
POTRESNA OGROŽENOST OBČINE RADLJE OB DRAVI 
 

 

Potres sodi med nesreče, ki Slovenijo in Koroško, in s tem Občino Radlje ob Dravi 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 tudi Občina 

Radlje ob Dravi v območje intenzitete VII. EMS stopnje. 

 

Občine in regija so v tej oceni ogroženosti razvrščene v pet razredov ogroženosti ob potresu. 

 

 

Preglednica 1: Razredi ogroženosti 

 

Razredi ogroženosti 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 RAZVRŠČANJE OBČINE 
 

Preglednica 2: 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 občine v razrede ogroženosti ob potresu je bila upoštevana zgolj ena skupina 

podatkov, in sicer število prebivalcev na posameznih potresnih območjih.  

 

 

Iz preglednic 2 in 3 je razvidno, da Občina Radlje ob Dravi leži na območju intenzitete VII EMS 

in so razvrščene v 3. razred ogroženosti. 

 

Preglednica 3: Število občin, razvrščenih po razredih ogroženosti ob potresu 

 

Regija 1. razred 

ogroženosti 

2. razred 

ogroženosti 

3. razred 

ogroženosti 

4. razred 

ogroženosti 

5. razred 

ogroženosti 

Razred 

ogroženosti Občine 

Radlje ob Dravi 
Radlje ob 

Dravi 

0 0 1 0 0 3 



 

 

Preglednica 4 prikazuje razporeditev števila prebivalcev znotraj teritorialnih enot glede na 

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

 

 

Preglednica 4: Razvrstitev Občine Radlje ob Dravi v stopnje ogroženosti ob potresu in število 

prebivalcev občine, ki živijo na območju 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   Radlje ob Dravi  6016  6016 3 

 


