
POTRESNA OGROŽENOST OBČIN IN OBMOČJA IZPOSTAVE URSZR 
SLOVENJ GRADEC (REGIJA) 
 

 

Potres sodi med nesreče, ki Slovenijo in Koroško najbolj ogrožajo. Slovenija je glede na karto 

potresne intenzitete razdeljena na tri območja in sicer na območja, ki jih lahko prizadene potres 

intenzitete VI, VII in VIII EMS, pri čemer sodi Koroška v območje intenzitete VII. EMS stopnje. 

 

Občine in regije so v tej oceni ogroženosti razvrščene v razrede ogroženosti ob potresu in sicer 

v pet razredov, pri čemer prvi razred predstavlja najmanjšo, peti pa največjo ogroženost 

 

Preglednica 6: Razredi ogroženosti 

 

Razredi ogroženosti 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

1 RAZVRŠČANJE OBČIN 
 

 

Preglednica 7: Kriteriji za uvrstitev občin v stopnje ogroženosti ob potresu 

 

1. razred 

ogroženosti 

 

 

2. razred 

ogroženosti 

3. razred 

ogroženosti 

4. razred 

ogroženosti 

5. razred 

ogroženosti 

Vsi 

prebivalci 

občine na 

območju V 

po EMS ali 

manj 

Vsi prebivalci 

občine na 

območju VI 

po EMS 

Vsi prebivalci ali del 

prebivalcev občine 

na območju Vll po 

EMS in nič 

prebivalcev na 

območju Vlll po 

EMS 

Vsi prebivalci ali 

del prebivalcev 

občine (vendar 

manj kot 9000) na 

območju VIII po 

EMS ali več 

Vsi prebivalci ali 

del prebivalcev 

občine (vendar 

več kot 9000) na 

območju VIII po 

EMS ali več 

 

Pri razvrščanju občin v razrede ogroženosti ob potresu je bila upoštevana zgolj ena skupina 

podatkov in sicer število prebivalcev na posameznih potresnih območjih. Natančni kriteriji za 

uvrstitev posamezne občine v razred ogroženosti ob potresu so podani v preglednici 7. 

 

Iz preglednic 8 in 9 je razvidno, da občine v Koroški ležijo na območju intenzitete VII EMS in 

so razvrščene v 3. razred ogroženosti. 

 



Preglednica 8: Število občin, razvrščenih po razredih ogroženosti ob potresu 

Regija 1. 

razred 

ogroženosti 

2. 

razred 

ogroženosti 

3. 

razred 

ogroženosti 

4. 

razred 

ogroženosti 

5. 

razred 

ogroženosti 

Skupno 

število 

občin 

Razred 

ogroženosti 

regije 
Koroška 0 0 12 0 0 12 3 

SKUPAJ 

OBČIN 

0  12   12  

 

 

Preglednica 9 prikazuje razporeditev števila prebivalcev znotraj teritorialnih enot glede na 

stopnje potresne intenzitete in razvstitev občine glede na kriterije iz preglednice 7. 

 

 

Preglednica 9: Razvrstitev občin v stopnje ogroženosti ob potresu in število prebivalcev občin, ki živijo 

na območjih posamezne potresne intenzitete. Podatki o prebivalcih so privzeti iz aplikacije GIS_UJME 

s stanjem na dan 1. december 2011. 

 

REGIJA 

 

 

 

OBČINA 

 

 

ŠTEVILO PREBIVALCEV 

RAZRED 

OGROŽENO- 

STI OBČINE 

Območje 

VI po EMS 

Območje 

VII po 

EMS 

Območje 

VIII po 

EMS 

SKUPNO 

število 

prebivalcev 

KOROŠKA Črna na Koroškem  3349  3349 3 

(12 občin) Dravograd  8623  8623 3 

  Mežica  3651  3651 3 

  Mislinja  4691  4691 3 

  Muta  3501  3501 3 

  Podvelka  2578  2578 3 

  Prevalje  6426  6426 3 

  Radlje ob Dravi  6016  6016 3 

  Ravne na Koroškem  11.405  11.405 3 

  Ribnica na Pohorju  1215  1215 3 

  Slovenj Gradec  16.610  16.610 3 

 Vuzenica  2719  2719 3 

Koroška regija SKUPAJ  70.784  70.784  

 

 

2 RAZVRŠČANJE REGIJE 
 

 

Razvrščanje regije v posamezne razrede ogroženosti je prvenstveno izvedeno glede na število 

prebivalcev, na območjih posameznih možnih intenzitet potresa v regiji. Podatke o številu 

prebivalcev v regiji in v posameznem območju intenzitet (VI, VII in VIII EMS) so iz aplikacije 

GIS_UJME s stanjem na dan 1.12.2011. Regija zajema območje izpostave URSZR Slovenj 

Gradec. 

 

 

 

 

 

 



Preglednica 10: Kriteriji za razvrstitev regij v razrede ogroženosti ob potresu 

 

1. razred 

ogroženosti 

2. razred 

ogroženosti 

3. razred 

ogroženosti 

4. razred 

ogroženosti 

5. razred 

ogroženosti 

Vsi prebivalci 

regije na 

območju V po 

EMS ali manj 

Vsi prebivalci 

regije na 

območju VI po 

EMS 

Vsi prebivalci ali del 

prebivalcev regije na 

območju Vll po EMS 

in nič prebivalcev na 

območju Vlll po EMS 

Vsi prebivalci ali 

del prebivalcev 

regije na območju 

VIII po EMS ali več 

Vsi prebivalci 

ali del 

prebivalcev 

regije na 

območju VIII po 

EMS ali več + 

dodatni kriteriji* 

 

 

*Dodatni kriteriji: 

 če je v regiji več kot 1/3 vseh prebivalcev Slovenije, ki živijo na območju intenztite VIII 

EMS, se regija uvrsti v 5. razred ogroženosti  

 če je 2/3 ali več občin v regiji v zelo velioki stopnji ogroženosti, se regija prav tako uvrsti 

v 5. razred ogroženosti  

 regija ne more imeti nižjega razreda ogroženosti kot občina z najnižjim razredom 

ogroženosti v regiji 

 

 

Koroška kot celota sodi v razred ogroženosti 3, saj prebivalci živijo znotraj območja intenzitete 

VII EMS. 

 

 

Preglednica 11: Razvrstitev regij v razrede ogroženosti ob potresu. Podatki o prebivalcih so privzeti iz 

aplikacije GIS_UJME s stanjem na dan 1. december 2011. (Vir: GIS_UJME, 2012) 

 

REGIJA 

 

ŠTEVILO PREBIVALCEV RAZRED 

OGROŽENOSTI 

REGIJE 

 

Območje VI po 

EMS 

Območje VII po 

EMS 

Območje VIII po 

EMS 

SKUPNO 

število 

prebivalcev 

Koroška  70.784  70.784 3 

 

 


