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1. ZDRS MACESNIKOVEGA PLAZU 
 
Regijski načrt zaščite in reševanja ob zdrsu Macesnikovega plazu je izdelan v skladu z 
Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list. RS, št. 51/06 – UPB1 in 
97/2010-spremembe in dopolnitve), Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in 
reševanja (Uradni list RS, št. 24/12), ter na podlagi ocene ogroženosti Zahodno Štajerske 
regije in predvsem na podlagi zaključkov dodatnih raziskav za proučitev možnosti sanacije 
Macesnikovega plazu, ki jih je izdelal IRGO CONSULTING d.o.o. Ljubljana, novembra 2001, 
številka projekta ic-513/01. 
 
 
1.1 Vrsta in značilnosti nesreče 
 
Obsežno plazišče na nadmorski višini od 900 m do 1300 m se je aktiviralo konec leta 1990 
po obsežnem deževju. Nahaja se v občini Solčava na pobočju v dolini med masivom 
Olševe ter Hudo pečjo (Slika št. 1). Zaradi plazenja je bila prekinjena panoramska cesta 
Solčava - Podolševa - Sleme. Onemogočen je bil med drugim dostop do kmetije Macesnik, 
zato je bilo tudi plazišče imenovano po tej kmetiji. Plazino tvorijo zaglinjeni grušč in glina z 
gruščem. Med gruščem prevladujejo kosi apnenca, konglomerata in peščenjaka. Kosi in 
bloki apnenca ter konglomerata imajo lahko tudi več metrov v premeru. Vzroki aktiviranja 
tega obsežnega plazišča so bili hidrostatični in hidrodinamični vplivi povečanega nivoja 
talne vode. Nadaljnje plazenje povzroča prav voda, ki namaka plazino. Kljub večletnim 
sanacijskim delom še ni popolnoma uspelo preprečiti dotok te vode na plazišče. 
 
Trenutno se v plazini v celotni dolžini 2.300 m, po omenjeni dodatni raziskavi za proučitev 
možnosti sanacije Macesnikovega plazu, giblje preko 2.500.000 m3 materiala, ki vsebuje 
močno zasičeno glino, nekaj grušča in posamezne samice. Geodetske meritve kažejo, da je 
gibanje plazine neenakomerno. Največji premiki so na ožjih delih plazu in manjšimi premiki 
na širših delih plazu, torej hitrost gibanja plazu je od 0,6 m/dan v profilu 4 tik pod 
montažnim mostom, pa do 0,05 m/dan v profilih 3 in 2, kjer je plaz najširši. Spodnja kraka 
plazu, ki oblivata  skalo pa je povprečna hitrost gibanja v desnem kraku 3 cm/dan in v 
levem kraku 7 cm/dan. Merski profili so razvidni v Sliki št. 2. 
 
Sedaj se spodnji rob plazu nahaja približno 300 m od najbližjih domačij (Ravničar, 
Ramšak). Med plazom in domačijami se nahaja le še nekoliko položnejši travnik s 
povprečnim naklonom okoli 7o

. Zaradi blažjega naklona terena se plaz na tem območju 

lahko nekoliko upočasni. 
 
Ob predpostavki, da sanacijski ukrepi ne bodo izvedeni ali bodo pomanjkljivi je bila v 
omenjeni raziskavi približno določena ogroženost prvih domačij na osnovi prognoze 
nadaljnjega širjenja plazine. 
 
 Pesimistična varianta predvideva, da bi se plaz še naprej gibal s povprečno hitrostjo 30 

cm/dan. V tem primeru bi dosegel prve hiše v letu 2004 (Slika št. 3). 
 
 Bolj verjetna varianta, ki predvideva, da bi se plaz gibal zaradi položnejšega terena s 

hitrostjo 20 cm/dan. V tem primeru bi dosegel prve hiše v letu 2005. 
 

file:///G:/Načrt%20zemeljski%20plaz/Zakon%20o%20varstvu%20pred%20nesrecami-P.pdf
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 Po optimistični napovedi, da bo skala preprečevala in zmanjševala gibanje plazine, bi 
bila povprečna hitrost le 10 cm/dan. V tem primeru bi plazina prve hiše dosegla v letu 
2009. (Slika št. 4) 

 
 
 

 
  Slika št. 1: Avio posnetek območja Macesnikovega plazu‚(vir IRGO CONSULTING d.o.o.) 
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         Slika št. 2: Situacija Macesnikovega plazu z merskimi profili, (vir IRGO 
                           CONSULTING d.o.o.) 
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Slika št. 3: Položaj Macesnikovega plazu po predvidenem gibanju 0,3 m/dan, (vir IRGO 
                  CONSULTING d.o.o.) 

 
Slika št. 4: Položaj Macesnikovega plazu po predvidenem gibanju 0,1 m/dan, (vir IRGO 
                  CONSULTING d.o.o.) 
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V kolikor plazina doseže prve hiše (domačiji Ravničar in Ramšak),  je potem verjetnost 
hitrejšega gibanja plazu proti Solčavi zaradi bolj strmega terena. V tem primeru je 
neposredno ogroženo še 5 domačij (Spodnji Ravničar, Orešnik Robnik, Prelesnik in Vavdi). 
 
Po zagotovilih strokovnjakov, ki proučujejo Macesnikov plaz nenadni zdrs (kot npr. plaz 
Stože v občini Bovec) ni mogoč, ker območje plazu ni dovolj strm - nad 200.  
 
Kljub taki strokovni razlagi ob izdatnejšem deževju v daljšem časovnem obdobju obstaja 
tudi nevarnost, da se nakopičena splazela masa zaradi infiltracije meteorne in talne vode 
lahko spremeni v žitko maso več sto tisoč m3, ki bi drsela proti Solčavi in pred seboj rušila 
objekte ter zaprla cesto v Logarsko dolino strugo reke Savinje pa zajezila. V tem primeru 
je ogroženo, poleg omenjenih 7 domačij, še približno 28 družin osrednjega dela Solčave. 
 

P-026/4 Dodatne raziskave za proučitev možnosti sanacije Macesnikovega plazu - 
Zaključki,  zvezek 11 

 
 

1.2 Verjetnost nastanka verižne nesreče 
 

a) S predpostavko, da se bo Macesnikove plaz še naprej gibal s povprečno hitrostjo od 10 
cm/dan pa do 30 cm/dan obstaja verjetnost nastanka še naslednje nesreče: 

 

 na območju plazu se nahaja tudi zajetje za vodovod, s katerim in edinim se 
oskrbuje Solčava.  S poškodovanjem vodovodne napeljave predvsem na spodnjem 
delu vodovodnega sistema lahko pride do onesnaženja pitne vode pa tudi do 
prekinitve z oskrbo pitne vode v Solčavi. 

 
b) Zaradi možnosti drsenja večje količine zemljine z rušilno močjo ob izdatnejšem deževju 

v daljšem časovnem obdobju obstaja verjetnost, da nastanejo še naslednje nesreče: 
 

 prekinitev oskrbe z pitno vodo zaradi poškodb vodovodnega sistema skupaj z 
zbiralnikom pitne vode; 

 poplavljanje zgoraj ležečih objektov v Solčavi zaradi zajezitve reke Savinje in potoka 
Jurčef; 

 možnost nastanka poplavnega vala reke Savinje ob porušitvi jezu, ki bi ga povzročil 
plaz; 

 onemogočena normalna cestna povezava do Logarske doline in zaselkov pod Olševo 
zaradi zasutja ceste Luče - Logarska dolina in možnega podrtja montažnega mostu 
na panoramski cesti Logarska dolina - Sleme; 

 razlitje nevarnih snovi predvsem naftnih derivatov kot so kurilno olje in motorni 
bencin, ki jih imajo posamezna gospodinjstva na tem območju in bencinski servis v 
Solčavi. 
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2. OBSEG NAČRTOVANJA 
 
 
2.1 Temeljne ravni načrtovanja 
 
Temeljni načrt je regijski načrt Zahodnoštajerske s katerim se uskladi načrt občine Solčava 
kot sledi v nadaljevanju. 
 
