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Povzetek ocene ogroženosti
Kriteriji za razvrščanje v razrede ogroženosti

Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) v 4. členu določa, 
da morajo ocene ogroženosti vsebovati tudi razvid, katere občine in v kakšnem obsegu so ogrožene 
zaradi posameznih vrst nesreč.

Kriteriji za oceno ogroženosti zaradi železniške nesreče

Pri kriterijih za razvrščanje občin in regije/izpostave URSZR glede ogroženosti ob železniški nesreči je 
upoštevan obstoječi Državni načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči, št. 812-06/2004-1, z dne 
30.9.2004, verzija 3.0 – dopolnjena verzija 3.1 – september 2010, ki določa, da morajo načrt zaščite in 
reševanja ob železniški nesreči izdelati država, pooblaščeni upravljavec železniške infrastrukture, 
prevoznik nevarnih snovi, občine, ki imajo železniško infrastrukturo in po kateri se odvija promet z 
nevarnimi snovmi in da morajo načrti zaščite in reševanja občin, za ukrepanje ob železniški nesreči 
vsebovati razčlenitev obveščanja in predvideti izvajanje zaščitnih ukrepov za prebivalce. 

Razvrščanje občin in regije v razrede ogroženosti ob železniški nesreči

Podatki o številu prebivalcev po občinah, izpostavah in v državi so povzeti iz aplikacije GIS_UJME s 
stanjem na dan 1. 12. 2011.

Uporabljena je predpostavka, da območja, kjer potekajo železniške proge, po katerih se prevažajo 
tudi nevarne snovi in kjer so železniške postaje, ki so namenjene tudi za manipuliranje z  nevarnimi 
snovmi, pomenijo večjo verjetnost, da pride zaradi železniške nesreče do potrebe za zaščito ljudi, 
živali in okolja na teh območjih in predpostavka, da na območjih, kjer potekajo železniške proge, po 
katerih ni prevoza nevarnih snovi in železniških postaj, ki niso namenjena za manipuliranje z  
nevarnimi snovmi, obstaja verjetnost, da pride zaradi železniške nesreče do večjega števila žrtev.

Kriterij za točkovanje območij, kjer potekajo železniške proge in kjer so železniške postaje  po občinah 
in regijah, je prikazan v spodnji tabeli.

Tabela 1: Kriteriji za točkovanje po občinah in regijah 

1 točka 2 točki       3 točke       4 točke       5 točk

Območja, kjer 
potekajo 

železniške proge, 
po katerih ni 

prevoza nevarnih 
snovi in 

železniških postaj, 
ki niso namenjena 
za manipuliranje z  
nevarnimi snovmi

Območja, kjer 
potekajo 

železniške proge, 
po katerih se 

prevažajo tudi 
nevarne snovi in 

železniške postaje, 
ki so namenjene 

tudi za 
manipuliranje z  

nevarnimi snovmi
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Tabela 2: Rangiranje občin/regij glede na kriterij

Tabela 3: Razredi in stopnje ogroženosti nosilcev načrtovanja (občin, regij)

Razvrščanje občin vzhodne štajerske regije

V četrti razred ogroženosti ob železniški nesreči so uvrščene občine, katerih zemljišča segajo v 
območja, kjer potekajo železniške proge, po katerih se prevažajo tudi nevarne snovi in kjer so 
železniške postaje, ki so namenjene tudi za manipuliranje z  nevarnimi snovmi. V ta razred je 
uvrščenih 7 občin in sicer Hoče-Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Poljčane, Rače-Fram in Slovenska 
Bistrica. 

V drugi razred ogroženosti ob železniški nesreči so uvrščene občine, kjer potekajo železniške proge, 
po katerih ni prevoza nevarnih snovi in kjer so železniške postaje, ki niso namenjene za manipuliranje 
z nevarnimi snovmi. V ta razred sta uvrščeni 2 občini in sicer Lovrenc na Pohorju in Ruše. 

