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0. PREDSTAVITEV OPERATIVNEGA PRIROČNIKA 
 
0.1 POMEN IZRAZOV IN KRATIC 
 

Kratica Angleški pomen Slovenski pomen 

AIP 
Aeronautical Information 
Publication 

zbornik letalskih informacij 

AGL Above Ground Level višina nad tlemi 

ARC Air Risk Class razred tveganja v zraku 

ATTI Attitude mode (DJI) 
način delovanja UA za držanje lege v prostoru 
brez GNSS 

CRM Crew Resource Management upravljanje z viri letalskih posadk 

CTR CTR kontroliran zračni prostor okrog letališča 

C2 povezava Command and Control link povezava nadzora in upravljanja UA (tudi C3) 

ERP Emergency Response Plan načrt ukrepanja v nujnih primerih 

EV Exposure Value vrednost osvetljenosti (fotografija) 

FFC Flat Field Calibration kalibracija senzorja termalne kamere 

GDPR General Data Protection Regulation splošna uredba EU o varstvu podatkov 

GNSS Global Navigation Sattellite System sistem za satelitsko navigacijo 

GPS Global Posotioning System sistem globalne navigacije 

GRC Ground Risk Class razred tveganja na tleh 

GR / Gasilska regija 

GZ / Gasilska zveza 

GZS / Gasilska Zveza Slovenije 

HMI Human Machine Interface vmesnik med človekom in strojem 

IRBS / Inštitut za Razvoj Brezpilotnih Sistemov 

KE Kinetic Energy kinetična energija 

Kp Keppler indicator Kepplerjev indikator 

KZPS / Kontrola Zračnega Prometa Slovenije 

LAPL Light Aircraft Pilot Licence licenca pilota lahkega zrakoplova 

LJLJ / Letališče Ljubljana (LJXX, XX določa ime) 

MCC Multi-Crew Cooperation delo v veččlanski posadki 

NFZ No-Fly Zone cona, kjer velja prepoved letenja 

NOTAM NOtice To Airmen obvestila letalcem 

OP / Operativni Priročnik 

OSO Operational Safety Objective operativni varnostni cilj 

PGD / Prostovoljno Gasilsko Društvo 

PIGD / Prostovoljno Industrijsko Gasilsko Društvo 

PDRA Predefined Risk Assessment vnaprej določena ocena tveganja 

ReCO / Regijski Center za Obveščanje 

RTH Return To Home 

točka vzleta, ki je referenčna točka za prikaz 
telemetrijskih podatkov o položaju UA in 
hkrati točka pristanka pri RTH (tudi »domača 
točka«) 
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SORA Specific Operations Risk Assessment ocena tveganja specifičnih operacij (UA) 

STS STandard Scenario standardni scenarij 

UA Unmanned Aircraft brezpilotni zrakoplov 

UAS Unmanned Aircraft System sistem brezpilotnega zrakoplova 

UATP 
Universal Advanced Training 
Polygon 

univerzalni napredni trenažni poligon 

VLOS Visual Line Of Sight vidno polje 

VRS Vortex Ring State stanje vrtinčnega obroča (aerodinamika) 

ZARE / sistem radijskih zvez zaščite in reševanja 

 
 

Izraz Pomen (po Uredbi 2019/947) 

Nadzorovano talno 
območje 

pomeni talno območje, na katerem se upravlja UAS in znotraj katerega 
lahko operator UAS zagotovi, da so prisotne le udeležene osebe 

Operacije znotraj 
vidnega polja (VLOS) 

pomeni vrsto operacije UAS, pri kateri lahko pilot na daljavo brez 
pomoči vzdržuje stalni vidni stik z UA, kar pilotu na daljavo omogoča, da 
nadzoruje pot leta UA glede na druge zrakoplove, ljudi in ovire, da se 
izogne trčenju 

Operativni volumen 
volumen zračnega prostora, upoštevajoč toleranco zadrževanja pozicije 
UA in natančnost podpornih sistemov UA, znotraj katerega se načrtuje 
let UA v 4 dimenzijah (zemljepisna širina, dolžina, relativna višina in čas).  

Opazovalec 
(UA observer), je opazovalec UA, ki spremlja let UA in izvaja nalogo 

skladno z navodili pilota na daljavo (spremlja ovire na tleh in v zraku) 

Operator UAS 
pomeni vsako pravno ali fizično osebo, ki upravlja ali namerava 
upravljati enega ali več UAS 

Pilot na daljavo (RP) 

pomeni fizično osebo, odgovorno za varno izvedbo leta UA, in sicer tako, 
da upravlja njegov sistem za krmiljenje, bodisi ročno bodisi, kadar UA leti 
avtomatsko, s spremljanjem njegove poti, ter je v vsakem trenutku 
sposobna posredovati in spremeniti njegovo pot. RP (eng. Remote Pilot).  

»robustnost« 
pomeni lastnost ukrepov za zmanjšanje tveganja, ki izhaja iz združevanja 
izboljšane varnosti, zagotovljene z ukrepi za zmanjšanje tveganja, ter 
stopnje zagotovila in integritete, da je varnost izboljšana 

Sistem brezpilotnega 
zrakoplova (UAS) 

pomeni vsak brezpilotni zrakoplov in opremo za njegovo daljinsko 
upravljanje 

Terminacija 
Zavoljo zmanjšanja tveganja ob izredni situaciji se izvede ugašanje UA v 
letu (npr. DJI metoda CSC – Combination Stick Command), ki pomeni 
takojšen padec UA. 

Volumen za 
nepredvidene dogodke 

Volumen okrog operativnega volumna, ki služi nepredvidenim 
dogodkom.  

Zbor ljudi 
pomeni skupino ljudi, pri kateri se ti ne morejo umakniti zaradi gostote 
prisotnih ljudi 

 
0.2 SISTEM REVIZIJ 
Revizije OP pripravlja izključno GZS, ostale gasilske enote pa jih vstavijo v svoje kopije OP. Vsaka 
sprememba vsebine OP, npr. zaradi spremembe načina dela, postopka ali spremembe navodil za 
uporabo UAS, ki se nanaša na vsebino OP, se beleži v poglavju 0.3 Revizije, kjer se zabeleži datum in 
odgovorno osebo, ki je revizijo vnesla v OP. Dodana ali spremenjena vsebina mora biti ob robu strani 
označena z navpično črto, revidirane strani pa se vnese v poglavje 0.4 Seznam veljavnih strani. Ob 
vsaki reviziji se preveri internetne povezave in se jih popravi, če katera od teh ne deluje več. 
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0.3 REVIZIJE 

Št. revizije Datum Opis revizije 
Revizijo vstavil 

Datum Priimek 

rev. 00 14.12.2020 Osnovna izdaja - - 

rev. 01 19.01.2021 Podaljšanje začasne revizije 19.01.2021 Jure Olaj 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

0.4 SEZNAM VELJAVNIH STRANI 
St. Št. revizije Datum 

0.0 rev. 00 14.12.2020 

0.1 rev. 00 01.10.2020 

0.2 rev. 00 01.10.2020 

0.3 rev. 00 01.10.2020 

0.5 rev. 00 01.10.2020 

0.6 rev. 01 19.01.2021 

0.7 rev. 00 01.10.2020 

0.8 rev. 00 01.10.2020 

0.9 zač. rev. 01 19.01.2021 

0.10 rev.00 01.10.2020 

0.11 zač. rev. 01 19.01.2021 

1 rev. 00 01.10.2020 

2 rev. 00 01.10.2020 

3 rev. 00 01.10.2020 

4 rev. 00 01.10.2020 

5 rev. 00 01.10.2020 

6 rev. 00 01.10.2020 

7 rev. 00 01.10.2020 

8 rev. 00 01.10.2020 

9 rev. 00 01.10.2020 

10 rev. 00 01.10.2020 

11 rev. 00 01.10.2020 

12 rev. 00 01.10.2020 

13 rev. 00 01.10.2020 

14 rev. 00 01.10.2020 

15 rev. 00 01.10.2020 

16 rev. 00 01.10.2020 

17 rev. 00 01.10.2020 

18 rev. 00 01.10.2020 

19 rev. 00 01.10.2020 

20 rev. 00 01.10.2020 

21 rev. 00 01.10.2020 

22 rev. 00 01.10.2020 

23 rev. 00 01.10.2020 

24 rev. 00 01.10.2020 

25 rev. 00 01.10.2020 

26 rev. 00 01.10.2020 

27 rev. 00 01.10.2020 

28 rev. 00 01.10.2020 

29 rev. 00 01.10.2020 

30 rev. 00 01.10.2020 

I rev. 00 01.10.2020 

II rev. 00 01.10.2020 

III rev. 00 01.10.2020 

IV rev. 00 01.10.2020 

V rev. 00 01.10.2020 

VI rev. 00 01.10.2020 

VII rev. 00 01.10.2020 

VIII rev. 00 01.10.2020 

IX rev. 00 01.10.2020 

X rev. 00 01.10.2020 

XI rev. 00 01.10.2020 

XII rev. 00 01.10.2020 

XIII rev. 00 01.10.2020 

XIV rev. 00 01.10.2020 

XV rev. 00 01.10.2020 

XVI rev. 00 01.10.2020 

XVII rev. 00 01.10.2020 

XVIII rev. 00 01.10.2020 

XIX rev. 00 01.10.2020 

XX rev. 00 01.10.2020 

XXI rev. 00 01.10.2020 

XXII rev. 00 01.10.2020 
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0.5 NAMEN 
S tem Operativnim Priročnikom (v nadaljevanju OP) se določata organizacija in izvajanje letov s sistemi 
brezpilotnih zrakoplovov (v nadaljevanju UAS) v gasilskih vrstah, za namene Gasilske Zveze Slovenije 
(v nadaljevanju GZS) in enot v njeni sestavi (v nadaljevanju operator). OP je usklajen in sprejet na 
nivoju ter v pristojnosti GZS. OP definira postopke in načine delovanja operatorja. OP mora biti 
dosegljiv vsem osebam, ki so povezane z operacijami sistema brezpilotnega zrakoplova. 
 
Operativni priročnik je sestavljen iz naslednjih poglavij: 
0. Predstavitev: kratek opis in organizacija OP 
A. Opis organizacije: organizacija dela operatorja 
B. Koncept operacije: opredelitev geografske okolice, načina dela, sredstev za delo in osebja, s 

katerim se izvajajo operacije, vzdrževanje UAS 
C. Normalni postopki: postopki ob normalnem delovanju brezpilotnega zrakoplova (v nadaljevanju 

UA) 
D. Postopki za nepredvidene dogodke: postopki, ki zmanjšajo tveganja zaradi nenačrtovanih 

dogodkov, kot so človeške napake in degradacije sistemov, na katerih temelji let brezpilotnega 
zrakoplova 

E. Izredni postopki: postopki, ko pride do odpovedi sistemov, ključnih za varno delovanje 
brezpilotnega zrakoplova 

F. Načrt ob izrednih dogodkih: postopki obveščanja, ko pride do nekontroliranega odleta ali 
strmoglavljenja brezpilotnega zrakoplova 

G. Varnost: postopki, ki ščitijo sisteme brezpilotnega zrakoplova pred nepooblaščenimi posegi in 
skrbijo za varstvo podatkov 

H. Navodila za zmanjšanje škodljivosti in vpliva na okolico: postopki, ki zmanjšajo negativne vplive 
brezpilotnega zrakoplova na ljudi in živali 

I. Poročanje o dogodkih: postopki poročanja, ko pride do nesreče ali incidenta 
J. Zapisi: postopki, ki določajo zapise in roke hrambe 
 
Dokument je namenjen interni rabi. Prepovedano je kakršnokoli razmnoževanje in distribuiranje v 
kakršnikoli obliki, brez odobritve operatorja. 
 

OPOZORILO 

Neupoštevanje tako označene informacije v OP lahko pomeni izgubo nadzora nad UA in s tem možne 

poškodbe ljudi, živali ali premoženja. 

POMEMBNO 

Tako označena informacija v OP je zaradi pomembnosti posebej poudarjena. 
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0.6 IZJAVA O VARNOSTI 
Skladno z osnovno uredbo EU 2018/1139 operatorju, ki opravlja naloge gasilstva, ni potrebno slediti 

civilni zakonodaji EU. Kljub temu je OP, z namenom zagotavljanja varnih operacij UAS, napisan skladno 

z Evropsko uredbo 2019/947, razen v delih, kjer je to posebej označeno zaradi odsotnosti specialnih 

predpisov za izvajanje državnih aktivnosti za namen zaščite in reševanja.  

 
 
 
 
Datum: __14. 12. 2020___________________, Odgovorni vodja:____ __________________ 
 

0.7 PRILOGE K OP 
Operativni priročnik se sklicuje na naslednje priloge: 
Priloga 1: Osebje operatorja 
Priloga 2: UAS operatorja 
Priloga 3: Program usposabljanja pilota na daljavo 
Priloga 4: Kontrolni seznam – operacije 
Priloga 5: Kontrolni seznam – usposabljanje 
Priloga 6: Vzdrževanje UAS 
Priloga 7: Standardne nastavitve UAS 
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0.8 NAMEN ZAČASNE REVIZIJE 
Začasna revizija dopolnjuje določbe OP, kjer je to smiselno, za čas še veljavne Uredbe o sistemih 

brezpilotnih zrakoplovov Uradni list RS, št. 52/16 in 81/16 – popr. in dopisa CAA iz dne 25. 3. 2019 št. 

3724-4/2019/99-CAA320 glede izvajanja državnih aktivnosti z brezpilotnimi zrakoplovi, to je do konca 

leta 2020. 

Izraz »upravljavec« v Uredbi o sistemih brezpilotnih zrakoplovov je ekvivalent izraza »pilot na 

daljavo« po Uredbi 2019/947. 

 

0.9 PODALJŠANJE ZAČASNE REVIZIJE DO 31.12.2022 
Skladno z dopisom in obrazložitvijo Agencije za civilno letalstvo številka 3724-4/2021/82 z dne 11. 1. 

2021, se začasna revizija podaljša do 31. 12. 2022 oziroma do sprejetja specialnega predpisa, ki bo 

urejal izvajanje državnih aktivnosti s sistemi brezpilotnih zrakoplovov. 

Ključno sporočilo dopisa je, da le gasilci, ki so uspešno opravili usposabljanje in izpit na Agenciji za 

civilno letalstvo, lahko izvajajo lete za namen državnih aktivnosti, vendar ob omejitvah (pravila 

letenja), ki veljajo v 10. do 12. členu Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 

52/16 in 81/16 – popr.). 

Celoten dopis Agencije za civilno letalstvo je dodan k neobveznim prilogam temu Operativnemu 

priročniku.  
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0.10 ODGOVORNOSTI PILOTA NA DALJAVO  
Pilot na daljavo zagotovi, da:  

- se let UA izvaja na način, ki ne pomeni nevarnosti za življenje, zdravje ali premoženje ljudi 

zaradi udarca ali izgube nadzora nad sistemom brezpilotnega zrakoplova ter ki ne ogroža ali 

moti varnosti v zračnem prometu, javnega reda in miru. 

- se leti UA izvajajo v dnevnem času, ponoči le s predhodnim dovoljenjem agencije, če za to 

obstaja utemeljena operativna potreba. 

- da je vsa oprema ali tovor na UA pritrjena tako, da ne more odpasti. 

- je UA na oddaljenosti vsaj 30 m (horizontalna razdalja) do ljudi, živali, objektov, vozil, plovil, 

drugih zrakoplovov, cest, železniških prog, vodnih poti ali daljnovodov. 

- je UA na oddaljenosti vsaj 150 m (horizontalna razdalja) do skupine ljudi (vsaj 12 oseb). 

