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1 NESREČA ZRAKOPLOVA 
 
 

1.1 UVOD 

 
 
Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za Koroško regijo, verzija 2.1, 
je ažurirana verzija 2.0 Regijskega načrta zaščite in reševanja ob letalski nesreči na 
območju Koroške regije, ki ga je Izpostava URSZR Slovenj Gradec izdelala v letu 2011. 
Regijski načrt je izdelan na podlagi državnega načrta, verzija 4.0, sprejetega s sklepom 
Vlade RS, št. 84200-1/2009/5 z dne, 23.7.2009. 
 
Regijski načrt je izdelan na podlagi ocene ogroženosti ob nesreči zrakoplova, Zakona o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB-1, 95/07-
ZSPJS-H in 97/10), Uredbe o vsebini in izdelani načrtov zaščite in reševanja (Uradni list 
RS, št. 24/12), Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/2010-UPBZLet-UPB4), Zakona 
o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 30/2006,-
UPB1, 109/2009, 62/2010-Zlet-C, 18/2011-ZUKN-A), Zakona o prevozu nevarnega 
blaga (Uradni list RS, št. 33/06-UPB), Uredbe o načinu izvajanja nadzora zračnega 
prometa (Uradni list RS, št. 29/04), Uredbe o preiskovanju letalskih nesreč, resnih 
incidentov in incidentov (Uradni list RS, št. 72/03, 110/05), Uredbe o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 
54/09, 23/11), Pravilnika o logistični podpori preiskovalnemu organu (Uradni list RS, št. 
26/07 in 25/2013) in drugih izvedbenih predpisov. 
 
Regijski načrt je izdelan zaradi spremenjene Ocene ogroženosti ob nesreči zrakoplova v 
Koroški regji, št. 842-20/2014-3-DGZR, z dne 13.8.2014 in spremenjenega državnega 
načrta, verzija 4.0. 
 

P – 1301 Ocena ogroženosti ob nesreči zrakoplova, št. 842-20/2014-3-DGZR, 
13.8.2014 

 
 

1.2 ZRAČNI PROMET NA OBMOČJU KOROŠKE REGIJE 

 
 
Mednarodne zračne poti potekajo v smeri Dravograd – Slovenj Gradec - Velenje ter 
gredo ravno čez javno letališče Slovenj Gradec.  
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Karta zračnih poti v Republiki Sloveniji, vir: Agencija RS za okolje 
 
 

P – 1302 
P – 1303 

VFR+GPS karta (Slovenija, 2005) 
Bilten VFR (Kontrola zračnega prometa Slovenije) 

 

1.3 LETALIŠČA IN VZLETIŠČA 

 
Na območju Koroške regije imamo javno letališče: 
- AEORDORM SLOVENJ GRADEC, d.o.o.. 
 
Vzletišče na območju regije: 
- AVIOFUN d. o. o. v občini Dravograd. 
 

1.3.1 JAVNO LETALIŠČE 

 
Na območju Koroške regije imamo javno letališče namenjeno športnim aktivnostim in je 
infrastrukturni objekt lokalnega pomena: 
AERODROM SLOVENJ GRADEC d.o.o., Mislinjska Dobrava 110, Šmartno pri Slovenj 
Gradcu. 
 
Na javnem letališču Slovenj Gradec je skupno registriranih 5 jadralnih letal, ki so v lasti 
Koroškega aeroklubal. Z njimi leti 45 aktivnih pilotov z licenco, nalet v letu je od 800 do 
1200 ur. Motornih letal nimajo, preko sezone imajo najeto eno vlečno letalo, za lastne 
potrebe.  
 
Obratovalec letališča IKAR LETALSTVO d.o.o. ima 2 (dva) registirana zrakoplova in 3 
(tri pilote). V obeh hangerjih se nahajajo tudi zrakoplovi zsebnih lastnikov (najemne 
pogodbe) in sicer 5 jadralnih letal (KAS), 1 motorno jadralno letalo, 1 helikopter in 1 
motorno letalo. Promet po dnevih pa je odvisen od vremenskih pogojev in letnega časa. 
V poletnih mesecih in med vikendi imajo v zraku vsa letala in tudi jadralna letala – skupaj 
20 letal, od drugod pa prileti tudi do 30 (trideset) letal. 
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Letališče ima betonsko vzletno – pristajalno stezo dolžine 1200 m in širine 23 m, ki jo 
obdaja gozd. Namenjeno je za športna in turistična letala. Letališče je odprto skozi celo 
leto, razen v primeru novo zapadlega snega, ki ga pa očistijo zelo hitro. 
V posebnih primerih se lahko, v skladu z zakonom o letalstvu, izvaja mednarodni promet 
tudi na tem letališču. 
 

 
Steza športnega letališča 

 

1.3.2 VZLETIŠČE 

 
Vzletne točke so namenjene izključno motornim zmajem in drugim ultra lahkim letalnim 
napravam.  
Na območju Koroške regije je registrirano naslednje vzletišče: 
- AVIOFUN d.o.o., Gorče 12 a, Libeliče. 
 

 

                                     
Zemljevid in slika vzletišča 

 
Vzletišče ima travnato vzletno – pristajalno stezo, dolžine 350 x 30 m na vrhu, spodaj še 
dodatnih 300 m. Na vzletišču imajo 3 lahka letala, 1 helikopter in z njimi opravijo 500 
poletov letno. 
 

P – 1304 
 

Pregled kontaktnih oseb z naslovi športnega letališča in vzletišča na 
območju koroške regije 
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1.4 SPLOŠNO O NEVARNOSTI NESREČ ZRAKOPLOVOV NA OBMOČJU 
KOROŠKE REGIJE 

 
 
Analize nesreč zrakoplovov kažejo, da se večina vseh nesreč zrakoplovov zgodi na 
letališčih ali v njihovi neposredni bližini, predvsem pri vzletanju in pristajanju. 
 
Javno letališče Aerodrom Slovenj Gradec ima operativni priročnik, ki je potrjen s strani 
Agencije za civilno letalstvo RS. V priročniku je zagotavljen takojšen odziv na vse vrste 
ogrožanja in druge neugodne razmere, da bi tako lahko zmanjšali možnost nesreče in 
obseg osebne ali druge škode na območju letališča.  
Vzletišče pa ima izdelana tehnično-varnostna navodila. 
 
Možne žrtve nesreč zrakoplovov niso samo potniki zrakoplovov in posadka, temveč so 
lahko tudi ljudje in živali, na območju, kjer pride do nesreče zrakoplova. Posledice 
nesreče, neposredne in posredne prizadenejo tudi svojce žrtev, člane reševalnih ekip, 
kulturno dediščino, okolje, infrastrukturo in podobno. 
 
Tudi letališče Aerodrom Slovenj Gradec in registrirano vzletišče Aviofun d.o.o, na 
katerem vzletajo in pristajajo manjši športni zrakoplovi, pomeni potencialno nevarnost za 
nesrečo zrakoplovov, predvsem manjšega obsega. 
 
Zaradi številnih zračnih koridorjev, ki potekajo preko zračnega prostora nad ozemljem 
Republike Slovenije, je potencialno ogrožena tudi Koroška regija in ne moremo izključiti 
nesreče tako manjšega kot večjega obsega. Poleg tega ne moremo izključiti velikih 
nesreč zrakoplovov, v katerih bi bili udeleženi dve veliki letali. V takih primerih bi bilo 
prizadetih tudi okrog 800 oseb na krovu zrakoplova in večje območje na zemlji. 
 
Na območju Koroške regije se v predhodnih letih beležijo naslednje nesreče: 
 
Nesreča v zračnem 
prometu 

Datum 
dogodka 

Občina/kraj 
dogodka 

Število 
poškodovanih 
oseb/materialna 
škoda 

Število 
mrtvih 

Zasilni pristanek 
ultralahkega letala (last 
avstrijskega 
državljana) 

13.8.2005 Dravograd, 
Trbonje 

Materialna škoda 
na letalu (uničeno) 

 

Strmoglavljenje 
zrakoplova 

10.10.2010 Slovenj Gradec, 
Podgorje 

2  

Strmoglavljenje 
športnega letala Aero3 

9.9.2011 Slovenj Gradec, 
Mislinjska 
Dobrava 

1 1 

 
Tabela 1: Nesreče v zračnem prometu od leta 2005 do 2011 v Koroški regiji (Vir: Izpostava 
URSZR Slovenj Gradec, SPIN) 
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1.5 DEJAVNIKI, KI POVEČUJEJO VERJETNOST NASTANKA NESREČE 
ZRAKOPLOVA  

 

1.5.1 GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI KOROŠKE REGIJE 

 
V Koroški regiji gre za izrazit hribovit, povečini sredogorski svet, ki pa je vložen med tri 
obsežnejše slovenske pokrajine nižjega sveta: Celovško kotlino, nizko Podravje in 
Savinjsko dolino. Sploh ne gre za enotno hribovje, temveč za medsebojno zmes precej 
različnih zgradbenih in reliefnih elementov, za predel, ki je preprežen z dolinskimi 
brazdami v različnih smereh in zato že sam v sebi razdrobljen na manjše pokrajinske 
celice. Predvsem se prepleta v dolinskem omrežju in v slemenitvi hribovja Koroške regije 
podolžna alpska, zahodna-vzhodna smer s poprečnimi smermi. 
 
Za Koroško regijo je značilna velika reliefna razčlenjenost, kar pa ne otežuje potek 
samega letalskega prometa in tudi ne pomeni oviro pri iskanju ter reševanju 
ponesrečenega zrakoplova. 
 

1.5.2 VREMENSKE RAZMERE 

 
Med pomembnejšimi vzroki za nesrečo zrakoplova so lahko tudi neugodne oziroma 
nestanovitne vremenske razmere, med katere prištevamo predvsem močno neurje ob 
nevihti, močne vetrove, močno sneženje in gosto meglo. Med neugodne vremenske 
razmere štejemo tudi močne zaledenitve v podhlajenih oblakih, močno turbolenco 
oziroma vetrovno striženje pri tleh. 
 

1.5.3 PREVOZ NEVARNEGA BLAGA 

 
Prevoz nevarnega blaga v zračnem prometu je prepovedan razen, če se opravlja v 
skladu z letalskimi predpisi, ki veljajo v RS in z mednarodnimi standardi in priporočenimi 
praksami ter tehničnimi navodili, ki jih izdaja ICAO. 
 
Prevoz nevarnega blaga mora biti usklajen z mednarodnimi dokumenti ICAO, kot z 
zahtevami iz letalskih predpisov, ki veljajo v RS.  
 
V skladu s temi navodili je nevarno blago razdeljeno v tri kategorije: 

 snovi, ki so dovoljene za prevoz z zrakoplovi,  

 snovi, za katere so potrebna posebna dovoljenja in 

 snovi, ki so izključene iz letalskega prevoza. 
 
Za prevoz nevarnega blaga je potrebno dovoljenje CAA. S podatki o nevarnem 
blagu razpolagajo letalski prevozniki, ki izvajajo letenje v RS ali iz nje oziroma 
prelete preko slovenskega zračnega prostora. 
 
Z zrakoplovom je prepovedan prevoz predmetov in snovi, ki so v tehničnih navodilih 
označeni kot prepovedani za prevoz v normalnih okoliščinah in okuženih živali, razen 
izjem. Pri prevozu radioaktivnih snovi veljajo posebni varnostni ukrepi in ker se prepelje 
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zelo majhne količine teh snovi z zrakoplovi, je verjetnost nesreče pri prevozu teh snovi in 
resna ogroženost zdravja udeležencev nesreče, reševalnih ekip in prebivalstva v okolici, 
zelo majhna. 
 
Nevarno blago, ki se med prevozom razsuje ali razlije, mora prevoznik zavarovati, 
pobrati ali odstraniti oziroma dati na za to določen prostor ali na drug primeren način 
poskrbeti, da ni več nevarno, ter o tem obvestiti ReCO (112) ali Policijo (113). Če 
nevarnega blaga, ki je izpadlo ali se razlilo, prevoznik ne more pobrati, odstraniti, dati na 
določen prostor ali kako drugače nevtralizirati, mora poklicati organizacijo, ki je 
pooblaščena za reševanje z nevarnim blagom, da to stori na prevoznikove stroške. 
 

1.5.4 POTRESNA OGROŽENOST 

 
Javno letališče AERODROM SLOVENJ GRADEC d.o.o. in vzletišče AVIOFUN d.o.o. 
ležita na območju, kjer lahko pričakujemo potres VII. stopnje po EMS potresni lestvici, 
kar predstavlja šibak do močnejši potres in se ne pričakujejo večje poškodbe na letališki 
infrastrukturi, ki bi ogrozile delovanje letališča. 
 

1.5.5 TERORIZEM IN DRUGE OBLIKE MNOŽIČNEGA NASILJA 

 
Nevarnost terorizma, vključno z uporabo radioloških, kemičnih in bioloških sredstev ter 
drugih oblik množičnega nasilja v sodobnih razmerah zahteva, da pristojni državni organi 
načrtujejo in izvajajo učinkovite preventivne ukrepe za hitro in učinkovito zaščito in 
reševanje ljudi in premoženja tudi v povezavi z drugimi državami. 
 
Na letališčih izvajajo naloge varovanja policija, varnostne službe in drugi subjekti, ki so 
določeni z varnostnimi programi (letališki varnostni program, varnostni program 
letalskega prevoznika, varnostni program drugih subjektov). Naloge varovanja lahko 
izvaja tudi policija na krovu zrakoplova. 
 
V primeru terorističnega napada se lahko aktivira tudi Regijski načrt ZIR ob uporabi 
orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem 
napadu s klasičnimi sredstvi, verzija 1.0. 
 
 

1.6 VERJETNOST NASTANKA VERIŽNE NESREČE 

 
 
Ob nesrečah zrakoplovov ponavadi pričakujemo večje število ranjenih in tudi veliko 
smrtnih žrtev.  
 
Število smrtnih žrtev se lahko poveča tudi zaradi možnih različnih verižnih nesreč, kot 
so: 

 nesreča zrakoplova na naseljena območja občin Koroške regije, kar lahko 
povzroči požare ali eksplozije ter tako ogrozi življenje ljudi in živali, prometne 
nesreče, poškodbe ali uničenje infrastrukture in kulturne dediščine ter nesreča 
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zrakoplova z nevarnim blagom, ki lahko povzroči nenadzorovano uhajanje ali 
odtekanje nevarnega blaga v okolje in s tem nastanek požara ali eksplozije. 