Macesnikov plaz je državna komisija za sanacije pri Ministrstvu za okolje in prostor 
opredelila kot plaz večjega obsega, ker izpolnjuje pogoj, da ogroža človeška življenja in 
objekte ter da je povzročil ali lahko povzroči večjo materialno škodo (nad 100 milijonov 
tolarjev). Zaradi tega  so s posebnim zakonom zagotovljena finančna sredstva na nivoju 
države za sanacijo tega plazu in za škodo povzročeno na infrastrukturi. 
 
Plaz neposredno v dolini ob potoku Jurčef  do Solčave ogroža 7 družin oz. 31 ljudi, manjše 
število živali in 19 zidanih objektov. Ogrožen je tudi del prebivalcev in objektov v Solčavi. 
Neposredno zaradi verižnih nesreč so ogroženi tudi ostali prebivalci Solčave. Ob  hitrejšem 
gibanju večje količine materiala, bo potrebna evakuacija neposredno ogroženih ljudi pa 
tudi del prebivalcev srednjega dela Solčave, ki so neposredno ogroženi kar predstavlja 
okoli 100 ljudi. 
 
Občina Solčava nima dovolj sil in sredstev za uspešno izvajanje zaščite in reševanja ob 
zdrsu Macesnikovega plazu, zato bo potrebno vključiti regijske sile in sredstva za zaščito, 
reševanje in pomoč.  
 
V I. stopnji ob dnevnem plazenju Macesnikovega plazu vse ukrepe izvaja občina Solčava 
ter nekatere ukrepe (evakuacija in nastanitev ogroženega prebivalstva) v II.stopnji ob 
povečanem gibanju plazu in III. stopnji ob drsenju večje količine materiala. Zaradi tega 
mora izdelati občinski načrt zaščite in reševanja ob zdrsu Macesnikovega plazu. 
 
Zaščito, reševanje in pomoč v II.stopnji ob povečanem gibanju plazu in III. stopnji ob 
drsenju večje količine materiala izvajajo regijske sile, zato je na nivoju Zahodno Štajerske 
regije izdelan temeljni načrt zaščite in  reševanja ob zdrsu Macesnikovega plazu. 
 
 
2.2 Načela zaščite, reševanja in pomoči 
 
Načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev ob zdrsu Macesnikovega plazu. Pri 
zaščiti in reševanju je občina dolžna uporabiti najprej svoje sile in sredstva, in le če te ne 
zadoščajo niti ni zadostno vključevanje sil in sredstev sosednjih občin, se vključi v pomoč 
in reševanje država. 
 
Načelo preventive ob zdrsu Macesnikovega plazu. Občina v okviru svojih pristojnosti 
izvaja ukrepe, ki zmanjšujejo možnost zdrsa plazu, aktivnosti s katerimi spremlja stanje na 
ogroženem območju in  izvaja ukrepe, ki zmanjšujejo posledice zdrsa Macesnikovega 
plazu. 
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Načelo pomoči. Ob zdrsu Macesnikovega plazu je vsak dolžan pomagati po svojih močeh 
in sposobnostih. Vsaka pomoč je načeloma brezplačna.  
 
Načelo javnosti. Občina je zadolžena, da v okviru svojih pristojnosti seznani prebivalce z 
nevarnostjo zdrsa Macenikovega plazu in kot tudi z ukrepi, ki so predvideni za 
preprečevanje in za odpravljanje posledic nesreč. 
 
Načelo pravice do varstva ob zdrsu Macesnikovega plazu. Po zakonu ima vsak 
zagotovljeno pravico do varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tudi pri zdrsu 
Macesnikovega plazu ima reševanje človeških življenj prednost pred vsemi drugimi ukrepi. 
 
Načelo obveznega izvajanja odločitev. Vodenje zaščite, reševanja in pomoči temelji 
na obveznem izvajanju odločitev organov, pristojnih za vodenje Civilne zaščite in drugih sil 
za zaščito, reševanje in pomoč. 
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3. ZAMISEL IZVAJANJA ZAŠČITE, REŠEVANJA IN 
POMOČI 

 
 
 
3.1 Podmene 
 
Glede na strokovne raziskave o širjenju oziroma gibanju Macesnikovega plazu je zamisel 
izvajanja zaščite, reševanja in pomoči razdeljen na tri stopnje in sicer: 
 
I. STOPNJA - dnevno plazenje 
 
V tej stopnji je opredeljeno stanje plazu glede na strokovne raziskave in predvidevanja, da 
se plaz giblje z različno hitrostjo: 
 
če se bo plaz gibal s hitrostjo 30 cm/dan doseže prve domačije v letu 2004 
če se bo plaz gibal s hitrostjo 20 cm/dan doseže prve domačije v letu 2005 
če se bo plaz gibal s hitrostjo 10 cm/dan doseže prve domačije v letu 2009 
 
V določenem letu glede na prognozo gibanja plazu bodo ogrožene tri družine (10 ljudi, 
nekaj živine in 9 zidanih objektov). V tej stopnji ogrožanja se družine lahko pravočasno 
preselijo. 
 
II. STOPNJA - povečano gibanje plazu 
 
Do zelo povečane hitrosti gibanja Macesnikovega plazu pride zaradi velike nasičenosti 
plazine z vodo. Zaradi tega je neposredno ogroženih 7 domačij (31 ljudi nekaj živine in 19 
zidanih objektov), vodovodni sistem z zbiralnikom pitne vode za Solčavo in državno cesto 
Solčava - Podolševa.  
 
V tej stopnji ogrožanja se predvideva, da bo plaz poškodoval in tudi rušil zidane objekte na 
sedmih domačijah (brez človeških žrtev), vendar se z aktiviranjem določenih sil in sredstev 
za zaščito reševanje in pomoč ter z izvajanjem nekaterih zaščitnih ukrepov lahko zelo 
ublaži posledice nesreče. 
 
III. STOPNJA – drsenje večje količine materiala  
 
Ob izdatnejšem deževju v daljšem časovnem obdobju obstaja tudi nevarnost, da se 
nakopičena splazela masa zaradi infiltracije meteorne in talne vode lahko spremeni v žitko 
maso več sto tisoč m3. V takem stanju lahko hitreje drsi proti Solčavi zelo velika količina 
plazine, ki bi pred seboj rušila objekte, edini vodovodni sistem za Solčavo ter zapre cesto v 
Logarsko dolino, strugo reke Savinje pa zajezi in s tem posledično povzroči tudi verižne 
nesreče.  
 
V tej stopnji je ogroženih 28 družin ( okoli 100 ljudi, nekaj živine, 31 zidanih objektov) ter 
infrastruktura. Pričakujejo se tudi človeške žrtve in ranjeni. 
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3.2 Zamisel izvedbe ZiR 

 
 

Slika št. 5: Zamisel izvedbe ZiR ob zdrsu Macesnikovega plazu 
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Zamisel izvedbe zaščite, reševanja in pomoči ob zdrsu Macesnikovega plazu temelji na 
oceni verjetnosti zelo povečanega gibanja  plazine oziroma plazenje velike količine 
materiala (II. in III. stopnja). 
 
Potek glavnih dejavnosti je razviden iz slike št. 5. 
 
3.3 Uporaba načrta 
 
Regijski načrt zaščite in reševanja ob zdrsu Macesnikovega plazu se aktivira v III. stopnji, 
ko pride do plazenja velike količine materiala oziroma v II. stopnji, ko je zelo povečano 
gibanje plazine. 
 
 

P-026/1 Seznam neposredno ogroženih ljudi, živali in objektov zaradi zdrsa 
Macesnikovega plazu 
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4. POTREBNE SILE IN SREDSTVA ZA ZAŠČITO, 
REŠEVANJE IN POMOČ TER RAZPOLOŽLJIVI VIRI 

 
 
Sile in sredstva ter ukrepi pri zaščiti, reševanju in pomoči, ob zdrsu Macesnikovega plazu 
se uporabijo v sorazmerju z ogroženostjo oziroma posledicami nesreče. 
 
