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1. NESREČA ZRAKOPLOVA 
 

1.1 Uvod  

 

Delni načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v Občini Rečica ob Savinji, verzija 1.0, 

je izdelan na podlagi Ocene ogroženosti ob nesreči zrakoplova v Občini Rečica ob Savinji, št. 

842-0001/2009-32 (ažurirana 15. 9. 2015), Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 95/07–ZSPJS-H in 97/10), 

Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) in 

Regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v Zahodno Štajerski (v 

nadaljevanju ZŠ) regiji, verzija 3.1.  

1 

Delni občinski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova na območju Občine Rečica ob 

Savinji podrobneje obravnava obveščanje in sodelovanje v primeru zrakoplova v sili (iskanje 

pogrešanega zrakoplova), zato v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in 

reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) niso razdelana vsa poglavja v celoti. Manjkajoča poglavja 

z rešitvami uporabljajmo iz drugih obstoječih občinskih načrtov, večina ukrepov je podrobneje 

razdelana v Delnem načrtu zaščite in reševanja ob potresih Občine Rečica ob Savinji (Verzija 

3.0). 

 

 

1.2 Zračni promet na območju Občine Rečica ob Savinji  

 

Obseg letalskih aktivnosti v RS je v stalnem porastu, zato se tudi v zračnem prostoru nad Občino 

Rečica ob Savinji stalno povečuje število letov in s tem tudi statistična verjetnost za nastanek 

nesreče zrakoplova.  

 

Na območju občine Rečica ob Savinji ni javnih letališč je pa registrirano vzletišče Pobrežje. 

Zračni promet oziroma aktivnosti na vzletišču Pobrežje se izvajajo ob primernem vremenu, ki 

zagotavlja varne vzlete in pristanke. Vzletišče uporabljajo izključno usposobljeni piloti. 

Vzletna steza se uporablja za šolanje mladih pilotov z območja Občine Rečica ob Savinji ali 

članov Društva letalcev Zgornje Savinjske doline. 

 

V letih 2014 in 2015 je 10 posameznikov pridobivalo licenco za upravljanje ultralahkih letal, 

kar je zaradi pridobivanja potrebnih znanj pomenilo povečan zračni promet. V letu 2016 se 

pričakuje manjšo frekvenco prometa, običajno pa pilot opravi od 30 do 40 ur prometa na leto. 

Preobremenitev okolja ni. 

 

V primeru morebitne nesreče na vzletišču je potrebna oprema za prvo pomoč (nosila, sekire, 

gasilski aparat …) shranjena v hangarju, ki stoji ob vzletišču. Uporablja se za dnevno letenje; 

vsi pristanki pa se izvajajo na lastno odgovornost uporabnikov. V ta namen imajo tudi  izdelana 

tehnično-varnostna navodila.  
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1.3 Vzletišče Pobrežje-Zg. Pobrežje 

 

Vzletišče Pobrežje leži v Občini Rečica ob Savinji, v Zgornjem Pobrežju, na t.i. Pobreškem 

polju, približno 3.5 km jugozahodno od Nazarij in 5.5 km jugozahodno od Mozirja.  

 

Vzletišče je leta 2004 uredil in registriral  Stanko Kopušar (Spodnje Pobrežje 19, 3332 Rečica 

ob Savinji), kateri tudi upravljavec.  

  

Vzletišče se od leta 2004 uporablja za športne dejavnosti in šolanje letalskega osebja, predvsem 

pa za zračni promet z ultralahkimi letali. Dolžina pristajalne steze znaša 330 metrov, pristajanje 

pa je dovoljeno po predhodni kontroli vzletno-pristajalne piste (po pravokotnem preletu). 

Vzletišče ima travnato vzletno-pristajalno stezo in se lahko uporablja za dnevno letenje v 

vizualnih meteoroloških pogojih 

  

Vzletišče se uporablja za pristajanje letal posebne kategorije (ultralahka letalna naprava).  

 

 

VZLETIŠČA SLO  

Opis Frekvence RWY Dimensions Elevation ARO 

Zg.Pobrežje 123.50 

 

09 / 

27 

Grass 

370x30 372m/ 

1220 ft 

O41/624 

771 – g. 