 
Veliko nevarnost lahko predstavljajo stacionarni viri nevarnega blaga, na katere lahko 
pade zrakoplov. Na območju Koroške regije imamo 1 (en) vir manjšega tveganja za 
okolje. 
 

P – 30 Pregled stacionarnih virov tveganja zaradi nevarnih snovi (RS) 

 
 

1.7 SKLEPNE UGOTOVITVE 

 
 
Zrakoplovi so, glede na število prevoženih kilometrov, ena najvarnejših prevoznih 
sredstev, saj je verjetnost, da bo potnik umrl v nesreči zrakoplova, precej manjša, kot v 
avtomobilski nesreči. 85 % nesreč zrakoplovov se pripeti na letališčih ali v njihovi 
neposredni bližini, pri vzletih in pristankih zrakoplova. Poleg potnikov in posadke so 
možne žrtve nesreč zrakoplovov tudi ljudje in živali na zemlji ter poškodbe oziroma 
uničenje premoženja, infrastrukture, kulturne dediščine ter okolja. 
 
Zaradi številnih zračnih poti, ki prepletajo zračni prostor RS in ki potekajo preko 
območja Koroške, je s stališča nevarnosti nastanka nesreče zrakoplova ogrožen 
ves prostor Koroške kar pomeni, da so na območju regije možne nesreče 
manjšega in večjega obsega. 
 
Najhujše posledice lahko povzročijo nesreče zrakoplovov: 

 na naseljenem območju, 

 pri nesreči zrakoplova, ki prevaža nevarno blago in pri tem pride do 
nenadzorovanega uhajanja škodljivih snovi v okolje ali do požara oziroma 
eksplozije, 

 pri nesreči zrakoplova na vodnih površinah in 

 na težko dostopnem terenu. 
 
Zaradi posebnih varnostnih ukrepov in majhne količine prepeljanega nevarnega 
blaga, je verjetnost nesreče zrakoplova pri prevozu nevarnega blaga zelo majhna. 
 
V Koroški regiji se največ zračnega prometa odvija na javnem letališču, kjer je skupno 
registriranih 8 jadralnih in 6 motornih letal. Z njimi leti okoli 70 pilotov z licenco, nalet v 
letu je okoli 4000 ur. 
 
V letih od 2005 do 2011 na območju Koroške regije ni bilo nesreče zrakoplova večjega 
obsega. Zabeležena sta bila samo en zasilni pristanek ultralahkega letala (leta 2005), 
kjer je bila materialna škoda, strmoglavljenje zrakoplova (2010), v kateri sta bila dva 
poškodovana in strmoglavljenje športnega letala v katerem je bil eden poškodovan in 
eden mrtev. 
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2 OBSEG NAČRTOVANJA 
 
 

2.1 TEMELJNE RAVNI NAČRTOVANJA 

 
 
Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova izdela: 

 Izpostava URSZR Slovenj Gradec. 
 
Obveznosti izdelave načrta oziroma dela načrta zaščite in reševanja ob nesreči 
zrakoplova za posamezne nosilce načrtovanja je opredeljena glede na določen razred 
ogroženosti. Obveznosti nosilcev načrtovanja iz razpredelnice 1 predstavljajo minimalne 
zahteve. Vsak nosilec načrtovanja se lahko odloči tudi za večji obseg načrtovanja. 
 

Razred 
ogroženosti 

Stopnja 
ogroženosti 
nosilca 
načrtovanja 

Obveznosti nosilcev načrtovanja 

1 Majhna  Ni potrebno izdelati načrta zaščite in reševanja, dela načrta 
oziroma dokumentov za izvajanje določenih zaščitnih 
ukrepov ter določenih nalog ZRP  

2 Srednja  Ni potrebno izdelati načrta zaščite in reševanja priporočljivo 
pa je pripraviti del načrta oziroma dokumente, v katerih je 
predvideno obveščanje in sodelovanje v primeru 
zrakoplova v sili  

3 Velika  Potrebno je izdelati del načrta zaščite in reševanja oziroma 
dokumente v katerih je predvideno obveščanje in 
sodelovanje v primeru zrakoplova v sili (iskanje 
pogrešanega zrakoplova) - za občine oziroma celotni načrt 
zaščite in reševanja za regije  

4 Zelo velika 1  Potrebno je izdelati del načrta zaščite in reševanja oziroma 
dokumente v katerih je predvideno obveščanje in 
sodelovanje v primeru zrakoplova v sili, priporočljivo pa je 
izdelati načrt zaščite in reševanja v celoti  

5 Zelo velika 2  Potrebno je izdelati načrt zaščite in reševanja v celoti  

 
 
Razpredelnica 1: Obveznosti nosilcev načrtovanja 
 
Občine v Koroški regiji pripravijo le posamezne dele načrta zaščite in reševanja ob 
nesreči zrakoplova, v katerih predvidijo obveščanje in sodelovanje v primeru 
zrakoplova v sili (iskanje pogrešanega zrakoplova). 
 
Občine, ki izdelujejo delne načrte so: 

 Mislinja, 

 Slovenj Gradec, 

 Dravograd, 

 Muta, 
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 Vuzenica,  

 Radlje ob Dravi, 

 Podvelka, 

 Ribnica na Pohorju, 

 Ravne na Koroškem, 

 Prevalje, 

 Mežica in 

 Črna na Koroškem. 
 
Temeljni načrt je Državni načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova, s katerim je 
usklajen regijski načrt. Načrti zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova morajo biti med 
različnimi nosilci načrtovanja medsebojno usklajeni. 
 
Iskanje pogrešanega zrakoplova se izvaja z zrakoplovi policije in SV ter reševalnimi 
enotami in službami na zemlji. 
 
Iskanje pogrešanega zrakoplova oziroma delovanje ob nesrečah zrakoplovov manjšega 
obsega glede na območje iskanja, potrebne sile v zraku in na zemlji ter število 
pogrešanih, izvaja policija v sodelovanju z javnimi reševalnimi službami in SV. 
 
Občinski načrt je izdelan za zrakoplov v sili oziroma nesrečo zrakoplova večjega 
obsega. Izvajanje tega načrta, se v skladu z načelom postopnosti, dopolnjuje k 
regijskemu oziroma državnemu načrtu. 
 
Regijski načrt je izdelan za nesrečo zrakoplova v sili oziroma za nesrečo večjega 
obsega, ki se zgodi na območju ene regije oziroma, če se iskanje pogrešanega 
zrakoplova izvaja na območju ene regije. Ob tej nesreči je v skladu z načelom 
postopnosti poleg regijskega načrta aktiviran tudi občinski načrt. 
 
Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova na območju Koroške temelji na 
trenutno razpoložljivih silah in sredstvih, potrebnih za ukrepanje ob nesreči zrakoplova. 
 
Manjkajoče nujne sile in sredstva postopno zagotavljajo organizacije pristojne za ZRP. 
Ob nesreči, ki preseže možnosti ukrepanja razpoložljivih sil za ZRP na območju regije, 
lahko Poveljnik CZ za Koroško zaprosi za pomoč v silah in sredstvih sosednje regije 
oziroma Poveljnika CZ RS. 
 
S tem načrtom se urejajo le ukrepi in dejavnosti za ZRP ter za zagotavljanje 
osnovnih pogojev za življenje, ki so v regijski pristojnosti. 
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2.2 TEMELJNA NAČELA ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

 
 
ZRP se ob nesreči zrakoplova organizira v skladu z načeli, ki jih določa Zakon o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami.  
 
Ob nesreči zrakoplova se upoštevajo predvsem: 

 načelo pravice do varstva,  

 načelo pomoči,  

 načelo javnosti,  

 načelo preventive,  

 načelo odgovornosti in  

 načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev. 
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3 KONCEPT ZRP ZRAKOPLOVA V SILI OZIROMA OB NESREČI 
ZRAKOPLOVA 
 
 

3.1 TEMELJNE PODMENE NAČRTA 

 
 
Temeljne podmene  regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za 
Koroško regijo so:  
 

1. Varstvo pred posledicami nesreče zrakoplova v Koroški regiji  zagotavljajo v 
okviru svoje pristojnosti Javno letališče AERODROM Slovenj Gradec d.o.o., 
resorno ministrstvo, prebivalci kot posamezniki, prebivalci organizirani v 
prostovoljne reševalne sestave ter druge nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z 
ZRP, javne reševalne službe, podjetja, zavodi in druge organizacije, katerih 
dejavnost je pomembna za ZRP ter občine in regijski organi skladno s svojimi 
pristojnostmi. 

 
2. Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za Koroško regijo je 

izdelala Izpostava URSZR Slovenj Gradec, v sodelovanju z občinami, Javnim 
letališčem Slovenj Gradec d.o.o. in drugimi pristojnimi organi.  

 
3. Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za Koroško regijo je 

izdelan za primer: 
 

 zrakoplova v sili (iskanje pogrešanega zrakoplova), ko: 
- RS sprejme signal Emergency Locator Transmitor (ELT) 
- zrakoplov ne prileti na namembni kraj 
- zrakoplov javi težave in ni več dosegljiv 
- zrakoplov izgine iz radarskega zaslona 
- zrakoplov z okvaro oziroma težavo, kar bi pomenilo problem za varen 

pristanek ali polet 
 

 nesreče zrakoplova v Koroški regiji. 
 

4. Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za Koroško regijo 
obravnava zrakoplov v sili in nesrečo civilnega, vojaškega ali tujega vojaškega 
zrakoplova. 

 
5. Vsem udeležencem v nesreči morajo pristojni organi in službe zagotoviti takojšno 

in ustrezno pomoč. 
 

6. V primeru zrakoplova v sili oziroma ob nesreči vojaškega oziroma tujega 
vojaškega zrakoplova, Slovenska vojska (SV) skupaj s Policijo in Poveljnikom CZ 
za Koroško izvaja aktivnosti iskanja in reševanja zrakoplova. Če je v nesreči 
zrakoplova udeležen vojaški zrakoplov tuje države, se izvajajo postopki 
reševanja skladno z veljavnimi predpisi ob sodelovanju države udeleženke. 
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7. Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za Koroško regijo je 
izdelan za ukrepanje ob nesreči zrakoplova, ko je treba za omilitev ali odpravo 
posledic nesreče poleg rednih služb aktivirati tudi sile za ZRP v omejenem 
obsegu, oziroma, če grozi okolju večja nevarnost zaradi: 

- nesreče na Javnem letališču AERODROM Slovenj Gradec d.o.o., 
- padca zrakoplova na naseljeno območje, 
- nesreče, ki se zgodi na težko dostopnem terenu, 
- nesreče zrakoplova z nevarnim blagom in 
- na vodnih površinah. 

 
8. Življenja prebivalcev so ob nesreči zrakoplova ogrožena, če do neserče pride na 

naseljenem območju ali če se zgodi nesreča zrakoplova, ki prevaža nevarno 
blago. Prebivalci prizadetih območij morajo biti o pričakovani nevarnosti, možnih 
posledicah, načrtih in ukrepih za zmanjšanje in odpravo posledic ter o ravnanju 
ob nesreči, pravočasno in objektivno obveščeni, še posebno, če okolju grozi 
večja nevarnost oziroma bi nesreča zrakoplova povzročila večjo materialno 
škodo na urbanem območju. Po prejemu obvestila o zrakoplovu v sili oziroma o 
nesreči zrakoplova se določi pristojno reševalno enoto, vodja intervencije pa 
zagotovi, da so nemudoma izvedeni vsi ukrepi za zmanjšanje števila žrtev in 
drugih posledic nesreče zrakoplova. 

 
9. V primeru zrakoplova v sili oziroma ob nesreči zrakoplova je za operativno 

izvajanje nalog ZRP na kraju nesreče odgovoren vodja intervencije, ki so mu 
neposredno podrejene vse sile, ki sodelujejo pri izvajanju nalog na terenu.  
 

10. Izven letališča je vodja intervencije predstavnik gasilcev najvišje kategorizirane 
enote širšega pomena, predstavnik pristojne postaje gorske reševalne službe, če 
se nesreča zrakoplova zgodi v gorskem svetu, vodja podvodne reševalne službe, 
če se nesreča zgodi na vodnih površinah ali druga pristojna oseba. 

 
11. V primeru nesreče zrakoplova na letališču mora letališče zagotoviti potrebno 

tehnično opremo in sredstva za odstranitev zrakoplova oziroma njegovih 
ostankov in razbitin z vzletno-pristajalne steze ter manevrskih površin letališča. 
Letališče se ob nesreči zrakoplova, glede na razmere ali po potrebi, lahko zapre 
za zračni promet. Stroške reševanja zrakoplova ali odstranjevanje razbitin nosi 
lastnik zrakoplova. 

 
12. V primeru, da ob nesreči zrakoplova lastne sile in sredstva ne zadostujejo se 

zaprosi za pomoč sosednje regije oziroma Poveljnika CZ RS. 
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3.2 ZAMISEL IZVEDBE ZRP 

 
 

3.2.1 KONCEPT ODZIVA ZRAKOPLOVA V SILI OZIROMA OB NESREČI 
ZRAKOPLOVA 

 
 
Koncept odziva ob nesreči zrakoplova je odvisen od posledic nesreče zrakoplova 
oziroma človeških žrtev in materialne škode. 
 
Akcijo iskanja in reševanja pogrešanega zrakoplova v skladu z mednarodnimi predpisi 
usklajuje MZIP v sodelovanju s policijo, SV ter Poveljnikom CZ za Koroško. 
 
Zrakoplov v sili oziroma nesreča zrakoplova sta opredeljena kot: 
 
1. nesreča manjšega obsega: 

 pri kateri je uničen zrakoplov z vzletno maso pod 5.700 kg ali je v njem umrlo ali 
se težje poškodovalo manj kot 12 oseb in okolju ne grozi večja nevarnost ali če 
gre za tak zrakoplov v sili in 

 jo praviloma lahko obvladujejo javne reševalne službe, reševalne službe letališč, 
če se nesreča zgodi na enem izmed letališč in prevoznik in 

 pri kateri iskanje pogrešanega zrakoplova oziroma delovanje ob nesrečah 
zrakoplovov manjšega obsega glede na območje iskanja, potrebne sile v zraku in 
na zemlji ter število pogrešanih, vodi policija v sodelovanju z javnimi reševalnimi 
službami ter po potrebi s SV in 

 pri kateri se izvede obveščanje pristojnih organov in javnosti, iskanje 
pogrešanega zrakoplova, ocena stanja na terenu, vzpostavitev stanja 
pripravljenosti za ukrepanje ter aktiviranje sil za ZRP v omejenem obsegu, 
izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog ter nadaljnje spremljanje dogodkov. 