Obveznosti občin z naslova načrtovanja ob železniški nesreči so, glede na njihovo ogroženost, 
določene z obstoječim temeljnim načrtom, torej z državnim načrtom zaščite in reševanja ob 
železniški nesreči.

Razred ogroženosti občine / 
regije Točke iz tabele 3

1 -
2 2
3 -
4 4

5 -

Razred ogroženosti Stopnja ogroženosti

1 Majhna

2 Srednja

3 Velika

4 Zelo velika 1

5 Zelo velika  2 
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Tabela 4: Ogroženost občin ob železniški nesreči

Regija/občina Površina 
občine v km2

Število 
ljudi

Gostota 
poselje-

nosti

Območja z 
železniškimi 

progami, 
brez prevoza 

nevarnih 
snovi in 

železniške 
postaje brez 
manipulira-

nje z 
nevarnimi 

snovmi

Območja z 
železniškimi 
progami, s 
prevozom 
nevarnih 
snovi in 

železniške 
postaje 

zmanipulira-
njem z  

nevarnimi 
snovmi

Razred 
ogrože-

nosti

Benedikt 24,1 2464 92,4    

Cerkvenjak 24,5 2032 81    

Duplek 40 6788 160,7    

Hoče – Slivnica 53,7 11.262 191,3  4 4

Kungota 49 4793 95,1    

Lenart 61,7 8246 114,2    

Lovrenc na Pohorju 84,4 3117 36,6 2  2

Makole 36,9 2040 56,4    

Maribor 147,5 111.842 692,2  4 4

Miklavž na Drav. polju 12,5 6445 479,8    

Oplotnica 33,2 4056 118,8    

Pesnica 75,8 7534 97  4 4

Poljčane 37,5 4456 113,9  4 4

Rače – Fram 51,2 7040 124,2  4 4

Ruše 60,8 7190 117 2  2

Selnica ob Dravi 64,5 4490 69,2    

Slovenska Bistrica 260,1 25.265 91  4 4

Starše 34 4079 118,9    

Sveti Jurij v Slov. goricah 30,7 2066 67,9    

Sveta Trojica v Slov. 

goricah 26,3 2060 81,2    

Sveta Ana 37,2 2332 60,7    

Šentilj 65 8400 126,5  4 4

VZ
HO

DN
O

ŠT
AJ

ER
SK

A

SKUPAJ 1.310,60 237.997 169,2    

SLOVENIJA 20.272,90 2.063.678 95,1    
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Takole pa ogroženost občin zgleda na sliki.

Slika 1: Ogroženost občin 

1- majhna,  2-  srednja, 3-  velika,  4- zelo velika 1,  5- zelo velika 2

Razvrstitev vzhodno štajerske regije

Vzhodno štajerska regija je uvrščena v četrti razred ogroženosti, saj zemljišče regije segajo v 
območja, kjer potekajo železniške proge, po katerih se prevažajo tudi nevarne snovi in kjer so 
železniške postaje, ki so namenjene tudi za manipuliranje z nevarnimi snovmi.

Tabela 5: Število občin po regijah in skupno, razvrščenih po razredih ogroženosti  

Regija

1. razred 

ogroženosti

2. razred 

ogroženosti

3. razred 

ogroženosti

4. razred 

ogroženosti

5. razred 

ogroženosti

Število 

občin

Skupno 

število 

občin

Razred 

ogroženosti

Vzhodnoštajerska  2  7  9 22 4
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Takole pa ogroženost regij zgleda na sliki.

Slika 2: Ogroženost regij ob železniški nesreči 

1- majhna,  2-  srednja, 3-  velika, 4- zelo velika 1,  5- zelo velika 2

Tabela 6: Regije, razvrščene po razredih ogroženosti

Razred Število regij Regija

1 -

2 Dolenjska, Koroška

3 -

4

Gorenjska, Severnoprimorska, Notranjska, Obalna, Ljubljanska, 

Vzhodnoštajerska, Podravska, Pomurska, Zahodnoštajerska, Posavska in 

Zasavska 

5 -

Skupaj