4.1 Pregled organov in organizacij,  ki sodelujejo pri izvedbi nalog iz regijske 

pristojnosti 

ORGANI IN ORGANIZACIJE

IZ REGIJSKE PRISTOJNOSTI

REGIJSKI

ORGANI

Poklicne

sile

Prostovoljne

sile

Enote in službe

Civilne zaščite

Organi Civilne 

zaščite

Izpostava URSZR 

Celje

REGIJSKE SILE

ZRP

Policijska uprava

Celje

Poveljnik

CZ ZŠ

Namestnik

povljnika CZZŠ

Štab

CZ ZŠ

Enota za teh.

reševanje

Slovenski

karitas

Obm. združenje

RK Mozirje

Savinjsko 

Šaleška GZ

Enota za 

popolnitev ReCO

Logistični

center

Služba

za podopro

VOC d.d.
Celje

NIVO d.d.

Celje

C.za socilano

delo Mozirje

Reš. služba ZD 

Mozirje,Velenje

PGD Velenje

s poklic. jedrom

 
 

Slika št. 6: Pregled organov in organizacij iz regijske pristojnosti 



NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB ZDRSU MACESNIKOVEGA PLAZU                                                             V 1.0  

Ministrstvo za obrambo, URSZR, Izpostava Celje  15/40 

Ažurirano: AF/8.12.2014 

Ukrepe za zaščito, reševanje in pomoč ob zdrsu zdrsu Macesnikovega plazu izvajajo 
regijski organi, enote in službe Civilne zaščite, javne in druge organizacije, ki s tako ali 
podobno dejavnost opravljajo v svojem delovnem procesu na območju regije.  
 
Enote, službe in organi Civilne zaščite ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč izvajajo 
te ukrepe po aktiviranju. 
 
Škodo, ki jo je povzročil plaz ocenjuje Regijska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih 
in drugih nesrečah. 
 
Poškodovanost in uporabnost objektov, ki jih je poškodoval plaz ocenjuje Regijska komisija 
za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti gradbenih objektov. 
 
Pri izvedbi nalog iz pristojnosti Zahodno Štajerske regije so potrebni naslednji organi in 
organizacije: 
 
4.1.1 Organi Zahodno Štajerske regije 

 Izpostava URSZR Celje 

 Regijska komisija za ocenjevanje škode 

 Policijska uprava Celje 
  
4.1.2 Regijske sile za zaščito reševanje in pomoč 
 

 Organi Civilne zaščite 

 Poveljnik CZ za Zahodno Štajersko 

 Namestnik poveljnika CZ za Zahodno Štajersko 

 Štab CZ za Zahodno Štajersko 
 

 Enote in službe Civilne zaščite 

 Enota za tehnično reševanje 

 Služba za podporo 

 Logistični center 

 Enota za popolnitev ReCO Celje 
 

 Prostovoljne sile 

 Območno združenje RK Mozirje 

 Slovenski Karitas 

 Savinjsko Šaleška gasilska zveza 
 

 Poklicne sile 

 Prostovoljno gasilsko društvo Velenje s poklicnim jedrom 

 Reševalna služba zdravstvenega doma Mozirje in Velenje 

 Center za socialno delo Mozirje 

 NIVO d.d. Celje (pogodbena družba za sanacijo Macesnikovega plazu) 

 VOC CELJE vzdrževanje in obnova cest, d.d. Celje (za vzdrževanje državnih 
cest) 
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P-2 Podatki o odgovornih osebah v URSZR Izpostavi Celje 

P-1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba CZ 

P-3 Pregled regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P-04/9 Pregled sil za ZIR v lokalnih skupnostih  na območju ZŠ 

P-12 Pregled gasilskih enot širšega regijskega pomena s podatki o poveljnikih in 
namestnikih poveljnikov 

P-33 Seznam članov regijske komisije za ocenjevanje škode  

P-32 Regijska komisija za popis ter oceno poškodovanosti objektov ob naravnih in 
drugih nesrečah 

D-22/R-2 Načrt dejavnosti PU Celje ob naravnih in drugih nesrečah 

 
 
4.2 Materialno-tehnična sredstva za izvajanje načrta 
 
Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči se načrtujejo obstoječa sredstva, ki se 
zagotavljajo na podlagi predpisanih meril za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil 
za zaščito, reševanje in pomoč. O pripravljenosti in aktiviranju sredstev iz popisa za 
potrebe regijskih enot in služb CZ ter drugih sil zaščite, reševanja in, odloča poveljnik CZ 
za Zahodno Štajersko. O pripravljenosti in aktiviranju sredstev iz popisa iz drugih regij pa 
odloča na predlog poveljnika CZ za Zahodno Štajersko poveljnik CZ RS. 
 
Za sredstva pomoči kot so živila, zdravila in drugi predmeti oziroma sredstva, ki se 
brezplačno razdelijo ogroženim prebivalcem se načrtuje, da jih bodo zbrale humanitarne 
organizacije, s pitno vodo pa oskrbovala gasilska društva Savinjske doline. 
 

P-04/11 Pregled sredstev iz popisa, razporejenih v regijske enote, službe in druge sile 
ZRP 

P-6 Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov regijskih enot za 
zaščito, reševanje in pomoč 

 
 
4.3 Predvidena finančna sredstva 
 
V teku je sanacija Macesnikovega plazu. Za sanacijo tega plazu, sanacijo poškodovane 
infrastrukture in vodovodnega sistema ter alarmnega sistema za alarmiranje ogroženih 
prebivalcev so predvidena sredstva v državnem proračunu. 
 
Če bi prišlo do zdrsa Macenikovega plazu, so za zaščito, reševanje in pomoč potrebne 
regijske sile za ZiR. Za delovanje teh sil so predvidena sredstva pri Upravi RS za zaščito in 
reševanje. 
 
Za pokrivanje stroškov občinskih sil za zaščito in reševanje so predvidena finančna 
sredstva v proračunu občine. 
 

D-1 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrtov ZIR 
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5. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA OPAZOVANJA, 
OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA 

 
Opazovanje, obveščanje in alarmiranje je organizirano kot enoten sistem za odkrivanje in 
spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, obveščanje in alarmiranje ter vodenje 
zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah. Sestavlja ga informacijski in telekomunikacijski 
sistem, centri za obveščanje ter sredstva za alarmiranje. Sistem deluje neprekinjeno v 
potrebnem obsegu, po potrebi pa se ga aktivira v celoti. 
 

SOP 1.4 Zemeljski plazovi, podori, udori, usadi, zdrsi zemljin in kamnin 

 
5.1 Opazovanje in obveščanje 

Meritve gibanja plazu in meritve nivoja podtalnice izvaja enkrat mesečno IRGO 
CONSULTING d.o.o. iz Ljubljane. Rezultate meritev posreduje Ministrstvu za okolje in 
prostor, ta pa pristojnemu delavcu Uprave RS za zaščito in reševanje. S temi meritvami 

5.1.1.

POSREDOVANJE 

INFORMACIJ O POVEČANI 

NEVARNOSTI NESREČE

  

5.1.2

OBVEŠČANJE PRISTOJNIH

ORGANOV

  

5.1.3

OBVEŠČANJE OGROŽENIH

IN ALARMIRANJE

  

5.1.4

SPREMLJANJE

  

DOKUMENTACIJA

POSTOPKI
DIAGRAM POTEKA DEJAVNOSTI PRIMARNA 

ODGOVORNOST

Obvestila

  

Opazovalci na plazu

  

ReCO Celje

  

Poveljnik CZ obč. Solčava

Poveljnik CZ ZŠ

  

P-01/1 

P-01/4-1 

  

P-02/1;

P-02/2

  

Poveljnik CZ obč. Solčava

Poveljnik CZ ZŠ

  

Poveljnik CZ ZŠ

  

5.1.5.

KONČNO POROČILO

  

P-1 
P-2 

 
Obvestila  

 

P-17 
P-18 
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pristojni delavec URSZR seznanja tudi strokovno službo Izpostave URSZR Celje, ki stalno 
spremlja stanje plazine. 
 
Ob močnem dolgotrajnem deževju gibanje plazu vizualno spremljajo domačini, ki bivajo 
neposredno ob plazu. V slučaju povečanega gibanja plazu o tem obveščajo župana in 
poveljnika CZ občine Solčava  ter Regijski center za obveščanje Celje na tel številko 112.  
 