 
2. nesreča večjega obsega, ki se zgodi na območju ene regije oziroma, če se 
iskanje pogrešanega zrakoplova izvaja na območju ene regije pri kateri: 

 je uničen zrakoplov z vzletno maso nad 5.700 kg ali je v njem umrlo ali se težje 
poškodovalo 12 in več oseb ali gre za tak zrakoplov v sili ali okolju grozi večja 
nevarnost zaradi: 

 nesreče zrakoplova na letališču ali 

 nesreča zrakoplova na naseljeno območje ali 

 nesreča zrakoplova, ki se zgodi na težko dostopnem terenu ali 

 nesreča zrakoplova na vodnih površinah ali 

 nesreča zrakoplova z nevarnim blagom,  

 je potrebno za nadzor in obvladovanje takšne nesreče uporabiti poleg javnih 
reševalnih služb, služb letališča in prevoznika tudi druge sile in sredstva za ZRP, 

 naloge iskanja pogrešanega zrakoplova, tudi v primeru, da gre za sum 
pogrešanega zrakoplova usmerja in usklajuje CAA, iskanje pogrešanih oseb pa v 
skladu z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije, vodi policija v sodelovanju s 
poveljnikom CZ za Koroško ter drugimi državnimi organi in organizacijami, pri 
iskanju in reševanju sodeluje tudi SV.  
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Takoj, ko je najden zrakoplov, policija zavaruje kraj nesreče, delo in vodenje 
nalog zaščite,reševanja in pomoči pa prevzame in usklajuje poveljnik CZ za 
Koroško, v sodelovanju s pristojnimi reševalnimi in drugimi službami; 

 izvede se obveščanje pristojnih organov in javnosti, iskanje pogrešanega 
zrakoplova, aktiviranje sil za ZRP na osnovi napovedi poteka nesreče in ocena 
situacije ter določitev zaščitnih ukrepov in nalog in 

 je v skladu z načelom postopnosti poleg regijskega načrta aktiviran tudi občinski 
načrt oziroma posamezni deli občinskega načrta. 

 
3. nesreča večjega obsega, ki se zgodi na območju dveh ali več regij oziroma, če 
se iskanje pogrešanega zrakoplova izvaja na območju dveh ali več regij pri kateri:  

 je uničen zrakoplov z vzletno maso nad 5.700 kg ali je v njem umrlo ali se težje 
poškodovalo 12 in več oseb ali gre za tak zrakoplov v sili ali okolju grozi večja 
nevarnost in 

 je za nadzor in obvladovanje takšne nesreče potrebno uporabiti poleg javnih 
reševalnih služb, služb letališča in prevoznika tudi druge sile in sredstva za ZRP 
in 

 naloge iskanja pogrešanega zrakoplova, tudi v primeru, da gre za sum 
pogrešanega zrakoplova usmerja in usklajuje CAA, iskanje pogrešanih oseb pa v 
skladu z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije, vodi policija v sodelovanju s 
poveljnikom CZ RS ter drugimi državnimi organi in organizacijami, pri iskanju in 
reševanju sodeluje tudi SV. Takoj, ko je najden zrakoplov, policija zavaruje kraj 
nesreče, delo in vodenje nalog zaščite,reševanja in pomoči pa prevzame in 
usklajuje poveljnik CZ RS, v sodelovanju s pristojnimi pristojnim regijskim 
poveljnikom oziroma reševalnimi in drugimi službami; 

 se izvede obveščanje pristojnih organov in javnosti, iskanje pogrešanega 
zrakoplova, aktiviranje sil za ZRP na osnovi napovedi poteka nesreče in ocena 
situacije ter določitev zaščitnih ukrepov in nalog in 

 sta v skladu z načelom postopnosti poleg državnega načrta aktivirana še regijski 
in občinski načrt oziroma posamezni deli občinskega načrta. 
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ZRAKOPLOV V SILI OZIROMA NESREČA 

ZRAKOPLOVA

MANJŠEGA OBSEGA 

(obvadujejo jav. reš. 

službe in prevozniki)

Obveščanje pristojnih 

organov in javnosti
Aktiviranje

Iskanje pogrešanega 

zrakoplova

Določitev zaščitnih 

ukrepov in nalog

Izvajanje zaščitnih 

ukrepov in nalog ZRP
Spremljanje stanja

VEČJEGA OBSEGA 

na območju ene regije 

(sile za ZRP)

VEČJEGA OBSEGA 

na območju dveh regij 

(sile za ZRP)

Obveščanje pristojnih 

organov in javnosti
Aktiviranje

Iskanje pogrešanega 

zrakoplova

Ocena situacije
Določitev zaščitnih 

ukrepov in nalog

Izvajanje zaščitnih 

ukrepov in nalog

Spremljanje stanja

 
 

Shema 1: Koncept odziva zrakoplova v sili oziroma ob nesreči zrakoplova 

 

3.3 UPORABA NAČRTA 

 
Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za Koroško regijo se aktivira v 
primeru zrakoplova v sili oziroma, ko pride do nesreče zrakoplova manjšega in 
večjega obsega na območju Koroške regije in se za omilitev ali odpravo posledic 
nesreče poleg rednih služb, aktivirajo tudi sile za ZRP v omejenem obsegu. 
 
V primeru, ko se aktivira Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za 
Koroško regijo, so aktivirani tudi: 

 posamezni deli občinskih načrtov zaščite in reševanja. 
 
Odločitev o aktiviranju Regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči 
zrakoplova za Koroško regijo sprejme Poveljnik CZ za Koroško oziroma njegov 
namestnik. 
 

D - 19 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči 
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4 SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA  
 
 

4.1 PREGLED ORGANOV IN ORGANIZACIJ, KI SODELUJEJO PRI IZVEDBI 
NALOG IZ REGIJSKE PRISTOJNOSTI 

 

4.1.1 ORGANI REGIJE 

 
- Izpostava URSZR Slovenj Gradec 
- Policijska uprava Celje, 
- Inšpektorat RS za okolje in prostor, IP Dravograd 
- Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj 
Gradec 
 

P – 15 
P – 1305 
 
P – 1306 

Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči (RS/regije) 
Seznam odgovornih oseb Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje, IP 
Dravograd 
Seznam odgovornih oseb Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec 

 

4.1.2 SILE ZA ZRP REGIJE 

 
Organi vodenja CZ regije: 
- poveljnik CZ za Koroško, 
- namestnik poveljnika CZ za Koroško in 
- štab CZ za Koroško. 
 

P – 1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne zaščite 
(RS/regije/občine) 

 
Enote in službe CZ: 
- oddelek za RKB izvidovanje, 
- tenično reševalne enote, 
- regijski logistični center in 
- služba za podporo. 
 

P – 3 Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč (RS/regije/občine) 

 
Prostovoljne sile društev in drugih nevladnih organizacij: 
- prostovoljne gasilske enote – PGD, 
- gorska reševalna služba - GRS, 
- območno združenje Rdečega križa, 
- Slovenska Karitas in 
- enote za postavitev zasilnih bivališč (Taborniki) 
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P – 7 
 
P – 11 
 
P – 12 
 
P – 24 
 
P – 25 

Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZiR 
(regije/občine) 
Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov 
(regije/občine) 
Pregled gasilskih enot širšega pomena in njihovih pooblastil  s podatki o 
poveljnikih in namestnikih poveljnikov (RS) 
Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih 
organizacij, ki sodelujejo pri reševanju (RS/regije/občine) 
Pregled človekoljubnih organizacij (RS/regije/občine)i 

 
Poklicne sile: 
 
- Koroški gasilski zavod Ravne na Koroškem, 
- zdravstveni domovi, 
- Zdravstveno reševalni center Koroške, 
- Splošna bolnišnica Slovenj Gradec in 
- Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem. 
 

P – 27 
 
P – 28 

Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 
(regije/občine) 
Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic (regije/občine) 

 

4.1.3 SILE ZA ZRP OBČIN 

 
Za opravljanje nalog ZRP so na območju Koroške regije organizirane sile za ZRP v 
samoupravnih lokalnih skupnostih v skladu z Uredbo o organiziranju opremljanju in  
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in  pomoč (Ur. list RS, št. 92/07 in 54/09) in 
Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite 
(Ur. list RS, št. 104/08). Poleg sil za zaščito in reševanje samoupravnih lokalnih 
skupnosti bi imele v primeru nesreče zrakoplova pomembno vlogo tudi druge občinske 
javne službe in podjetja. Njihova vloga in naloge se opredelijo v občinskih načrtih zaščite 
in reševanja ob nesreči zrakoplova. 
 

P – 1 
 
P – 15 

Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne zaščite 
(RS/regije/občine) 
Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči (RS/regije) 

 
 

4.2 MATERIALNO-TEHNIČNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE NAČRTA 

 
 
Reševalne enote, službe in operativni sestavi uporabljajo lastna materialno tehnična 
sredstva in opremo. Oprema in sredstva se zagotavljajo na podlagi predpisanih meril za 
organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za ZRP. O pripravljenosti in aktiviranju 
sredstev iz popisa za potrebe regijskih enot in služb CZ ter drugih sil ZRP, odloča 
Poveljnik CZ za Koroško. 
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Materialno-tehnična sredstva se načrtujejo za: 

 zaščitno in reševalno opremo in orodje (sredstva za osebno in skupno zaščito, 
oprema, vozila ter tehnična in druga sredstva, ki jih potrebujejo strokovnjaki, 
reševalne enote, službe in reševalci) ter 

 materialna sredstva za ZRP iz regijskih rezerv. 
 

P – 6 
 

Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, 
reševanje in pomoč (RS/regije/občine/podjetja) 

 
 

4. 3 PREDVIDENA FINANČNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE NAČRTA 

 
 
Finančna sredstva se načrtujejo za: 
 

 stroške operativnega delovanja (povračilo stroškov za aktivirane pripadnike CZ in 
druge sile ZRP), 

 stroške usposabljanja enot in služb, 

 materialne stroške (prevozne stroške, storitve, gorivo, mazivo idr.) ter 

 stroške dodatnega vzdrževanja in servisiranja uporabljene opreme. 
 

D – 1 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta ZiR 
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5 OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 
 
 

5.1 OPAZOVANJE 

 
 
Nadzor zračnega prostora RS, ki se izvaja neprekinjeno, zagotavlja pristojna enota SV, 
MO, vodenje in usmerjanje zračnega prometa pa Javno podjetje KZPS d.o.o.. 
 
Kontrolo zračnega prometa na območju RS izvajajo pristojne službe 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.  

 
Pri izvajanju posameznih nalog nadzora zračnega prostora lahko sodelujejo, v skladu s 
skupnimi načrti na podlagi mednarodnih pogodb, tudi vojaški sistemi, službe in 
zrakoplovi zavezniških držav. 
 
 

5.2 OBVEŠČANJE PRISTOJNIH ORGANOV IN SLUŽB 

 
 
Pristojne organe in službe se obvešča v primeru: 

 zrakoplova v sili in 

 za nesrečo zrakoplova. 
 
Vsakdo, ki izve oziroma je priča zrakoplova v sili oziroma nesreče zrakoplova v 
slovenskem zračnem prostoru ali na slovenskem ozemlju: 

 pristojna služba, 

 prevoznik ali 

 posameznik 
 
mora to takoj sporočiti v: 

 ReCO Slovenj Gradec na številko 112, 

 OKC Celje na številko 113 ali 

 OKZP. 
 
ReCO Slovenj Gradec in OKC PU Celje si medsebojno izmenjata informacijo o dogodku. 
 
Zrakoplov v sili oziroma nesreča zrakoplova se lahko zgodi na letališču (Javno letališče 
AERODROM Slovenj Gradec) ali izven letališča (kjerkoli na območju Koroške regije). V 
primeru, da je zrakoplov v sili oziroma nesreča zrakoplova na letališču morajo podatke o 
tem poslati na ReCO Slovenj Gradec na telefonsko številko 112: 
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 pristojna služba letališča, 

 prevoznik, 

 posameznik, ki je priča nesreči, 

 CORS in 

 OKC PU Celje. 
 
V primeru zrakoplova v sili oziroma nesreče zrakoplova na območju letališča, dežurni za 
obveščanje na letališču najprej obvesti ReCO Slovenj Gradec, ki nato preveri 
veredostojnost tega sporočila ter nato o nesreči obvesti CORS. 
 
V primeru, da prvo informacijo o zrakoplovu v sili oziroma o nesreči zrakoplova prejme 
prevoznik, jo posreduje v ReCO Slovenj Gradec, ki nato preveri verodostojnost tega 
sporočila ter nato o nesreči obvesti CORS. 
 
V primeru, da preko Javnega podjetja KZPS d.o.o. sprejme obvstilo o sproženem 
signalu ELT, to sporočilo posreduje v CAA in CORS, ki nato obvesti pristojni ReCO. 
Obveščanje se izvede po telefonu, takoj, ko je to mogoče, pa tudi na predpisanem 
obrazcu (D – 1303) za obveščanje po faksu. 
 

D – 1300 Obrazec za obveščanje CORS/ReCO o nesreči zrakoplova 

 
Prvo obvestilo v primeru zrakoplova v sili oziroma o nesreči zrakoplova, namenjeno 
ReCO Slovenj Gradec, mora vsebovati podatke o:  

 osebi, ki je posredovala sporočilo, 

 UTC času poteka dogodka, 

 vrsti dogodka (zrakoplov v sili ali nesreča), 

 državi letalskega prevoznika, 

 vrsti zrakoplova (potniško, tovorno, vojaško, ultralahko, jadralno helikopter, 
balon), 

 letalskemu prevozniku, 

 položaju zrakoplova, 

 kraju vzleta in pristanku zrakoplova, 

 številu oseb v zrakoplovu (potnikov in posadke) ter 

 vrsti in količini blaga. 
 