- je oddaljenost UA od pilota na daljavo največ 500m (horizontalna razdalja), v vidnem polju. V 

vsakem trenutku mora biti zmožen prepoznati pozicijo, smer in višino. 

- se let UA ne odvija v coni letališča (CTR) znotraj radija 5 kilometrov od referenčne točke 

letališča (ARP) in da se zunaj radija 5 kilometrov odvija največ do višine 50 metrov nad 

terenom, višje pa izključno s predhodnim dovoljenjem agencije za letalske prireditve in 

tekmovanja. 

- se lahko let UA na letališčih, kjer ni zagotovljena služba zračnega prometa, odvija največ do 

višine horizontalne, bočne in priletno-vzletne omejitvene ravnine letališča, razen v primerih, 

ko so posebej predvideni postopki za letenje UA opredeljeni v navodilih obratovalca letališča 

za uporabo letališča. Letenje po tej točki je dovoljeno po predhodnem soglasju obratovalca 

letališča. Na vzletišču se let UA lahko odvija ob soglasju obratovalca vzletišča znotraj radija 

500 metrov od referenčne točke vzletišča. 

- imajo zrakoplovi s posadko imajo vedno prednost pred UA. V primeru konflikta mora pilot na 

daljavo UA nemudoma začeti manevre za zagotovitev ustreznega horizontalnega ali 

vertikalnega razdvajanja. 

- je dolžan skrbeti za svojo izurjenost tako, da lahko ustrezno ravna v izrednih razmerah, 

- pred letom preveri spletno stran CAA: Območja omejitve letenja brezpilotnih zrakoplovov 

(interaktivni grafični prikaz prepovedanih območij): uas-geo.caa.si  
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0.11 VELJAVNOST USPOSABLJANJ 
 
Spremeni se VELJAVNOST USPOSABLJANJ in sicer stolpec "Gasilci (B)" se z dnem 1. 1. 2021, zaradi 

novih EU harmoniziranih predpisov, ne uporablja več. 

 

Z novimi predpisi morajo biti vsi operatorji registrirani, vsi piloti na daljavo pa morajo opraviti osnovno 

spletno usposabljanje in spletni izpit v odprti kategoriji, podkategoriji A1/A3. 

 
 Gasilci (A) Gasilci (B) 
   

Usposobljenost upravljavcev 
brezpilotnih zrakoplovov 

DA NE 

1. Uspešno opravljen izpit na CAA 
in pridobljeno „Potrdilo o 
poznavanju pravil letenja“  
2. Opravljeno teoretično in 
praktično usposabljanje in 
pridobljeno potrdilo o 
opravljenem usposabljanju 

  

   

Letenje na operativnih 
nalogah 

DA NE 
      

Omejitev na kategorijo Ni omejitev Omejitev na »letalski model« 

Omejitev na področja letenja 
Ni omejitev  
(vsa področja; I, II, III in IV) 

Omejitev na razred I in II. 

Masa do 150kg (vsi razredi) do 150kg (vsi razredi) 

Identifikacija UA Ni potrebna Je potrebna! 
   

Primer, za katere namene  
se lahko leti skladno z 
usposobljenostjo 

1. Operativno delovanje 
(izvajanje državnih aktivnosti) 
2. Spremljanje gasilskih vaj 
3. Usposabljanje in trening 
(v gasilski organizaciji, v vseh 
področjih letenja) 

1. Usposabljanje in trening 
(kot fizična oseba, spoznavanje 
s področjem in spoznavanje 
brezpilotnega zrakoplova, vaje 
na področju letenja razreda I. 
in II. - nenaseljeno). 

Za katere namene ni 
dovoljeno letenje v gasilski 
organizaciji (skladno z 
uredbo in ob izvajanju 
državnih aktivnosti) 

1. Veselice 
2. Poroke 
3. Gasilska tekmovanja 
4. Privatne aktivnosti 
5. Druge aktivnosti, ki niso državne aktivnosti 
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A OPIS ORGANIZACIJE OPERATORJA 

A 1 Kratek opis organizacije 
GZS je operator izvajanja državnih aktivnosti UAS za zaščito in reševanje v gasilske namene, znotraj 

katere delujejo in se povezujejo prostovoljna gasilska društva, prostovoljna industrijska gasilska 

društva, gasilske zveze in gasilske regije. 

 

 

A 2 Dolžnosti in odgovornosti 
Odgovorne osebe in usposobljeni piloti na daljavo so navedeni v Prilogi 1: Osebje operatorja tega OP. 

A 2.1 Odgovorne osebe 
GZS je »sistemski« operator UAS skladno s tem OP. 

A 2.1.1 Poveljnik GZS, pristojen za izvajanje OP v sistemu 
Odgovorni vodja, poveljnik GZS, sprejme OP v uporabo in poskrbi, da vse ostale gasilske enote (PGD, 

PIGD, GZ, GR) pridobijo OP in mu sledijo (implementacija). Ko pride do revizije OP, odgovorni vodja 

pripravljeno revizijo, prejeto s strani strokovne komisije za UAS v GZS, potrdi in ukaže distribucijo vsem 

gasilskim enotam (uveljavljanje sprememb). 

A 2.1.2 Strokovna komisija za UAS pri GZS 
Strokovna komisija je sestavljena iz dveh članov GZS, katera sta seznanjena s področjem UAS, člana 

Komisije za tehniko pri GZS, dveh članov usposobljenih pilotov na daljavo oziroma skrbnikov ter enega 

člana IRBS, kot strokovne organizacije delujoče ne področju UAS, zadolžene za vsebinsko pripravo tega 

OP. 

Naloge strokovne komisije so: 

- širše spremljanje področja UAS in razvoja predpisov v letalstvu, ki imajo vpliv na izvajanje 

operacij z UAS,  
- zbiranje in analiza vseh prejetih predlogov dopolnil in sprememb OP, s strani članov strokovne 

komisije, skrbnikov in pilotov na daljavo, 
- oblikovanje predloga dopolnitev in sprememb OP poveljniku GZS. 

 

E-poštni naslov komisije za sprejemanje predlogov je:  gzslovenije@gasilec.net  

  

Letenje UAS

Vodja operacij

Odgovorni vodja Poveljnik GZS

Vodja 
intervencije

Pilot na 
daljavo

Opazovalec

Poveljnik enote v 
sestavi

Pilot na 
daljavo

Opazovalec Skrbnik

mailto:%20gzslovenije@gasilec.net
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A 2.1.3 Vodja operacij 
Vodja operacij je seznanjen z načini delovanja UAS in ob aktivaciji UAS o tem obvešča druge relevantne 

interventne službe  (npr. ReCO, 112, 113). 

Vodja operacij izvaja postopke in omejitve za nameravane operacije, s čimer zagotovi: 

- varnost operacije, 

- preprečuje nezakonito vmešavanje in nepooblaščen dostop do UAS, 

- da je za vsak let UAS določen le usposobljen pilot na daljavo skladno s tem OP, 

- da je za vsak let UAS določen le opazovalec (kadar je to potrebno), ki ga pilot na daljavo šteje 

kot kompetentnega, skladno s tem OP, 

- da je za vsak let dodeljen le ploven UAS (izpraven in nepoškodovan), 

- da se UAS in podporni sistemi uporabljajo le znotraj predvidenih frekvenčnih območij. 

Poveljnik enote v sestavi ima odgovornost in naloge izvajanja OP v smislu organiziranja, kadar ima 

organizacija, kateri poveljuje: 

- v uporabi ali lasti UAS, 

- gasilce, ki so usposobljeni piloti na daljavo oziroma skrbnike. 

Poveljnik predlaga kandidate za pilote na daljavo in skrbnike ter uporabo OP. 

 

A 2.1.4 Skrbnik 
Skrbnik je seznanjen z načini delovanja UAS, je usposobljen pilot na daljavo in je zadolžen za 

administrativno in tehnično izvajanje OP: 

- vlaganje revizij OP (na nivoju GZS) in seznanitev pilotov na daljavo z revizijami OP,  

- vodenje zapisov glede podatkov o UAS (Podatki o UAS, v aplikaciji Vulkan, področje UAS), 

- vodenje zapisov o vzdrževanju UAS  (Dnevnik vzdrževanja UAS, v aplikaciji Vulkan, področje 

UAS) in o plovnosti (tehnični brezhibnosti) obvešča vodjo operacij,  

- vodenje zapisov o pilotih na daljavo, ki so v organizaciji (podatki o pilotih na daljavo, 

usposabljanja, izpolnjevanje pogojev - v aplikaciji Vulkan, področje UAS in o tem obvešča vodjo 

operacij, 

- nadzor (ter pomoč) pri izkušnjah(naletih) pilotov na daljavo, ki so v organizaciji (Dnevniki 

pilotov na daljavo - v aplikaciji Vulkan, področje UAS), 

- vzdrževanje UAS, skladno s priročnikom proizvajalca, Prilogo 6: Vzdrževanje UAS in Prilogo 7: 

standardne nastavitve UAS, 

- vzdrževanje UAS baterij v stanju pripravljenosti, ko je to potrebno, 

- skladno s tem OP označuje UA in UAS kovček, 

- spremlja spremembe navodil za uporabo oziroma posodobitve na straneh proizvajalca, 

- predlaga strokovni komisiji za UAS na GZS dopolnitve ali spremembe OP na podlagi 

pridobljenih izkušenj pri operativnem delu. 
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A 2.2 Operativno osebje 

A 2.2.1 Pilot na daljavo 
Piloti na daljavo so usposobljeni, da skladno s tem OP izvajajo lete z UAS za namen usposabljanja, 

trenaže in za intervencije.  

 

Pilot na daljavo mora: 

- izpolnjevati zdravstvene kriterije (več v B 6.2.1.3), 

- biti usposobljen (teoretično, več v B 6.3.1 in praktično, več v B 6.3.2). 

 

Pilot na daljavo, ki izvaja interventne lete z UAS, mora dodatno izpolnjevati še: 

- kriterij nedavnih izkušenj (več v B 6.3.3). 

 

Pilot na daljavo je aktiviran za interventni let s strani vodje intervencije, ta pa je dolžan o letu 

obveščati relevantne enote (npr. ReCO, 112, 113). 

 

Pilot na daljavo je dolžan: 

- zavrniti izvajanje dela, če pilot ni psihofizično sposoben, t.j. ko je pod vplivom psihoaktivnih 

substanc ali alkohola ali ko je nezmožen opravljati delo zaradi utrujenosti, poškodbe, bolezni, 

zdravil ali drugih vzrokov, 

- voditi zapise o letih z UAS v  (dnevnik pilota na daljavo - v aplikaciji Vulkan, področje UAS), 

- pridobiti zadnje relevantne informacije o nameravani operaciji in geografskih conah in izvajati 

let skladno s temi, 

- zagotoviti, da je stanje UAS primerno za varno izvajanje leta, 

- zagotoviti, da so okoljske razmere primerne za delovanje UAS skladno s sposobnostmi in 

omejitvami, 

- prekiniti let, če operacija pomeni tveganje drugim zrakoplovom, ljudem, živalim, okolju ali 

premoženju, 

- zagotoviti jasno in učinkovito komunikacijo z opazovalcem UA, ko mu ta asistira, 

- jasno in glasno predhodno sporočati nameravane spremembe v letu, sprotno obveščati kaj se 

izvaja in tudi sporočanje po zaključenih postopkih (kadar je prisoten opazovalec, člani ekipe ali 

druge neudeležene osebe). 

- biti zmožen imeti UA pod nadzorom ves čas leta, razen ob odpovedi C2 povezave, 

- upravljati z enim samim UA naenkrat in za čas leta ne prenašati vodenja drugemu pilotu na 

daljavo, 

- zagotoviti, da ne upravlja UA iz premikajočega vozila ali plovila, 

- zagotavljati prednost zrakoplovom s posadko, 

- izvajati postopke za nepredvidene dogodke in postopke v sili vedno, ko to določa OP, 

- zagotoviti, da so informacije o letu na voljo relevantnim službam, npr. KZPS, 112, 113 in drugim 

uporabnikom zračnega prostora, ko je to potrebno, 

- predlaga strokovni komisiji dopolnitve ali spremembe OP na podlagi pridobljenih izkušenj pri 

operativnem delu. 

Pilot na daljavo upošteva naslednja pravila letenja UA: 

- ves čas leta ohranja UA v vidnem polju (VLOS), 

- leti največ do višine 120 m od najbližje točke na zemeljski površini, 

- zagotovi varno oddaljenost od ovir, oseb, živali in drugih zrakoplovov, tudi v primerih, ko bi UA 

pomenil posredno nevarnost (npr. letenje nad prometno cesto ipd.). 
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A 2.2.2 Opazovalec 
Opazovalec je lahko drug pilot na daljavo ali vsaka druga oseba, ki jo pilot na daljavo šteje za 

kompetentno. Opazovalca je pilot na daljavo dolžan seznaniti o poteku leta; katere parametre mu na 

poziv sporoča, npr. oddaljenost od ovir, drug promet, stanje baterij, oddaljenost ipd. 

OPOZORILO 

Za zahtevne naloge (ko so v bližini ali v nadzorovanem talnem območju udeleženi drugi zrakoplovi, ko 

se izvaja nočni let, ko se leti v območju večje gostote ovir ipd.) mora biti opazovalec drug pilot na 

daljavo z nedavnimi izkušnjami. 

B  KONCEPT OPERACIJE 

B 1 Narava operacije in povezana tveganja 
Naloge, kot so gašenje in reševanje ob požarih, ob prometnih nesrečah, okoljskih in industrijskih 

nesrečah, zaščita in reševanje oseb, premoženja, okolja in kulturne dediščine ob naravnih in drugih 

nesrečah, požarna straža ter druge splošne reševalne naloge vključno s preventivnimi in operativnimi 

nalogami varstva pred požarom pri operacijah z brezpilotnimi zrakoplovi pomenijo večinoma nov zorni 

kot na situacijo. Pogled iz zraka poenostavi koordinacijo dela in usmerjanje sredstev, v določenih 

primerih pa je tudi edini možni pogled na situacijo, predvsem ko se opravlja naloge na težko dostopnih 

terenih ali na višjih strukturah. Operator upravlja z UAS znotraj vidnega polja. 

B 1.1 Organizacija dela 
Naloge gasilstva se tipično izvajajo na sklic osebja ob dogodku, kjer je zahtevana intervencija gasilcev. 

UAS se aktivira vedno, ko obstaja potreba po pogledu iz zraka. Pilot na daljavo se pred vsako nalogo 

posebej pripravi na let. 

B 1.2 Opis tipične naloge 
Naloga z rabo UAS zajema: 

- pregled UAS in dodatne opreme pred odhodom na intervencijo, 

- pot na intervencijo in javljanje prihoda na kraj intervencije, 

- priprava UAS in dodatne opreme na kraju, 

- izvedba leta znotraj nadzorovanega talnega območja in analiza zajetih podatkov ter poročanje 

nadrejenemu/vodji intervencije, 

- pregled UAS in dodatne opreme ter pospravljanje, 

- pot v matično enoto. 

B 1.3 Izpostavljenost 
Največjo izpostavljenost predstavljajo padec UA na mestu intervencije ter faza vzleta in pristanka UA. 

Zaradi tega so postopki v tem OP urejeni tako, da se čim bolj zmanjša možnost padca UA in da se 

zmanjša možnost poškodb ljudi, živali ali premoženja tretjih oseb. UA leti zgolj znotraj vidnega polja. 

 

B 2 Zahtevnost dejavnosti 
Zahtevnost letov UA za potrebe gasilstva je odvisna od naslednjih dejavnikov: 

- značilnosti terena na območju intervencije, 

- okoljske lastnosti, ki utegnejo vplivati na komunikacijo UAS, 

- vremenske razmere na območju intervencije, 
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- nepredvidljivost aktivacije, ne glede na čas dneva. 