Za obveščanje prebivalcev na prizadetem območju je odgovorna občina Solčava. Občinski 
organi in službe, ki vodijo in izvajajo zaščito, reševanje in pomoč (župan in poveljnik CZ 
občine) vzpostavijo čim bolj neposreden stik in redno komuniciranje z ogroženimi  
prebivalci, da bi dosegli ustrezno zaupanje in odzivanje na njihove odločitve.  
 
O stanju Macesnikovega plaza in sanacijskih ukrepih v I. stopnji dnevnega plazenja občina 
obvešča ogrožene prebivalce dvakrat na leto. V II. stopnji ob zelo povečanem gibanju 
plazine pa ogrožene prebivalce obvešča vsakodnevno. 
 
Ob sprožitvi sirene alarmnega sistema na plazu mora občina Solčava  takoj obvestiti 
ogrožene prebivalce o vzroku alarmiranja. 
 
Ob večji nesreči, ki jo povzroči zdrs Macesnikovega plazu ( III. stopnja) Izpostava URSZR 
Celje objavi posebno telefonsko številko. Ogroženim prebivalcem se posredujejo naslednje 
informacije: 
 

 o razmerah na Macesnikovem plazu 
 o neposredni nevarnosti za ljudi, premoženje in okolje 
 o številu poškodovanih in kje se nahajajo; 
 vplivih nesreče na prebivalstvo in okolje; 
 kakšno pomoč lahko pričakujejo; 

 kako naj sodelujejo pri izvajanju zaščitnih ukrepov; 
 kako dolgo bo trajal težaven položaj 
 kakšno pomoč lahko pričakujejo in kdaj bo prispela 
 kako naj izvajajo osebno in vzajemno zaščito 
 kje lahko dobijo dodatne informacije 

 kako naj sodelujejo z lokalnimi oblastmi pri odpravljanju posledic 
 

P-026/5 Mesečne kontrolne meritve deformacij površine na Macesnikovem plazu 
(posebna mapa) 

P-026/2 Seznam opazovalcev, ki vizualno opazujejo gibanje Macesnikovega plazu 

 
 
5.2 Alarmiranje 
  
Za alarmiranje ogroženih prebivalcev je na čelu Macesnikovega plaza postavljen avtonomni 
alarmni sistem.  Ta alarmni sistem je postavljen tako, da se v primeru večjih premikov čela 
plazu avtomatsko sproži sirena, ki je postavljena ob prvi ogroženi domačiji z znakom za 
neposredno nevarnost.  
 
Avtonomni alarmni sistem ni vezan v sistem javnega alarmiranja zato je za upravljanje s 
tem sistemom občina Solčava zadolžila domačina, ki tudi spremlja gibanje plazu in 
ugotavlja vzrok sprožitve sirene. 
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Ob avtomatski sprožitvi sirene zaradi hitrejšega gibanja plazine, ki lahko ogroža tudi 
Solčavo, zadolženi domačin takoj po telefonu pokliče poveljnika CZ občine Solčava ali 
njegovega namestnika, da v skladu z navodilom aktivira električno sireno v Solčavi. 
 
V kolikor skrbnik tega sistema ugotovi, da je ob avtomatski sprožitvi sirene prišlo do 
lažnega alarma takoj pokliče župana ali osebo, ki jo določi župan in poveljnika CZ občine 
Solčava. Skupaj obveščajo ogrožene prebivalce o lažnem alarmu. Skrbnik-domačin o tem 
obvesti tudi podjetje TEGRAD d.o.o. iz Ljubljane, ki je zadolženo za servisiranje alarmnega 
sistema, da sistem popravi. 

 

OBVEŠČANJE JAVNSOTI

O ALARMIRANJU

NADZOR DELOVANJA

ALARMNEGA SISTEMA

AKTIVIRANJE SIRENE

IN UGOTAVLJANJE

VZROKA

OBVEŠČANJE

ODGOVORNIH IN

OGROŽENIH

ALARMNI SISTEM NA

MACESNIKOVEM PLAZU

DOKUMENTACIJA,

POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA

AKTIVNOSTI

PRIMARNA

ODGOVORNOST

TEGRAD Ljubljana

POPRAVILO IN

SERVISIRANJE

Skrbnik - domačin

TEGRAD Ljubljana

Skrbnik alarmnega sistema

Poveljnik CZ obč. Solčava

ReCO Celje

Skrbnik - domačin

Zaposleni v občini Solčava

Tehnična dokumentacija

Obvestilo

Delovni nalog

Navodilo za delo

Obvestila

ALARMIRANJE

PREBIVALCEV

SOLČAVE

LAŽNI ALARM

Poveljnik CZ obč. Solčava

Poveljnik CZ obč. Solčava
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5.3 Obveščanje pristojnih organov in služb  

 

Župan občine 

Solčava

ReCO

Celje
CORSOKC-PU Celje

Poveljnik Štaba CZ

Zahodnoštajerske 

Njegov namestnik

NIVO d.d. Celje

Vodja ReCO

Celje

Vodja izpostave URSZR 

Celje

Namestnik vodje

ARSO, Urad za okolje

Območna pisarna Celje

Inšpektorat RS za okolje in 

prostor

Dežurni inšpektor

IRSVNDN

PREKO CORS

 
Slika št. 7: Shema obveščanja pristojnih organov in služb 

 
V I. stopnji - dnevnem plazenju Macesnikovega plazu se ne izvaja posebno obveščanje 
pristojnih regijskih organov. Strokovna služba Izpostave URSZR Celje seznanja o rezultatih 
strokovnih meritev gibanja plazu vodjo Izpostave URSZR Celje ter poveljnika CZ za 
Zahodno Štajersko. 
 
O zelo povečanem gibanju plazine ali drsenju večje količine materiala Macesnikovega plazu 
(II. in III. stopnja) Regijski center za obveščanje Celje takoj po obvestilu obvešča 
naslednje regijske organe: 
 
 CORS 
 
 Operativno komunikacijski center Celje 
 
 Odgovorne osebe v regiji: 

 vodjo Izpostave URSZR Celje in njegovega namestnika njegovega namestnika; 

 Poveljnika CZ za Zahodno Štajersko in njegovega namestnika; 
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 Vodjo ReCO Celje; 

 ARSO - Agencija Republike Slovenije za okolje; 

 Inšpektorat RS za okolje in prostor; 

 Dežurnega inšpektorja IRSVNDN preko CORS 

 odgovorno osebo NIVO d.d. Celje, ki izvaja sanacijo plazu 
 
 Odgovorne osebe v občini Solčava (če jih opazovalci niso obvestili): 

 župana ali drugo osebo, ki jo določi župan 

 poveljnika CZ občine Solčava 
 

P-01/3 Seznam odgovornih oseb občin in poveljnikov CZ občin 

P-03/1 Splošni podatki o Agenciji RS za okolje     

P-03/2 
Seznam delavcev Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami – Izpostava Celje 

P-03/3 Inšpektorat Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor (ipep) 

P-026/3 
Seznam oseb delniške družbe NIVO Celje, ki jih regijski center za obveščanje 
Celje aktivira ob zdrsu Macesnikovega plazu 

 
 
5.4 Obveščanje javnosti 
 
Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz regijske 
pristojnosti, sta odgovorna Poveljnik CZ za Zahodno Štajersko in Izpostava URSZR Celje. 
 
Informacijsko dejavnost na tem področju organizira in usklajuje Izpostava URSZR Celje. V 
ta namen, skupaj s Poveljnikom CZ za Zahodno Štajerske: 
 

 organizira in vodi tiskovno središče; 
 organizira in vodi novinarske konference; 

 pripravlja skupna sporočila za javnost; 
 navezuje stike z redakcijami medijev in novinarji ter skrbi, da imajo na razpolago 

informativna in druga gradiva in da so jim dostopni informacijski viri; 

 spremlja poročanje medijev. 
 