Po prejemu obvestila o zrakoplovu v sili ReCO Slovenj Gradec obvesti: 

 CORS, 

 OKC PU Celje, 

 Poveljnika CZ za Koroško oziroma njegovega namestnika, 

 vodjo Izpostave URSZR Slovenj Gradec, 

 vodjo ReCO Slovenj Gradec, 

 skrbnika načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova, 

 URSZR. 
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Pristojna 

služba letališča
Prevoznik Posameznik

ReCO (112) 

v sili/ob 

nesreči

OKC PU 

(113)

CORS 

v sili/ob 

nesreči

URSZR Pristojni organi

 
 
 
Shema 2: Shema medsebojnega obveščanja pristojnih organov in služb zrakoplova v sili oziroma 

ob nesreči zrakoplova 
 
 
V primeru nesreče zrakoplova, večjega obsega in potrditvi obvestila, ReCO 
Slovenj Gradec obvesti: 

 pristojno gasilsko enoto širšega pomena, 

 CORS, 

 OKC PU Celje, 

 Poveljnika CZ za Koroško ali namestnika, 

 vodjo Izpostave URSZR Slovenj Gradec, 

 vodjo ReCO Slovenj Gradec ali namestnika, 

 javno letališče AERODROM Slovenj Gradec, 

 Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, 

 pristojni zdravstveni dom, 

 Zdravstveno reševalni center Koroške, 

 skrbnika načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova, 

 Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

 župana oziroma drugo odgovorno osebo v prizadeti samoupravni lokalni 
skupnosti in 

 javnost (preko medijev). 
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ReCO Slovenj 

Gradec
CORS

Pristojno gasilsko enoto 

širšega pomena

Poveljnika CZ za 

Koroško ali namestnika

Vodjo izpostave URSZR 

Slovenj Gradec

Vodjo ReCO Slovenj 

Gradec ali namestnika

Javno letališce

Splošna bolnšnica 

Slovenj Gradec

Zdravstveni dom

OKC PU Celje

Župana oziroma drugo 

odgovorno osebo v 

prizadeti lokalni 

skupnosti

IRSVNDN, Izpostava 

Slovenj Gradec

Zdravstveno reševalni 

center Koroške

Skrbnika nacrta ZIR ob 

nesreci zrakoplova

Javnost

 
 
 
 

Shema 3: Shema obveščanja ReCO Slovenj Gradec v primeru zrakoplova v sili oziroma ob 
nesreči zrakoplova večjega obsega 
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Izpostava URSZR Slovenj Gradec v primeru zrakoplova v sili oziroma ob nesreči 
zrakoplova večjega obsega sprotno obvešča URSZR, občino organe vodenja ZRP o 
nevarnostih, o stanju in razmerah ob nesreči, sprejetih ukrepih ter poteku zaščite in 
reševanja. S tem namenom pripravlja: 

 dnevne in izredne informativne biltene, 

 objavlja informacije na spletnih straneh URSZR in 

 občasne širše pisne informacije. 
 

P – 1  
 
P – 15 

Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne zaščite 
(RS/regije/občine) 
Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči (RS/regije 

 
 

5.3 OBVEŠČANJE JAVNOSTI 

 
 
Obveščanje javnosti v primeru zrakoplova v sili oziroma ob nesreči zrakoplova obsega: 
 

 obveščanje svojcev udeležencev nesreče in obveščanje ogroženih prebivalcev 
na ogroženem naseljenem območju ter 

 obveščanje širše javnosti, ki na regijski ravni zajema obveščanje domače javnosti 
o poteku zaščitno-reševalnih dejavnosti. 

 
Na regijski ravni je za obveščanje javnosti in komuniciranje z mediji v primeru zrakoplova 
v sili oziroma ob nesreči zrakoplova večjega obsega,  v skladu s pooblastili, pristojen 
Poveljnik CZ za Koroško, oziroma član štaba, ki ga poveljnik zadolži za izvedbo te 
naloge. 
 

5.3.1 OBVEŠČANJE SVOJCEV UDELEŽENCEV NESREČE IN OGROŽENIH 
PREBIVALCEV NA OGROŽENEM NASELJENEM OBMOČJU 

 
Informacijski center, ki je organiziran na nivoju države, v primeru potrebe opravlja naloge 
na lokaciji Izpostave URSZR Slovenj Gradec. Informacijski center preko sredstev 
javnega obveščanja, v čim krajšem času po nesreči, objavi telefonsko številko na kateri 
lahko svojci udeležencev nesreče in prebivalci na prizadetem območju dobijo informacije 
o posledicah nesreče. V primeru delovanja na regiji pa prevzame tudi naloge 
poizvedovalne službe, prevajalske službe in naloge obveščanja svojcev udeležencev 
nesreče. 
 
V primeru, da se ob nesreči zrakoplova ne ustanovi informacijski center, je za 
obveščanje svojcev udeležencev nesreče pristojen prevoznik zrakoplova. Za obveščanje 
ogroženih prebivalcev o nevarnostih in dajanjem napotkov za izvajanje zaščitnih ukrepov 
in nalog na območju, kjer je prišlo do nesreče zrakoplova pa občina in Izpostava URSZR 
Slovenj Gradec. Občine informacije o tem posredujejo preko posebne objavljene 
telefonske številke, javnih medijev ali na druge, krajevno običajne načine, ki se določijo v 
občinskem načrtu oziroma posameznih delih občinskega načrta. Za obveščanje javnosti 
o razmerah na letališču je pristojno letališče, na katerem je prišlo do nesreče. 
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5.3.2 OBVEŠČANJE ŠIRŠE JAVNOST,I KI NA REGIJSKI RAVNI ZAJEMA 
OBVEŠČANJE DOMAČE JAVNOSTI O POTEKU ZAŠČITNO-REŠEVALNE 
DEJAVNOSTI 

 
V primeru zrakoplova v sili oziroma ob nesreči zrakoplova so za obveščanje širše 
domače javnosti iz regijske pristojnosti odgovorni državni organi skupaj s svojimi 
pristojnostmi. 
 
Prvo obvestilo za javnost v primeru zrakoplova v sili ali ob nesreči zrakoplova, ko CAA 
koordinira akcijo iskanja zrakoplova oblikuje in v objavo posreduje CAA. 
 
Po aktiviranju Štaba CZ za Koroško sporočilo za javnost na podlagi osnutkov CAA 
oblikuje, dopolni in posreduje v objavo Štab CZ za Koroško. 
 
V primeru zrakoplova v sili oziroma ob nesreči zrakoplova ter o izvajanju nalog ZRP je 
za obveščanje širše domače javnosti iz regijske pristojnosti odgovoren skupaj s 
prevoznikom in drugimi pristojnimi organi Poveljnik CZ za Koroško. Poveljnik CZ za 
Koroško ali druga pooblaščena oseba z njegove strani: 
 

 organizira in vodi tiskovno središče, 

 organizira in vodi novinarske konference, 

 pripravlja skupna sporočila za javnost. 
 
Izpostava URSZR Slovenj Gradec v ta namen po potrebi: 

 pripravlja informativni bilten. 
 
V primeru zrakoplova v sili oziroma ob nesreči zrakoplova so za takojšnje posredovanje 
nujnih sporočil Štaba CZ za Koroško oziroma Izpostave URSZR Slovenj Gradec na 
podlagi Zakona o medijih (Ur. List RS, št. 110/06-UPB1) dolžni mediji brez odlašanja 
brezplačno objaviti nujna sporočila v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali 
premoženja ljudje ter kulturne dediščine in okolja.  
 
Še posebej so za to odgovorni: 

 Slovenska tiskovna agencija, 

 Radio Slovenija – I. in II. program, 

 Televizija Slovenija – I. in II. program, 

 lokalni mediji: 
 Koroški radio 
 Radio Laser 
 Radio Alfa 

 

P – 17 
P – 18 

Seznam prejemnikov informativnega biltena (RS/regije) 
Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedenem alarmiranju in 
napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov (RS/regije/občine) 

 
O zrakoplovu v sili oziroma o nesreči zrakoplova javnost lahko seznanijo tudi: 

 vodja intervencije, 

 pristojni poveljnik CZ (občine, regije), 

 župan prizadete občine, 
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 vodja Izpostave URSZR Slovenj Gradec in 

 druge pooblaščene osebe. 
 
 

5.4 ALARMIRANJE 

 
 
V primeru zrakoplova v sili, ob nesreči zrakoplova pri prevozu nevarnega blaga, ko pride 
do nenadzorovanega uhajanja teh snovi v okolje (nevarnost eksplozije ali požara), ter v 
primeru strmoglavljenja zrakoplova na naseljeno območje, ko je neposredno ogroženo 
življenje ali zdravje ljudi in živali, je treba takoj začeti z izvajanjem določenih zaščitnih 
ukrepov in prebivalstvo opozoriti na neposredno nevarnost z alarmiranjem, v skladu z 
Uredbo o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur. 
List RS, št. 105/07). 
 
Alarmiranje javnosti praviloma izvede ReCO Slovenj Gradec na zahtevo: 

 pristojnega vodje intervencije, 

 Poveljnika CZ za Koroško oziroma v slučaju odsotnosti njegovega namestnika, 

 župana ogrožene občine in 

 poveljnika ali namestnika štaba CZ ogrožene občine. 
 
Operater v ReCO Slovenj Gradec mora takoj po znaku za neposredno nevarnost 
posredovati obvestilo sredstvom javnega obveščanja oziroma na drug predviden način o 
vrsti nevarnosti, napotke za osebno in vzajemno zaščito in napotke za izvajanje 
zaščitnih ukrepov. 
 
Predvsem se ogroženim prebivalcem posreduje podatke o: 

 vzroku za uporabo alarmnega znaka, 

 ogroženem območju, 

 napotkih za osebno in vzajemno zaščito, 

 napotkih za izvajanje zaščitnih ukrepov in 

 napotkih za ravnanje prebivalcev ob nesreči zrakoplova. 
 
Napotke operaterju posreduje vodja intervencije, poveljnik ali namestnik poveljnika CZ 
ogrožene občine, poveljnik ali namestnik poveljnika CZ za Koroško. 
 
Glede na to, da v Koroški regiji lahko pride do zrakoplova v sili, nesreče zrakoplova, ki 
prevaža nevarno blago oziroma nesreče zrakoplova, ki se zruši na naseljeno območje v 
obmejnem pasu in če se v ta namen izvede opozarjanje prebivalstva z alarmnim 
znakom, mora CORS o tem obvestiti sosednji center za obveščanje v sosednji državi, ki 
nato obvešča pristojne centre za obveščanje na regijskem nivoju. 
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6 AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 
 
 

6.1 AKTIVIRANJE ORGANOV IN NJIHOVIH STROKOVNIH SLUŽB 

 
 
V primeru zrakoplova v sili oziroma  ob nesreči zrakoplova o pripravljenosti in aktiviranju 
CZ in drugih sil za ZRP iz regijske pristojnosti odloča Poveljnik CZ za Koroško, oziroma 
ob njegovi odsotnosti njegov namestnik. 
 
Po prejetju obvestila o zrakoplovu v sili oziroma o nesreči zrakoplova in po prvih 
poročilih s kraja nesreče, Poveljnik CZ za Koroško, v njegovi odsotnosti pa njegov 
namestnik sprejme, glede na trenutne razmere, možen razvoj razmer ter potrebe, 
odločitev o aktiviranju ustreznih organov in strokovnih služb za ZRP. 
 
Glede na oceno stanja in možen razvoj dogodkov Poveljnik CZ za Koroško skliče 
oziroma aktivira organe CZ oziroma druge organe, ki podpirajo to vodenje: 

 namestnika poveljnika CZ za Koroško, 

 Štab CZ za Koroško, 

 poveljnike CZ občin in 

 Izpostavo URSZR Slovenj Gradec. 
 
Vodja Izpostave URSZR Slovenj Gradec aktivira delavce izpostave za izvajanje nalog ob 
nesreči in nudenje podpore Štabu CZ za Koroško. 
 
Za zagotavljanje komunikacijske in informacijske podpore se ReCO Slovenj Gradec 
okrepi z dodatnimi delavci. 
 
Poveljnik CZ za Koroško spremlja razmere na kraju nesreče in odloča o nadaljnjih 
ukrepih in nalogah ter poroča Poveljniku CZ RS. 

 
 

6.2 AKTIVIRANJE REGIJSKIH SIL ZA ZRP 

 
O aktiviranju regijskih sil in sredstev za ZRP odloča Poveljnik CZ za Koroško oziroma 
njegov namestnik. Enote, službe in druge operativne sestave sil za ZRP, ki se lahko 
aktivirajo preko pozivnikov, aktivira ReCO Slovenj Gradec, ostale pa aktivira Izpostava 
URSZR Slovenj Gradec, v skladu z načini in postopki aktiviranja in mobilizacije sil in 
sredstev za ZRP v Koroški regiji, kot so razdelani v Dokumentih o mobilizaciji ali 
aktiviranju pripadnikov regijskih enot in služb CZ ter drugih sil za ZRP. 
 
V kolikor obstaja potreba (zahteva vodje intervencije), se preko ReCO Slovenj Gradec 
prenese zahteva za sodelovanje oziroma uporabo zrakoplovov Letalske enote SV ali 
Letalske enote Policije v CORS. 
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Shema 4: Pregled sil za ZRP na regijski ravni ob nesreči zrakoplova 

 

PROSTOVOLJNE 
 

POKLICNE 
 

CIVILNA ZAŠČITA 

RDEČI KRIŽ 
- Območna združenja RKS 
  (Slovenj Gradec, Dravograd, Radlje 
ob Dravi in Mežiška dolina) 
 
 

 

GASILSKE ENOTE ŠIRŠEGA 
POMENA 
- Koroški gasilski zavod Ravne na 
Koroškem 

 

TEHNIČNO REŠEVALNE ENOTE 
- oddelek za iskanje zasutih v 

ruševinah 
- oddelek za tehnično reševanje, 
- ekipa za tehnično reševanje s 

specialnimi delovnimi stroji in 
napravami, 

- ekipa za reševanje na vodi in iz 
vode. 

