RAZVRSTITEV OBČINE RADLJE OB DRAVI V RAZRED
OGROŽENOSTI ZARADI POJAVA NALEZLJIVIH BOLEZNI PRI
LJUDEH
Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in
26/19) v 4. členu določa, da morajo ocene ogroženosti vsebovati tudi razvid, katere občine in v
kakšnem obsegu so ogrožene zaradi posameznih vrst nesreč.
V verziji 1.0 državne ocene sta bila za poskus ugotovitve teritorialne ogroženosti zaradi
nalezljivih boleznih pri ljudeh upoštevana dva razmeroma statična kriterija: število prebivalcev
in gostota poselitve. Upoštevanje teh dveh kriterijev za uvrstitev občine oziroma regije v
določen razred ogroženosti zaradi nalezljivih bolezni pri ljudeh pa v vseh primerih ne zadošča
za kakovostno oceno nevarnosti nastanka in širjenja nalezljivih bolezni in lahko v skrajnih
primerih zavede pri predvidevanjih o obsežnosti ogroženosti in odločitvah za razporejanje
zdravstvenih zmogljivosti, saj se lahko zgodi, da v primeru neobstoja v prejšnjem poglavju
navedenih pogojev za nastanek in širjenje določene nalezljive bolezni le-te kljub gostoti
poseljenosti in velikega števila prebivalcev sploh ne morejo pojaviti. Ker vsi pogoji niso enako
pomembni pri vseh nalezljivih boleznih, nekateri pogoji pa se pri nekaterih nalezljivih boleznih
niti ne pojavijo, pomeni, da je vsak pojav nalezljive bolezni pri ljudeh specifičen in da je vsakič
različna tudi ogroženost. Ogroženost je lahko različna celo ob večkratnem pojavu iste nalezljive
bolezni. Resnična oziroma dejanska ali trenutna ogroženost je vedno vezana na posamičen,
konkreten pojav neke nalezljive bolezni.
Iz navedenega izhaja, da »statična« teritorialna ocena ogroženosti zaradi nalezljivih bolezni pri
ljudeh ni niti realna niti smiselna. Zato je v verziji 2.0 državne ocene ogroženosti zaradi
nalezljivih bolezni pri ljudeh izvedena nova kategorizacija ogroženosti tako občin kot regij, ki
za določanje oziroma ugotavljanje ogroženosti ne upošteva kriterijev, ampak so teritorialne
enote v določen razred ogroženosti umeščene neposredno, na podlagi oziroma predloga
strokovno pristojne strokovne ustanove CNB NIJZ in Ministrstva za zdravje.
Tabela 5: Razredi in stopnje ogroženosti nosilcev načrtovanja (občin, regij)

Tabela 6: Ogroženost Občine Radlje ob Dravi v primeru epidemije oziroma pandemije
nalezljive bolezni pri ljudeh

Občina

Površina občine Število
v km2
ljudi
Radlje ob Dravi 93,9
6016

Gostota
poseljenosti
64,1

Razred
ogroženosti
3

Vir: Državna ocena ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh
Slika 1: Ogroženost Radlje ob Dravi v primeru epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni
pri ljudeh

Razvrščanje občin v razrede ogroženosti zaradi pojava nalezljivih bolezni in drugih nevarnosti
pri ljudeh je v primerjavi z razvrščanjem občin v razrede ogroženosti v verziji 1.0 državne ocene
doživelo precejšnje spremembe. Vse občine v RS so glede že prej navedeno odločitev oziroma
predlog NIJZ in Ministrstva za zdravje neposredno uvrščene v tretji razred ogroženosti, kar je
razvidno iz tabele.