Stanko 

Kopušar 

 

Vir: Letalski center Maribor 

 

 

 

 
Slika 1:  Vzletišče Pobrežje 

 

 

Vzletišče Pobrežje se uporablja za dnevno letenje, vsi pristanki pa se izvajajo na lastno 

odgovornost uporabnikov.  
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Slika 2: Umestitev Občine Rečica ob Savinji v Sloveniji 

 

 

2. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 
 

2.1. Opazovanje 

 

Kontrolo zračnega prometa na območju Občine Rečica ob Savinji izvaja pristojna služba 

Javnega podjetja KZPS d.o.o., in sicer:  

 Služba območne kontrole zračnega prometa Ljubljana (OKZP), ki vodi in kontrolira zračni 

promet za ves ostali promet v kontroliranem delu zračnega prostora RS.  

 

 2.2. Obveščanje 

 

2.2.1 Obveščanje pristojnih organov in služb -občinska raven 

 

Vsakdo (pristojna služba letališča, prevoznik ali posameznik), ki izve za zrakoplov v sili 

oziroma za nesrečo zrakoplova na območju Občine Rečica ob Savinji, mora to takoj sporočiti 

v: 

- ReCO Celje na številko 112, 

- OKC PU Celje na številko 113 ali 

- OKZP Ljubljana. 

 

Regijski center za obveščanje na podlagi prejetega obvestila o nesreči zrakoplova oz. 

zrakoplova v sili na območju Občine Rečica ob Savinji obvešča :  
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- Župana Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: župan), 

- Poveljnika CZ  Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Poveljnik CZ),  

- druge osebe po seznamu odgovornih oseb v Občini Rečica ob Savinji. 

 

 

 
 

Slika 3: Shema obveščanja v primeru nesreče zrakoplova 

 

 

Poveljnik CZ občine, župan in druge osebe po seznamu odgovornih oseb Občine Rečica ob 

Savinji, se glede na to, kdo prvi prejme obvestilo ReCO, obvestijo med seboj.  

   

Za sprotno obveščanje odgovornih oseb v Občini Rečica ob Savinji in izvajalcev nalog zaščite, 

reševanja in pomoči, o stanju in razmerah na kraju nesreče ter o poteku zaščite in reševanja, je 

odgovoren Poveljnik CZ občine, ki lahko za to zadolži druge osebe ali službe; v prvi vrsti službo 

za podporo. 

 

2.2.2 Obveščanje javnosti  

 
Obveščanje javnosti v primeru zrakoplova v sili oziroma nesreče zrakoplova obsega: 

- obveščanje svojcev udeležencev nesreče in ogroženih prebivalcev na ogroženem 

naseljenem območju ter 

- obveščanje širše javnosti, ki na občinski ravni zajema obveščanje domače javnosti o 

poteku zaščite, reševanja in pomoči. 

 

Na občinski ravni je za obveščanje javnosti in komuniciranje z mediji v primeru zrakoplova v 

sili oziroma ob nesreči zrakoplova v skladu s pooblastili pristojen Poveljnik CZ Občine Rečica 

ob Savinji oz. njegov namestnik ali član štaba, ki ga Poveljnik CZ zadolži za izvedbo te naloge. 

 

 

  2.2.2.1. Obveščanje svojcev udeležencev nesreče in prebivalcev 
na prizadetem območju 
 

Za obveščanje prebivalcev na prizadetem območju so odgovorne občine, torej je za to območje 

za obveščanje prebivalcev odgovorna Občina Rečica ob Savinji. O obveščanju v Občini Rečica 

ob Savinji odloči Poveljnik CZ. Občina Rečica ob Savinji na krajevno običajen način (oglasna 

ReCO Celje 

- Župan občine Rečica ob Savinji

- Poveljnik CZ Občine Rečica ob Savinji 

- druge osebe po seznamu 
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deska, spletna stran (www.obcina-recica.si), lokalni mediji (Savinjske novice, Naš čas, Novi 

tednik), in v neposrednem stiku s prebivalci vzpostavi komunikacijo in seznanja:  

- o razmerah na prizadetem območju, 

- o nevarnosti za ljudi, premoženje in okolico, 

- o tem, kaj se dogaja s poškodovanimi, 

- o predvidenem trajanju težavnega položaja, 

- o tem, kakšno pomoč se lahko pričakuje in kdaj bo prispela, 

- o načinu izvajanja osebne in vzajemne zaščite, 

- o načinu sodelovanja z  lokalnimi oblastmi pri odpravljanju posledic, 

- o tem, kje se lahko dobi dodatne informacije (tel. št. 03 839 18 80).    

