Na podlagi četrtega odstavka 44. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 95/07- ZSPJS IN 97/10)
izdaja ministrica za obrambo
PRAVILNIK
o izdelavi ocen ogroženosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se ureja vsebina in način izdelave ocen ogroženosti zaradi naravnih in
drugih nesreč (v nadaljnjem besedilu: ocene ogroženosti).
2. člen
(namen)
(1) Ocene ogroženosti so ena izmed temeljnih podlag za načrtovanje zaščite, reševanja in
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, ki jih izdelajo pristojni državni in občinski organi ter
gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije (v nadaljnjem besedilu:izdelovalci) skladno
s predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Ocene ogroženosti se izdela za posamezne naravne ali druge nesreče ali za več nesreč
skupaj.
II. VSEBINA IN NAČIN IZDELAVE OCEN OGROŽENOSTI
3. člen
(podlage in podatki za izdelavo ocen ogroženosti)
(1) Podlage za izdelavo ocen ogroženosti so lahko:
 analize zgodovinskih, arhivskih in drugih podatkov o preteklih nesrečah,
 že izdelane raziskave, študije in analize ter druge strokovne podlage o nesrečah,
 izdelane ocene tveganja za posamezne nesreče,
 že izdelane ocene ogroženosti za nesreče,
 druge strokovne podlage.
(2) Pri izdelavi ocen ogroženosti je potrebno upoštevati tudi naslednje podatke:
 podnebne, geografske, hidrološke, geološke, vegetacijske, zoološke, epidemiološke,
seizmološke, ekološke in druge značilnosti ogroženega območja,
 prostorske značilnosti (gostota poselitve in pozidava, lokacija pomembnih objektov in
objektov, ki dodatno ogrožajo okolico),
 gospodarske, prometne, energetske, komunalne, demografske, kulturne, migracijske
in druge značilnosti ogroženega območja.
(3) Podatki za pripravo ocen ogroženosti se pridobijo iz javnih zbirk ter iz zbirk podatkov
strokovnih organov, ki so zanj pristojni ali sodelujejo pri izdelavi posamezne ocene
ogroženosti zaradi naravnih ali drugih nesreč.

4. člen
(vsebina ocen ogroženosti)
(1) Ocene ogroženosti vsebujejo:
1. ugotavljanje ogroženosti,
2. opis značilnosti nesreče,
3. opisi scenarijev nesreč iz katerih so razvidni verjetnost, potek/razvoj, intenzivnost,
površina, možne posledice nesreče, itd.,
4. prikaze, tabele, slike in karte v ustreznih merilih glede na obravnavano nesrečo in
velikost območja,
5. zaključek,
6. razlaga pojmov, kratic in okrajšav,
7. viri podatkov,
8. evidenčni listi dopolnitev in sprememb.
(2) Ne glede na prvo točko prejšnjega odstavka, ni treba ugotavljati ogroženosti nekega
območja za obravnavano nesrečo, kadar je ogroženost ugotovljena z že izdelano oceno
ogroženosti. Če je ugotovljeno, da neko območje ni ogroženo zaradi obravnavane nesreče,
ocene ogroženosti v točkah dva do osem prejšnjega odstavka, ni treba izdelati.
(3) Če je za posamezno nesrečo izdelana ocena tveganja, se opis značilnosti nesreče iz te
ocene, poveže v vsebino druge točke prvega člena in po potrebi dopolni.
(3) Scenariji iz druge točke prvega odstavka morajo biti smiselno izdelani za primere najbolj
verjetne, najhujše, verižne nesreče, za nesreče z možnimi čezmejnimi vplivi, za primere
nesreč kot jih določajo drugi predpisi in druge.
(4) Poleg vsebin iz prvega odstavka morajo ocene ogroženosti za območje države ali del
območja države, vsebovati tudi prikaz stopnje ogroženosti posameznih občin.
(5) Ocene ogroženosti morajo vključevati informacijske rešitve, ki omogočajo prenos
podatkov v geografsko informacijski sistem.
(6) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava) na
svoji spletni strani objavi podrobnejšo vsebino ocen ogroženosti iz prvega odstavka.
(7) Ministrstva in drugimi državni organi, občine, pristojni strokovni organi in organizacije so
odgovorni za zagotavljanje potrebnih vsebin iz svojih pristojnosti.
5. člen
(čezmejni vplivi)
Pri pripravi ocen ogroženosti, kjer ima določena nesreča lahko pomemben čezmejni vpliv, je
treba uskladiti podatke s sosednjimi državami v skladu z obveznostmi, ki jih je Republika
Slovenija sprejela v okviru mednarodnih organizacij oziroma z mednarodnimi pogodbami.
6. člen
(sodelovanje javnosti)
(1) Izdelovalci ocen ogroženosti zagotovijo sodelovanje strokovne in druge zainteresirane
javnosti pri izdelavi, spreminjanju in dopolnjevanju ocen ogroženosti z javno predstavitvijo
predlogov ocen ogroženosti, ki traja najmanj 30 dni.
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(2) Kraj, čas in način predstavitve se objavijo na spletnih straneh izdelovalcev, v sredstvih
javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način.
(3) Zbrana mnenja in predlogi se po presoji izdelovalcev vključijo v predloge ocen
ogroženosti.
7. člen
(javnost ocene)
(1) Ocene ogroženosti so javne, razen podatkov, ki so določeni in označeni kot tajni skladno
s predpisi o tajnih podatkih ali predstavljajo poslovno skrivnost v skladu s predpisi o
gospodarskih družbah.
(2) Izdelovalci ocene ogroženosti objavijo na spletni strani in na svojem sedežu zagotovijo
možnost vpogleda.
8. člen
(sprejetje ocene ogroženosti)
(1) Oceno ogroženosti, s soglasjem pristojnega ministra, za območje države ali del območja
države sprejme generalni direktor oziroma vodja izpostave uprave.
(2) Ocene ogroženosti občine sprejme župan.
(3) Oceno ogroženosti zaradi industrijske nesreče sprejme direktor gospodarske družbe,
zavoda ali druge organizacije.
9. člen
(sprememba ocene ogroženosti)
(1) Ocene ogroženosti se pregledajo in po potrebi dopolnijo ali spremenijo ob spremembah
bistvenih dejstev, vezanih na ogroženost, ob spremembah in dopolnitvah ocene tveganja za
posamezno nesrečo, na katero se ocena ogroženosti sklicuje, ob novih spoznanjih stroke in
izkušnjah, pridobljenih pri ravnanju ob nesrečah iz preteklega obdobja itd., najmanj pa na
vsakih pet let.
(2) Spremembe in dopolnitve ocene ogroženosti se morajo evidentirati na evidenčnem listu,
ki je priloga ocene ogroženosti. Spremembe in dopolnitve ocene ogroženosti sprejema
organ, ki je pristojen za sprejem ocene ogroženosti.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(uskladitev ocene ogroženosti)
(1) Podrobnejšo vsebino ocen ogroženosti objavi uprava na svoji spletni strani najpozneje v
šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Izdelovalci ocen ogroženosti uskladijo obstoječe ocene ogroženosti s tem pravilnikom
najpozneje v štirih letih po njegovi uveljavitvi.
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11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o pripravi ocen ogroženosti
(Uradni list RS, št. 39/95).
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Andreja Katič
Ministrica za obrambo
žig
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