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PRILOGA 5 

        OBRAZEC 3 
                 REPUBLIKA SLOVENIJA 
             MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 

 

 
Številka:  
Datum:  
 
 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO  
GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE 
POVELJSTVO SIL SLOVENSKE VOJSKE 
POVELJNIŠKI CENTER SLOVENSKE VOJSKE 
RASKOVEC 50 
 
1360 VRHNIKA 
 
 
ZADEVA: Uporaba Slovenske vojske za naloge zaščite, reševanja in 

pomoči 
 

I.  PREDLOG ZA UPORABO ZRAKOPLOVA 

Uporabnik: 
(naziv in naslov uporabnika) 
 

 

Uporaba zrakoplova: 
(datum in čas uporabe, predviden nalet-
čas delovanja motorjev, število potrebnih 
zrakoplovov) 

 
 
 

Namen in vrsta prevoza: 
- prevoz oseb 
- prevoz živali 
- prevoz tovora, opreme 
- reševanje v gorah 
- prevoz reševalnih ekip 
- oskrba ljudi 
- evakuacija ljudi, živali 
- gašenje požara 
- HENMP ob nesrečah v cestnem 

prometu in v drugih primerih 
- iskanje in reševanje zrakoplovov 
- druga reševanja 
- usposabljanje 
- iskanje, pregledovanje, nadzor, 

snemanje nesreče 
- drugo 
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Podatki za načrtovanje naloge: 

a) Letališče ali heliport odhoda:   

b) Predvidena maršruta poleta:  

c) Etapna letališča ali heliporti:  

d) Letališče ali heliport prihoda:   

e) Lokacije za vkrcevanje:  

f) Lokacije za izkrcevanje:  

g) Posebna dovoljenja in soglasja:  

h) Kontaktna oseba (vodja           
intervencije ali vodja naloge, pri 
kateri se uporablja zrakoplov 

 

i) Ostali podatki, pomembni za  
  načrtovanje naloge 

 

Potniki:  
(Število potnikov in skupna teža 
opreme) 

 

Tovor: 
(Vrsta - notranji ali zunanji, oblika - 
sipki ali kosovni, dimenzije, skupna 
teža, teža posameznih kosov) 

 

Zavarovanje tovora: 
(Zavarovalnica in zavarovalna 
vrednost) 

 

Fizično zavarovanje zrakoplovov 
na nalogi: 
(Enota ali organizacija, ki je 
odgovorna za fizično varovanje 
zrakoplova; kontaktna oseba) 

 

Podatki za načrtovanje 
logistične zagotovitve naloge: 
(gorivo, vozila, specialna oprema 
in podobno) 
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Il. PREDLOG ZA UPORABO OSTALIH SIL IN SREDSTEV SLOVENSKE VOJSKE 

Čas in kraj uporabe SV:  

Vojakov: 
(število) 

 

Vozil za prevoz tovora: 
(število, čas uporabe) 

 

Terenskih vozil: 
(število, čas uporabe) 

 

Drugih vozil: 
(transporterjev, inženirska vozila ali stroji, 
tank-most in drugo) 

 

Drugih sredstev ali opreme: 
(osebna oprema, čolni, montažni most ipd.) 

 

Namen in vrsta nalog, ki jih bo opravila 
SV:  (gašenje, selitev, čiščenje objektov, 
posebni zaščitni in drugi ukrepi ipd.) 

 

Organ ali oseba, ki vodi zaščito, 
reševanje in pomoč: 
(vodja intervencije, poveljnik CZ) 

 

 

Podatki za načrtovanje nalog: 

a) Nastanitev: 
    (objekt, poljske razmere) 

 

b) Prehrana: 
    (samooskrba, kraj, organizacija, ki 
     zagotavlja oskrbo) 

 

c) Gorivo: 
    (samooskrba, drugi viri) 

 

d) Sanitetna oskrba: 
    (samooskrba, zdravstvena služba v   
     kraju) 

 

Fizično varovanje vojaškega 
    premoženja: 
    (lastno, služba za varovanje) 

 

Predlog maršrute prihoda na      
območje izvajanja nalog: 

 

 

III. PREDLOG JE PREDHODNO USKLAJEN Z OPERATIVNIM DEŽURNIM V POVC 
SV 

dne ............................ 
                                                                                                      ..................................... 
                                                                                                                 (uporabnik) 
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IV. SOGLASJE MINISTRA ZA OBRAMBO ALI VLADE RS 

Na podlagi 37. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – UPB) ter na 
podlagi..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
z dne ........................................, dajem soglasje za uporabo zrakoplovov oziroma drugih 
sil za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči. Predlog izvrši GSŠV. 
 
V ....................................., dne .............................. 
                                                                                 (minister za obrambo ali oseba,  
                                                                                     ki jo pooblasti minister za                        
                                                                         obrambo ali generalni sekretar Vlade RS) 

 
Poslano: 

- PovC SV 
- 15. bzTRA (za uporabo zrakoplovov) 

 
V vednost: 

- PS SV 
- CORS 

 
Vloženo: 

- v zadevo 