 

V primeru, da se ob nesreči ne ustanovi informacijski center, je za obveščanje svojcev 

udeležencev nesreče pristojen letalski prevoznik zrakoplova.  

 

 

2.2.2.2. Obveščanje domače javnosti  
 

O obveščanju javnosti odloči Poveljnik CZ. Za administrativno tehnično pomoč pri obveščanju 

medijev je zadolžena Občinska uprava Občine Rečica ob Savinji.  

 

Občina Rečica ob Savinji po potrebi obvešča javnost s pomočjo: 

- priprave skupnega sporočila za javnost,  

- spremljanja poročanja medijev. 

 

Javnosti se sporočajo informacije o: 

- posledicah nesreče (materialni škodi, poškodovanih, pogrešanih, evakuiranih, mrtvih, 

porušenih/delno porušenih objektih), 

- vplivu nesreče na prebivalce in okolje, 

- pomoči, ki jo lahko pričakujejo, 

- ukrepih za omilitev posledic nesreče, 

- izvajanju osebne in vzajemne zaščite, 

- sodelovanju pri izvajanju zaščitnih ukrepov, 

- o oceni poškodovanosti objektov in primernosti za bivanje. 

 
Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v občilih, ki so po 25. členu Zakona o medijih  (uradno 

prečiščeno besedilo) (ZMed-UPB1) (Uradni list, št. 110/06) in Zakona o varstvu pred naravnimi 

in drugimi nesrečami dolžna na zahtevo državnih organov, javnih podjetij in zavodov brez 

odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali 

premoženja ljudi, kulturne in naravne dediščine ter varnosti države. V takih primerih se 

sporočilo najprej pošlje za takojšnjo objavo naslednjim občilom:  

- Slovenski tiskovni agenciji (STA),  

- Radiu Slovenija – I. in II. program,  

- Televiziji Slovenija – I. in II. program ter  

- lokalnim sredstvom obveščanja: Savinjske novice, Novi tednik, Naš čas, Radio 

Velenje, Radio Celje.  

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=76040&part=&highlight=zakon+o+medijih
http://www.uradni-list.si/1/content?id=76040&part=&highlight=zakon+o+medijih
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3. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI  
 

 

3.1 Ukrepi ZRP  
 

Ukrepi zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči zrakoplova obsegajo vse tiste ukrepe in 

dejavnosti, ki so potrebni za odpravljanje posledic nesreče, da se zagotovijo osnovni pogoji za 

življenje ter zagotovijo pogoji za trajno obnovo prizadetega območja. 

 

Glede na obseg nesreče v primeru zrakoplova v sili oziroma nesreče zrakoplova se izvajajo 

naslednji ukrepi:  

- prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi,  

- RKB zaščita,  

- evakuacija,  

- sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev in  

- zaščita kulturne dediščine.  

 

Ukrepi ZRP so podrobneje razdelani v Delnem načrtu zaščite in reševanja ob potresih Občine 

Rečica ob Savinji (Verzija 3.0). 

 
 
3.2 Naloge zaščite, reševanja in pomoči  
 

Ob zrakoplovu v sili oziroma nesreči zrakoplova se izvajajo naslednje naloge ZRP:  

- iskanje pogrešanega zrakoplova in oseb,  

- prva pomoč in nujna medicinska pomoč,  

- gašenje in reševanje ob požarih,  

- reševanje iz ruševin,  

- reševanje na vodi in iz vode,  

- pomoč ogroženim in prizadetim svojcem oziroma prebivalcem ter  

- zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.  

 

 

3.2.1 Iskanje pogrešanega zrakoplova in oseb (zrakoplov v sili) 
 

Vse razpoložljive podatke, ki so pomembni za ugotovitev mesta nesreče in lahko pripomorejo 

pri izvedbi reševanja, zagotavljata Javno podjetje KZPS d.o.o. in CNKZP 16. BNZP SV.  

 

Pri iskanju pogrešanega zrakoplova lahko sodelujejo naslednje občinske sile za ZRP:  

- Prostovoljno gasilsko društvo Rečica ob Savinji, 

- Prostovoljno gasilsko društvo Pobrežje, 

- Prostovoljno gasilsko društvo Grušovlje, 

- pogodbeni izvajalci,  

- enote reševalcev z reševalnimi psi (Kinološko društvo Zgornjesavinjske doline), katerih 

naloga je iskanje in reševanje pogrešanih oseb ter nudenje pomoči preživelim,  

- poizvedovalna služba RK (območna združenja RK Mozirje-Krajevni odbor Rečica ob 

Savinji) ki poizveduje za izginulimi oziroma pogrešanimi osebami, prenaša družinska 
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sporočila in navezuje stike s svojci, sodeluje pri združevanju družin, evakuacijah ter 

vodi registre razseljenih oseb in evakuirancev, 

- prostovoljci (gasilci, taborniki, lovci in drugi).  