 

P-18 Seznam medijev, ko bodo posredovala obvestila o izvedenem alarmiranju in 
napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov 

P-02/3 Seznam oseb v regiji, zadolženih za stike z javnostjo 
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6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV ZA ZAŠČITO, 
REŠEVANJE IN POMOČ 

 

 

6.1

OCENA STANJA

  

6.3

AKTIVIRANJE ORGANOV 

VODENJA IN STROKOVNIH 

SLUŽB ZIR

  
6.4

AKTIVIRANJE POTREBNIH 

SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE 

IN POMOČ

  

6.8

SPREMLJANJE

  

DOKUMENTACIJA

POSTOPKI
DIAGRAM POTEKA DEJAVNOSTI PRIMARNA 

ODGOVORNOST

P-01/4-1

  

OŠCZ Solčava

ŠCZ Zahodnoštajerske

  

Poveljnik  CZ ZŠ

  

Poveljnik  CZ ZŠ

  

Dokum.o 

aktiviranju

  
Dokum.o 

aktiviranju

  

Vodja intervencije

  

Služba za podporo regije

Logistični center regije

  

6.9

KONČNO POROČILO

  

6.2

ODLOČANJE O 

AKTIVIRANJU

  

6.5

NAPOTITEV SIL ZA ZRP NA 

ZBIRALIŠČE NA KRAJU NESREČE

  

6.7

ZAGOTAVLJANJE LOGISTIČNE 

OSKRBE

  

6.6

DOLOČITEV DELOVIŠČA VODJEM 

POSAMEZNIH ENOT

  

Delovni nalog

  

P-01/4-1-1

  

P-04/6;

P-04/8;

  

  

  

  

Poveljnik  CZ ZŠ

  

Poveljnik  CZ ZŠ

  

Poveljnik  CZ ZŠ

  

Poveljnik  CZ ZŠ

  

 
P-1 

 

 

P-1 
 

 

P-3 

P-4 
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Po prejemu obvestila o nesreči in oceni stanja, ki jo je povzročil zdrs Macesnikov plazu, se 
na podlagi odločitve poveljnika CZ za Zahodno Štajersko aktivirajo: 
 
 organi vodenja in strokovnih služb ter komisij 
 sile in sredstva za zaščito reševanje in pomoč 

 
Za aktiviranje regijskih sil za zaščito reševanje in pomoč zaprosi župan občine Solčava ali 
poveljnik CZ občine Solčava. Za pomoč zaprosijo zato, ker v občini nimajo dovolj sil in 
sredstev za uspešno ukrepanje ob zdrsu Macesnikopvega plazu. 
 
6.1 Aktiviranje organov vodenja, strokovnih služb in komisij 
 
Glede na posledice nesreče poveljnik CZ Zahodno Štajerske aktivira organe, ki so pristojni 
za operativno in strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči in sicer: 
 

 Štab za CZ zahodno Štajerske regije v operativni sestavi; 
 Izpostavo URSZR Celje (potrebno število delavcev po seznamu); 
 Regijsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah; 

 Regijsko komisijo za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti gradbenih 
objektov. 

 
Za zagotavljanje komunikacijske in informacijske podpore, če je to potrebno, se okrepi 
ReCO Celje z dodatnimi operativci. 
 
6.2 Aktiviranje sil in sredstev za zaščito in reševanje 
 
Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob tej nesreči poveljnik CZ za Zahodno Štajersko 
glede na oceno stanja aktivira enote Civilne zaščite ter vključi v aktivnosti zaščite in 
reševanja naslednje: 
 

 Tehnično reševalno enoto 

 Službo za podporo 

 Logistični center 

 Enota za popolnitev ReCO 

 Prostovoljno gasilsko društvo Velenje s poklicnim jedrom 

 Reševalna služba zdravstvenega doma Mozirje in Velenje 

 Center za socialno delo Mozirje 

 NIVO d.d. Celje ( pogodbena organizacija za sanacijo Macesnikovega plazu) 

 VOC d.d. Celje ( vzdrževanje in obnova cest - državnih) 

 Območno organizacijo RK Mozirje 

 Slovenski Karitas Celje 

 Prostovoljna gasilska društva zgornje savinjske doline, ki imajo cisterne za prevoz 
pitne vode preko Savinjsko-Šaleške gasilske zveze. 

 
Glede na oceno stanja nesreče se lahko aktivirajo samo določene nižje enote  (ekipa, 
oddelek) omenjenih enot. 
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Za zagotavljanje varnosti se aktivira policija, ki zavarovanje kraja nesreče, ureja cestni 
promet za intervencijska vozila, zavaruje območja dogajanja posameznih zaščitnih 
ukrepov. 
 
Načini in postopki aktiviranja sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč v Zahodno 
Štajerski regiji so opredeljeni v Dokumentu o aktiviranju in mobilizaciji regijskih sil 
in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč po katerem se v tem primeru tudi izvaja 
aktiviranje. 
 
 

P-1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba CZ 

P-3 Pregled regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P-4 Podatki o regijskih organih, službah in enotah CZ 

P – 04 Podatki o silah in sredstvih za zaščito in reševanje  
MAPA ŠTEVILKA I 

P-12 Pregled gasilskih enot širšega regijskega pomena s podatki o poveljnikih in 
namestnikih poveljnikov 

P-25 Pregled človekoljubnih organizacij 

P-26 Pregled Centrov za socialno delo  

P-27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 

P-32 Regijska komisija za popis ter oceno poškodovanosti objektov ob naravnih 
in drugih nesrečah 

P-33 Seznam članov regijske komisije za ocenjevanje škode 

P-017/2 Pregled mej in operativnih območij reševalnih postaj na območju regije 

P-5 Seznam regijskih zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč 

D-14 Vzorec odredbe za aktiviranje sil ZRP 

D-15 Vzorec delovnega naloga 

D-103 Dokumenti o aktiviranju državnih zrakoplovov za nujne naloge ZRP 
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7. UPRAVLJANJE IN VODENJE 
 
 
7.1 Organi in njihove naloge 
 
Posamezni regijski organi, pri izvajanju zaščite, reševanje in pomoč ob zdrsu 
Macenikovega plazu, imajo naslednje naloge:  
 
 Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Celje 

 opravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči iz svoje 
pristojnosti, 

 organizira komunikacijski sistem za delovanje državnih (regijskih) sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, 

 zagotavlja informacijsko podporo organom vodenja na regijski ravni, 

 zagotavlja pogoje za delo Štaba CZ za Zahodno Štajersko, 

 zagotavlja logistično podporo pri delovanju državnih (regijskih) sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, 

 pomaga pri vodenju zaščite, reševanja in pomoči ter pri odpravljanju posledic, 

 zbira, obdeluje in posredujejo podatke o nesrečah in drugih dogodkih (ReCO) 

 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 
 Poveljnik CZ za Zahodno Štajersko 

 usmerja dejavnost za zaščito, reševanje in pomoč, 

 predlaga in odreja zaščitne ukrepe, 

 odloča o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 

 vodi regijske sile za zaščito reševanje in pomoč, 

 določa vodjo intervencije 

 zahteva pomoč 

 nadzoruje izvajanje nalog - spremlja stanje za prizadetem območju 

 usmerja dejavnost za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje na prizadetem 
območju 

 
 Štab Civilne zaščite za Zahodno Štajersko  

Ob nesreči organizira naslednje delovne procese: 

 operativno načrtovanje; 

 organiziranje in izvajanje reševalnih intervencij iz regijske pristojnosti; 

 zagotavlja informacijsko podporo, 

 zagotavljanje logistične podpore državnim silam za zaščito, reševanje in pomoč, 

 opravljanje administrativnih in finančnih zadev. 
 
 Humanitarne in druge prostovoljne organizacije 

Območna organizacija Rdečega križa Mozirje, Slovenski karitas Celje, Savinjsko-Šaleška 
gasilska zveza, ki so vključeni v akcijo zaščite, reševanja in pomoči ob zdrsu 
Macesnikovega plazu, izvajajo naloge iz svoje pristojnosti. 
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7.2 Operativno vodenje 
 

 
 

Slika št. 8: Shema vodenja sistema zaščite in reševanja 
 
 
Dejavnosti zaščite in reševanja ob zdrsu Macesnikovega plazu operativno vodi poveljnik 
Civilne zaščite za Zahodno Štajersko s pomočjo Štaba CZ za Zahodno Štajersko. Poveljnik 
CZ za Zahodno Štajerko določi vodjo intervencije za vodenje posameznih intervencij za 
zaščito in reševanje. 
 
