Avstriji (tudi na Dunaju), na Hrvaškem pa na območju 
Istre, Gorskega Kotarja, območju Karlovca in Zagreba, v hrvaškem Zagorju in Medžimurju.   
 
 
Potres 1. novembra 2015 na Gorjancih 
Potres z največjimi učinki v Sloveniji v zadnjem desetletju se je zgodil 1. novembra 2015 ob 8. 
uri in 52 minut po lokalnem času. Nadžarišče potresa je bilo na Gorjancih, približno 3 kilometre 
jugovzhodno od Cerkelj ob Krki, v globini 6 kilometrov. Magnituda potresa je bila 4,2, največja 
ocenjena intenziteta potresa pa VII po Evropski potresni lestvici EMS-98. 
Prebivalci so izpolnili 3670 vprašalnikov o učinkih potresa, ki so podlaga za ocenjevanje 
intenzitete po naseljih. Potresni sunek je na območju Gorjancev poleg preplaha povzročil tudi 
gmotno škodo. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Povzetek iz podatkov ARSO.   

 

 

Pripravila: 
Milica Slokar 
sekretarka 

  



 

 

 