 

Velika zahtevnost, nepredvidljiva in dinamična narava operacije ter nujnost po hitrem odzivu terjajo, 

da je ekipa, ki upravlja z UAS, izkušena, visoko usposobljena in ustrezno opremljena. 

POMEMBNO 

Pilot na daljavo je odgovoren za varno izvajanje leta in ima pravico in dolžnost odkloniti oz. prekiniti 

let, kadar oceni, da ga ni možno izpeljati varno oz. ga ni možno varno nadaljevati. 

 

B 3 Operativno okolje 

B 3.1 Geografske lastnosti 
GZS in organi v sestavi izvajajo operacije z UAS na območju Republike Slovenije. Narava dejavnosti je 

taka, da se operacije izvajajo v: 

- redko in gosto naseljenem območju, 

- izrazito razgibanem reliefu. 

To pomeni, da teren na območjih delovanja ne omogoča veliko fleksibilnosti za izvedbo absolutno 

varnega leta. 

B 3.2 Zračni prostor 
Republika Slovenija ima skladno z AIP določen in razdeljen zračni prostor, ki v praksi pomeni večjo ali 

manjšo gostoto zračnega prometa. Operator izvaja lete z UAS na način, ki predstavlja čim manjše 

tveganje za konflikt z drugim zračnim prometom, tj. omejitve višine leta, in z opazovalcem, ki nadzira 

zračni prostor za potencialen zračni promet. UA operatorja letijo v nekontroliranem zračnem prostoru, 

ob dogovoru in dovoljenju pristojne KZPS pa tudi v kontroliranem zračnem prostoru. 

B 3.3 Okoljske lastnosti 
Območje Slovenije je zaradi geografskih lastnosti in lege dovzetno za zelo specifično, hitro spremenljivo 

vreme. Večja tveganja za let UA predstavlja močan in sunkovit veter čez vse leto in nevihte v 

spomladansko poletnem času. Zaradi relativno industrijsko neobremenjene okolice so umetne 

elektromagnetne motnje omejene na industrijske cone. 

 

B 4 Uporaba ocene tveganja in vrednotenje 

B 4.1 Tveganja povezana z letenjem UA na naseljenem območju 
Letenje nad naseljem predstavlja glavno tveganje leta UA, saj padec pomeni potencialno poškodbo 

premoženja in znatno verjetnost, da UA poškoduje osebo ali živali. 

Operator, ki upravlja z UA znotraj vidnega polja, zmanjšuje tveganje z načrtovanjem leta nad 

nenaseljenimi deli območja, kjer je to mogoče, in v nobeni fazi leta ne leti nad zborom ljudi, z izjemo 

interventnega osebja, ki je seznanjeno z letom UA, in tistim, ki nosi zaščitno opremo. Zmanjšanje 

tveganja padca UA na tla je evakuacija oseb, živali in premoženja iz območja intervencije, ko gre za 

požare, nesreče in reševanja, v vsakem primeru pa je vzpostavljeno nadzorovano talno območje. 
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B 4.2 Tveganja povezana z letenjem UA na izrazito razgibanem reliefu 
Letenje UA v izrazito razgibane reliefu pomeni tveganje, da bo pilot na daljavo letel UA izven vidne 

linije in pri tem izgubil komunikacijo z UA. 

Operator, ki upravlja z UA znotraj vidnega polja, zmanjšuje tveganje z ustrezno pripravo na let in z 

usposabljanjem osebja in zadrževanjem usposobljenosti skozi zadane nedavne izkušnje pilotov na 

daljavo. 

B 4.3 Tveganja povezana z letenjem UA v zračnem prostoru RS 
Letenje UA v zračnem prostoru RS pomeni tveganje konfliktnega prometa v kontroliranem in  

nekontroliranem zračnem prostoru. 

Operator, ki upravlja z UA znotraj vidnega polja, zmanjšuje tveganje s tem, da usposobi pilote na 

daljavo o strukturi, razredih zračnega prostora, o obvestilih za letalce NOTAM, ter s tem, da se UA leti 

izvajajo do največ 120 m nad tlemi. Operater omeji let UA z določanjem operativnega volumna pred 

vsakim letom, tj. določanje zračnega prostora, znotraj katerega lahko deluje UA ob normalnem 

delovanju UAS in podpornih sistemov. 

Tveganje za konfliktni promet interventnih služb (SV in Policija) se znotraj območja intervencije mitigira 

z načrtom obveščanja interventnih služb o letih za potrebe gasilske službe.  

B 4.4 Tveganja leta UA povezana z okoljskimi lastnostmi 
Letenje z UA lahko predstavlja tveganje na tleh zaradi hitro spremenljivega vremena.  

Operator, ki upravlja z UA znotraj vidnega polja, zmanjšuje tveganje z usposabljanjem pilotov na 

daljavo o vremenskih pojavih in elektromagnetnih vplivih na UAS. Pred vsakim letom se izvede 

vremenska priprava in preveri stanje sončevega sevanja in s tem zmanjša nepredvidljive vplive na 

operacijo z UAS. 

B 4.5 Tveganja leta UA ob zasičenim ali motenim RF spektru 
Uporaba več kot dveh UAS na istem območju (znotraj radija 2 km) pomeni zasičenje RF spektra, ki ga 

UAS uporablja za C2 in prenos slike. 

Vodja intervencije je odgovoren za razporejanje dela različnih UAS. Četudi se pojavi druga motnja ali 

UAS, ki ni pod nadzorom vodje intervencije, je pilot na daljavo usposobljen za izvajanje nenormalnih 

postopkov ob izgubi C2 signala ali prenosa slike. 

 

B 5 Tehnična sredstva 

B 5.1 Glavne lastnosti 
Ta OP definira postopke in načine delovanja UAS, ki so tipa multikopter s štirimi rotorji (»quadro« 

konfiguracija). 

Obvezna oprema za izvajanje letov z UAS sestoji iz: 

- zaščitnega kovčka za opremo, 

- UA s polno pogonsko baterijo, 

- napolnjenega UAS oddajnika (z napolnjeno tablico za prikaz slike), 

- kopije OP in ustreznih kontrolnih seznamov, 

- osnovnega kompleta prve pomoči. 

Opcijska oprema za izvajanje letov z UAS sestoji iz: 
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- dodatne pogonske baterije (lahko ni polna, če imamo na voljo polnilnik baterij) in 

- polnilnika baterij. 

B 5.2 Sposobnosti 
Sposobnosti UAS so navedene v Prilogi 2: UAS operatorja. 

B 5.3 Omejitve 
Omejitve UAS so navedene v Prilogi 2: UAS operatorja. 

B 5.4 Označevanje 
Za identifikacijo UAS, registrsko številko (UAS ID), se uporablja naslednji ključ:  

Element: 1. 2. 3. 4. 5. 

Ključ: Država 
 

Subjekt: 
RP - pilot na daljavo 
UA - brezpilotni zrakoplov 

Operator: 
GA - gasilci 
GR - gorski reševalci 
CZ - civilna zaščita 
JR - jamski reševalci 

Zap. št. 
[XXXX] 

Oddajnik:  
P - primarni ali 
S - sekundarni 
 
Baterija: zap. št.  
1, 2, 3 

Celoten ključ: SVN UA GA 0101 P, S, 1 
UA: SVN UA GA 0101  

Oddajnik UAS: SVN UA GA 0101 P 

Baterija:    0101 1 
*Pilot na daljavo: SVN RP GA 1230  

 

Celotna identifikacija vsebuje naslednje podatke: 

- registrska številka, katera vsebuje elemente z uporabljenim ključem (UAS ID), 

- skrbnik (ime in priimek), 

- skrbnik (GSM), 

- skrbnik (e-pošta), 

- TOM (skupna maksimalna vzletna teža v gramih). 

 

Skrbniki označujejo naslednje komponente UAS z jasno berljivim tekstom, ki je viden brez optičnih 
pomagal, ki je na obstojnih nalepkah, na vidnih mestih UA: 
 

- UA nosi naslednje elemente: 
o Celotno identifikacijo z registrsko številko, npr.:  SVN-UA-GA-0101 
o znak RS (opcijsko), 
o gasilsko insignijo (opcijsko). 

 
- Oddajnik UAS nosi naslednje elemente: 

o zaporedno številko UA npr.     0101-P 
o če dva oddajnika UAS pripadata istemu UA:   0101-P (primarni) in 

0101-S (sekundarni) 
- Baterija za UA nosi naslednje elemente: 

o zaporedno številko UA in oznako baterije npr.:  0101-1 
o če ima en UAS več baterij, bo naslednja imela oznako: 0101-2 

 
- Kovček za UAS nosi naslednje elemente: 

o Celotno identifikacijo z registrsko številko, npr.: SVN-UA-GA-0101 

o znak RS (opcijsko), 
o gasilsko insignijo (opcijsko).  
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PRIMER OZNAČEVANJA UAS 

- Za UAS DJI M2ED. 

- Z uporabo nalepk AVERY, male L6009 in velike, L6012. 

 UA, kovček – Nalepka AVERY L6009 (kovček L6012) 

 
Celotna identifikacija z registrsko številko 

 
Znak RS in gasilska insignija 

 

 Oddajnik (primarni in sekundarni) – Nalepka AVERY L6009 

 
Primarni oddajnik 

 
Sekundarni oddajnik 

 

 Baterije (prva in druga po vrsti) – Nalepka AVERY L6009 

 
Baterija, prva po vrsti 

 
Baterija, druga po vrsti 

 

Tabela podatkov in rabe nalepk (npr, znamka AVERY): 

Koda Velikost (mm) Barva Izvedenka Namen 

L6009 45,7 x 21,2 Silver Heavy 
Duty 
Labels 

- Manjši UA (npr. DJI MAVIC, MAVIC 2, MAVIC 
AIR 2 serije), 

- oddajniki UAS/tablice, 
- baterije. 

L6011 63,5 x 29,6 Silver Heavy 
Duty 
Labels 

- Srednji UA (npr. DJI Phantom/Inspire serije) 

L6012 96,0x 50,8 Silver Heavy 
Duty 
Labels 

- Večji UA (npr. DJI MATRICE serije, itd.), 
- kovčki. 
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B 5.5 Komunikacijska sredstva 
Za koordinacijo delovanja UAS operater uporablja komunikacijska sredstva tj. radijske zveze, ki imajo 

vnesene kanale ZARE. 

 

B 6 Osebje operatorja 
Kompetence, dolžnosti in odgovornosti osebja, vključenega v operacije – na nivoju operacije. 

Previdnostni ukrepi in usmeritve, povezane z zdravjem osebja, vključno s preventivnimi ukrepi, ki se 
nanašajo na okoljske razmere (politika glede konzumacije alkohola, drog, zdravil, uspavalnih tablet, 
počitka ipd.) 

B 6.1 Zahtevane kvalifikacije odgovornih oseb 

B 6.1.1 Odgovorni vodja 
Odgovorni vodja skladno s tem OP je poveljnik GZS. 

B 6.1.2 Vodja operacij 
Vodja operacij skladno s tem OP je: 

- vodja intervencije, ko gre za interventne naloge UAS, 

- poveljnik posamezne enote v sestavi GZS, ko gre za trenažne lete in usposabljanja UAS. 

B 6.1.3 Skrbnik 
Skrbnik skladno s tem OP je oseba, določena znotraj PGD, PIGD, GZ ali GR s strani poveljnika gasilske 

enote v sestavi, ki je dopolnila vsaj 18 let starosti in ima ustrezna znanja o UAS. 

B 6.2 Zahtevane kvalifikacije operativnega osebja 

B 6.2.1 Pilot na daljavo 
Pred izvajanjem interventnih letov mora pilot na daljavo izpolniti kriterije, navedene v tem 

podpoglavju, in mora biti sposoben: 

- izvajati operativne postopke (normalne, nepredvidljive in izredne postopke, planiranje leta in 

preglede UA), 

- upravljati s potjo UA v ročnem in avtomatskem načinu, kjer je to zahtevano, 

- vodenja ekipe, timskega dela in sprejemanja odločitev glede rabe UAS, 

- ohranjati situacijsko zavest, 

- upravljanja delovne obremenitve, 

- koordinacije z enotami, kjer je potrebno. 

Pilot na daljavo se lahko usposablja za upravljanje UAS, ko je dopolnil starost vsaj 16 let. 

Pilot na daljavo lahko samostojno upravlja z UAS na operativnih letih, ko je dopolnil starost vsaj 18 let. 

B 6.2.1.1 Teoretična znanja 

Predhodna teoretična znanja niso potrebna. 

B 6.2.1.2 Praktična znanja 

Predhodna teoretična znanja niso potrebna. 
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B 6.2.1.3 Zdravstveni kriteriji 

Pilot na daljavo mora pred samostojnim izvajanjem operativnih letov z UAS izpolnjevati zdravstvene 

kriterije, ki jih izkazuje z enim od dokazil: 

- veljavno zdravniško spričevalo za licenco razredov LAPL, I ali II., ki je izdano v skladu z Uredbo (EU) 

1178/2011, 

- zdravniško potrdilo o opravljenem zdravstvenem pregledu kandidata za voznika oz. voznika, za 

upravljanje vozil kategorije B, ki ni starejše od 5 let, 

- veljavno zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti operativnega gasilca, ki ga izda izbrani 

osebni zdravnik operativnega gasilca ali specialist medicine dela, prometa in športa, 

- veljavno zdravniško spričevalo opravljenega zdravstvenega pregleda za ugotavljanje zdravstvene 

sposobnosti operativnih gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša opravila, za katera je potrebna 

specialnost - nosilec izolirnega dihalnega aparata, ki ga izdaja specialist medicine dela, prometa in 

športa. 

 

B 6.3 Program usposabljanja in preverjanja 
Kandidat za pilota na daljavo se usposablja skladno s tem podpoglavjem. 

B 6.3.1 Teoretično usposabljanje 
Izvede se vsaj 18 ur usposabljanja iz naslednjih tem: 

- Letalski predpisi 

- Omejitve zračnega prostora 

- Splošno znanje o UAS 

- Navigacija 

- Meteorologija 

- Letalne zmogljivosti UAS 

- Operativni postopki 

- Omejitve človekove sposobnosti 

- Varnost v zračnem prometu 

- Tehnični in operativni ukrepi za zmanjšanje tveganj 

- Načrt ukrepanja v nujnih primerih 

- Zasebnost in varstvo podatkov 

- Zavarovanje 

- Varnost 

Po usposabljanju kandidat opravlja pisni test, kjer je pozitivna ocena vsaj 75 % pravilnih odgovorov. 

B 6.3.2 Praktično usposabljanje 
Izvedba programa vaj iz Priloge 3 – Program usposabljanja pilota na daljavo. Usposabljanje za nočno 

letenje zahteva ponovitve vaj iz Priloge 3 v nočnem času, tj. 30 minut po sončnem zahodu in 30 minut 

pred sončnim vzhodom. 

B 6.3.3 Nedavne izkušnje 
Pilot na daljavo ne opravlja interventnih letov, če v zadnjih devetdesetih (90) dneh ni opravil vsaj treh 

(3) operativnih letov v trajanju leta vsaj pet (5) minut. Operativni let je lahko simuliran in pomeni let 

UA, ki je sestavljen iz vzleta, vzpenjanja, manevriranja na operativni višini, spuščanja in pristanka. Za 

letenje v nočnem času se štejejo nedavne izkušnje v nočnem času. 
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Če nedavne izkušnje potečejo: 

- več kot 90 dni in do 1 leta, (skladno s Priloga 3: B.1 Dnevnik praktičnega usposabljanja) pilot 

na daljavo ponovi vaje 1, 2, 3, 9, 10, 11. 

