
POVZETEK REGIJSKE OCENE OGROŽENOSTI ZARADI
POŽAROV V NARAVNEM OKOLJU V KOROŠKI REGIJI

1 RAZVRŠČANJE OBČIN IN REGIJE (IZPOSTAVE URSZR) V
RAZREDE OGROŽENOSTI

Ta del regijske ocene ogroženosti zaradi požarov v naravnem okolju je namenjen razvrstitvi
občin in izpostave URSZR (regije) v razrede ogroženosti, kar posredno določa prvi odstavek
4. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja. V tem pogavju niso
upoštevani le veliki in zelo veliki požari v naravnem okolju, ampak pojavljanje požarov v
naravnem okolju in na prostem na splošno, ne glede na obseg in lokacijo nastanka.

Tudi v tej oceni ogroženosti je bilo razvrščanje regije in občin izvedeno v pet razredov in
stopenj ogroženosti. Medotodološko pa je to poglavje v oceni ogroženosti drugačno od
sorodnih vsebin v drugih novješih ocenah ogroženosti. Pri ravzrščanju občin in regij v
razrede in stopnje ogroženosti namreč niso bili določeni natančni kvantitativni kriteriji.

Preglednica 1: Razredi in stopnje ogroženosti

Razred ogroženosti Stopnja ogroženosti

1 Zelo majhna

2 Majhna

3 Srednja

4 Velika

5 Zelo velika

Z nazivom “regija” je v tem poglavju ocene ogroženosti mišljena Izpostava URSZR Slovenj
Gradec. Regija je ozemeljsko in glede vključenosti občin vanje identična izpostavi URSZR.

Podatki o prebivalcih in površini so iz GIS_UJME, stanje na 1. december 2011.

RAZVRŠČANJE OBČIN

V tretji razred ogroženosti spadajo občine Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Prevalje in
Ravne na Koroškem. V teh občinah običajno sicer ni veliko požarov v naravnem okolju.

Preglednica 2 prikazuje dodeljen razred ogroženosti občin Koroške regije zaradi požarov v
naravnem okolju in na prostem. V preglednici je še nekaj drugih koristnih podatkov.



Preglednica 2: Ogroženost občin zaradi požarov v naravnem okolju in na prostem

Regija/občina
Površina
občine v km2 Število ljudi

Gostota
poseljenosti Razred ogroženosti

KO
R

O
Š

KA

Črna na Koroškem 156,0 3349 21,5 3

Dravograd 105,0 8623 82,1 3

Mežica 26,4 3651 138,3 3

Mislinja 112,2 4691 41,8 2

Muta 38,8 3501 90,2 2

Podvelka 103,9 2578 24,8 2

Prevalje 58,1 6426 110,6 3

Radlje ob Dravi 93,9 6016 64,1 2

Ravne na Koroškem 63,4 11.405 179,9 3

Ribnica na Pohorju 59,3 1215 20,5 2

Slovenj Gradec 173,7 16.610 95,6 2

Vuzenica 50,1 2719 54,3 2

SKUPAJ 1.040,8 70.784 68,0

Preostale občine (Mislinja, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenj
Gradec in Vuzenica) so uvrščene v drugi razred ogroženosti. Na teh območjih je požarov v
naravnem okolju, zlasti obsežnejših, v splošnem precej manj, pa tudi delež gozda, kot
najpomembnejše kategorije naravnega okolja, je nižji kot na primer v občinah, ki sodijo v
četrti ali tretji razred ogroženosti, zato so tudi škode ob požarih v naravnem okolju navadno
manjše.

Takole pa izgleda slikovni prikaz ogroženosti slovenskih občin zaradi požarov v naravnem
okolju.



Slika 1: Ogroženost slovenskih občin zaradi požarov v naravnem okolju

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

V preglednici je prikazana razvrstitev občin po razredih ogroženosti v regiji.

Preglednica 3: Število občin, razvrščenih po razredih ogroženosti zaradi požarov v naravnem
okolju in na prostem

Regija 1.
razred
ogroženosti

2.
razred
ogroženosti

3.
razred
ogroženosti

4.
razred
ogroženosti

5.
razred
ogroženosti

Skupaj
število
občin

Koroška 0 7 5 0 0 12

SKUPAJ OBČIN 0 7 5 0 0 12



RAZVRŠČANJE REGIJE

Razporeditvi ogroženosti občin je sledilo tudi razvrščanje ogroženosti regije. Koroška regija
je uvrščena v tretji razred ogroženosti.

Preglednica 4: Število regij po razredih ogroženosti

Razred Število
regij Regije

1 0 /

2 7 Dolenjska, Posavska, Podravska, Pomurska, Vzhodnoštajerska, Zasavska,
Ljubljanska

3 3 Koroška, Gorenjska, Zahodnoštajerska

4 2 Severnoprimorska, Obalna

5 1 Notranjska

Skupaj 13

Takole ta vsebina izgleda slikovno.

Slika 2: Ogroženost regij zaradi požarov v naravnem okolju in na prostem

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



V naslednji preglednici je prikazan še en prikaz ogroženosti v okviru regije ter še nekaj drugih
pomembnih podatkov o regiji.

Preglednica 5: Ogroženost regije zaradi požarov v naravnem okolju

REGIJA

% PREBIVALCEV
SLOVENIJE

GOSTOTA

POSELITVE

RAZRED
OGROŽENOSTI

REGIJE
ŠTEVILO
PREBIVALCEV

Koroška 70.784 3,7 68,0 3

SKUPAJ 70.784 3,7 68,0 3

Ugotovitve iz tega poglavja bodo podlaga za določanje obsega obveznosti nosilcev
načrtovanju v zvezi s požari v naravnem okolju.