SLOVENSKA KARITAS 

POTAPLJAČI 
- Slovenska potapljaška zveza-
podvodna reševalna služba Slovenije 

 

 

JAVNE SLUŽBE REGIJSKEGA 
POMENA 
- Izpostava URSZR Slovenj Gradec 
- Zdravstveni domovi in Splošna 
bolnišnica Slovenj Gradec 
- PU Celje, 
- Ustrezne inšpekcijske službe 
-ZZV Ravne na Koroškem 

ENOTE ZA RKB ZAŠČITO 
- Oddelek za RKB izvidovanje 

KINOLOGI 
- Kinološka zveza Slovenije 

TABORNIKI 
Enota zveze tabornikov Slovenije za 
postavljanje začasnih prebivališč - 
Koroška 

GASILSKA  ENOTE ŠIRŠEGA 
POMENA  
- PGD Radlje ob Dravi 
 

 

LOGISTIČNI CENTER 
- ekipa za skladiščno poslovanje, 
- ekipa za administrativno podporo 

SLUŽBA ZA PODPORO 
- ekipa za oskrbo, 
- ekipa za prevoz, 
- ekipa za inf. in komunik. podporo, 
- ekipa za admin. podporo in druge 

potrebe. 

OSTALE GASILSKE ENOTE 
-Gasilska zveza Mislinjske doline 
-Gasilska zveza Mežiške doline 
-Gasilska zveza Dravske doline 
-Gasilska zveza Dravograd 

GORSKO REŠEVALNA SLUŽBA: 
- Društvo GRS Maribor: 
--- reševalna skupina Radlje ob Dravi 
--- reševalna skupina Slovenj Gradec 
- Društvo GRS Koroške 

 

SILE ZA ZRP NA REGIJSKI 
RAVNI 
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Izpostava URSZR Slovenj Gradec ureja vse zadeve v zvezi z nadomestilom plač in 
povračili stroškov, ki jih imajo pripadniki pri opravljanju dolžnosti v CZ oziroma pri zaščiti 
in reševanju. Vse stroške v zvezi s pripravljenostjo in delovanjem sil in sredstev na 
prizadetem območju krije država. 
 
Za zagotavljanje varnosti se aktivira Policija, ki zavaruje območje nesreče, ureja cestni 
promet za intervencijska vozila, zavaruje izvajanje posameznih zaščitnih ukrepov, 
sodeluje pri urejanju prometa in izvaja nadzor nad upoštevanjem začasne in stalne 
prometne signalizacije. 
 
Izpostava URSZR Slovenj Gradec na zahtevo Poveljnika CZ RS vpokliče tudi pripadnike 
CZ državnih enot in služb CZ oziroma pripadnike drugih državnih sil za ZRP, ki imajo 
stalno prebivališče na njenem območju. 
 
Sile za ZRP, ki odidejo na mesto nesreče zrakoplova, se zberejo na svojih zbirališčih in 
se po potrebi dodatno opremijo. 
 

D – 14 
D – 15 
P – 5 

Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP 
Vzorec delovnega naloga 
Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč (RS/regije/občine) 

 
 

6.3 ZAGOTAVLJANJE POMOČI V MATERIALNIH IN FINANČNIH SREDSTVIH 

 
 
Materialna in finančna sredstva lahko za potrebe svojih intervencijskih enot in služb 
zahtevajo vodje teh enot in služb. O uporabi materialnih in finančnih sredstev odloča 
Poveljnik CZ za Koroško oziroma njegov namestnik. Prispela pomoč se zbira v 
Regijskem logističnem centru Slovenj Gradec. 
 
Materialna pomoč Koroške regije ob nesreči zrakoplova obsega: 

 posredovanje pri zagotavljanju specialne opreme, ki je ne more zagotoviti  
prevoznik (gradbena mehanizacija, specialna oprema za potrebe tehničnega 
reševanja, 

 pomoč v zaščitni in reševalni opremi in 

 pomoč v finančnih sredstvih. 
 
O uporabi materialnih sredstev iz državnih blagovnih rezerv za pomoč prizadetim ob 
nesreči zrakoplova odloča Vlada RS, na predlog Poveljnik CZ RS ali njegovega 
namestnika. O uporabi sredstev iz rezerv za primer naravnih in drugih nesreč pa odloča 
Poveljnik CZ RS ali njegov namestnik oziroma generalni direktor URSZR. 
 

D – 17 Vzorec prošnje za mednarodno/državno pomoč 
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6.3.1 REGIJSKI LOGISTIČNI CENTER SLOVENJ GRADEC 

 
Prevzem in razdelitev pomoči sta razdelana v Navodilu o organizaciji in delovanju 
regijskega logističnega centra. Prispela pomoč se zbira v Regijskem logističnem centru 
Slovenj Gradec, od koder se organizira razdelitev na prizadeto območje. 
 
Regijski logistični center Slovenj Gradec se nahaja v Gasilskem domu Slovenj Gradec, 
Kidričeva ulica 3, Slovenj Gradec. 
 
V primeru hujše nesreče se Regijski logistični center Slovenj Gradec uporablja za: 

 skladiščenje in razdeljevanje opreme in sredstev iz zalog materialnih sredstev za 
ZRP (državne zaloge) za primer naravnih in drugih nesreč ter 

 zbiranje, skladiščenje in razdeljevanje človekoljubne pomoči. 
 
Mednarodno pomoč usklajuje URSZR. Reševalne enote in službe, strokovnjaki in 
materialna pomoč iz drugih držav se zbira v Regijskem logističnem centru Slovenj 
Gradec in od tam posreduje na ogrožena območja. 
 

D – 3 Načrt organizacije in delovanja državnega/regijskega logističnega centra ter 
prevzema in razdelitve mednarodne pomoči na letališčih 
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7 UPRAVLJANJE IN VODENJE 
 
 

7.1 ORGANI IN NJIHOVE NALOGE 

 
 
Vodenje sil za ZRP je urejeno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Ur. List RS, št. 51/06-UPB, 95/07-ZSPJS-H in 97/10). Po tem zakonu se varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami organizira in izvaja kot enoten sistem na lokalni, 
regionalni in državni ravni. 
 
Posamezni organi vodenja na regijski ravni imajo v primeru zrakoplova v sili oziroma ob 
nesreči zrakoplova naslednje naloge: 
 
Izpostava URSZR Slovenj Gradec: 

 opravlja upravne in strokovne naloge ZRP iz svoje pristojnosti, 

 spremlja nevarnosti, 

 organizira komunikacijski sistem za delovanje regijskih sil za ZRP, ter usmerja 
delovanje ReCO Slovenj Gradec, 

 zagotavlja informacijsko podporo organom vodenja na regijski ravni, 

 obvešča pristojne organe ob nesreči 

 opozarja prebivalstvo na neposredno nevarnost z javnim alarmiranjem, 

 zagotavlja pogoje za delo poveljnika in Štaba CZ za Koroško, 

 izdeluje ocene ogroženosti in načrtuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjšanje 
posledic (v sodelovanju z drugimi ministrstvi), 

 zagotavlja logistično podporo pri delovanju regijskih sil za ZRP, 

 po potrebi organizira logistični center ob nesreči, 

 usmerja in usklajuje izvajanje ZRP ob nesreči ter  odpravlja posledice nesreče, 

 poziva pripadnike CZ in pripadnike drugih sil za ZRP v regiji 

 zbira, obdeluje in posreduje podatke o nesrečah in drugih dogodkih in 

 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 

D – 2 
 
D – 22 

Načrt URSZR/izpostave/občine za zagotovitev prostorskih in drugih pogojev 
za delo poveljnika CZ in Štaba CZ/izpostave/občine 
Načrt dejavnosti  

 
Poveljnik CZ in namestnik poveljnika CZ za Koroško: 

 oceni posledice nesreče zrakoplova v sili oziroma nesreče zrakoplova in potrebo 
po vključitvi regijskih sil za ZRP, 

 vodi operativno-strokovno dejavnost CZ in drugih sil za ZRP, 

 usklajuje izvajanje operativnih ukrepov in dejavnosti regijskih organov, 

 predlaga in odreja zaščitne ukrepe, 

 nadzoruje izvajanje nalog-spremlja stanje na prizadetem območju, 

 usmerja dejavnost ter obvešča Poveljnika CZ RS o poteku izvajanja ZRP, 

 pripravi končno poročilo o izvajanju ZiR ob nesreči ter ga predstavi Poveljniku CZ 
RS in 

 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.  
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Štab CZ za Koroško: 

 izdela oceno situacije, oceno posledic nesreče, presoja razvoj razmer in 
ogroženosti, oceno potrebnih sil in sredstev, vodenje karte in sprotno spremljanje 
razmer na terenu, 

 nudi Poveljniku CZ za Koroško strokovno pomoč pri vodenju ZRP, 

 pripravlja strokovne ukrepe in navodila za delo na območju nesreče, 

 izdela poročilo o nesreči, 

 opravlja administrative in finančne zadeve ter 

 opravlja druge naloge po odredbi Poveljnika CZ za Koroško. 
 
Policijska uprava Celje 

 varuje življenja ljudi, premoženje ter vzdržuje red na območju nesreče, 

 preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in prijema 
storilce kaznivih dejanj in prekrškov, druge iskane osebe ter jih izroča pristojnim 
organom, 

 nadzira in ureja promet v skladu s stanjem prometne infrastrukture ter omogoča 
interveniranje silam za zaščito, reševanje in pomoč, 

 sodeluje z letalsko enoto policije pri oskrbovalnih, izvidniških in drugih nalogah 
pomembnih za zaščito, reševanje in pomoč, 

 sodeluje pri identifikaciji mrtvih, 

 obvešča Generalno policijsko upravo o umrlih tujcih ter 

 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 
Usklajevanje med CZ in policijo izvaja član štaba CZ za Koroško za koordinacijo dela s 
policijo. 
 

D – 22 Načrt dejavnosti 

 
Zdravstveni domovi in Splošna bolnišnica Slovenj Gradec 

 organizira in izvaja medicinsko oskrbo ponesrečenih na terenu in v zdravstvenih 
ustanovah, 

 koordinira sile in sredstva zdravstva na Vzhodnoštajerskem in posreduje pri 
zagotavljanju pomoči iz drugih regij ter 

 izvaja druge ukrepe in naloge iz svoje pristojnosti. 
 

D – 22 Načrt dejavnosti 

 
Nevladne organizacije 
 
Območna združenja RK na območju Koroške regije, Slovenska Karitas, Gasilska zveze 
na območju Koroške, Gorska reševalna služba, kinologi, potapljači, taborniki ter druge 
nevladne organizacije, katerih dejavnost je pomembna za ZRP, izvajajo naloge iz svoje 
pristojnosti. Vključujejo se v skupne akcije ZRP na podlagi odločitev Poveljnika CZ za 
Koroško. 
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7.2 OPERATIVNO VODENJE 

 
 
Operativno strokovno vodenje sil za ZRP izvajajo Poveljnik CZ za Koroško, ob pomoči Štaba 
CZ za Koroško, ki je njegov svetovalni organi, poveljniki CZ občin ob pomoči štabov CZ 
občin, ki so njihovi svetovalni organi, vodje intervencij in vodje reševalnih enot. 
 
Ob naravni ali drugi nesreči poveljnik CZ za Koroško oziroma vodja intervencije 
zagotavlja operaterjem sistema javne stacionarne in mobilne telefonije, dostope do 
komunikacijskih objektov, ki so v okvari na območju nesreče (intervencije), do 
odprave napak in ponovne vzpostavitve delovanja. 
 
V primeru zrakoplova v sili oziroma nesreči zrakoplova na letališču se aktivira službo 
letališča ter po potrebi še javne reševalne službe, ki pričnejo z izvajanjem ZRP. V primeru 
zrakoplova v sili oziroma ob nesreči zrakoplova je za operativno izvajanje nalog ZRP, na 
kraju nesreče, odgovoren vodja intervencije, ki so mu neposredno podrejene vse sile. V 
kolikor vodja intervencije presodi, da navedene sile ne zadoščajo, zaprosi za pomoč 
Poveljnika CZ za Koroško, ki organizira potrebno dodatno pomoč. 
 
Naloge vodje intervencije ob zrakoplovu v sili oziroma nesreči zrakoplova so naslednje: 

 oceni stanje na kraju nesreče, 

 določi lokacijo od kod intervenirajo reševalne enote, 

 določi metode in vrstni red reševalnih posegov, 

 razporedi reševalce na delovna mesta, 

 določi mesto za triažo poškodovanih oziroma mesto, od koder jih reševalna vozila 
odpeljejo v zdravstvene ustanove, 

 zbira potrebe po pomoči-reševalnih vozil, reševalcih, potrebni opremi in zamenjavi 
ekip ter 

 preda dolžnost naslednjemu vodji intervencije. 
 
V primeru zrakoplova v sili oziroma ob nesreči zrakoplova izven letališča vodi aktivnosti 
ZRP poveljnik CZ za Koroško.Vodja intervencije v primeru zrakoplova v sili oziroma nesreči 
zrakoplova izven letališča je predstavnik gasilcev najvišje kategorizirane enote širšega 
pomena, ki sodeluje pri reševanju ob nesreči zrakoplova. V primeru, da se nesreča 
zrakoplova zgodi v gorskem svetu, je vodja intervencije predstavnik pristojne postaje gorske 
reševalne službe oziroma vodja podvodne reševalne službe, če se nesreča zgodi na vodnih 
površinah ali druga pristojna oseba. Poveljnik CZ za Koroško pri izvajanju ukrepov in nalog 
ZRP sodeluje s pristojnim poveljnikom CZ občine in sproti obvešča Poveljnika CZ RS. 
 
Ob nesreči zrakopova z nevarnim blagom ali ob nesreči zrakoplova na naseljeno območje 
poveljnik CZ občine samostojno ali v skladu z odločitvami Poveljnika CZ za Koroško, odredi 
aktiviranje ustreznih organov in sil za ZRP občine.  
 
Štab CZ za Koroško ob nesreči zrakoplova organizira svoje delo na obstoječem sedežu, ki je 
v prostorih Izpostave URSZR Slovenj Gradec, Pohorska cesta 2, Slovenj Gradec, lahko pa 
tudi neposredno na prizadetem območju. 
Pri tem sodelujejo člani štaba, delavci Izpostave URSZR Slovenj Gradec ter ostale strokovne 
skupine in službe ostalih ministrstev po svojih pristojnostih. 
 
Logistično podporo tem silam, ki obsega zagotavljanje zvez, opreme, materiala, prevoza, 
informacijske podpore, prehrane, zdravstvenega in drugega varstva zagotavlja Regijski 
logistični center Slovenj Gradec s službo za podporo. 
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Posledice nesreče je treba čim prej ustrezno dokumentirati. Prav tako je treba dokumentirati 
tudi vse odločitve Poveljnika CZ za Koroško in drugih organov. 
 