- več kot 1 leto, pilot na daljavo ponovi vse vaje ob prisotnosti drugega pilota na daljavo, ki 

izpolnjuje nedavne izkušnje. 

B 6.4 Zapisi o usposabljanjih 
Zapisi o usposabljanjih so del Priloge 3 – Program usposabljanja pilota na daljavo: 

- A.1 Dnevnik teoretičnega usposabljanja, 

- B.1 Dnevnik praktičnega usposabljanja. 

Za izpolnjevanje zapisov o usposabljanjih so odgovorni inštruktorji, ki izvajajo usposabljanje. Za 

vodenje zapisov in hrambo pa vodja operacij enote, katere kandidat se usposablja. 

 

B 7 Ocena tveganja 
Ocena tveganja temelji na Evropski uredbi 2019/947 – modelu SORA, ki opredeljuje normalne, izredne, 
nepredvidene in postopke v sili. Ukrepi za zmanjšanje tveganj so skladno s SORA prepleteni čez celotni 
OP in opredeljene postopke. Povzetek teh ukrepov popisuje spodnja skica, ki definira leta UA, s tem 
povezana tveganja na tleh in v zraku, ter ukrepe za zmanjšanje teh tveganj. 

 

B 7.1 Proces za določaje tveganja na tleh (GRC) 
Skladno z Evropsko uredbo 2019/947, AMC1 člen 11, 2.3.1 in s postopki, določenimi v tem OP, se 
operacije uvrščajo v GRC = 1 v normalnih postopkih in GRC = 2 v nepredvidenih postopkih. 

Skozi korak 2.3.2 in s postopki določenimi v tem OP se operacije uvrščajo v robustnost: 

 Faktor Stopnja Opomba Robustnost 
Razred tveganja UAS GRC (max.) 2 UA < 1m, KE < 700J, VLOS 2 
M1 – strateška 
zmanjšanja tveganja 
na tleh 

integriteta #1 nizka pravilo 1:1 

-1 
integriteta #2 nizka zmanjšanje gostote ljudi 
zagotovilo #1 nizka izjava o doseganju integritete 
zagotovila #2 nizka izjava o doseganju integritete 

M2 – vpliv padca UA  integriteta #1,2,3 brez UA nima padala 
-0 

zagotovilo #1,2,3 nizka izjava o doseganju integritete 
M3 – operator ima 
opredeljen načrt 
ukrepanja v nujnih 
primerih (ERP) 

integriteta srednja ERP prilagojen operatorju 

+1 zagotovilo nizka ERP ni potrjen s strani CAA 

Skupna ocena GRC:      Razred tveganja UAS+M1+M2+M3 =        2+(-1)+(-0)+1 = 2 
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Skupna ocena GRC (2) pomeni, da je način operacije in zmanjšanje tveganja podprto s strani določil 
Evropske uredbe 2019/947, faktor pa se prenaša v nadaljnje procese. 

B 7.2 Proces za določaje tveganja v zraku (ARC) 
Operator bo izvajal lete znotraj vidnega polja (VLOS), kar je ustrezen taktični ukrep za zmanjšanje 
tveganja. Dodaten tehničen ukrep je sistem UAS, ki zaznava ADS-B zrakoplovov s posadko. 

Operator se zaradi načina delovanja UA, ki leti pod 500 ft AGL, v kontroliranem in nekontroliranem 
zračnem prostoru in TMZ, uvršča v začetno ARC oceno ARC-d, korak #6 Evropske uredbe 2019/947, 
poglavje 2.4.4, pa za lete VLOS določa, da ni potrebno izpolnjevanje taktičnih ukrepov za zmanjšanje 
tveganja in zahtev po robustnosti. 

Kljub temu operator mora in tudi v tem OP sprejema ukrepe za zmanjšanje tveganja v zraku glede na 
operativne varnostne cilje OSO (robustnost je nižja od integritete/zagotovila): 

OSO Tehnične zadeve v zvezi z UAS Doseganje 
robustnosti 

#1 UAS operator je kompetenten in preverjen nizka 
#2 Proizvajalec UAS je kompetenten in preverjen  srednja 
#3 UAS vzdrževanje je kompetentno in preverjeno nizka 
#4 UAS je razvit v skladu s priznanim projektnim standardom nizka 
#5 UAS je snovan z upoštevanjem sistemske varnosti in zanesljivosti nizka 
#6 Sposobnost C3 povezave je primerna operaciji nizka 
#7 Pregled UAS za skladnost s konceptom operacije nizka 
#8 Operativni postopki so opredeljeni, potrjeni in se jih drži nizka 
#9 Posadka na daljavo je usposobljena, ima nedavne izkušnje in je sposobna 

obvladovati nenormalne postopke 
srednja 

#10 Varen povratek od tehnične težave nizka 
 Degradacija podpornih sistemov  
#11 Vzpostavljeni postopki za obvladovanje degradacije podpornih sistemov nizka 
#12 UAS je zasnovan za obvladovanje degradacije podpornih sistemov nizka 
#13 Zunanje storitve, ki podpirajo UAS operacije so zadostne nizka 
 Človeške napake  
#14 Operativni postopki so opredeljeni, potrjeni in se jih drži nizka 
#15 Posadka na daljavo je usposobljena, ima nedavne izkušnje in je sposobna 

obvladovati nenormalne postopke 
srednja 

#16 Delo v veččlanski posadki nizka 
#17 Posadka na daljavo je zmožna operacij nizka 
#18 Avtomatska zaščita ovojnice leta pred človeško napako nizka 
#19 Varen povratek od človeške napake nizka 
#20 Opravljena ocena človeških faktorjev in HMI je primerno za nalogo nizka 
 Neugodni pogoji delovanja  
#21 Operativni postopki so opredeljeni, potrjeni in se jih drži nizka 
#22 Posadka na daljavo je usposobljena za prepoznavo kritičnih okoljskih pogojev 

in izogibanja le tem 
srednja 

#23 Okoljski pogoji za varne operacije so opredeljeni, potrjeni in se jih drži nizka 
#24 UAS je snovan in potrjen za neugodne okoljske pogoje N/A 

 

B 8 Vzdrževanje 

B 8.1 Vzdrževanje UAS 
Vzdrževanje UAS se izvaja skladno z navodili proizvajalca s strani skrbnika. Zaradi narave dela in 
zmanjšanja tveganja operacij se UAS dodatno vzdržuje skladno s Prilogo 6: Vzdrževanje UAS. 
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C NORMALNI POSTOPKI 

C 1 Splošni postopki za vse operacije 
Pilot na daljavo skozi vse faze leta sledi kontrolnim seznamom normalnih in izrednih postopkov – 
Priloga 4: Kontrolni seznami – operacije. 
 

C 1.1 Načrtovanje leta 

C 1.1.1 Ocena območja letenja 
Med pripravo na let se znotraj predvidenega območja letenja identificirajo objekti, ki lahko vplivajo na 

varnost letenja (npr. kovinski stolpi, električni vodniki, visoke zgradbe) ali objekti, ki lahko povzročijo 

motnje v delovanju UAS (telekomunikacijski oddajniki, transformatorji, večje jeklene konstrukcije) zato 

let načrtujemo tako, da ne letimo v neposredni bližini teh objektov. 

Med letenjem v ozkih dolinah ali visokih stenah se leti na povečanih varnostnih razdaljah, saj bi 

morebitna izguba GNSS signala lahko pomenila večja odstopanja v držanju pozicije UA. 

Mesto vzleta in pristanka izberemo tako, da ima pilot na daljavo ves čas leta nemoten pogled na UA, 

npr. višji ali izpostavljen teren, ki je brez vegetacije. Pri izbiri mesta vzleta in pristanka mora pilot na 

daljavo upoštevati pot prileta in odleta, položaj sonca v času letenja, objekte in ovire v bližini, ki lahko 

vplivajo na smer, jakost vetra in na sprejem GNSS signala. 

C 1.1.1.1 Seznanitev z zračnim prostorom 

Na podlagi aktualne VFR letalske karte zračnega prostora RS ali Zbornika letalskih informacij AIP, če 

aktualna VFR karta ni na voljo, se za predvideno območje letenja pregleda aeronavtične elemente, ki 

pomenijo večjo frekvenco letal, npr. letališča, vzletišča, CTR, točke javljanja, mejne točke med 

državami, VFR letalske rute ali namensko omejen zračni prostor zaradi letalskih vaj ipd.. Glede na te 

elemente lahko pričakujemo večjo frekvenco zračnega prometa in okvirno smer gibanja zrakoplovov. 

Pred letom se na spletni strani KZPS: https://www.sloveniacontrol.si/notam/summary-c preveri 

NOTAM sporočila, ki lahko dodatno omejujejo ali obremenjujejo zračni prostor. 

C 1.1.2 Ocena okoljskih pogojev 
Pred letom preverimo aplikacijo meteoroloških in kozmičnih vplivov, Hover APP, in sicer za naslednje 

podatke: 

- veter, da ne presega 10 m/s, 

- Kp indikator, da ne presega vrednost 6, 

- vremenski pojavi, da se letenje se ne izvaja v dežju, ali v oblaku, ali ob pršenju pri temperaturah 

pod 4 ºC. 

C 1.2 Izvedba leta 
Pilot na daljavo pred letom preveri: 

- vizualno stanje UA, 
- vizualno stanje pogonskih baterij UA (polnjenje po potrebi), 
- stanje podpornih sistemov. 

Pred prvim mora letom pilot na daljavo sporočiti vodji operacij območje in predvideno trajanje leta 
UA). 

Ko bo pri letu sodeloval opazovalec, ga mora pilot na daljavo seznaniti o poteku leta; katere parametre 
mu na poziv sporoča, npr. oddaljenost od ovir, drug promet, stanje baterij, oddaljenost ipd.  

https://www.sloveniacontrol.si/notam/summary-c
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POMEMBNO 

Pilot na daljavo upravlja UA znotraj vidnega polja v direktnem načinu upravljanja. 

Upravljanje preko kamere se lahko izvaja samo, ko pilot na daljavo s tem poveča varnost leta, npr. 

zaradi zagotavljanja varne oddaljenosti do ovir, pri čemer se UA vedno pomika le v smer, ki je jasno 

razvidna na kameri. 

Ko se s kamero izvaja opazovanje, je UA izključno v režimu lebdenja. 

C 1.2.1 Pred vzletom 
Pilot na daljavo odstrani zaščitne elemente UAS in opravi vizualni pregled komponent: 

- stanje oddajnika UAS, tablice (če obstaja), pogonske baterije UA, 
- vpetje propelerjev in vpetje pogonske baterije UA, 
- odpiranje strukture UA, 
- vpetje kamere UA,  
- čistoča leče in senzorjev UA, 
- ponovno preveri dejanske vremenske podatke iz C1.1.2. 

 

OPOZORILO 

Kadar je UAS izpostavljen večjim temperaturnim razlikam med skladiščenim stanjem (tudi v kovčku) in 

stanjem atmosfere, v kateri bo letel, se ga mora aklimatizirati tako, da je vsaj nekaj minut pred vzletom 

izpostavljen zunanjemu zraku izven kovčka oz. po navodilih proizvajalca. 

POMEMBNO 

Zaradi izgube kapacitete baterij v nizkih temperaturah (pod 10 °C) hranimo pogonske baterije na 

toplem čim dlje in jih namestimo v UA tik pred letom. 

C 1.2.2 Faza vzleta 
Pilot na daljavo sledi naslednjemu postopku: 

- priklopi tablico (če obstaja) na oddajnik UAS in zažene ustrezen program za upravljanje leta 
(aplikacijo – APP),  

- posodobi geografske omejitve, če so na voljo, 
- oceni in vnese varno višino RTH, 
- oceni omejitve leta; najvišjo višino leta, največjo oddaljenost UA od pilota na daljavo, 
- status aplikacije "GPS", 
- preveri, da sta mesto vzleta in območje letenja varna, 
- izbere ročni ali avtomatski vzlet, 
- vzleti in preveri stanje pogonske baterije UA, 
- usmeri UA proti območju letenja, 
- preveri telemetrijske podatke. 

C 1.2.3 Faza križarjenja 
V fazi križarjenja pilot na daljavo upravlja UA po načrtovani poti, spremlja telemetrijske podatke in, 

kadar je to potrebno, komunicira z opazovalcem, ki mu pomaga pri izvedbi leta. 

Pilot na daljavo ves čas leta spremlja jakost signala med oddajnikom in UA, razpoložljiv čas pogonske 

baterije in se vrne na pristanek najkasneje, ko baterija doseže oznako domače točke (H), vendar ne z 

manj kot 25 % stanja pogonske baterije UA. 



Operativni priročnik za delo z brezpilotnimi zrakoplovi Gasilska Zveza Slovenije 

rev. 01 – januar 2021   15 

Pilot na daljavo se izogiba tveganim področjem na tleh po načinu 1:1, torej za vsak meter višine mora 

biti oddaljen od tveganega območja (neudeleženih oseb, zborov ipd.) vsaj 1 meter horizontalne 

razdalje. 

OPOZORILO 

Raba avtomatskih načinov delovanja UA, ko leti nad izrazito razgibanim terenom ali nad terenom z 

večjo gostoto ovir, ni priporočljiva. 

C 1.2.4 Pristanek 
Pilot na daljavo sledi naslednjemu postopku: 

- najkasneje nad mestom pristanka obrne zadnji del UA proti sebi, 
- preveri, da je mesto pristanka varno, 
- spusti UA na mesto pristanka (ročno ali avtomatsko), 
- če se motorji ne zaustavijo sami, jih zaustavi ročno, 
- izklopi UA in nato oddajnik UAS. 

C 1.2.5 Po pristanku 
Pilot na daljavo opravi vizualni pregled UAS in preveri: 

- vpetje propelerjev in pogonske baterije UA, 
- vpetje kamere UA,  
- čistost leče in senzorjev UA, 
- zapiranje strukture UA, 
- pritrditev zaščitnih elementov UA in spravilo v kovček. 

C 1.2.6 Izogibanje prometu v zraku 
Zrakoplovi s posadko imajo vedno prednost pred UA. Pilot na daljavo je dolžan v vsaki situaciji, ko se 

UA približa zrakoplov s posadko, znižati višino leta ali z drugimi horizontalnimi ali vertikalnimi manevri 

zagotoviti varno razdaljo med obema. 

Vedno, ko je znana aktivacija zrakoplova s posadko v istem območju, kot bo potekal let UA, se letenje 

uskladi s posadko preko ReCO, 112 ali radijske postaje, če je znan kanal predvidene komunikacije. 

C 1.2.7 Uporaba avtomatskega vračanja domov (RTH) 
UA ima funkcijo avtomatskega vračanja domov (RTH), ki se aktivira avtomatsko v primeru izgube C2 

signala RV naprave ali ročno preko RV naprave v katerikoli fazi leta. 

V primeru izgube C2 signala RV naprave ali ob doseganju prednastavljene vrednosti pogonske baterije 

avtomatsko sproži RTH. UA se bo najprej dvignil na prednastavljeno višino vračanja domov in se po 

najkrajši poti vrnil nad točko vzleta. Po vrnitvi na točko vzleta bo UA avtonomno vertikalno pristal. Če 

med letom zazna oviro, se bo dvignil višje in nadaljeval let na tej višini. 

Postopek avtomatskega vračanja domov se lahko po potrebi prekine preko oddajnika UAS, ko se signal 

C2 povrne. 
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C 2 Postopki specifični posamezni operaciji 
Določbe tega podpoglavja dopolnjujejo normalne postopke, splošne za vse operacije. 