Štab CZ za Zahodno Štajersko mora ob nesreči čimprej vzpostaviti pregled nad stanjem na 
prizadetem območju, oceniti predvideni razvoj situacije, zagotoviti takojšnje ukrepanje z 
zagotovitvijo nujne pomoči, nato pa se osredotočiti na izdelavo strategije ukrepanja do 
zagotovitve osnovnih pogojev za življenje, ki zajema določitev prednostnih nalog, človeške 
in materialne vire, operativne rešitve izvedbe zahtevnejših nalog ter nosilce koordinacije. 
 
Štab CZ za Zahodno Štajersko ob nesreči organizira svoje delo na sedežu Izpostave URSZR 
Celje, Maistrova ulica 5, Celje. V kolikor so dani pogoji, Štab CZ za zahodno Štajerko lahko 
ob zdrsu Macesnikovega plazu  organizira svoje delo v prostorih občine Solčava ali drugih 
primernih prostorih v bližini nesreče. 
 
Dejavnosti zaščite in reševanja ob zdrsu Macesnikovega plazu v občinski pristojnosti vodi 
poveljnik CZ občine Solčava (evakuacija in nastanitev ogroženih prebivalcev). Štab CZ 
občine Solčava ob nesreči svoje delo organizira na sedežu občinske uprave Solčava ali v 
primernih nepoškodovanih prostorih v Solčavi. 
 
Ob naravni ali drugi nesreči pristojni poveljnik CZ oziroma vodja intervencije zagotavlja, 
operaterjem sistema javne stacionarne in mobilne telefonije, dostope do komunikacijskih 
objektov, ki so v okvari na območjih nesreče (intervencije), do odprave napak in ponovne 
vzpostavitve delovanja. 
 
 

IZPOSTAVA URSZR 

CELJE 

POVELJNIK  CZ   ZŠ 
ŠTAB CZ ZŠ 

ŽUPAN 

POVELJNIK CZ OBČINE 
ŠTAB CZ OBČINE 

KRAJEVNI POV. CZ 
IN ŠTAB CZ 

OBČINSKA 
UPRAVA 

ENOTE IN SLUŽBE ZA ZAŠČITO, 
REŠEVANJE IN POMOČ 

MORS 

URSZR 
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7.3 Organizacija zvez 
 
Pri neposrednem vodenju akcij zaščite, reševanja in pomoči ob zdrsu Macesnikovega plazu 
se uporablja sistem zvez zaščite in reševanja (ZARE) v katerem je podsistem radijskih zvez 
in podsistem osebnega klica. Komunikacijsko središče tega sistema je v Centru za 
obveščanje Celje, preko katerega se zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in 
zasebne funkcionalne telekomunikacijske sisteme. 
 
Za operativne zveze v okviru enot in služb, ki izvajajo zaščito reševanje in pomoč ob zdrsu 
Macenikopvega plazu se uporablja simpleksni (SI) kanal radijskih zvez ZARE, ki ga določi 
Regijski center za obveščanje Celje. Na območju ZŠ regije delujejo naslednji repetitorji: 
 

Lokacija 
repetitorja 

Alfanumerična oznaka Numerična oznaka Vrsta 
oddaje 

Malič 01-REG CE 01 SD 

Ločica-Trojane 01-REG CE 01 SD 

Farbanca 02-REG CE 02 SD 

Štucinov hrib 03-REG CE 03 SD 

Rudnica 04-REG CE 04 SD 

Gorenje/Zreče 08-REG GO 08 SD 

Huda peč 09-REG GO 09 SD 

 
Za operativne zveze pri vodenju akcije zaščite, reševanja in pomoči (zveza med štabom 
CZ, vodjem intervencije, Regijskim centrom za obveščanje) se uporablja 9. repetitorski 
kanal (SD) radijskih zvez ZARE. 
 
V primeru, da je v reševanje vključen tudi helikopter Slovenske vojske se za medsebojno 
komuniciranje uporablja 33. kanal radijskih zvez ZARE. 
 
Radijske zveze sistema zvez ZARE se uporablja v skladu z navodilom za uporabo radijskih 
zvez ZARE. 
 
Pri prenosu podatkov in komuniciranju se načeloma uporablja vsa razpoložljiva 
telekomunikacijska in informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojno 
povezanih omrežjih. Prenos podatkov in komuniciranje med organi vodenja, reševalnimi 
službami in drugimi izvajalci zaščite, reševanja in pomoči poteka po: 

 telefaksu, 

 radijskih zvezah (ZARE), 

 javne telefonske zveze (analogne ali digitalne) 

 brezžični telefoni (GSM) 

 internetu. 
 
 

P-19 Radijski imenik sistema zvez ZARE, ZARE+ 

D-103 Dokumenti o aktiviranju državnih zrakoplovov za nujne naloge ZRP 

P-072/1 Navodilo za uporabo radijskih zvez ZARE 
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8. ZAŠČITNI UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, 
REŠEVANJA IN POMOČI 

 
 
8.1 Zaščitni ukrepi 
 
8.1.1 Evakuacija 
 

 
Evakuacija obsega organizirano preselitev prebivalcev iz ogroženega na varnejša območja. 
Evakuacija se izvaja le, če z drugimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti ljudi in 
materialnih dobrin. Odredi jo župan občine Solčava. 
 
V I. stopnji dnevnega plazenja se ne izvaja evakuacije. V kolikor se bo nadaljevalo 
plazenje po prognozah stroke, se bo ogrožene prebivalce preselilo v skladu z občinskim 
programom. 
  
V II. stopnji ob zelo povečanem gibanju plazu je potrebno evakuirati 7 družin, v III. 
stopnji pa 28 družin. V kolikor je na voljo dovolj časa, se izvaja tudi evakuacija živali in 
premoženja. 
 
Evakuacija se izvaja v skladu z načrtom evakuacije, ki ga pripravi pristojni občinski organ. 

SPREJEM, OSKRBA

IN NASTANITEV

EVAKUIRANCEV

OBVEŠČANJE PREBIV. O

EVAKUACIJSKIH POTEH

IN ZBIRALIŠČIH

IZVAJANJE EVAKUACIJE

SKLEP O EVAKUACIJI

DOKUMENTACIJA,

POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA

AKTIVNOSTI

PRIMARNA

ODGOVORNOST

Poveljnik CZ občine Solčava

Župan občine Solčava 

Poveljnik CZ občine  Solčava

Poveljnik CZ občine Solčava

Služba za podporo

Pisni sklep

Načrt evakuacije

Obvestilo o 

evakuacijskih

zbirališčih

Načrt evakuacije
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8.1.2 Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev 
 

 
 
Oskrba ogroženega prebivalstva zaradi zdrsa Macesnikovega plazu se izvaja, ko prebivalci 
zaradi ogroženosti življenja morajo zapustiti domove. Oskrba tega prebivalstva je v 
pristojnosti občine Solčava. 
 

 SPREMLJANJE 

PRESKRBE Z 

ŽIVLJENSKIMI

POTREBŠČINAMI

POSTAVITEV ZAČASNIH

BIVALIŠČ

ORGANIZIRANJE 

OSKRBE

V NASTANITVENIH 

ENOTAH

ZBIRANJE IN

RAZDELJEVANJE

HUMANITARNE POMOČI

ZAHTEVEK OBČINE

 ZA NASTANITEV

PREBIVALSTVA

DOKUMENTACIJA,

POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA

AKTIVNOSTI

PRIMARNA

ODGOVORNOST

ODLOČANJE O

NASTANITVENIH

ZMOGLJIVOSTIH

DA

NE

NASTANITEV 

OGROŽENEGA

PREBIVALSTVA

Pisni zahtevek
Zupan občine Solčava

Humanitarne organizacije

Služba za oskrbo o.
Evidenca 

ogrož.

prebivalcev

Poveljnik CZ o.Solčava

Strokovna služba občine

Služba za oskrbo CZ ob.

Poveljnik CZ občine

Enota za postavitev 

zasilnih bivališč občine

Poveljnik CZ o. Solčava

Poveljnik ŠCZ ZŠ

Štab CZ o. Solčava

Štab CZ ZŠ

Poveljnik CZ o. Solčava
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Oskrba ogroženih prebivalcev zajema sprejem, nastanitev in oskrba s hrano, pitno vodo, 
obleko in drugimi življenjskimi potrebščinami. 
 