 

Delovanje sil za ZRP ob iskanju ali nesreči zrakoplova v skladu z načelom postopnosti uporabe 

sil za ZRP v Občini Rečica ob Savinji usklajuje Poveljnik CZ. Glede na oceno posledic nesreče 

Poveljnik CZ odloča o obsegu in vrsti sil za ZRP, ki jih bo vključil ob iskanju ali nesreči 

zrakoplova. Zbirno mesto je pred gasilskim domom na naslovu Spodnje Pobrežje 2, 3332 

Rečica ob Savinji. 
 

Ostale naloge zaščite, reševanja in pomoči (Nujna medicinska, psihološka in duhovna pomoč , 

gašenje in reševanje ob požarih, reševanje iz ruševin, zagotavljanje osnovnih pogojev ob nesreči 

zrakoplova) so podrobneje razdelani v Delnem načrtu zaščite in reševanja ob potresih Občine 

Rečica ob Savinji (Verzija 3.0). 

 

Priloge:  

P1 – Seznam zaposlenih na Občini Rečica ob Savinji 

P2 – Seznam članov Štaba CZ Občine Rečica ob Savinji 

P3 – Seznam članov Enote CZ - Službe za administrativno podporo  

P4 – Seznam pogodbenih izvajalcev v Občini Rečica ob Savinji 

P5 – Seznam članov prostovoljnih gasilskih društev v Občini Rečica ob Savinji 

P13 – Napotki za občane 

P14 – Seznam javnih služb, društev in drugih nevladnih organizacij 
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4. RAZLAGA POJMOV IN KRAJŠAV 
 

ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje 

CORS Center za obveščanje Republike Slovenije 

CZ Civilna zaščita 

ELME Ekološki laboratorij z mobilno enoto 

EMS Evropska potresna lestvica 

EU Evropska unija 

JGS Javna gasilska služba 

MOP Ministrstvo za okolje in prostor 

MZ Ministrstvo za zdravje 

OŠ Osnovna šola 

OŠCZ Občinski štab za Civilno zaščito 

PGD Prostovoljno gasilsko društvo     

ReCO Regijski center za obveščanje 

RK Rdeči križ 

RKB Radiološko-kemijsko-biološko 

RS Republika Slovenija 

URSZR     Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

ZARE Sistem radijskih zvez zaščite in reševanja 

ZRP Zaščita, reševanje in pomoč 

 

 

5. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 

5.1 Priloge 

 
- P1 – Seznam zaposlenih na Občini Rečica ob Savinji 

- P2 – Seznam članov Štaba CZ Občine Rečica ob Savinji 

- P3 – Seznam članov Enote CZ - Službe za administrativno podporo  

- P4 – Seznam pogodbenih izvajalcev v Občini Rečica ob Savinji 

- P5 – Seznam članov prostovoljnih gasilskih društev v Občini Rečica ob Savinji 

- P6 – Seznam članov Komisije za ocenjevanje škode v Občini Rečica ob Savinji 

- P7 – Imenik sistema radijskih zvez ZARE za potrebe Štaba CZ Občine Rečica ob Savinji 

- P8 – Veljavni proračun Občine Rečica ob Savinji 

- P9 – Seznam evakuacijskih zbirališč 

- P10 – Seznam odgovornih oseb, ki se jih obvešča o naravnih in drugih nesrečah (P-01/3)  

- P11 – Načrt evakuacije 

- P12 – Seznam kulturne dediščine 

- P13 – Napotki za občane 

- P14 – Seznam javnih služb, društev in drugih nevladnih organizacij 

- P15 – Seznam trgovin 

- P16 – Seznam gostiln 

- P17 – Seznam prevajalcev 

- P18 – Evidenčni list  
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5.2 Dodatki 

 

- D3 – Seznam oseb, ki so seznanjene z vsebino načrta zaščite in reševanja 

- D5 – Načrt dejavnosti Občinske uprave Občine Rečica ob Savinji  

 

 

 
 