C 2.1 Komunikacija v ekipi 

C 2.1.1 Komunikacija opazovalca 
Ko je med izvajanjem nalog prisoten opazovalec, ki je usposobljen pilot na daljavo skladno s tem OP, 

zaradi nedvoumnosti in jasnosti teče med pilotom na daljavo in opazovalcem komunikacija ob rabi 

specifične frazeologije (glej tabelo Tabelo glasovnega navajanja opazovalca). Pilot na daljavo in 

opazovalec stojita eden ob drugem (razen v izrednih postopkih), pri čemer sta oba s telesom usmerjena 

proti UA. 

Enota za razdaljo, ki se uporablja med navajanjem UA v določeno pozicijo, je 1 “enota”. Enota je 

primerljiva z 1 metrom. Četudi to natančno ne pomeni razdalje enega metra, se v vseh oseh (naprej-

nazaj, levo-desno, uporablja konstantna enota).  

Glasovno navajanje se prične, ko se o tem uskladita pilot na daljavo in opazovalec. Standardna metoda 

navajanja je “50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, ZADRŽI”. “ZADRŽI” nakazuje, da je UA nad želeno točko. 

Hitrost in tempo izgovorjave enot za razdaljo nakazujeta hitrost približevanja točki. 

Primer: “NAPREJ 10, IN DESNO”, “NAPREJ 5, IN DESNO”, “4, 3, 2, 1, SAMO DESNO 5” 

Ko se UA premika v želeni smeri do točke, ni potrebe po ponavljanju smeri ali tendence za vsako 

razdaljo. 

Višina oz. vertikalni pomiki se podajajo v metrih po enakem načelu kot horizontalni pomiki. 

Ko opazovalec navaja UA v pilotu na daljavo nepregledno smer, npr. v ko spremlja kamero in premika 

UA v položaj, opazovalec pred tem preveri območje, v katerega se pomika za ovire, in sočasno sporoči 

ob navajanju npr.: “NAZAJ 5, ZADAJ ČISTO”, DOL 10, SPODAJ ČISTO”, DOL 2, SPODAJ ČISTO”. 

Ko se navaja na odprto področje brez specifične točke, lahko pilot na daljavo zahteva samo vertikalno 

navajanje z “NAVAJAJ VIŠINO”. Opazovalec sporoča le višino v metrih do tal, a mora biti pripravljen na 

polno navajanje, če to situacija zahteva. 

Ovire se morajo navajati v smereh urinega kazalca od vzdolžne smeri UA in razdalje do UA npr.: “DREVO 

NA ČETRTI URI, 20 METROV”. Navajanje, ki se izvaja v izogib trku z oviro, se mora nakazovati s smerjo 

popravka, npr. “DESNO” namesto “POMIKAŠ SE LEVO”. 

Ko pride do konfliktnega prometa, opazovalec sporoča pilotu na daljavo, kje je zrakoplov s posadko 

glede na smer opazovanja pilota na daljavo in opazovalca, po logiki urinega kazalca (12 je v smeri 

opazovanja, 11 ura levo, 1 ura desno): "PROMET NA TRETJI URI”. Ko se promet premika, to sporoča 

tudi opazovalec npr.: "PROMET NA TRETJI URI, POMIKA SE LEVO, VIŠINA VARNA", ali ko je promet 

ogrožen "PROMET NA TRETJI URI, POMIKAJ SE LEVO, SPUŠČAJ!". Komunikacija je navedena v Primeru 

komunikacije ob konfliktnem prometu. 
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Tabela glasovnega navajanja opazovalca: 

Fraza Pomen 

“NAPREJ (5)” Pojdi naprej (5 metrov) 

“NAZAJ (5)” Pojdi nazaj (5 metrov) 

“LEVO (5)” Pojdi levo (5 metrov) 

“DESNO (5)” Pojdi desno (5 metrov) 

“GOR (5)” Dvigni UA (5 metrov) 

“DOL (5)” Spusti UA (5 metrov) 

“ZADRŽI” Ustavi in zadrži trenutno pozicijo 

“ZADRŽI VIŠINO” Ustavi in zadrži trenutno višino, nadaljuj druge pomike 

“STOJ”, +SMER (RAZDALJA) Zaustavitev predhodnega gibanja in pomik v navedeni smeri 

“VZPENJAŠ/SPUŠČAŠ” Nezaželen vertikalni pomik. Pilot na daljavo ustavi neželeno 
gibanje, čemur sledijo navodila za popravek, npr. »SPUSTI 5 
m«, dokler opazovalec ne sporoči “VIŠINA V REDU”. 

“SAMO NAPREJ (5)” Pojdi naprej (5 metrov) in ustavi druge pomike 

“SAMO NAZAJ (5)” Pojdi nazaj (5 metrov) in ustavi druge pomike 

“SAMO LEVO (5)” Pojdi levo (5 metrov) in ustavi druge pomike 

“SAMO DESNO (5)” Pojdi desno (5 metrov) in ustavi druge pomike 

“ZADAJ ČISTO” Območje za UA je brez ovir 

“SPODAJ ČISTO” Območje pod UA je brez ovir  

“SPODAJ ČISTO ZA PRISTANEK” Območje pod UA je brez ovir za pristanek 

“ZGORAJ ČISTO” Območje nad UA je brez ovir 

“HITROST V REDU” Hitrost pomikanja je ustrezna 

“VIŠINA V REDU” Višina lebdenja je ustrezna 

“NADALJUJ” Ohrani smer in hitrost 

“GOR GOR GOR!” Takoj dvigni UA! 

“DOL DOL DOL!” Takoj spusti UA! 

“PROMET NA TRETJI URI” Promet je na tretji uri glede na smer opazovanja UA 

“TERMINIRAJ!” Takoj (z ugašanjem motorjev UA) zaključi let! 
 

C 2.1.2 Komunikacija pilota na daljavo 
Kadar je v operacije UAS udeležen tudi opazovalec ali druga v operacijo udeležena oseba, je naloga 

pilota na daljavo, da jasno in razločno obvešča/seznanjanja prisotne (kadar je to potrebno) o: 

- izvajanju leta; v kateri fazi leta je, pozicija in višina ter druge pomembnejše informacije 

(telemetrijski podatki), 

- predhodno sporoča nameravane spremembe v letu, 

- obvešča o končanih postopkih. 

Pilot na daljavo komunicira z opazovalcem prav tako s specifično frazeologijo (glej tabelo Tabelo 

glasovnega navajanja pilota na daljavo).   
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Tabela glasovnega navajanja pilota na daljavo: 

Fraza Pomen 

“PRIPRAVLJEN ZA VKLOP” UAS, RP in drugi pripravljeni, varno je za vklop UA 

“VKLAPLAJAM” vklop UA, v izvajanju 

“P-GPS IN SATELITI SO, LINK IN HD 
OK, BATERIJA … % ” 

RP preveri relavantne telemetrijske podatke, pomembne za 
izvajanje leta in javi vrednosti/odstopanja. 

“VARNO ZA VZLET” UA pripravljen in prepričan, da je varno za vzlet 

“VZLETAM” Faza vzleta UA ,v izvajanju 

“PREVERJAM KOMANDE” RP preveri odziv UA z rahlimi premiki ročic na oddajniku 

“DRŽIM” Ledbenje UA na določeni poziciji 

“DVIGAM” UA se dviga. RP lahko doda »POČASI« ali »HITRO« 

“SPUŠČAM” UA se spušča. RP lahko doda »POČASI« ali »HITRO« 

“POZICIJA …” Javljanje pozicije, kje se UA nahaja (lokacija, višina, smer) 

“POSPEŠUJEM” UA leti s povečano hitrostjo (hitri let) 

“ZMANJŠUJEM” UA leti počasi in previdno (počasni let) 

“VIDIM …” RP sporoča opaženo/videno (na primer človeka, žival, 
predmet, objekt, vozilo itd.) 

“SPREMLJAM” UA spremlja točko zanimanja (POI). UA lahko se samo ledbi, 
sledi od zadaj, sledi bočno, orbitira, itd.) 

“OBRAČAM …” Obračanje UA proti znani točki ali v znano smer 

“VRAČAM ZA PRISTANEK” Vračanje UA nazaj na točko vzleta po varni poti 

“VARNO ZA PRISTANEK” Pogoji za pristanek primerni, področje pristanka je varno 

“PRISTAJAM” Faza pristanka UA, v izvajanju 

“PRISTAL” UA je pristal in varno na površini, propelerji se ne vrtijo 

“KONČAL - VARNO” UA je izklopljen 

“TERMINIRAM” RP terminira let zaradi izredne situacije 

 

 

Primer komunikacije ob konfliktnem prometu: 

KOMUNIKACIJA OB KONFLIKTNEM PROMETU 

Faza leta / dogodek 
Pilot na daljavo Opazovalec 

NALOGA POZIV NALOGA POZIV 
     

Operativni let 
Leti UA ob pomoči 
zaslona 

 
Opazuje zračni prostor 
in ovire na tleh 

 

Prilet konfliktnega prometa 
  Spremlja promet 

PROMET NA TRETJI URI, 
POMIKA SE LEVO, VIŠINA 

VARNA 

Išče promet VIDIM PROMET   

Konfliktni promet se prične 

spuščati proti UA 

  Spremlja promet 
PROMET NA DRUGI  URI, 
POMIKA SE LEVO, VIŠINA 

LETA ISTA, SPUŠČAJ 

Išče promet SPUŠČAM   

Konfliktni promet se približuje UA 
  Spremlja promet 

PROMET NA ENI URI, 
POMIKA SE PROTI 

DRONU, VIŠINA LETA 
ISTA, DOL DOL DOL! 

Išče promet SPUŠČAM   

Konfliktni promet nevarno blizu 

UA 

  Spremlja promet TERMINIRAJ! 

Spremlja padec UA TERMINIRAM   
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C 2.2 Opazovanje požara 
Pri izvajanju te naloge mora pilot na daljavo paziti na termične poškodbe UA, druga tveganja za varno 

letenje UA z naslednjimi ukrepi: 

- paziti mora na ustrezno razdaljo UAS do izvora toplote in stebra vročega zraka, ki se premika z 

vetrom, 

- nikoli ne preletava aktivnega požara, 

- preko vodje intervencije ali koordinatorja zračnih sil (če ta obstaja) se stalno koordinira delo 

UAS z drugimi zrakoplovi na isti intervenciji, 

- ne uporablja avtomatskega vračanja domov (RTH), 

- se izogiba letu UA skozi dim. 

Pri večjih/obsežnih/intenzivnih požarih se zaradi zahtevnosti naloge ali pri povečani aktivnosti 

interventnih služb skladno z A2.2.2 zahteva opazovalca – dodatnega pilota na daljavo z nedavnimi 

izkušnjami. 

C 2.3 Opazovanje nesreč v prometu 
Pri izvajanju te naloge (vse vrste prometa) mora pilot na daljavo paziti na vpliv UA na varnost aktivnega 

prometa v bližini intervencije z naslednjimi ukrepi: 

- paziti mora na diskretno razdaljo UA do aktivne prometne povezave, če ta ni popolnoma 

zaprta, 

- nikoli ne preletava območja, kjer se nahaja interventno osebje, če to ni nujno potrebno za 

izvedbo intervencije, 

- preko vodje intervencije se stalno koordinira delo UAS z drugimi zrakoplovi na isti intervenciji, 

- ne uporablja avtomatskega vračanja domov (RTH), 

- se izogiba letu UA skozi dim. 

Pri večjih nesrečah, pri nesrečah večjega tveganja vžiga ali ko je aktiviranih več interventnih enot in 

služb, se zaradi zahtevnosti naloge skladno z A2.2.2 zahteva opazovalca – dodatnega pilota na daljavo 

z nedavnimi izkušnjami. 

C 2.4 Opazovanje okoljskih ali industrijskih nesreč 
Pri izvajanju te naloge mora pilot na daljavo paziti na vpliv UA na varnost mesta in okolice intervencije 

z naslednjimi ukrepi: 

- paziti mora na diskretno razdaljo UA do potencialnih nevarnosti vžiga (npr. požarno ogroženo 

območje ali vnetljivo območje, kjer bi padec UA pomenil dodaten izvor požara), 

- nikoli ne preletava območja, kjer se nahaja interventno osebje, če to ni nujno potrebno za 

izvedbo intervencije, 

- preko vodje intervencije se stalno koordinira delo UAS z drugimi zrakoplovi na isti intervenciji, 

- ne uporablja avtomatskega vračanja domov (RTH), 

- se izogiba letu UA skozi dim ali druge kemične izpuste. 

Pri večjih nesrečah, pri nesrečah večjega tveganja vžiga ali ko je aktiviranih več interventnih enot in 

služb, se zaradi zahtevnosti naloge skladno z A2.2.2 zahteva opazovalca – dodatnega pilota na daljavo 

z nedavnimi izkušnjami. 
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C 2.5 Zaščita in reševanje oseb, živali in premoženja 
Pri izvajanju te naloge mora pilot na daljavo paziti na varnost leta UA zaradi povečane aktivnosti 

interventnih služb v bližini intervencije z naslednjimi ukrepi: 

- paziti mora koordinacijo in delitev dela, tj. letenja in iskanja (npr. opazovalec išče pogrešano 

osebo, medtem ko pilot na daljavo spremlja ovire in smer leta za metodično iskanje), 

- nikoli ne preletava območja, kjer se nahaja interventno osebje, če to ni nujno potrebno za 

izvedbo intervencije, 

- preko vodje intervencije se stalno koordinira delo UAS z drugimi zrakoplovi na isti intervenciji. 

Pri večjih intervencijah, ko je aktiviranih več interventnih enot in služb, se zaradi zahtevnosti naloge 

skladno z A2.2.2 zahteva opazovalca – dodatnega pilota na daljavo z nedavnimi izkušnjami. 
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D POSTOPKI ZA NEPREDVIDENE DOGODKE 

D 1 Splošni postopki za vse operacije 

D 1.1 Postopki ob degradaciji podpornih sistemov 

D 1.1.1 Identifikacija podpornih sistemov 
Podporni sistemi UAS so tisti, ki niso del UAS, ampak jih UAS uporablja za svoje delovanje, npr.: GNSS 

in zemeljsko magnetno polje za učinkovit sistem navigacije. Podporni sistemi so tudi operaterjeva 

komunikacijska sredstva. 

D 1.1.1.1 GNSS podporni sistem vodenja UA 

GNSS je globalno dosegljiva storitev satelitske navigacije, ki zagotavlja aktivno zadrževanje pozicije UA 

in podporo avtonomnemu sistemu vračanja domov (RTH). 

D 1.1.1.2 Zemeljsko magnetno polje 

Magnetni senzor UA zaznava zemeljsko magnetno polje, ki mu omogoča določanje in zadrževanje 

smeri leta UA. 

D 1.1.1.3 Komunikacijska sredstva 

Komunikacijska sredstva tj. radijske postaje sistema ZARE, služijo za koordinacijo delovanja UAS. 

D 1.1.2 Načini delovanj ob degradaciji podpornih sistemov 
Ko je UAS izpostavljen motnjam v delovanju GNSS, bo UA izgubljal natančno pozicioniranje, dokler ne 

bodo odstopanja zadostna, da samodejno preklopi v enega od načinov delovanja: 

- Način delovanja (Flight mode), stabiliziran po nagibu, smeri in višini, ko sistem UA nima 

pogojev za zadrževanje pozicije preko vizualnega sistema (npr. kot DJI ATTI), 

- Način delovanja (Flight mode), stabiliziran po nagibu, smeri in višini, ko ima sistem UA 

ustrezne pogoje za zadrževanje pozicije preko vizualnega sistema (npr. kot DJI OPTI). 