V kolikor se izkazuje potreba po zagotovitvi začasnih kontejnesrkih bivališč in so zato dani 
ustrezni pogoji se vključi v reševanje poveljnik CZ za Zahodno Štajersko. 
 
Preko humanitarnih organizacij se zagotavljajo življenjske potrebščine pa tudi denarna 
pomoč za kar se objavi tekoči račun na katerega se ta denarna sredstva zbirajo.  
 

P-21 Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in 
njihove zmogljivosti, ter lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč 

P-22 Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano 
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8.1.3 Zaščita pred nevarnimi snovmi 

 
 
 
Ob zdrsu Macenikovega plazu obstaja velika verjetnost, da zardi poškodb na objektih, kjer 
uporabljajo in hranijo nevarne snovi, pride do nenadzorovanega uhajanja teh snovi v 
okolje. Te nevarne snovi so kurilno olje, ki ga imajo gospodinjstva za ogrevanje in naftni 
derivati bencinskega servisa v Solčavi. 
 
Za odstranjevanje teh snovi se aktivira Prostovoljno gasilsko društvo s poklicnim jedrom 
Velenje. 

SPREMLJANJE 

IZVAJANJA AKRIVNOSTI

OBVEŠČANJE O

NEVARNOSTIH 

POVEZANIH Z NEVARNIMI 

SNOVMI

DOLOČITEV

NEVARNIH SNOVI

DOKUMENTACIJA,

POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA

AKTIVNOSTI

PRIMARNA

ODGOVORNOST

ODLOČANJE O

ZAŠČITNIH UKREPIH

DANE

ZAVAROVANJE

Član ŠCZ ZŠ 

zadolžen za RKB

Pisna obvestila

Poveljnik CZ ZŠ

Poveljnik CZ ZŠ

Poveljni CZ obč. Solčava

Poveljnik CZ ZŠ

Načrt PU
Policija

ČIŠČENJE NEVARNIH

SNOVI
P-05/1 PGD Velenje s 

poklicnim jedrom

 
P-12 
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8.2 Naloge zaščite, reševanja in pomoči 
 
8.2.1 Tehnično reševanje 
 

 
Tehnično reševanje izvajajo regijska enota za tehnično reševanje, gasilske enote v 
sodelovanju z javnimi službami. Izvajajo nujna popravila infrastrukturnih objektov, 
reševanje ljudi, živali in materialnih dobrin, črpanje vode in druge nujne ukrepe. 
 
Ob nenadnem zdrsu Macenikovega plazu se tudi ne izključuje zasutje ljudi, ki jih je zdrs 
presenetil ali se niso uspeli pravočasno umakniti na varno. Zato je tudi predvideno iskanje 
teh pogrešanih prebivalcev. 
 
 

DRUGI UKREPI

REŠEVANJE LJUDI,

ŽIVALI IN MATERIALNIH 

DOBRIN IZ PLAZA

ISKANJE POGREŠANIH

ČRPANJE VODE

ZDRS

MACESNIKOVEGA

PLAZU

DOKUMENTACIJA,

POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA

AKTIVNOSTI

PRIMARNA

ODGOVORNOST

Poveljnik CZ ob. Solčava

ReCO Celje
Obvestilo o nesreči

POPRAVILO 

INFRASTRUKTURE IN

REČNE STRUGE

Regijska ekipa za 

reševanje

na vodi

Policija

P-04/2

Obvestilo o 

pogrešanih

Delovni nalog

Poveljnik CZ ZŠ

Vodja intervencije

NIVO Celje

VOC Celje

Vodja intervencije

Vodja intervencije

Poveljnik CZ obč. Solčava

Poveljnik CZ ZŠ

P-3, P-4 
Obvestilo o 
pogrešanih 
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P-7 Pregled  javnih in drugih služb,  ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito 
in reševanje 

P-012/15 Pregled podjetij, ki upravljajo z vodnimi pregradami 

P-026/6  Pregled podjetij, zavodov in drugih org., ki izvajajo sanacijo zemeljskih plazov 

 
 
8.2.2 Prva medicinska pomoč 
 
Za morebitne poškodovane ljudi ob zdrsu Macesnikovega plazu prvo medicinsko pomoč 
zagotavljajo Zdravstveni dom Mozirje in Zdravstveni dom Velenje s svojo reševalno službo, 
ki jih na kraju nesreče oskrbujejo ter po potrebi odvažajo v bolnišnico Celje. 
 
 

P-27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 
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8.2.3 Pomoč ogroženim in prizadetim 

 
Pomoč ogroženim prebivalcem ob zdrsu Macesnikovega plazu se izvaja v II. in III. stopnji 
za vse, ki so se umaknili pred plazom oz. so ostali brez vsega imetja zaradi porušenih 
oziroma poškodovanih objektov. 
 
Objava humanitarne akcije za prizadete se izvede  preko medijev in istočasno objavi 
številke tekočih računov humanitarnih organizacij ali posebnega tekočega računa pri občini 
Solčava. 
 
Sprostijo se tudi rezerve humanitarne pomoči. 
 
Pri tej pomoči sodelujejo Rdeči križ Slovenije, Slovenski karitas ter pristojne službe za 
socialno varstvo. 

JAVNA OBJAVA

HUMANITARNIH AKCIJ

SPROSTITEV REZERV

HUMANITARNE POMOČI

ZBIRANJE HUMANITARNE

POMOČI

SPREMLJANJE SOCIALNE

PROBLEMATIKE

DOKUMENTACIJA

POSTOPEK

DIAGRAM POTEKA

AKTIVNOSTI
PRIMARNA

ODGOVORNOST

RKS

Karitas

RKS

Karitas

RKS

Karitas

RKS

Karitas

RAZDELJEVANJE

HUMANITARNE POMOČI

Pristojne službe za

socialno varstvo

Humanitarne 

organizacije

Seznam 

prispele 

pomoči

Pregled potreb

Objava v 

medijih

Spisek rezerv

Poročila



NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB ZDRSU MACESNIKOVEGA PLAZU                                                             V 1.0  

Ministrstvo za obrambo, URSZR, Izpostava Celje  35/40 

Ažurirano: AF/8.12.2014 

 
8.2.4 Zagotavljanje varnosti 

 
 
Za zagotavljanje varnosti na območju nesreče ob zdrsu Macesnikovega plazu je zadolžena 
Policijska uprava Celje. 
 
O zaporah cest državnega pomena ter drugih omejitvah na teh cestah javnost obvešča 
VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.d. O stanju na lokalnih cestah pa javnost 
obvešča pristojna občinska javna služba. 
 
 
 
 
 
 
 

IZDELAVA NAČRTA

PROMETNE UREDITVE

OBVEŠČANJE O ZAPORAH

CEST IN DRUGIH 

PROMETNIH OMEJITVAH

UREJANJE PROMETA

MED IZVAJANJEM ZRP

DOKUMENTACIJA

POSTOPKI
DIAGRAM POTEKA 

DEJAVNOSTI
PRIMARNA 

ODGOVORNOST

Obvestila o 

zaporah 

Vzdrževanje in obnova 

cest Celje

Policijska uprava Celje

Vzdrževanje in obnova 

cest Celje

Policija

 

OBVEŠČANJE O 

VARNOSTNIH

RAZMERAH

ZAVAROVANJE OBMOČJA

RUŠEVIN IN DELOVIŠČ

Poročila

Načrt 

prometne 

ureditve

Policija

OKC Celje

ReCO Celje

ZAGOTAVLJANJE JAVNE

VARNOSTI
Policija
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9. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 
 
 

Osebna in vzajemna zaščita obsega vse ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev 
posledic nesreče zaradi zdrsa zemeljskega plazu za njihovo zdravje in življenje ter varnost 
njihovega premoženja. 
 
Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite je zadolžena občina.  
 

D-7/R-16 Navodilo – kako zagotoviti zdravo pitno vodo 

D - 6 Navodilo za izvajanje psihološke pomoči 

 
 
 
 
 

9.1.