Preiskovanje nesreče zrakoplova 
 
Nesreče zrakoplovov in resne incidente civilnih zrakoplovov preiskuje Sektor za preiskovanje 
letalskih nesreč in resnih incidentov (SPLNI) pri MZIP. Za preiskovanje nesreč vojaškega 
zrakoplova oziroma tujega vojaškega zrakoplova je pristojna SV. 
 
Mesto nesreče civilnega zrakoplova, območje razbitin ter sledi in predmetov iz zrakoplova 
sprva zavarujejo policisti in sicer do zaključka njihovega ogleda oziroma do zaključka ogleda 
preiskovalnega organa MZIP. Policija o prvih izvedenih ukrepih obvešča preiskovalni organ 
in državnega tožilca. Po prenehanju varovanja s strani policije se po potrebi na zahtevo 
glavnega preiskovalnega preiskovalca MZIP, nadaljuje z varovanjem. To varovanje zagotovi 
MZIP in se preneha šele po izdaji pisnega sklepa glavnega preiskovalca. 
 
Vstop na območje nesreče oziroma na območje razbitin je dovoljen le osebam, ki jim to 
dovoli glavni preiskovalec MZIP. Ob ogledu ni dovoljeno dotikati se in premikati razbitine 
oziroma spreminjati območje nesreče, brisati ali spreminjati sledi nesreče zrakoplova, 
premeščati predmete ter drugo vsebino iz zrakoplova vse do konca varovanja območja 
nesreče oziroma območja razbitin. 
 
Pri izvajanju aktivnosti zaščite in reševanja pride na mesto nesreče veliko število prvih 
posredovalcev (gasilci, reševalci, policisti in drugi), ki opravljajo svoje delo, zato je za 
kvalitetno preiskovanje nesreče potrebno zagotoviti čim bolj ohranjene sledi nesreče, katere 
lahko prvi posredovalci pri svojem delu nevede ali nehote poškodujejo ali celo uničijo. Zato 
morajo prvi posredovalci upoštevati navodilo za zavarovanje sledov nesreče zrakoplova, s 
katerim jih seznani MNZ. 
 
V najkrajšem možnem času mora vodja zrakoplova ali lastnik oziroma uporabnik zrakoplova 
obvestiti MZIP in mu predati pisno poročilo v primeru nesreče zrakoplova s smrtnim izidom, 
hujšimi telesnimi poškodbami ali ob nesreči v kateri je nastala precejšnja škoda na 
zrakoplovu ali lastnini, ki se ni prevažala na krovu. 
 
Zavarovanje območja nesreče vojaškega zrakoplova ali tujega vojaškega zrakoplova ter 
območja razbitin, sledi in predmetov, ki so izven območja vojaških objektov izvede vojaška 
policija v sodelovanju s civilno policijo. Vojaška policija izvaja varovanje po navodilih 
glavnega preiskovalca Stalne komisije MO vse do zaključka preiskave oziroma do pisnega 
sklepa o prenehanju varovanja, ki ga izda glavni preiskovalec. 
 

7.3 ORGANIZACIJA ZVEZ 

 
Pri prenosu podatkov in govornem komuniciranju se lahko uporablja vsa razpoložljiva 
telekomunikacijska in informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojnih 
povezanih omrežjih skladno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
Zakonom o telekomunikacijah. Prenos podatkov in komuniciranje med organi vodenja, 
reševalnimi službami in drugimi izvajalci zaščite, reševanja in pomoči poteka s pomočjo 
naslednjih storitev oziroma zvez: 
 
 
Pri vzpostavljanju telekomunikacijskih zvez pri neposrednem vodenju akcij ZRP se poleg 
javnega telefonskega omrežja, obvezno uporablja radijsko omrežje ZARE. 
 
- storitve: 
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 inranet zaščite in reševanja ter 

 elektronska pošta. 
- zveze: 

 radijske zveze (ZA-RE, ZA-RE DMR in ZA-RE PLUS, TETRA), 

 satelitske zveze za prenos podatkov mobilnih enot, 

 sistem javne stacionarne telefonije, 

 mobilna telefonija, 

 prenosne bazne postaje mobilne telefonije, 

 internet in  

 telefaks. 
 
Dežurni operativec v ReCO Slovenj Gradec določi kanal katerega uporabljajo reševalci na 
kraju nesreče med izvajanjem nalog zaščite in reševanja. 
 
Sistem zvez ZA-RE 
 
Pri neposrednem vodenju akcij zaščite, reševanja in pomoči se uporabljata sistem radijskih 
zvez zaščite in reševanja (ZARE) ter sistem osebnega klica. Sistem zvez ZARE se obvezno 
uporablja pri operativnem vodenju intervencij in drugih zaščitnih ter reševalnih akcijah. 
Telekomunikacijsko središče tega sistema je v ReCO Slovenj Gradec. Prek njega se 
zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in zasebne telekomunikacijske sisteme ter med 
centri za obveščanje. 
 
Sistem radijskih zvez ZARE je koncipiran tako, da je možno uporabiti določeno število 
semidupleksnih kanalov (število je določeno s številom repetitorjev, ki so dosegljivi vsem R/p 
– ročne, mobilne, stacionarne na območju regije) in celoten nabor simpleksnih kanalov, ki so 
na razpolago v celotnem sistemu. Omejitve obstajajo zaradi konfiguracije terena, tehničnih 
lastnosti radijskih zvez in zasedenosti kanalov. ReCO Slovenj Gradec ureja in usklajuje 
zveze ter posameznim reševalnim službam določa delovne (simpleksne) kanale. 
 
Na območju Koroške regije delujejo trije repetitorji (05-Kapunar, 06-Plešivec in 13-
Šumahov vrh). Izpad repetitorja se lahko nadomesti z mobilnim repetitorjem z agregatom. 
 
Uporaba mobilnih repetitorskih postaj ZA-RE 
 
Mobilne repetitorske postaje se uporabljajo za nadomestilo izpadlih repetitorskih postaj 
radijske mreže sistema zvez ZA-RE ali za izboljšanje delovanja omenjene mreže, če gre za 
lokacijo s slabšo pokritostjo z radijskim signalom ZA-RE ali potrebe po dodatnem repetitorju 
zaradi povečanega radijskega prometa oziroma zahteve zaradi organizacije prometa 
radijskih zvez ZA-RE ob nesreči. 
 
Ob omejeni uporabi sistema zvez ZARE zaradi razgibane konfiguracije terena je možno 
postaviti praviloma v treh urah mobilni repetitor na določeno lokacijo. ReCO Slovenj Gradec 
posreduje CORS-u zahtevo za namestitev mobilnega repetitorja na določeno lokacijo. Za 
namestitev mobilnega repetitorja je pristojna URSZR. 
 
Podsistem osebnega klica 
 
V sistemu zvez ZA-RE deluje tudi podsistem osebnega klica (pozivniki oziroma pagerji). Ta 
omogoča pošiljanje pisnih sporočil imetnikom sprejemnikov osebnega klica. Sporočila pošilja 
ReCO Slovenj Gradec. V kolikor bi bilo nujno, bi bilo mogoče namestiti tudi mobilni digitalni 
repetitor. 
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P – 19 
D – 4 

Radijski imenik sistema zvez ZARE, ZARE+ (RS) 
Načrt zagotavljanja zvez ob nesreči 
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8 UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE,REŠEVANJA IN POMOČI 
 
 
Pri izvajanju ukrepov in nalog ZRP je glavna vloga regije na povezovanju in koordiniranju 
nalog in aktivnosti med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, drugimi organi in službami 
regijskega pomena, letališčem na katerem se zgodi nesreča, prevoznikom in državnim 
nivojem (URSZR). Po potrebi se napoti v prizadeto občino pomoč v kadrih-osebo za 
povezavo, ki pomaga občinski upravi pri izvajanju njihovih nalog. 
 
 

8.1 UKREPI ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

 
 
Ob zrakoplovu v sili oziroma nesreči zrakoplova se izvajajo naslednji ukrepi ZRP: 

 prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi, 

 RKB zaščita, 

 evakuacija, 

 sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev in 

 zaščita kulturne dediščine. 
 
Še bolj podrobno se zaščitni ukrepi ZRP razdelajo v občinskih načrtih zaščite in reševanja ob 
nesreči zrakoplova oziroma v posameznih delih občinskih načrtov zaščite in reševanja ob 
nesreči zrakoplova, v primeru, da občina ne izdeluje načrta v celoti. 
 

8.1.1 PROSTORSKI, URBANISTIČNI, GRADBENI IN DRUGI TEHNIČNI UKREPI 

 
V primeru nesreče zrakoplova večjega obsega na gosto naseljenem območju, bi bilo 
potrebno rušenje neuporabnih objektov ter odstranjevanje ruševin, da se zmanjšajo škodljivi 
vplivi nesreče ter da se lažje omogoči izvajanje drugih ukrepov in nalog ZRP. 
 
Med te ukrepe sodijo: 

 določitev in ureditev lokacij za postavitev zasilnih prebivališč, 

 določitev in ureditev lokacij odlagališč za začasno odlaganje ruševin in drugih 
materialov ter posebnih odpadkov, 

 določitev in ureditev lokacij oziroma objektov za zbiranje in začasno skladiščenje 
nevarnih snovi iz gospodinjstev, industrijske in druge dejavnosti ter 

 vzpostavitev komunikacij in določitev obhodnih poti. 
 
Ukrep bodo izvajala tehnično reševalne enote Koroške regije, prostovoljna gasilska 
društva ter pooblaščene organizacije, ki imajo ustrezno mehanizacijo. 
 

8.1.2 RADIOLOŠKA, KEMIČNA IN BIOLOŠKA ZAŠČITA 

 
Ob nesreči zrakoplova obstaja nevarnost, da zaradi poškodbe zrakoplova, ki prevaža 
nevarno blago, lahko pride do nenadzorovanega uhajanja teh snovi v okolje. Če do tega 
pride, je potrebno na prizadetem območju poostriti nadzor nad nevarnim blagom in ravnanje 
z njim. 
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Izvajanje ukrepov ZRP ob nesreči zrakoplova, v primerih ko je prisotno nevarno blago lahko 
opravljajo gasilske enote širšega pomena (Koroški gasilski zavod Ravne na Koroškem, 
PGD Radlje ob Dravi in PGD Slovenj Gradec). 
 
Na regijskem nivoju se po potrebi v izvajanje ukrepov ZRP po nesreči zrakoplova, lahko 
vključi tako, da pregleda celotno območje nesreče tudi Regijski oddelek za RKB 
izvidovanje. 
 
V primeru, da regijske enote ne bi zadostovale oziroma za zahtevnejše laboratorijske 
preiskave ter analize se takoj po nesreči preko Poveljnika CZ RS zaprosi, za aktiviranje 
pooblaščenega ekološkega laboratorija ELME iz Ljubljane ali MEEL pri Zavodu za 
zdravstveno varstvo Maribor. Analize, ki jih na terenu ni mogoče opravljati, izvajajo po 
potrebi pooblaščene organizacije, ki so opremljene z laboratoriji za najzahtevnejše kemične, 
biološke in radiološke preiskave. 
 
Prav tako se lahko v primeru nesreče zrakoplova uporabi tudi državna enota za RKB 
dekontaminacijo in 18. Bataljon RKB SV, ki izvaja RBK detekcijo in dekontaminacijo. 
 
Naloge enot, ki izvajajo RKB zaščitne ukrepe ob nesreči zrakoplova, ki je prevažalo nevarno 
blago, so: 

 izvidovanje nevarnega blaga v okolju (detekcija, identifikacija, dozimetrija in 
enostavnejše analize), 

 ugotavljanje in označevanje meja kontaminiranega območja, 
 ugotavljanje prenehanja radiološke in kemijske nevarnosti, 
 jemanje vzorcev za analize in preiskave, 
 usmerjanje, usklajevanje in izvajanje zaščitnih ukrepov in 
 izvajanje dekontaminacije ljudi in opreme. 

 
Ob nesreči zrakoplova, ko so zaradi nevarnega blaga ogrožene podtalnica, kmetijske, 
gozdne in vodne površine, ReCO Slovenj Gradec o tem obvesti tudi pristojne inšpekcijske 
službe, ki jih sicer obvešča ob nesreči z nevarnim blagom. 
 
Vsi pripadniki sil za ZRP, ki intervenirajo na ogroženem območju imajo osebno zaščitno 
opremo in so ustrezno opremljeni. 
 

8.1.3 EVAKUACIJA 

 
Če bi ob nesreči zrakoplova prišlo do večjega požara oziroma do nenadzorovanega uhajanja 
nevarnega blaga v okolje in bi to ogrožalo življenje in zdravje ljudi ter živali, bi bilo potrebno 
izvesti evakuacijo. 
 
Evakuacijo (umik) v primeru nesreče zrakoplova na letališču, ko bi bilo zaradi 
nenadzorovanega uhajanja nevarnega blaga ogroženo življenje in zdravje ljudi, ki delajo 
oziroma se nahajajo na letališču načrtuje in izvaja upravljavec letališča. 
 
Evakuacijo prebivalcev iz naselij, ki se nahajajo na ogroženem območju načrtujejo in 
izvajajo občine na podlagi podatkov, ki jih posreduje letalska družba in prevoznik nevarnega 
blaga, odredi pa jo župan prizadete občine oziroma poveljnik CZ občine, v nujnih primerih pa 
tudi vodja intervencije. 
 
Vodja intervencije lahko odredi umik iz ogroženega območja, če so neposredno ogrožena 
življenja ljudi zaradi požara, eksplozije ali druge nevarnosti in traja toliko časa, dokler 
nevarnost ni odpravljena. 
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Koroška regija sodeluje z zagotavljanjem ustrezne opreme in sredstev iz državnih rezerv, ki 
je potrebna ob nastanitvi in oskrbi ogroženih. 
 

8.1.4 SPREJEM IN OSKRBA OGROŽENIH PREBIVALCEV 

 
Za nastanitev evakuiranih prebivalcev z ogroženih območij poskrbi občina, ki tudi izvede 
evakuacijo. 
 
Nastanitev evakuiranih prebivalcev z ogroženih območij občine je možna na neogroženih 
območjih v zaledju občin. 
 