D 1.1.3 Postopki za primer degradacije podpornih sistemov 
Pilot na daljavo ob degradaciji podpornih sistemov dobi opozorilo na zaslonu »OPTI mode« ali »ATTI 

mode« in se ravna skladno z naslednjim postopkom: 

- poveča vertikalne in horizontalne oddaljenosti do ovir, 

- premakne UA na zadnje mesto, kjer je podporni sistem deloval, 

- po potrebi prekine let. 

Degradacija podpornih sistemov lahko pomeni, da bo UA zapustil operativni volumen in da mora pilot 

na daljavo poskrbeti, da UA ne zapusti volumna za nepredvidene dogodke. 

Degradacija komunikacijskih sredstev ne pomeni direktnega vpliva na varnost leta UA. Ob degradaciji 

komunikacijskih sredstev se za komunikacijo uporablja mobilne naprave. 

D 1.2 Metoda operativnega nadzora 
Metoda nadzora s strani odgovorne osebe, ko ga situacija zahteva zaradi zasedenosti zračnega 

prostora, druge intervencije ipd., je omogočena skozi vodjo operacij, tj. vodjo intervencije, ko gre za 

interventno nalogo, ali vodjo operacij, ko gre za trenažni let ali usposabljanje pilota na daljavo. 

D 1.3 Vstop neudeleženih oseb v nadzorovano talno območje 
Vstop neudeleženih oseb v nadzorovano talno območje pomeni tveganje leta UA na tleh za te osebe. 

Pilot na daljavo mora takoj, ko zazna situacijo, let UA prilagoditi in sicer na način, ki preprečuje let UA 

nad neudeleženimi osebami. 
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D 1.4 Vstop neudeleženih oseb na pristajalno mesto UA 
Vstop neudeleženih oseb na pristajalno mesto UA pomeni tveganje leta UA na tleh za te osebe. Pilot 

na daljavo mora za fazo pristanka zagotoviti dodatno rezervo baterije ali nadomestno mesto pristanka 

UA, ki je pod nadzorom osebja operaterja. 

 

D 2 Postopki specifični posamezni operaciji 
Namerno prazno. 
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E IZREDNI POSTOPKI 
Pilot na daljavo, ki upravlja UA v letu, mora takoj, ko zazna napako v delovanju sistema ali v primeru, 

ko pride do okoliščin, ki vplivajo na varnost letenja, pričeti z ustreznimi nenormalnimi postopki ali s 

postopki v sili. 

- Nenormalni postopki so tisti, ki pomenijo odstopanje od normalnega delovanja UAS vendar ne 

pomenijo tveganja UA v zraku in na tleh. 

- Postopki v sili so tisti, ki pomenijo odstopanje od normalnega delovanja UAS in pomenijo 

tveganje UA v zraku in na tleh. 

Ko preneha vzrok za izvajanje nenormalnega postopka ali postopka v sili, lahko pilot na daljavo 

nadaljuje z načrtovanim letom, le če je prepričan, da UAS deluje brezhibno in da se vzrok izrednega 

postopka ne more ponoviti. 

»Primerno mesto« ob izvajanju izrednih postopkov je mesto na zemeljski površini, ki ob pristanku ali 

padcu UA ne predstavlja tveganja za ljudi, živali in premoženje. 

E 1 Nenormalni postopki 
Ko se pojavijo opozorila DJI aplikacije, pilot na daljavo temu primerno prilagodi let UA. Nenormalni 
postopki, opredeljeni v nadaljevanju, niso predmet opozorila DJI aplikacije, ampak ocena tveganja leta 
UA na zemlji in v zraku. 

E 1.1 Nenadzorovan odlet UA 
Nenadzorovan odlet UA izven operativnega volumna se lahko zgodi iz več razlogov, ki so opredeljeni v 

tem podpoglavju. 

E 1.1.1 Odlet UA zaradi močnega vetra 
Ko so vetrovne razmere, v katerih leti UA, slabše, kot je bilo napovedano/pričakovano, se lahko zgodi, 
da bo UA kljub aktivnemu GNSS delovanju pričelo odnašati z vetrom. Pilot na daljavo takrat sledi 
naslednjemu postopku:  

- preklop načina delovanja v »S-mode« in z direktnim načinom upravljanja vračanje UA nad 
domačo točko, 

- če se UA še vedno oddaljuje, pričnemo s spuščanjem UA na prvo primerno mesto z vetrom. 

E 1.1.2 Odlet UA zaradi izgube podpornih sistemov UAS 
Ko pride do degradacije podpornih sistemov (GNSS ali kompasa UA), lahko pride do premikov UA, ki 

jih pilot na daljavo ne kontrolira. Bistvenega pomena je, da pilot na daljavo čim prej prepozna indikacije 

na oddajniku UAS in da čim prej ukrepa:  

- »MAG INTERF«,  

- »SYS WARNING«, 

- »CALIBRATING«. 

Pilot na daljavo čim prej sledi naslednjemu postopku: 

- spustimo krmilne ročice v nevtralo s čimer UA preide v lebdenje, 

- z direktnim načinom upravljanja vračanje UA nad domačo točko, ali 

- ko to ni mogoče, pristanek na prvo primerno mesto. 

E 1.2 Izguba C2 in/ali slike kamere UA 
Ko pride do izgube C2 povezave, bo samodejno aktivirana avtomatska funkcija RTH. Pilot na daljavo 
takoj sledi naslednjemu postopku: 

- spremlja smer leta UA, 

- ugasne in vključi UAS oddajnik in spremlja, če se povezava povrne. 
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Ko pride do izgube slike kamere UA, ročno aktiviramo avtomatsko funkcijo RTH in spremljamo let UA 
na domačo točko. 
 

E 2 Postopki v sili 

E 2.1  Izguba orientacije ali vidnega kontakta z UA 
Izguba orientacije UA pomeni izgubo zaznave položaja UA v prostoru, medtem ko izguba vidnega 

kontakta pomeni, da UA ne vidimo več. Oboje se lahko zgodi iz več razlogov: 

- opazovanje UA proti močnemu izvoru svetlobe (sonce, reflektorji), 

- prevelika oddaljenost UA od pilota na daljavo, 

- meglice ali megla med pilotom na daljavo in UA, 

- modro brezlično nebo. 

V primeru izgube orientacije UA sledimo postopku: 

- spustimo krmilne ročice v nevtralo, s čimer UA preide v lebdenje, 

- s posameznimi pomiki naprej/nazaj ali levo/desno ugotovimo, v katero smer se premika UA, s 

čimer zopet vzpostavimo orientacijo, ali 

- z uporabo telemetrijskega podatka na zaslonu razberemo usmerjenost na karti in smer proti 

domači točki, 

- če vzpostavitev orientacije ni mogoča, se uporabi funkcijo za avtomatsko vračanje RTH, 

- ko se zopet vzpostavi orientacija z UA, nadaljujemo nalogo, le če smo prepričani, da se situacija 

ne more ponoviti. 

V primeru izgube vidnega kontakta UA sledimo postopku: 

- spustimo krmilne ročice v nevtralo, s čimer UA preide v lebdenje, 

- z uporabo telemetrijskega podatka na zaslonu razberemo usmerjenost UA na karti in smer UA 

proti domači točki, s čimer se prepričamo o nastavitvi višine RTH (po potrebi popravimo 

nastavitev), 

- aktiviramo funkcijo za avtomatsko vračanje RTH, 

- ko se zopet vzpostavi vidni kontakt z UA, nadaljujemo nalogo, le če smo prepričani, da se 

situacija ne more ponoviti. 

E 2.2 Nenadzorovan odlet UA 
Nenadzorovan odlet UA izven volumna za nepredvidene dogodke, ne glede na vzrok odleta, pomeni 

tveganje leta UA v zraku in na tleh in je zaradi tega postopek v sili. Postopek se loči na stanje C2 

povezave. 

E 2.2.1 Nenadzorovan odlet z delujočo C2 povezavo 
Pilot na daljavo takoj sledi naslednjemu postopku: 

- aktivacija avtomatskega vračanja RTH, oddaljenost UA se zmanjšuje: 

- spremljamo prihod UA na domačo točko, ali 

- aktivacija avtomatskega vračanja RTH, oddaljenost UA se povečuje: 

- terminiranje UA v zraku, spremljamo padec UA. 

E 2.2.2 Nenadzorovan odlet brez delujoče C2 povezave 
Pilot na daljavo takoj sledi naslednjemu postopku: 

- pomni razpoložljiv čas leta iz UAS oddajnika, 

- spremlja smer leta UA in jo določi, če je stalna, 

- ugasne in vključi UAS oddajnik in spremlja, če se povezava povrne. 
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E 2.3 Nizko stanje pogonske baterija UA 
Vsaka indikacija o nizkem stanju baterije (privzeto stanje 25 %) ali opozorilo o napaki v delovanju 

baterije pomeni, da mora pilot na daljavo pričeti s povratkom na točko pristanka in pristankom. 

Ko UAS javi napako v delovanju baterije se zagotovi, da ob preletu ne nadletava oseb, živali ali objektov. 

Če tega v preletu do domače točke ne more zagotoviti, se izvede: 

- pristanek na prvem primernem mestu ali 

- terminiranje UA v zraku nad točko, kjer lahko zagotovi, da padec UA ne pomeni tveganja na 

tleh. 

 

E 3 Izogibanje zrakoplovom 
Zrakoplovi s posadko imajo absolutno prednost pred UA. V vsakem primeru srečanja, križanja ali 

čelnega približevanja se pričakuje, da bo UA primarno izvajal vertikalno ločevanje od drugega 

zrakoplova, kar pomeni takojšnje znižanje višine leta na varno vertikalno razdaljo. Horizontalno 

ločevanje se uporablja, če vertikalno ločevanje ni možno oziroma ni zadostno. 

Kadar bo pri letu sodeloval opazovalec, se s pilotom na daljavo dogovorita o načinu dela. V primeru 

konfliktnega prometa mora pilot na daljavo UA takoj pričeti z manevri za zagotovitev ustreznega 

razdvajanja skladno z navodili opazovalca. 

E 3.1 Izogibanje zrakoplovom na malih razdaljah 
Ko je UA na razdaljah, kjer pilot na daljavo lahko zagotavlja dober vidni kontakt z UA, se za izogibanje 

konfliktnemu zračnemu prometu uporabi najustreznejše: 

- držanje trenutne pozicije, 

- takojšnji pristanek, 

- vračanje domov. 

E 3.2 Izogibanje zrakoplovom na večjih razdaljah 
Ko je UA na razdaljah, kjer pilot na daljavo ne more zagotoviti zadostnega vidnega kontakta z UA oz. 

bo agresivno manevriranje pomenilo izgubo vidnega kontakta z UA, se za izogibanje konfliktnemu 

zračnemu prometu uporabi najustreznejše: 

- držanje trenutne pozicije, 

- avtomatsko vračanje RTH, 

- terminiranje UA v zraku. 
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F NAČRT UKREPANJA V NUJNIH PRIMERIH (ERP) 

F 1 Načrt odzivanja ob izrednih dogodkih 

F 1.1 Nesreča ob delovanju UA 
V primeru nesreče, povezane z delovanjem UA, mora pilot na daljavo obvestiti vodjo operacij in po 

potrebi druge interventne službe. 

V primeru, ko je bila ugotovljena kraja UAS ali drug dogodek, povezan z zlorabo UAS, se obvesti Policijo 

na telefonsko številko 113. 

Kadar je v nesreči poškodovan kdo izmed osebja operaterja, vodja operacij o tem obvesti svojce 

poškodovane osebe. 

F 1.2 Nenadzorovan odlet UA 
Kadar pride do nenadzorovanega odleta UA brez delujoče C2 povezave, mora pilot na daljavo, poleg 

določil postopka v E2.2.2, opraviti naslednje: 

- oceniti smer leta UA, približno hitrost leta in razpoložljiv čas – določiti največji dolet UA, 

- oceniti potencialno tveganje nenadzorovanega leta UA (smer proti kontroliranem zračnem 

prostoru, zaprtem območju ipd.), 

- sporočiti odlet s pridobljenimi zgornjimi podatki pristojni službi KSZP: 

o nekontroliran zračni prostor: Vodja izmene FIC: +386 4 204 0110 

o kontroliran zračni prostor: 

 Stolp LJLJ: +386 4 595 1447 

 Stolp LJMB: +386 4 204 0451 

 Stolp LJPZ: +386 4 204 0473 

 Stolp LJCE: +386 7 495 3326 
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G VARNOST 

G 1 Zaščita UAS pred nepooblaščenimi posegi 
Osebje operatorja se mora držati naslednjih določil, ki preprečujejo nepooblaščene posege v delovanje 

UAS ali zlorabo UAS: 

- ko se ne uporablja, je UAS vedno v zaščitnem kovčku, 

- kovček z UAS se nikoli ne pušča brez nadzora ali drugače nezavarovano (v nezaklenjenem 

objektu, avtu, ipd.), 

- uporaba UAS je omejena izključno na usposobljeno osebje operatorja, 

- vse nepooblaščene dostope do UAS se nemudoma sporoči vodji operacij. 

G 2 Varstvo podatkov 
Operator na področju človekovih pravic in varovanju osebnih podatkov uporablja predmetno 
zakonodajo (GDPR) v povezavi z izvajanjem nalog za zaščito in reševanje. Pri izvajanju nalog za zaščito 
in reševanje se za načelo zakonitosti - pravno podlago uporablja ZAŠČITA ŽIVLJENSKIH INTERESOV 
POSAMEZNIKA. 
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H VPLIV NA OKOLICO 
Operator med izvajanjem operacij skladno s tem OP opravlja interventne naloge gasilstva. Kadar ne 
gre za naloge usposabljanja in trenaže pilotov na daljavo, ti poskrbijo za čim manjši vpliv na okolico. 

H 1 Letenje v bližini ljudi 
Letenje v bližini interventnega osebja je skladno z nalogami operatorja nemoteč vpliv. Letenje v bližini 
oseb nepovezanih z interventno nalogo je skladno s tem OP omejeno na izredne situacije. 

H 2 Letenje v bližini živali 
Letenje v bližini živali pomeni tveganje za osebe na tleh in stanje samih živali, zato se izvaja, le ko 
postopki tega OP to ne omejujejo oziroma je letenje v bližini živali pomembnejše od tveganja, ki ga tak 
let povzroča. 
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I POROČANJE O DOGODKIH 
Skladno z osnovno uredbo EU 2018/1139 operatorju, ki opravlja naloge gasilstva, ni potrebno slediti 

civilni zakonodaji EU, ki ji je podrejena tudi Uredba EU 376/2014, ki ureja poročanja o dogodkih v 

letalstvu. 

POMEMBNO 

Poročanje o dogodkih se kljub temu izvaja, ko je v let UA operatorja vpleten civilni zrakoplov ali je let 

UA vplival na varnost v civilno urejenem zračnem prostoru. 

V primeru nesreč ali resnih incidentov, povezanih z delovanjem UA operatorja, se poroča Agenciji za 

civilno letalstvo preko spletnega portala Evropske komisije, in sicer najkasneje 72 ur od dogodka.  

Poročevalec navede vse razpoložljive informacije v obrazec za poročanje o dogodkih, ki je dostopen na 

povezavi:  

http://www.aviationreporting.eu/AviationReporting/ 

Poročilo se odda preko spleta, izjemoma pa se lahko poročilo pošlje: 

- po pošti na naslov: Agencija za civilno letalstvo RS, Kotnikova ulica 19/a, 1000 Ljubljana,  

- po faksu na številko: 01/244-66-99 ali 

- se skenirano pošlje na elektronski naslov: or@caa.si 

  

http://www.aviationreporting.eu/AviationReporting/
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J ZAPISI 
Operator skladno s tem OP vodi in hrani zapise digitalno ali klasično, kjer je tako bolj praktično. 

J 1 ZAPISI IN ROKI HRAMBE 
V spodnji tabeli so prikazani roki za hrambo dokumentov. 

