
 

Ljubljanski potres leta 1895, je bil rušilni potres v Ljubljani na velikonočno nedeljo, 14. aprila. 

Večina prebivalcev je v času prvega potresnega sunka še 
spala. Zaradi bobnenja in tresenja tal je Ljubljančane zajel 
strah in začeli so zapuščati domove. Potresni sunki so se vrstili 
vso noč, vendar niso bili tako močni kot prvi. Ker se ljudje niso 
mogli vrniti v svoje domove, so bili polni vsi ljubljanski parki in 
trgi. 

Glavnemu sunku je v naslednjih desetih dneh sledilo več kot 
100 popotresnih sunkov, ki so prebivalce še bolj begali. 

Žarišče je nastalo v globini 16 km, njegova magnituda (ML) je bila 6,1 (Ribarič, 1982). Največje 
učinke, med VIII. in IX. stopnjo po EMS, je dosegel na območju mesta Ljubljane, Ljubljanskega barja 
in do Vodic na severu. Potresni sunek je zajel veliko območje s polmerom približno 350 km, kar 
pomeni približno 385.000 km2. Njegovo moč ponazarjajo tudi podatki, da so potres čutili prebivalci 
Dunaja, Splita ter v italijanskih mestih Assisi, Firence in Alessandria. 

POŠKODBE 

Potres je poškodoval okoli 10 % zgradb, ki so 
jih kasneje večinoma porušili. Na srečo mrtvih 
ni bilo veliko. V Ljubljani naj bi pod ruševinami 
umrlo sedem ljudi, v Vodicah pa je zasulo tri 
otroke. 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..  

Najhujše poškodbe stavb so bile v krogu med Igom in Vodicami 
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