Nastanitev se izvede v primerne objekte, kjer so zagotovljeni osnovni pogoji za življenje 
(ogrevanje, voda, elektrika, sanitarije). V ta namen se običajno uporabijo športni objekti 
(dvorane), šolske telovadnice, počitniške zmogljivosti izven sezone in drugi za to primerni 
objekti. 
 
Naloge na tem področju opravljajo službe CZ za podporo, gospodarske družbe, zavodi in 
druge organizacije, ki razpolagajo z nastanitvenimi in prehrambenimi zmogljivostmi, enote 
tabornikov, Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas in druge človekoljubne organizacije, 
centri za socialno delo in druge socialne službe ter občani v okviru sosedske pomoči. 
 
Koroška regija sodeluje z zagotavljanjem ustrezne opreme in sredstev iz državnih rezerv, ki 
je potrebna ob nastanitvi in oskrbi ogroženih. 
 

8.1.5 ZAŠČITA KULTURNE DEDIŠČINE 

 
Zaščita kulturne dediščine obsega  priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti 
ter preprečevanje škodljivih vplivov nesreče zrakoplova na kulturno dediščino. Izvajajo jo 
strokovnjaki s področja varstva kulturne dediščine v sodelovanju z enotami CZ in drugimi 
silami za ZRP. 
 
Kulturna dediščina se identificira na podlagi predhodno posredovanih podatkov o kulturni 
dediščini, ki jih pripravijo strokovne javne službe. S podatki o kulturni dediščini in njeni 
ogroženosti morajo občine in enote CZ ter sile za ZRP predhodno razpolagati. 
 
V primeru poškodovanja kulturne dediščine ob nesreči zrakoplova se izvajajo naslednje 
naloge: 

 zbiranje in obdelava podatkov o poškodovani kulturni dediščini, 

 odločanje o takojšnjih zaščitnih ukrepih, 

 izvajanje takojšnjih varnostnih del (evakuacija, varovanje, ...), 

 izdelava ocene škode na kulturni dediščini in 

 izdelava programa sanacije in obnove nepremičnine kulturne dediščine, programa 
restavratorskih in konzervatorskih posegov za sanacijo arhivskega gradiva in 
dokumentarnega gradiva, programa sanacije in restavracije premične kulturne 
dediščine. 

 
Koroška regija se v primeru poškodovanja kulturne dediščine ob nesreči zrakoplova takoj 
poveže z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Maribor. 
 

P – 3 
P – 10 
P – 12  

Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč (RS/regije/občine) 
Pregled gradbenih organizacij (regije/občine) 
Pregled gasilskih enot širšega pomena in njihovih pooblastil  s podatki o 
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P – 21 
 
 
P – 22 
P – 31 

poveljnikih in namestnikih poveljnikov (RS) 
Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in 
njihove zmogljivosti, ter lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč 
(RS/regije/občine) 
Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano (regije/občine) 
Pregled kulturne dediščine (regije/občine) 

 
 

8.2 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. 
 

8.2.1 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. 
 
Iskanje in reševanje pogrešanega civilnega zrakoplova v skladu s predpisi in mednarodnimi 
sporazumnimi akti usklajuje CAA, medtem ko SV, MO usklajuje akcijo iskanja in reševanja 
pogrešanega vojaškega zrakoplova oziroma tujega vojaškega zrakoplova. CAA določi 
pogoje in način iskanja in reševanja zrakoplova ter izda navodila, ki jih je treba sprejeti v 
primeru, ko je zrakoplov pogrešan, je v nevarnosti, je prišlo do nesreče ali ko letalskemu 
prometu grozi nevarnost. CAA določi naloge in odgovornosti med organizacijami in službami, 
ki sodelujejo v iskanju in reševanju, v skladu z zakonom o letalstvu in predpisi izdanimi na 
njegovi podlagi, s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter v skladu z 
dodatkom D – 707. 
 
Policija, SV, sile za ZRP, Javno podjetje KZPS d.o.o., lastniki ali uporabniki zrakoplova ter 
osebe, ki opravljajo dolžnosti na krovu zrakoplova ali na letališčih ali drugih zmogljivostih za 
letalstvo sodelujejo pri iskanju in reševanju pogrešanega zrakoplova. Pri iskanju 
pogrešanega zrakoplova iz zraka lahko sodelujejo poleg zrakoplovov policije in SV tudi drugi 
domači in tuji zrakoplovi, katere, če je treba, kontrolorji zračnega prometa (Javno podjetje 
KZPS d.o.o.) usmerjajo na mesto nesreče. 
 
Na terenu pogrešan zrakoplov iščejo policijske enote ter druge sile za ZRP. Vsi udeleženci v 
akciji iskanja pogrešanega zrakoplova morajo imeti enotne Državne topografske karte RS 
1:25.000. 
 
Pri iskanju pogrešanega zrakoplova lahko sodelujejo naslednje sile za ZRP: 

 gorska reševalna služba, (društvo GRS Maribor in društvo GRS Koroške), ki išče 
in poizveduje za pogrešanimi v primeru nesreče zrakoplova v gorskem svetu, 

 podvodna reševalna služba, (regijska tehnično reševalna enota-ekipa za 
reševanje na in iz vode ter Slovenska potapljaška zveza – podvodna reševalna 
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služba), ki išče pogrešane in rešuje ponesrečene ob nesreči zrakoplova na vodnih 
površinah, 

 enote reševalcev z reševalnimi psi (Kinološka zveza Slovenije) katerih naloga je 
iskanje in reševanje pogrešanih oseb ter nudenje pomoči preživelim, 

 jamarska reševalna služba, ki lahko sodeluje pri zaščiti in reševanju tudi ob drugih 
nesrečah v skladu z organizacijo in sposobnostmi službe, 

 poizvedovalna služba RK, (območna združenja Rdečega križa v Koroški) ki 
poizveduje za izginulimi oziroma pogrešanimi osebami, prenaša družinska sporočila 
in navezuje stike s svojci, sodeluje pri združevanju družin, evakuacijah ter vodi 
registre razseljenih oseb in evakuirancev in 

 prostovoljci (taborniki, gasilske zveze). 
 
Delovanje sil za ZRP ob iskanju ali nesreči zrakoplova v skladu z načelom postopnosti 
uporabe sil za ZRP usklajuje Poveljnik CZ za Koroško. Glede na oceno posledic nesreče 
Poveljnik CZ za Koroško odloča o obsegu in vrsti sil za ZRP, ki jih bo vključil ob iskanju ali 
nesreči zrakoplova. 
 

8.2.2 PRVA POMOČ IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ 

 
Na kraju nesreče zrakoplova ranjenim in poškodovanim pomagajo preživeli, očividci nesreče 
in pripadniki reševalnih služb, ki prvi prispejo na kraj nesreče. 
 
Če se je nesreča zgodila zunaj letališča, na težko dostopnem terenu, pomagajo gasilci in 
druge enote za ZRP, prenesti poškodovane do mesta za zdravstveno oskrbo (MZO), ki naj 
bo na območju od koder je možen nadaljnji prevoz do zdravstvene oskrbe. 
 
V okviru prve in nujne medicinske pomoči se na MZO izvajajo: 

 najnujnejša zdravstvena oskrba in priprava preživelih na prevoz v zdravstvene 
ustanove, 

 prva psihološka pomoč, 

 registracija udeležencev v nesreči in identifikacija oseb ter 

 komunikacije (povezava z informacijskim centrom). 
 
Iz MZO se napotijo ponesrečenci do posameznih splošnih in specialističnih bolnišnic oziroma 
zdravstvenih postaj. 
 
V zdravstveni postaji se opravi zdravniški pregled, ki obsega triažo in nudi prva zdravniška 
pomoč. 
 
Po izvedeni triaži in nudeni zdravniški pomoči se ponesrečenci po potrebi iz zdravstvenih 
postaj napotijo v nadaljnje zdravljenje v splošne ali specialistične bolnišnice (Splošna 
bolnišnica Slovenj Gradec, Univerzitetni klinični center Maribor). 
 
Pri nesreči zrakoplova manjšega obsega, ko je le nekaj mrtvih in so trupla razpoznavna, 
opravljajo identifikacijo oseb redne službe, kot so zdravstvo in policija na podlagi osebnih 
dokumentov žrtev. 
 
Ob nesreči zrakoplova večjega obsega, ko je več deset mrtvih in so trupla neprepoznavna se 
bo poleg rednih služb, ki opravljajo identifikacijo oseb aktiviralo še enote za identifikacijo 
oseb pri Inštitutu za sodno medicino pri Medicinski fakulteti Maribor. 
 
Identifikacija mrtvih obsega:  

 zbiranje in prevoz trupel ponesrečenih, 
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 zbiranje podatkov o ponesrečenih, 

 identifikacijo trupel, 

 obveščanje svojcev in 

 obveščanje javnosti. 
 
Zbiranje trupel opravljajo reševalne enote in pogrebne službe. Pred prevozom je potrebno 
vsa trupla in njihovo lastnino evidentirati. 
 
Ko so žrtve identificirane se o smrti obvesti svojce in sproti javnost obvešča o številu smrtnih 
žrtev. 
 

8.2.3 GAŠENJE IN REŠEVANJE OB POŽARIH 

 
Naloge gašenja požarov in reševanja na zrakoplovu ali letališču skladno z načrtom zaščite in 
reševanja izvajajo: 
 

 gasilske enote širšega pomena (Koroški gasilski zavod Ravne na Koroškem, 
PGD Slovenj Gradec in PGD Radlje ob Dravi), 

 gasilske enote pristojnih gasilskih društev in 

 po potrebi druge enote sosednjih gasilskih društev. 
 
Gasilske enote izvajajo naslednje naloge: 

 gašenje požarov in reševanje ob požarih in eksplozijah, 

 reševanje ukleščenih in blokiranih potnikov, 

 pomoč pri prenosu ponesrečencev s kraja nesreče in s težje dostopnih predelov, 

 pomoč pri pripravi ponesrečenih za prevoz in 

 druge splošne reševalne naloge. 
 
Organiziranje in vodenje gasilskih enot vodijo in usmerjajo vodje gasilskih intervencij. Za 
gašenje in reševanje na težko dostopnem terenu se lahko sile in sredstva za reševanje 
(reševalci, gasilci in druga intervencijska vozila) do kraja nesreče prepeljejo s helikopterji 
policije ali SV. 
 
Prav tako se lahko za gašenje požara na težko dostopnem in gozdnatem območju uporabijo 
posebej za to opremljeni helikopterji Slovenske vojske. 
 
Vodja intervencije sil za ZRP mora pri izvajanju nalog gašenja in reševanja ob požarih, kakor 
tudi pri ostalih zaščitnih ukrepih in nalogah ob nesreči vojaškega zrakoplova reševalce 
opozoriti na možnost prevoza streliva in sprožitve katapultnega sedeža. 
 

8.2.4 REŠEVANJE IZ RUŠEVIN 

 
Ob nesreči zrakoplova na težko dostopnem terenu ali ob padcu zrakoplova na naseljeno 
območje se za iskanje ponesrečenih aktivirajo naslednje sile za ZRP: 
 

 Gorska reševalna služba: 
- Društvo GRS Maribor, reševalna skupina Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi, 
- Društvo GRS Koroške. 

 SPZ, Povodna reševalna služba Slovenije, 

 tehnično reševalne enote, 

 enota reševalnih psov za iskanje pogrešanih oseb: Kinološka zveza Slovenije, 
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 gasilske enote širšega pomena: 
- Koroški gasilski zavod Ravne na Koroškem,  
- PGD Slovenj Gradec in 
- PGD Radlje ob Dravi. 

 
Aktiviranje omenjenih enot izvaja ReCO Slovenj Gradec. Vso koordinacijo aktivnosti in 
reševanja se izvaja na nivoju regije. 
Ob nesreči zrakoplova na težko dostopnem terenu se za prevoz potrebne opreme za 
tehnično reševanje uporabijo helikopterji policije in SV. Reševanje s helikopterji se izvaja 
skladno z Načrtom sodelovanja helikopterjev SV in policije pri izvajanju zaščite in reševanja. 
 
Tehnično reševanje obsega: 

 iskanje zasutih ljudi v ruševinah z geofoni in drugimi tehničnimi sredstvi oziroma psi 
za iskanje v ruševinah, 

 reševanje ljudi in premoženja  iz ogroženih in poškodovanih objektov in ruševin, 

 odstranitev ovir na cestah, urejanje zasilnih poti in prehodov ter pomoč pri popravilu 
komunalne infrastrukture in odpravljanju drugih nujnih posledic ob nesreči 
zrakoplova, 

 urejanje lokacij za začasno nastanitev ogroženih prebivalcev in 

 reševanje na vodi in iz vode. 
 
Vodja intervencije organizira reševanje ponesrečenih iz poškodovanega zrakoplova, umik 
poškodovanih, preživelih in mrtvih s kraja nesreče ter iskanje utopljencev oziroma 
pogrešanih. Intervencija se zaključi, ko ni več neposredne nevarnosti za življenje in zdravje 
ljudi. 
 
Delovanje organov, enot in služb ter drugih sil za ZRP v skladu z načelom postopnosti vodi, 
usmerja in usklajuje Poveljnik CZ za Koroško oziroma njegov namestnik. 
 
Pri izvajanju zgoraj navedenih nalog je prepovedano: 

 dotikati se in premikati razbitine, ruševine ter druge vsebine zrakoplova brez 
predhodnega dovoljenja komisije za preiskovanje nesreče zrakoplova in ustreznega 
dokumentiranja  ter 

 spreminjati kraj nesreče in brisati sledi nesreče. 
 
Gasilske enote sodelujejo pri različnih oblikah reševanja iz ruševin: 

 reševanje ukleščenih in blokiranih potnikov, 

 pomoč pri prenosu ponesrečencev s kraja nesreče in s težje dostopnih predelov, 

 pomoč pri pripravi ponesrečenih za prevoz in 

 druge splošne reševalne naloge. 
 