Zap. 
št. 

Dokument Rok hrambe Subjekt Opomba 

1. Operativni priročnik 
trajna hramba zadnje 
revizije 

operator / 

2. 
Dnevnik teoretičnega 
usposabljanja 

najmanj 5 let po 
usposabljanju 

enota v sestavi, ki je 
izvajala usposabljanje 

omejen dostop 

3. 
Dnevnik praktičnega 
usposabljanja 

najmanj 5 let po 
usposabljanju 

enota v sestavi, ki je 
izvajala usposabljanje 

omejen dostop 

4. 
Dnevnik vzdrževanja 
UAS 

najmanj 5 let po 
zadnjem vzdrževanju 

enota v sestavi, kjer se 
vzdržuje UAS 

omejen dostop 

5. 
Dnevnik upravljanja s 
programsko opremo 
UAS  

najmanj 3 leta od 
zadnjega vpisa 

enota v sestavi, kjer se 
vzdržuje UAS 

digitalna hramba 
v oblaku, dostop 
skrbnika 

6 
Dnevnik naleta Pilota 
na daljavo 

najmanj 3 leta od 
zadnjega vpisa 

enota v sestavi, kjer se 
vzdržuje UAS 

digitalna hramba 
v oblaku, dostop 
pilota na daljavo 
in skrbnika 

7 Dnevnik naleta UAS 
najmanj 3 leta od 
zadnjega vpisa 

enota v sestavi, kjer se 
vzdržuje UAS 

digitalna hramba 
v oblaku, dostop 
pilota na daljavo 
in skrbnika 
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Priloga 1: Osebje operatorja 
 
Poveljnik  GZS  (glej OP – A 2.1.1) 

Datum vpisa Organizacija Funkcija v organizaciji Ime in Priimek 

14. 12. 2020 GZS Poveljnik Franci PETEK 

    

    

 
Strokovna komisija za UAS na GZS (glej OP – A 2.1.2) 

Datum vpisa Organizacija Funkcija v organizaciji / komisiji Ime in priimek 

14. 12. 2020 GZS Svetovalec za operativo Dušan VIŽINTIN 

14. 12. 2020 GZS Svetovalka za mednarodno sodelovanje 
in evropske projekte 

Neža STRMOLE 

14. 12. 2020 GZS Komisija za tehniko pri GZS Klemen REPOVŠ 

14. 12. 2020 GZS (PV-2) PGD Komen / Vodja operaterjev PV-2, 
Usposobljen pilot na daljavo 

Dejan JANČAR 

14. 12. 2020 GZS (PV-2) PGD Sežana / Usposobljen pilot na 
daljavo 

Tadej MARUŠIČ 

14. 12. 2020 IRBS Strokovna organizacija na področju UAS 
in pripravljalec OP 

Član IRBS 

    

 
Poveljnik enote v sestavi, ki ima v lasti UAS (glej OP – A 2.1.3) 

Datum vpisa Organizacija Funkcija v organizaciji Ime in priimek 

14. 12. 2020 GZS Poveljnik Franci PETEK 

    

    

 
Skrbnik UAS enote v sestavi, ki ima v lasti UAS (glej OP – A 2.1.4) 

Datum vpisa Organizacija Funkcija (za 
vzdrževanje UAS) 

UAS v sestavi Ime in priimek (RP) 

14. 12. 2020 GZS (PV-2), PGD 
Komen, 
Obalnokraška 
regija   

Vodja DJI M2ED  
(SVN-UA-GA-0001) 

Dejan JANČAR 

14. 12. 2020 GZS (PV-2), PGD 
Sežana, 
Obalnokraška 
regija   
 

Namestnik DJI M2ED  
(SVN-UA-GA-0001) 

Tadej MARUŠIČ 
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Usposobljeni piloti na daljavo, ki izvajajo lete UAS v lasti organizacije: GZS (glej OP – A. 2.2.1) 

Datum vpisa Organizacija (PGD / 
GZ / GR) 

Operater PV-2 UAS (za katerega je 
RP usposobljen) 

Ime in priimek (RP) 

14. 12. 2020 PGD Sežana, Kraška 
GZ, Obalnokraška 
regija   

DA DJI M2ED Tadej MARUŠIČ 

14. 12. 2020 PGD Sežana, Kraška 
GZ, Obalnokraška 
regija   

DA DJI M2ED Peter LAH 

14. 12. 2020 PGD Komen, Kraška 
GZ, Obalnokraška 
regija   

DA DJI M2ED Andrej ROGELJA 

14. 12. 2020 PGD Lokev, Kraška 
GZ, Obalnokraška 
regija   

NE DJI M2ED Simon CULOT 

14. 12. 2020 PGD Komen, Kraška 
GZ, Obalnokraška 
regija   

DA DJI M2ED Dimitri DOKIČ 

14. 12. 2020 PGD Komen, Kraška 
GZ, Obalnokraška 
regija   

DA DJI M2ED Dejan JANČAR 

14. 12. 2020 PGD Spodnja Idrija, 
GZ Idrija, 
Severnoprimorska 
regija 

NE DJI M2ED Robert JEREB 

14. 12. 2020 PGD Kobarid, GZ 
Kobarid, 
Severnoprimorska 
regija 

NE DJI M2ED Peter KUTIN 

14. 12. 2020 PGD Bovec, GZ 
Bovec, 
Severnoprimorska 
regija 

NE DJI M2ED Davor GAŠPERČIČ 

14. 12. 2020 PGD Postojna, GZ 
Postojna, 
Obalnokraška 
regija 

DA DJI M2ED Peter PAVKOVIČ 

14. 12. 2020 PGD Knežak, GZ 
Ilirska Bistrica, 
Obalnokraška 
regija 

DA DJI M2ED Erik KEŠ 

14. 12. 2020 PGD Ilirska Bistrica, 
GZ Ilirska Bistrica, 
Obalnokraška 
regija 

DA DJI M2ED Saša ZIDAR 
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Priloga 2: UAS operatorja 
Sposobnosti in omejitve UAS v operatorjevi uporabi 
 

Glavne tehnične lastnosti / UAS DJI Mavic 2 Enterprise Dual DJI Mavic 2 Zoom (primer) DJI Phantom 4 (primer) 

Verzija sistemske programske opreme UAS: UA:  

SC: V01.00.0820 
  

Največja hitrost dviganja/spuščanja UA: S-mode: +5/-3 m/s 

P-mode: +4/-3 m/s 

S-mode: +5/-3 m/s 

P-mode: +4/-3 m/s 

S-mode: +6/-4 m/s 

P-mode: +5/-3 m/s 

Največja hitrost UA (S-mode v brezvetrju): S-mode: 20 m/s 

P-mode: 10 m/s 

 

S-mode: 20 m/s 

P-mode: 10 m/s 
 

S-mode: 20 m/s 

P-mode: 10 m/s 
A-mode: 16 m/s 

Najdaljši doseg (pot po tleh) UA: 18 km (pri 14 m/s) 18 km (pri 14 m/s) 18 km (pri 14 m/s) 

Najdaljši čas letenja UA: 31 min (pri 7 m/s) 

29 min (v lebdenju) 

31 min (pri 7 m/s) 

29 min (v lebdenju) 
30 min 

Natančnost lebdenja UA (z GNSS): +/-0,5 m vertikalno,  

+/-1,5 m horizontalno 

+/-0,5 m vertikalno,  

+/-1,5 m horizontalno 

+/-0,5 m vertikalno,  

+/-1,5 m horizontalno 

Frekvenčno območje radijske povezave: 2.400 - 2.4835 GHz  

5.725 - 5.850 GHz 
2.400 - 2.4835 GHz  

5.725 - 5.850 GHz 

2.400 - 2.483 GHz  

5.725 - 5.825 GHz 

Največja vzletna masa: 1100 g 907 g 1388 g 

Parametri kamere: dnevna kamera 

                                   termalna kamera 

12 MP, FOV 85º 

160x120, FOV 57º 
12 MP, FOV 48 - 83º 
/ 

20 MP, FOV 84º 
/ 

Meteorološki minimumi in omejitve    

Največja jakost vetra za letenje UA: 10 m/s 10 m/s 10 m/s 

Delovna temperatura UA: -10 ºC do +40 ºC -10 ºC do +40 ºC 0 ºC do +40 ºC 

Delovna temperatura UAS oddajnika:     0 ºC do +40 ºC     0 ºC do +40 ºC 0 ºC do +40 ºC 

Največji doseg radijske povezave UAS: 6 km (CE)  

10 km (FCC) 

5 km (CE) 

8 km (FCC) 

3,5 km (CE) 

7 km (FCC) 

Let v posebnih pogojih (sneg, dež, megla): NE NE NE 

Minimalno število satelitov za letenje UA: min. 5 

Največji Kp Indikator za letenje UA: max. 6 

Začetna napolnjenost baterij UAS (vse):  min. 90 % 
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Priloga 3: Program usposabljanja pilota na daljavo 
A. Program teoretičnega usposabljanja: 

PROGRAM TEORETIČNEGA USPOSABLJANJA 

Št. Tema Ure 

1. Letalski predpisi 2:00 

2. Omejitve zračnega prostora 2:00 

3. Splošno znanje o UAS 1:00 

4. Navigacija 1:00 

5. Meteorologija 2:00 

6. Letalne zmogljivosti UAS 1:00 

7. Operativni postopki 1:30 

8. Omejitve človekove sposobnosti 1:30 

9. Varnost v zračnem prometu 2:00 

10. Tehnični in operativni ukrepi za zmanjšanje tveganj 1:00 

11. Načrt ukrepanja v nujnih primerih 0:30 

12. Zasebnost in varstvo podatkov 0:30 

13. Zavarovanje 0:30 

14. Varnost 0:30 

 SKUPAJ: 17:00 
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A.1 Dnevnik teoretičnega usposabljanja 

DNEVNIK TEORETIČNEGA USPOSABLJANJA – SEZNAM PRISOTNOSTI 

Št. Ime in priimek Datum /podpis Datum /podpis Datum /podpis 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     
 

EVIDENCA POUKA 
Ura: 1 2 3 4 5 6 

 
Datum: 
 
 
 
Predavatelj: 
 
 

Letalski predpisi Omejitve zračnega prostora Splošno 
znanje o UAS 

Navigacija 

- EASA,  
- Uredba 
2019/945: 
podkategorije, 
registracija 
operatorjev, 
odgovornosti,  
poročanje o 
incidentih 

- kategorija 
SPECIFIC, 
- ocena 
tveganja, 
- STS-1, PDRA 

- pridobivanje in upoštevanje 
posodobljenih informacij o 
morebitnih omejitvah letenja ali 
pogojih, ki jih država članica EU 
objavi v skladu s 15. členom 
Uredbe o sistemih brezpilotnih 
zrakoplovov 

- načela 
letenja, 
- vpliv 
okoljskih 
razmer na UA, 
- vodenje in 
nadzor, 
- navodila, 
- načini 
vodenja leta 

- sredstva in 
omejitve, 
- branje 
zemljevidov in 
letalskih kart, 
- vertikalna 
navigacija 

       

 
Datum: 
 
 
 
Predavatelj: 
 
 
 

Meteorologija Let. zmog. UA Operativni postopki  Omejitve človekove 
sposobnosti 

- vpliv 
vremena na 
let UA, 
- pridobivanje 
vremenskih 
napovedi in 
vremenskih 
informacij, 
 

- regionalni 
vremenski 
pojavi, 
- vremenski 
vplivi na UA 
(veter, 
nevihte, 
meglice, 
striženje 
vetra) 

- operativna 
ovojnica UA, 
- masa, 
ravnotežje, 
težišče, 
- pritrjevanje 
tovora, 
- baterije 

- pred letom, 
- med letom, 
- po letu,  
- razvrstitev zračnega 
prostora,  
- AIP, NOTAM, 
- načrt naloge, 
- MCC, CRM 

- vpliv psihoaktivnih 
snovi, alkohola, 
- človeška zaznava, 
- situacijsko zavedanje, 
- utrujenost,  
- pozornost, 
- zdravstveno stanje, 
- okoljski dejavniki 

 
Datum: 
 
 
 
Predavatelj: 
 
 
 

Varnost v zračnem prometu Teh.&op. ukrepi  
za zm. tveganj 

Načrt ukre. v 
nujnih primerih 

Zavarovanje 

Pisni test 
kandidata 

- preudarno 
vedenje, 
- operacije 
VLOS, 
- okolica 
operacije, 
- zapisi, 
 

- načela 
pilotiranja, 
- sprejemanje 
odločitev, 
- varnost, 
- poročanje o 
dogodkih, 
- zahtevnejše 
veščine 
pilotiranja 

- letenje v 
načinu z nizko 
hitrostjo, 
- ocenjevanje 
oddaljenosti, 
- pravilo 1:1 

- teor. in 
prakt. uspos. 
ERP 

- odgovornost, 
- EU in 
nacionalne 
zahteve 

Zasebnost in 
varstvo podatkov 

Varnost 

- razumevanje 
tveganj za 
zasebnost, 
- osnovna 
načela GDPR1 

- razumevanje 
tveganj, 
- EU in 
nacionalne 
zahteve 
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B. Program praktičnega usposabljanja 

PROGRAM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

Sklop Št. 
vaje 

Tema Ure 

1
. P

O
ST

O
P

K
I 

P
R

ED
 L

ET
O

M
 

1. Načrtovanje UAS operacije 0:45 

2. Priprava UAS na let 0:45 

3. Priprava na let 0:45 

2.
 L

ET
EN

JE
 V

 N
O

R
M

A
LN

IH
 

PO
G

O
JI

H
 

4. Osnovna logika upravljanja 0:40 

5. Izvedba 2D figur 0:40 

6. Pridobitev izkušenj in občutka letenja za UA 0:40 

7. Izvedba 3D figur 0:40 

8. Kontrola kamere in druge kontrolne funkcije 1:00 

9. Operativni let 1:00 

3.
 IZ

R
ED

N
I 

PO
ST

O
PK

I 

10. Ukrepi ob nenormalnih postopkih in postopkih v sili 1:00 

4.
 P

O
ST

O
PK

I 

PO
 L

ET
U

 

11. Zaključek leta, pregled UAS, de-briefing in povratne informacije 0:45 

  SKUPAJ: 7:40 

 
Navedene ure so okvirne zavoljo planiranja usposabljanja. Dejanske ure se prilagodijo predznanju 

posameznega kandidata. 

Kot vodilo standardnega načina poučevanja se vzpostavi naslednje temelje: 

 

 BRIEFING: Inštruktor pred praktično vajo vedno razloži: 

- NAMEN vaje, 

- IZVEDBA vaje, 

- TIPIČNE NAPAKE, 

- POSTOPEK OB DEJANSKI IZREDNI SITUACIJI. 

 

 IZVEDBA: Inštruktor praktično poučuje kandidata na način: 

- DEMONSTRACIJA: inštruktor pove, inštruktor izvede (kandidat spremlja), 

- NAPREDEK: inštruktor pove, kandidat izvede, 

- PRIDOBITEV: kandidat pove, kandidat izvede (inštruktor spremlja). 

Kandidatom s predhodnimi izkušnjami inštruktor lahko prilagodi izvedbe vaj. 

