
RAZVRŠČANJE OBČIN IN IZPOSTAVE URSZR (REGIJE) V
RAZREDE OGROŽENOSTI PRI OSKRBI S PITNO VODO

Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12, 78/16) v 4.
členu določa, da morajo ocene ogroženosti vsebovati tudi razvid, katere občine in v kakšnem
obsegu so ogrožene zaradi posameznih vrst nesreč.

To poglavje, ki skuša ugotoviti teritorialno porazdelitev ogroženosti ob pomanjkanju pitne
vode, je izdelano za 12 občin ter za izpostavo. Z nazivom »regija« je v tem poglavju mišljena
Izpostava URSZR Slovenj Gradec. Regija je ozemeljsko in glede vključenosti občin vanje
identična izpostavi URSZR.

Tako so najbolj ogroženi tisti prebivalci, ki živijo na območju, kjer so ogrožena območja in
imajo lastne vodne vire. Vsekakor pa ni izključena možnost pomanjkanja pitne vode v
strnjenih naseljih, kjer se oskrbujejo iz večjih vodnih virov, ki so v lasti občin. Do pomanjkanja
pitne vode lahko pride tako zaradi suše kot tudi zaradi okvar na vodovodnem sistemu oz.
morebitnega terorističnega napada.
Preglednica 3: Razredi in stopnje ogroženosti nosilcev načrtovanja (občin, regij)

Razred ogroženosti Stopnja ogroženosti
1 Zelo majhna
2 Majhna
3 Srednja
4 Velika
5 Zelo velika

Glede na uvrstitev v določen razred ogroženosti bodo lahko s temeljnim, torej z regijskim
načrtom zaščite in reševanja ob pomanjkanju pitne vode opredeljene tudi obveznosti
nosilcev načrtovanja k izdelavi načrta ali dela načrta zaščite in reševanja ob pojavu
nalezljivih bolezni in drugih nevarnostih za zdravje pri ljudeh. Obenem pa so ti podatki lahko
v pomoč tudi drugim, ki imajo kakršne koli zadolžitve oziroma obveznosti iz naslova
načrtovanja in drugih aktivnosti s tega področja.

RAZVRŠČANJE OBČIN

Občine na Koroškem so uvrščene v tretji razred ogroženosti, kar je razvidno iz preglednice 4.
V preglednici so poleg podatkov o ogroženosti občin tudi podatki o površini, številu ljudi in
gostoti poselitve v posameznih občinah.

Preglednica 4: Ogroženost občin ob pomanjkanju pitne vode

Regija/občina

Površina
občine v
km2 Število ljudi

Gostota
poseljenosti

Razred
ogroženosti

K
O

R
O

Š
K

A

Črna na Koroškem 156,0 3324 21,3 3
Dravograd 105,0 8932 85,1 3
Mežica 26,4 3573 135,3 3



Regija/občina

Površina
občine v
km2 Število ljudi

Gostota
poseljenosti

Razred
ogroženosti

Mislinja 112,2 4590 40,9 3
Muta 38,8 3373 86 3
Podvelka 103,9 2365 22,8 3
Prevalje 58,1 6781 116,7 3
Radlje ob Dravi 93,9 6218 66,2 3
Ravne na Koroškem 63,4 11321 178,6 3
Ribnica na Pohorju 59,3 1178 19,9 3
Slovenj Gradec 173,7 16686 96,1 3
Vuzenica 50,1 2669 53,3 3
SKUPAJ 1.040,8 71.010 68,2

Vir: Podatki SURS za leto 2016

Preglednica 5: Število občin v regiji in skupno, razvrščenih po razredih ogroženosti

Regija 1. razred
ogroženosti

2. razred
ogroženosti

3. razred
ogroženosti

4. razred
ogroženosti

5. razred
ogroženosti

Skupno
število
občin

Koroška 0 0 12 0 0 12
SKUPAJ
OBČIN 0 0 12 0 0 12

RAZVRŠČANJE REGIJE

Regija je podobno kot občine neposredno uvrščena v 4. razred ogroženosti.

Preglednica 6: Ogroženost regije zaradi pojava nalezljivih bolezni pri ljudeh

REGIJA ŠTEVILO
PREBIVALCEV

%
PREBIVALCEV
SLOVENIJE

GOSTOTA
POSELITVE

RAZRED
OGROŽENOSTI
REGIJE

Koroška 71.010 3,0 68,2 4

SKUPAJ 71.010 3,0 68,2


