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Priloga št. 2 
 

Službene priponke 
 
1. Priponka preiskovalca 
 
Službena priponka preiskovalca in stalnega sodelavca stalne komisije Ministrstva za 
obrambo je izdelana iz plastike bele barve in je velikosti 86 mm x 54 mm. Obrobljena je s 
temno modro črto debeline 1 mm na oddaljenosti 2 mm od roba. V levem zgornjem delu 
službene priponke se nahaja barvna fotografija imetnika velikosti 20 x 25 mm. Pod sliko se 
nahaja evidenčna številka priponke. Pod evidenčno številko priponke se nahaja prostor za 
žig Ministrstva za obrambo in podpis ministra. Desno od fotografije imetnika se pod grbom 
Republike Slovenije nahajajo napisi Republika Slovenija / Ministrstvo za obrambo, 
Preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov in Preiskovalec. Vsi napisi 
so v slovenskem in angleškem jeziku v temno modrem tisku. Pod napisom Preiskovalec so 
natisnjeni podatki o imenu, priimku, datumu rojstva in datumu izdaje priponke imetnika. Ti 
napisi so natisnjeni v črnem tisku. 
 

 

 
 
 
Na zadnji strani službene priponke preiskovalca so natisnjena posebna pooblastila 
preiskovalcev iz 18. člena tega pravilnika. Obrobljena je s temno modro črto debeline 1 mm 
na oddaljenosti 2 mm od roba. V osrednjem predelu v ozadju besedila posebnih pooblastil 
preiskovalca se v bledem natisu nahaja znak stalne komisije premera 44 mm. Besedilo 
posebnih pooblastil je natisnjeno v črnem tisku, razen besed: »Posebna pooblastila« in 
»Glavni preiskovalec ima posebna pooblastila da:«, ki so natisnjene v rdečem tisku. 
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2. Priponka za gibanje na območju nesreče 
 
Priponka »Dovoljenje za gibanje na območju letalske nesreče« (MORS - DG) je velikosti 86 
X 54 mm. Izdelana je iz plastike modre barve. V zgornjem osrednjem delu je natisnjen grb 
Republike Slovenije, pod njim se nahajajo napisi Republika Slovenija / Ministrstvo za 
obrambo in Preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov. Pod temi napisi 
se v belem polju nahaja napis »Dovoljenje za gibanje na območju letalske nesreče« v črnem 
tisku. Pod tem belim poljem se nahaja znak stalne komisije premera 20 mm. Pod znakom 
stalne komisije se v belem polju nahaja številka priponke gibanja na območju letalske 
nesreče (MORS – DG, kateremu sledi trimestna številka priponke). Vsi napisi so tiskani v 
črnem tisku v slovenskem in angleškem jeziku ter sredinsko poravnani. 

 
 

 
 
 
Zadnja stran priponke »Dovoljenje za gibanje na območju letalske nesreče«. V osrednjem 
predelu priponke »Dovoljenje za gibanje na območju letalske nesreče« se med napisoma 
»Republika Slovenija/Ministrstvo za obrambo« in »Preiskovanje letalskih nesreč in incidentov 
vojaških zrakoplovov« nahaja natisnjen znak stalne komisije premera 30 mm. Vsi napisi so 
natisnjeni v belem tisku v slovenskem in angleškem jeziku ter sredinsko poravnani. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 