8.2.5 REŠEVANJE NA VODI IN IZ VODE 

 
V Koroški regiji iskanje pogrešanih in reševanje ponesrečenih na vodi in iz vode ter 
sodelovanje pri opravljanju nujnih zaščitnih in drugih del zaradi preprečitve in ublažitve 
posledic nesreče izvajajo, skladno s predpisi in svojimi aktivnostmi, naslednje enote: 
 

 ZPS, Podvodna reševalna služba Slovenije, 

 regijska tehnično reševalna enota – ekipa za reševanje na in iz vode, 

 gasilska enota širšega pomena (Koroški gasilski zavod Ravne na Koroškem, PGD 
Slovenj Gradec in PGD Radlje ob Dravi), 

 enote prostovoljnih gasilskih društev, ki imajo za to usposobljene reševalce ter 
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 CZ s tem, da se reševanje izvaja usklajeno med različnimi reševalnimi službami in 
enotami. 

 

8.2.6 POMOČ OGROŽENIM IN PRIZADETIM SVOJCEM OZIROMA 
PREBIVALCEM 

 
Informacijski center, ki je organiziran na nivoju države, v primeru potrebe, opravlja naloge na 
lokaciji Izpostave URSZR Slovenj Gradec. Preko sredstev javnega obveščanja mora v čim 
krajšem času po nesreči, objaviti telefonsko številko, na kateri lahko prebivalci na prizadetem 
območju dobijo informacije o posledicah nesreče. 
 
Informacijski center posreduje informacije o nesreči, daje napotke prebivalcem na 
prizadetem območju, zbira, obdeluje in posreduje podatke o mrtvih in poškodovanih, ki jih 
nato posreduje Poveljniku CZ za Koroško in drugim pristojnim organom in organizacijam in 
službam.  
 
Informacijski center nudi tudi psihološko in duhovno pomoč ki jo  prizadetim in svojcem žrtev 
nudijo psihologi terapevti, duhovniki in drugi strokovnjaki, ki delujejo v informacijskem centru.  
Informacijski center nudi pomoč pri oskrbi in nastanitvi nepoškodovanih in svojcev ter 
preživelim pri vzpostavitvi stikov s svojci. 
 
Psihološko pomoč ob nesreči zrakoplova v okviru informacijskega centra organizirajo občine 
v sodelovanju s strokovnimi službami oziroma strokovnjaki (psihologi, terapevti, duhovniki 
idr.). 
 
Za potrebne psihološke pomoči po nesreči zrakoplova se za preživele že v naprej pripravi 
material, kako naj si pomagajo in kje lahko dobijo strokovno pomoč, če jo potrebujejo. 
 
Prav tako morajo biti v vse programe usposabljanj pripadnikov sil za ZRP vključene vsebine 
prve psihološke pomoči. 
 
Ob nesreči zrakoplova, ko je veliko število ljudi poškodovanih ali mrtvih, je potrebno 
zagotoviti tudi duhovno pomoč organizirano v okviru informacijskega centra. Nudijo  jo 
predstavniki verskih skupnosti, odvisno od verskega prepričanja ljudi, udeleženih v nesreči in 
drugih nevladnih organizacij, ki lahko svojo pomoč prizadetim nudijo z različnimi oblikami 
organiziranih dejavnosti, s katerimi pomagajo ljudem v njihovih najrazličnejših stiskah in 
potrebah. 
 

8.2.7 ZAGOTAVLJANJE OSNOVNIH POGOJEV ZA ŽIVLJENJE 

 
Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje se izvaja ob nesreči zrakoplova večjega obsega. 
Osnovni pogoji za življenje bodo vzpostavljeni takrat, ko bodo izpolnjeni pogoji za preklic 
odrejenih zaščitnih ukrepov. 
 
Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ob nesreči zrakoplova obsega: 

 nujno zdravstveno oskrbo ponesrečencev in odstranitev trupel ter drugih ljudi in živali 
na ogroženem območju, 

 nastanitev in oskrba ogroženih prebivalcev s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi 
osnovnimi potrebščinami, 

 zagotovitev nujnih prometnih povezav in 

 zaščita kulturne dediščine. 
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Za izvajanje nalog na področju zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje so zadolženi 
zdravstvo, pogrebne službe, komunalne organizacije in organizacije za urejanje prostora, 
samoupravne lokalne skupnosti, poveljniki CZ občin in Poveljnik CZ za Koroško. 
 
Sklep o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog sprejme Poveljnik CZ za Koroško. 
 

P – 11 
 
P – 12 
 
P – 24 
 
P – 27 
 
P – 28 
D – 6  
D – 20 

Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov 
(regije/občine) 
Pregled gasilskih enot širšega pomena in njihovih pooblastil  s podatki o 
poveljnikih in namestnikih poveljnikov (RS) 
Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih 
organizacij, ki sodelujejo pri reševanju (RS/regije/občine) 
Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 
(regije/občine) 
Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic (regije/občine) 
Navodilo za izvajanje psihološke pomoči 
Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP 
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9 OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 
 
 
Osebna in vzajemna zaščita obsega vse ukrepe za preprečevanje in ublažitev posledic 
nesreče, ki je prizadela potnike in/ali prebivalce, za zaščito njihovega zdravja in življenja ter 
varnosti njihovega imetja. 
 
Z ukrepi, ki jih morajo izvesti potniki ob nesreči zrakoplova za zavarovanje svojih življenj in 
imetja (požar na zrakoplovu in podobno) je dolžan potnike seznaniti prevoznik. Osebje 
letališča izvaja osebno in vzajemno zaščito. V primeru nesreče potniškega letala osebje v 
letalu zagotovi vse potrebne ukrepe za zmanjšanje posledic nesreče in evakuacijo ter umik 
potnikov na varno. 
 
Letalske družbe morajo imeti na letalih predpisano opremo za osebno in vzajemno zaščito.  
 
Občine, ki so izven nadzorovane cone letališča v svojih delih načrta predvidijo zaščitne in 
preventivne ukrepe ob nesreči zrakoplova ter v ta namen organizirajo svetovalno službo, 
predvsem za primer nesreče zrakoplova na naseljeno območje. 
 

P – 1300 
D – 1301 
D – 1302 
D – 1303 

Evidenčni list o vzdrževanju načrta 
Obveščanje občanov ob letalski nesreči 
Navodilo potnikom ob letalskih nesreči 
Navodilo prvim posredovalcem za zavarovanje sledov nesreče 
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10 RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 
 
 

10.1 RAZLAGA POJMOV 

 
 
JAVNO LETALIŠČE je letališče, ki je namenjeno in odprto za zračni promet in javni zračni 
prevoz. 
LETALSKI PREVOZNIK pomeni podjetje za zračni promet z veljavno operativno licenco. 
LETALIŠČE je določeno območje na kopnem ali vodi (vključno z zgradbami, napravami in 
opremo), delno ali v celoti namenjeno za prihode in odhode zrakoplovov in za njihovo gibanje 
po tleh. 
ZRAKOPLOV V SILI je položaj zrakoplova, pri katerem so podane okoliščine, ki kažejo na 
to, da se je nesreča skoraj zgodila. 
NESREČA je po zakonu o letalstvu dogodek, povezan z obratovanjem zrakoplova, ki se 
zgodi tedaj, ko se ena ali več oseb oziroma stvari vkrca v zrakoplov, s katerim se namerava 
opraviti let, do tedaj, ko se opravi izkrcanje in zaradi katerega je: 
ena ali več oseb smrtno ponesrečenih ali težje poškodovanih, oziroma so stvari močno 
poškodovane ali uničene, kot posledice nahajanja v zrakoplovu, ali izpostavljenosti 
reaktivnemu pišu, razen, če so poškodbe posledica naravnih vzrokov, če gre za 
samopoškodbe ali če poškodbe povzročijo druge osebe, ali so poškodovani slepi potniki, ki 
se skrivajo zunaj območij, ki so običajno namenjena potnikom in posadki, 
na zrakoplovu nastala poškodba ali napaka na strukturi, ki negativno vpliva na strukturno 
moč, delovanje ali letalne karakteristike zrakoplova in bi zahtevalo večje popravilo ali 
zamenjavo poškodovanega dela, razen okvare ali poškodbe motorja, ki je omejena samo 
nanj, njegov pokrov ali dodatke ali okvare propelerja, konca krila, antene, zračnice, zavor, 
aerodinamičnih prehodov, manjše zareze ali vbodne luknje na površini zrakoplova, 
zrakoplov izgubljen ali popolnoma nedostopen. 
NESREČA je po zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami dogodek ali vrsta 
dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in drugih silah, ki prizadenejo oziroma 
ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali ter premoženje, povzročijo škodo na kulturni dediščini 
in okolju v takšnem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje potrebno uporabiti 
posebne ukrepe, sile in sredstva, ker ukrepi rednih dejavnosti, sile in sredstva ne 
zadostujejo. 
VZLETIŠČE je določena kopenska ali vodna površina, ki je v celoti ali deloma namenjena za 
pristajanje, vzletanje ali gibanje zrakoplovov samo določenih vrst in kategorij. 
ZRAČNI PROMET je gibanje zrakoplovov po zraku (let) in po letališčih in vzletiščih. 
ZRAČNI PROSTOR Republike Slovenije obsega zračni prostor nad kopnim ter obalnim 
morjem in notranjimi vodami, ki so pod suverenostjo RS. Zračne poti v Sloveniji so glede na 
razvrstitev zračnega prostora v RS razdeljene v razrede C, D, E in G. Razredi C, D in E 
predstavljajo nadzorovani zračni prostor, zračni prostor razreda G pa je sloj prostega letenja, 
v katerem ni organizirane službe kontrole letenja. 
ZRAKOPLOV je vsaka naprava, ki se lahko obdrži v atmosferi zaradi reakcije zraka, razen 
reakcije zraka na zemeljska površino. 
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10.2 RAZLAGA OKRAJŠAV 

 
 
  
ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje 
BNZP Bataljon za nadzor zračnega prostora 
CAA Javna agencija za civilno letalstvo RS, skrajšano: Agencija za 

civilno letalstvo 
CNKZP Center za nadzor kontrole zračnega prometa 
CORS Center za obveščanje Republike Slovenije 
CZ Civilna zaščita 
CZ RS Civilna zaščita Republike Slovenije 

ELME Ekološki laboratorij z mobilno enoto 
ELT Emergancy Local Transmiter 
EMS Evropska potresna lestvica 
EU Evropska unija 
ICAO 
 

Mednarodna organizacija civilnega letalstva (International Civil 
Aviation Organization) 

IRSVNDN Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami 

Javno podjetje KZPS d.o.o. Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o. 
MEEL Mobilna enota ekološkega laboratorija Maribor 
MNZ Ministrstvo za notranje zadeve 
MZO mesto za zdravstveno oskrbo 
MZIP Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
OKZP 
OKC PU   

Območna kontrola zračnega prometa 
Operativno komunikacijski center policijske uprave 

PGD prostovoljno gasilsko društvo 
PU Policijska uprava 
ReCO Regijski center za obveščanje 
RKB radiološka, kemična in biološka 
RKS Rdeči križ Slovenije 
RS Republika Slovenija 
R/p radijska postaja 
SPLNI Sektor za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov 
SV Slovenska vojska 
Ur. List RS Uradni list Republike Slovenije 
URSZR Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
UTC univerzalni svetovni čas 
ZA-RE radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja 
ZIR 
ZZV  

zaščita in reševanje 
Zavod za zdravstveno varstvo 

ZRP zaščita, reševanje in pomoč 
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11 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
 
 

11.1 PRILOGE 

 
 

P – 1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne zaščite 
(RS/regije/občine) 

P – 3 Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč (RS/regije/občine) 

P – 5 Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč (RS/regije/občine) 

P – 6 Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za 
zaščito, reševanje in pomoč (RS/regije/občine/podjetja) 

P – 7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZiR 
(regije/občine) 

P – 10 Pregled gradbenih organizacij (regije/občine) 

P – 11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov 
(regije/občine) 

P – 12 Pregled gasilskih enot širšega pomena in njihovih pooblastil  s podatki o 
poveljnikih in namestnikih poveljnikov (RS) 

P – 15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči (RS/regije) 

P – 17 Seznam prejemnikov informativnega biltena (RS/regije) 

P – 18 Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedenem alarmiranju in 
napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov (RS/regije/občine) 

P – 19 Radijski imenik sistema zvez ZA-RE, ZARE+ (RS) 

P – 21 Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev 
in njihove zmogljivosti, ter lokacije primerne za postavitev zasilnih 
prebivališč (RS/regije/občine) 

P – 22 Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano (regije/občine) 

P – 24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih 
nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri reševanju (RS/regije/občine) 

P – 25 Pregled človekoljubnih organizacij (RS/regije/občine) 

P – 27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 
(regije/občine) 

P – 28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic (regije/občine) 

P – 30 Pregled stacionarnih virov tveganja zaradi nevarnih snovi (RS) 

P – 31 Pregled kulturne dediščine (regije/občine) 

 
 
SEZNAM POSEBNIH PRILOG: 
 

P – 1300 Evidenčni list o vzdrževanju načrta 

P – 1301 Ocena ogroženosti ob nesreči zrakoplova, št. 842-20/2014-3-DGZR, 
13.8.2014 

P – 1302 VFR+GPS karta (Slovenija, 2005) 

P – 1303 Bilten VFR (Kontrola zračnega prometa Slovenije) 

P – 1304 Pregled kontaktnih oseb z naslovi javnega letališča in vzletišča na 
območju koroške regije 

P – 1305 Seznam odgovornih oseb Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje, 
Izpostava Dravograd 

P – 1306 Seznam odgovornih oseb Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec 
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11.2 DODATKI 

 
 

D – 1 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta ZiR 

D – 2 Načrt URSZR/izpostave/občine za zagotovitev prostorskih in drugih 
pogojev za delo poveljnika CZ in Štaba CZ /izpostave/občine 

D – 3 Načrt organizacije in delovanja državnega/regijskega logističnega centra 
ter prevzema in razdelitve mednarodne pomoči na letališčih 

D – 4 Načrt zagotavljanja zvez ob nesreči 

D – 6 Navodilo za izvajanje psihološke pomoči 

D – 14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP 

D – 15 Vzorec delovnega naloga 

D – 17 Vzorec obrazca za mednarodno/državno pomoč 

D – 19 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči 

D – 20 Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP 

D – 22 Načrt dejavnosti  

 
 
SEZNAM POSEBNIH DODATKOV: 
 
 

D – 1300 Obrazec za obveščanje CORS/ReCO o nesreči zrakoplova  

D – 1301 Obveščanje občanov ob nesreče zrakoplova 

D – 1302 Navodilo potnikom ob nesreči zrakoplova 

D – 1303 Navodilo prvim posredovalcem za zavarovanje sledov nesreče 

 