Obveščanje prebivalcev

o posledicah in razmerah

na prizadetem območju

  

9.2.

USMERJANJE OSEBNE IN 

VZAJEMNE ZAŠČITE

(navodila prebivalcem, objava 

posebne tel. številke)

  

9.3.

ORGANIZIRANJE 

INFORMATIVNIH CENTROV

  

9.5.

SPREMLJANJE SOCIALNIH

RAZMER NA PRIZADETEM

OBMOČJU

  

PRIMARNA

ODGOVORNOST

OŠCZ Solčava

  

Poveljnik CZ o. Solčava

Poveljnik CZ ZŠ

  

Poveljnik CZ občine

  

Pristojne službe za

socialno varstvo

Humanitarne 

organizacije

  

9.4.

POMOČ POSEBNO 

OGROŽENIM SKUPINAM

PREBIVALCEV

  

Pristojne službe za

socialno varstvo

  

  

  

DIAGRAM POTEKA

AKTIVNOPSTI

DOKUMENTACIJA

POSTOPEK



NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB ZDRSU MACESNIKOVEGA PLAZU                                                             V 1.0  

Ministrstvo za obrambo, URSZR, Izpostava Celje  37/40 

Ažurirano: AF/8.12.2014 

 
 

10. OCENJEVANJE ŠKODE 
 
 
Ocenjevanje škode ob zemeljskem plazu zajema ocenjevanje poškodovanosti objektov in 
ocenjevanje škode, ki se praviloma opravljata skupaj.  
 
Za vzpostavitev normalnega življenja na območju zemeljskega morajo komisije za 
ugotavljanje poškodovanosti gradbenih objektov v najkrajšem možnem času ugotoviti 
poškodovanost gradbenih objektov. 
 
Komisije za ocenjevanje škode Zahodnoštajerske regije po sprožitvi Macesnikovega plazu 
najprej pripravijo grobo oceno škode, ki je podlaga za odločanje o pomoči prizadeti občini 
pri zagotavljanju osnovnih pogojev za delo ter pripravo sanacijskih programov.  
 
Komisije za oceno škode Zahodnoštajerske regije popišejo oziroma ocenijo škodo zaradi 
sprožitve zemeljskega plazu na podlagi predpisane metodologije za ocenjevanje škode ob 
naravnih in drugih nesrečah. Pri tem delu jim pomagajo pristojni občinski in državni 
organi.  
 
 

P-33 Seznam članov regijske komisije za ocenjevanje škode  

P-32 
Regijska komisija za popis ter oceno poškodovanosti objektov ob naravnih in 
drugih nesrečah 

P-018/3 Metodologija za ocenjevanje škode 

 



NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB ZDRSU MACESNIKOVEGA PLAZU                                                             V 1.0  

Ministrstvo za obrambo, URSZR, Izpostava Celje  38/40 

Ažurirano: AF/8.12.2014 

 

11. RAZLAGA OKRAJŠAV 
 
 
 

OKRAJŠAVA RAZLAGA 

ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje 

CORS Center za obveščanje Republike Slovenije 

CZ Civilna zaščita 

CZ RS Civilna zaščita Republike Slovenije  

CZ ZŠ Civilna zaščita za Zahodno Štajersko 

GZ Gasilska zveza 

GZS Gasilska zveza Slovenije 

MNZ Ministrstvo za notranje zadeve 

OKC Operativno komunikacijski center  

OKC PU Operativno komunikacijski cente Policijske uprave 

OŠCZ Občinski štab za civilno zaščito 

P Priloga 

PGD Prostovoljno gasilsko društvo 

PU  Policijska uprava 

ReCO  Regijski center za obveščanje 

RKB  Radiološka, kemična in biološka 

RK Rdeči križ 

RKS  Rdeči križ Slovenije 

RS Republika Slovenija 

ŠCZ ZŠ Štab civilne zaščite za Zahodno Štajersko 

SD Semidupleks (vrsta radijskih zvez) 

SI Simpleks (vrsta radijskih zvez) 

TRE Tehnično reševalna enota 

URSZR  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

VOC Vzdrževanje in obnova cest Celje 

ZARE Zaščita reševanje (sistem radijskih zvez) 

ZD Zdravstveni dom 

ZiR Zaščita in reševanje 

ZRP  Zaščita, reševanje, pomoč 
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12. PRILOGE IN DODATKI 
 
 
12.1 Skupne priloge 
 

P-1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba CZ 

P-2 Podatki o odgovornih osebah v URSZR Izpostavi Celje 

P-3 Pregled regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P-4 Podatki o regijskih organih, službah in enotah CZ 

P-5 Seznam regijskih zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P-6 
Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov regijskih enot za 
zaščito, reševanje in pomoč 

P-7 
Pregled  javnih in drugih služb,  ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito in 
reševanje 

P-12 
Pregled gasilskih enot širšega regijskega pomena s podatki o poveljnikih in 
namestnikih poveljnikov 

P-18 
Seznam medijev, ko bodo posredovala obvestila o izvedenem alarmiranju in 
napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov 

P-19 Radijski imenik sistema zvez ZARE, ZARE+ 

P-21 
Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in 
njihove zmogljivosti, ter lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč 

P-22 Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano 

P-25 Pregled človekoljubnih organizacij 

P-26 Pregled Centrov za socialno delo  

P-27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 

P-32 
Regijska komisija za popis ter oceno poškodovanosti objektov ob naravnih in 
drugih nesrečah 

P-33 Seznam članov regijske komisije za ocenjevanje škode  

P-01/3 Seznam odgovornih oseb občin in poveljnikov CZ občin 

P-02/3 Seznam oseb v regiji, zadolženih za stike z javnostjo 

P-03/1 Splošni podatki o Agenciji RS za okolje     

P-03/2 
Seznam delavcev Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami – Izpostava Celje 

P-03/3 Inšpektorat Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor (ipep) 

P – 04 
Podatki o silah in sredstvih za zaščito in reševanje  
MAPA ŠTEVILKA I 

P-04/9 Pregled sil za ZIR v lokalnih skupnostih  na območju ZŠ 

P-04/11 
Pregled sredstev iz popisa, razporejenih v regijske enote, službe in druge sile 
ZRP 

P-012/15 Pregled podjetij, ki upravljajo z vodnimi pregradami 

P-017/2 Pregled mej in operativnih območij reševalnih postaj na območju regije 
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P-018/3 Metodologija za ocenjevanje škode 

P-026/6  Pregled podjetij, zavodov in drugih org., ki izvajajo sanacijo zemeljskih plazov 

P-072/1 Navodilo za uporabo radijskih zvez ZARE 

 
 
12.2 Posebne priloge 
 

P-026/1 
Seznam neposredno ogroženih ljudi, živali in objektov zaradi zdrsa 
Macesnikovega plazu 

P-026/2 Seznam opazovalcev, ki vizualno opazujejo gibanje Macesnikovega plazu 

P-026/3 
Seznam oseb delniške družbe NIVO Celje, ki jih regijski center za obveščanje 
Celje aktivira ob zdrsu Macesnikovega plazu 

P-026/4 
Dodatne raziskave za proučitev možnosti sanacije Macesnikovega plazu - 
Zaključki,  zvezek 11 

P-026/5 
Mesečne kontrolne meritve deformacij površine na Macesnikovem plazu 
(posebna mapa) 

P-080/2 Evidenčni list o vzdrževanju načrta ZIR ob zdrsu Macesnikovega plazu 

 
 
12.3 Skupni dodatki 
 

D-1 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrtov ZIR 

D - 6 Navodilo za izvajanje psihološke pomoči 

D-7/R-16 Navodilo – kako zagotoviti zdravo pitno vodo 

D-14 Vzorec odredbe za aktiviranje sil ZRP 

D-15 Vzorec delovnega naloga 

D-22/R-2 Načrt dejavnosti PU Celje ob naravnih in drugih nesrečah 

D-103 Dokumenti o aktiviranju državnih zrakoplovov za nujne naloge ZRP 

 
 
12.4 Standardni operativni postopki 
 

SOP 1.4 Zemeljski plazovi, podori, udori, usadi, zdrsi zemljin in kamnin 

 