 DEBRIEFING: Inštruktor po praktični vaji razloži: 

- DOBRO izvedene elementi, 

- POPRAVKE za izboljšanje izvedbe elementov, 

- POZITIVEN NAPREDEK usposabljanja. 
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B.1 Vaje praktičnega usposabljanja 

Sklop 1: POSTOPKI PRED LETOM 

Vaja 1. NAČRTOVANJE UAS OPERACIJE 

Cilj: Naučiti kandidata načrtovanje UAS operacije na varen način ob upoštevanju 
zračnega prostora in določil/omejitev iz OP 

Briefing: Kandidatu se razloži pomembne elemente načrtovanja: 
- opredelitev operativnega obsega in ustrezen dodatni talni varnostni 

prostor (ground risk buffer), ki je primeren za predvideno operacijo, 
- prepoznava ovir znotraj operativnega volumna, 
- ocena topografije in ovir znotraj operativnega volumna, tudi take, ki 

vplivajo na hitrost in/ali smer vetra, 
- Izbor relevantnih informacij o zračnem prostoru (tudi o UAS geografskih 

območjih), ki lahko vplivajo na predvideno operacijo, 
- primernost UAS in koristnega tovora za predvideno operacijo, 
- izvedba ukrepov za zagotovitev skladnosti z omejitvami in pogoji, ki se 

uporabljajo za operativni volumen in varovalno višino do tveganja na 
tleh, 

- izvedba postopkov za izvajanje operacij v kontroliranem zračnem 
prostoru, vključno s protokolom za komunikacijo s pristojno službo za 
kontrolo zračnega prometa (ATC), ter po potrebi pridobitev dovoljenja 
in navodil, 

- potrditev, da so na lokaciji vsi potrebni dokumenti za predvideno 
operacijo, 

- seznanitev vseh udeležencev s predvideno operacijo. 

Vaja: N/A 

Izvedba: V učilnici / 0:45 h 
 

Sklop 1: POSTOPKI PRED LETOM 

Vaja 2. PRIPRAVA UAS NA LET 

Cilj: Naučiti kandidata pripravo UAS na operacije skladno z določili OP 

Briefing: Kandidatu se razloži pomembne elemente priprave UAS: 
- navodila za uporabo UAS, 
- postopki iz OP, 
- programske posodobitve pred letom, 
- postopek prekinitve leta. 

Vaja: Kandidatu se praktično prikaže elemente načrtovanja: 
- vizualni pregled in ocena stanja celotnega UAS (trdnost strukture, 

čistost ipd.), 
- namestitev in zavarovanje vseh odstranljivih komponent UAS, 
- posodobitev programske opreme (geozone) na UA, 
- kalibracija senzorjev v UA, kadar je to potrebno (kompas, vizualni 

senzorji ipd.), 
- napolnjenost baterij UAS (tudi tablic/komunikacijskih sredstev), 
- test C2 povezave (kontrola, vodenje, telemetrija), 
- nastavitve RTH višine, omejitve maksimalne višine leta, hitrosti in 

oddaljenosti od Pilota na daljavo (kadar so funkcije na voljo), 
- ugotovitev morebitnih napak in pomanjkljivosti na UAS, ki bi lahko 

ogrozile predvideno operacijo. 

Izvedba: V učilnici / 0:45 h 
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Sklop 1: POSTOPKI PRED LETOM 

Vaja 3. PRIPRAVA NA LET 

Cilj: Naučiti kandidata pripravo na let skladno z določili OP 

Briefing: Kandidatu se razloži pomembne elemente priprave na let: 
- vir relevantnih informacij (vremenski pogoji, posebnosti okolja, ovire, 

morebitne motnje, druge nevarnosti itd.) za izvedbo operacije, 
- seznanitev opazovalca/vodje operacij, 
- priprava na nenormalne postopke in postopke v sili, 
- osnove pregledovanja zračnega prostora (območje, pogoji, tehnika), 
- pregled frazeologije med UAS ekipo, 
- razpoložljivi kontrolni seznami. 

Vaja: Kandidatu se praktično prikaže elemente načrtovanja: 
- seznanitev opazovalca/vodje operacij z relevantnimi informacijami, 
- verbalna izvedba nenormalnih postopkov in postopkov v sili, 
- pregledovanje zračnega prostora*, 
- frazeologija, koordinacija in komunikacija med UAS ekipo (pilot na 

daljavo, opazovalec, drugi), 
- praktična uporaba kontrolnih seznamov. 

Izvedba: V učilnici, *na prostem / 0:45 h 

 

Sklop 2: LETENJE V NORMALNIH POGOJIH 

Vaja 4. OSNOVNA LOGIKA UPRAVLJANJA 

Cilj: Naučiti kandidata osnovne logike upravljanja UA, vizur in krmilnih ročic 
oddajnika UAS 

Briefing: Kandidatu se razloži elemente upravljanja in letenja: 
- seznanitev z tehnikami letenja (postavitev pilota; vpliv sonca, vetra, 

premikanje/usmerjenost UA glede na pilota, drugi pomembni 
dejavniki), 

- pojav VRS in ukrepi povezani s tem. 

Vaja: Kandidat izvaja elemente vaje: 
- vzlet, lebdenje, pristanek (upravljanje UA pred seboj, logika ročic in 

stikal), 
- osnovni premiki iz lebdenja (korekcije v lebdenju - smer in nagib, 

dviganje, spuščanje – VRS!), 
- lebdenje in seznanitev s upravljanjem UA; usmerjenost UA proti pilotu 

(osnovni premiki po smeri, bočno, naprej in nazaj). 

Izvedba: Primeren terenu za letenje z UA, višina leta 2-3 m AGL / 2x 20 min 
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Sklop 2: LETENJE V NORMALNIH POGOJIH 

Vaja 5. IZVEDBA 2D FIGUR 

Cilj: Naučiti kandidata osnovnega upravljanja UA in koordinacije upravljanja v 2D 
figurah 

Briefing: Kandidatu se razloži elemente upravljanja in letenja: 
- koordinacija za izvedbo 2D figur, 
- izvedba horizontalnih figur v zaporedju: kvadrat, krog, osmica. 

Vaja: Kandidat izvaja elemente vaje: 
- vzlet, lebdenje, pristanek, 
- izvedba 2D elementov v zaporedju: kvadrat, krog, osmica, ko osvoji se 

doda, 
- obračanja 360° v vogalih elementov, ko osvoji se doda, 
- ponovitev prve alinee, ko je UA z nosom proti pilotu. 

Izvedba: Primeren terenu za letenje z UA, višina leta 2-3 m AGL / 2x 20 min 

 

Sklop 2: LETENJE V NORMALNIH POGOJIH 

Vaja 6. PRIDOBITEV IZKUŠENJ IN OBČUTKA LETENJA ZA UA 

Cilj: Naučiti kandidata koordiniranega in zveznega upravljanja UA 

Briefing: Kandidatu se razloži elemente upravljanja in letenja: 
- vztrajnost UA pri manevriranju, 
- generičnost upravljanja komand UA (poln pomik, diagonalen poln 

pomik – input/output, poudarek na GPS hitrosti), 
- višja višina leta in upravljanje UA (sprememba vizur). 

Vaja: Kandidat izvaja elemente vaje: 
- generičnost upravljanja komand UA (poln pomik, diagonalen poln 

pomik – input/output: poudarek na GPS hitrosti), 
- hitro ravno dviganje naprej na višino in spuščanje nazaj na izhodišče, 
- let naprej in dviganje, lebdenje, let nazaj in spuščanje, 
- koordinirani širši in ožji zavoji, 
- dvig v krogu naprej na višino in spuščanje nazaj na izhodišče (v levo v 

desno). 
- hiter horizontalni let s konstantno hitrostjo na isti višini, 
- let s spreminjanjem hitrosti, smeri in višine. 

Izvedba: Primeren terenu za letenje z UA, višina leta 3-10 m AGL / 2x 20 min 
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Sklop 2: LETENJE V NORMALNIH POGOJIH 

Vaja 7. IZVEDBA 3D FIGUR 

Cilj: Naučiti kandidata osnovnega upravljanja in koordinacije ob izvedbi figur s 
spremembo višine 

Briefing: Kandidatu se razloži elemente upravljanja in letenja: 
- koordinacija za izvedbo 3D figur, 
- izvedba prostorskih figur v zaporedju: črta, krog, trikotnik. 

Vaja: Kandidat izvaja elemente vaje: 
- izvedba 3D figur v zaporedju: črta, krog, kvadrat, ko osvoji se doda, 
- obračanja 360º v vogalih elementov, ko osvoji se doda, 
- ponovitev prve alinee, ko je UA z nosom proti pilotu. 

Izvedba: Primeren terenu za letenje z UA, višina leta 3-10 m AGL / 2x 20 min 

 
 

Sklop 2: LETENJE V NORMALNIH POGOJIH 

Vaja 8. KONTROLA KAMERE IN DRUGE KONTROLNE FUNKCIJE 

Cilj: Naučiti kandidata osnovnega upravljanja kamere in koordinacije gibanja UA z 
gibanjem kamere 

Briefing: Kandidatu se razloži elemente upravljanja in letenja: 
- krmiljenje kamere, nastavitve, upravljanje parametrov kamere, 
- zajem in shranjevanje podatkov, varstvo podatkov, 
- standardne nastavitve oddajnika UAS. 

Vaja: Kandidat izvaja elemente vaje: 
- koordinirano upravljanje s kamero v zraku, 
- zajem posnetkov (foto in video), 
- upravljanje kamere na IRBS UATP (na nizki napravi za usposabljanje), 
- upravljanje nastavitev in prilagoditev EV kamere, 
- nastavitev in uporaba funkcijskih gumbov na oddajniku UAS, 
- nastavitev in uporaba senzorjev, 
- nastavitve za omejitve letenja in RTH. 

Izvedba: Primeren terenu za letenje z UA, višina leta 10-120 m AGL / 3x 20 min 
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Sklop 2: LETENJE V NORMALNIH POGOJIH 

Vaja 9. OPERATIVNI LET 

Cilj: Naučiti kandidata upravljanja operativnega leta do skrajnosti vidnega polja, 
izogibanju ovir vertikalno in horizontalno z avtomatskim povratkom RTH 

Briefing: Kandidatu se razloži elemente upravljanja in letenja: 
- vzlet in pristanek iz roke, 
- razložiti NFZ ali cone za katero se morebiti potrebuje dovoljenje, 
- razložiti postopke ob izgubi orientacije v prostoru ali izgube vidnega 

kontakta, 
- razložiti RTH, 
- razložiti senzorje UA. 

Vaja: Kandidat izvaja elemente vaje: 
- vzlet in pristanek iz roke, 
- letenje do NFZ, 
- prepoznavanje pozicije UA v prostoru (meja LOS) in vodenje nazaj na 

domačo točko, 
- vizualno prepoznavanje višine in oddaljenosti UA od pilota, 
- aktivacija funkcije RTH pod različnimi terenskimi pogoji (ročna aktivacija 

RTH gumba), 
- približevanje stacionarnim oviram (objektom, ljudem, vozilom...), 

uporaba zmanjšanja hitrosti (s senzorji in brez) in ustavljanje pred 
ovirami, 

- izogibanje in letenje ob stacionarnih ovirah, bočno in na isti višini (in 
ohranjanje varne razdalje, s senzorji in brez), 

- izogibanje in letenje ob stacionarnih ovirah, prelet ovire (in ohranjanje 
varne razdalje, s senzorji in brez), 

- letenje v objektu/prostoru (z vizualnim pozicioniranjem in senzorji za 
preprečevanje trka ali brez). 

Izvedba: Primeren terenu za letenje z UA, višina leta 10-120 m AGL / 3x 20 min 
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Sklop 3: IZREDNI POSTOPKI 

Vaja 10. UKREPI OB NENORMALNIH POSTOPKIH IN POSTOPKIH V SILI 

Cilj: Naučiti kandidata upravljanja ob izrednih postopkih 

Briefing: Kandidatu se razloži elemente ukrepanja ob izrednih postopkih: 
- razloži se vsebino kontrolnega seznama za izredne postopke, 
- razloži se navodila za uporabo UAS, kjer je to potrebno. 

Vaja: Kandidat izvaja elemente vaje ob rabi kontrolnega seznama za izredne 
postopke: 

- simulacija izgube ali nepravilno delovanje pozicioniranja GNSS (uporaba 
ATTI načina vodenja), 

- sprememba poti leta zaradi negativnih okoljskih vplivov (preklop S-
sport mode ali ATTI za pobeg), 

- sprememba poti leta zaradi vstop neudeleženih oseb v nadzorovano 
talno območje, 

- prekinitev pristajanja (ročnega/RTH) in pristanek na nadomestno mesto 
pristanka (zaradi vstopa neudeleženih oseb na pristajalno mesto UA), 

- izogibanje premikajočim se oviram na tleh (ljudje, živali, vozila ipd. ), 
- Izogibanje premikajočim se oviram v zraku (približevanje zrakoplova s 

posadko, drugi UA, ptice), 
- letenje do meje VLOS in simulacija izgube C2 (ukrepi ob izgubi vodenja 

in prenosa slike UA), 
- ukrepi pri okvari na pogonskem sklopu (propeler, motor, regulator 

ipd.), 
- ukrepi pri nepravilnem delovanju sistema UAS (nekontroliran odlet 

UAS, prekoračitev meje operativnega volumna) in simulirano 
terminiranje UA v zraku. 

Izvedba: Primeren terenu za letenje z UA, višina leta 10-120 m AGL / 3x 20 min 

 

Sklop 4: POSTOPKI PO LETU 

Vaja 11. ZAKLJUČEK LETA 

Cilj: Naučiti kandidata zaključek UAS operacije skladno z določili OP 

Briefing: Kandidatu se razloži pomembne elemente priprave UAS: 
- navodila za uporabo UAS, 
- postopki iz OP. 

Vaja: Kandidat praktično izvede elemente načrtovanja: 
- zaustavitev in zavarovanje UAS, 

pregled UAS po letu, 
- priprava za transport UAS, 
- rokovanje z baterijami; stanje shranjevanja, kadar je to potrebno, 
- zapisi o letu (dnevnik UAS, dnevnik pilota na daljavo), 
- prenos in zaščita podatkov iz UA in daljinskega upravljalnika (kadar je to 

potrebno), 
- debriefing opazovalca/vodje operacij, 
- opredelitev primerov, v katerih bi bilo potrebno poročilo o dogodku in 

izpolnitev potrebnega poročila o dogodku. 

Izvedba: V učilnici / 0:45 h 
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B.1 Dnevnik praktičnega usposabljanja 

DNEVNIK PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

Kandidat: Aktivnost: 

☐  ZAČETNO USPOSABLJANJE 

☐  Pretečene NEDAVNE IZKUŠNJE 
  

 

Sklop Št. 
vaje 

                      Usposabljanje: 
Tema: 

Začetno 
usp. 

Nedavne 
izkušnje 

Datum 
izvedbe 

Opombe / Leti 

1
. P

O
ST

O
P

K
I 

P
R

ED
 L

ET
O

M
 

1. Načrtovanje UAS operacije     

2. Priprava UAS na let     

3. Priprava na let     

2.
 L

ET
EN

JE
 V

 N
O

R
M

A
LN

IH
 P

O
G

O
JI

H
 4. Osnovna logika upravljanja  N/A   

5. Izvedba 2D figur  N/A   

6. 
Pridobitev izkušenj in 
občutka letenja za UA 

 N/A   

7. Izvedba 3D figur  N/A   

8. 
Kontrola kamere in druge 

kontrolne funkcije 
 N/A   

9. Operativni let     

3.
 IZ

R
ED

N
I 

PO
ST

O
PK

I 

10. 

Ukrepi ob nenormalnih 

postopkih in postopkih v 

sili 

    

4.
 P

O
ST

O
PK

I 

PO
 L

ET
U

 

11. Zaključek leta     

  SKUPAJ:     

 

Preverjanje praktične usposobljenosti ZAČETNEGA USPOSABLJANJA (izvede se VSE vaje): 

Datum: 
 

 

Inštruktor: 

 

ali 

Pretečene NEDAVNE IZKUŠNJE 90 dni do 1 leta (izvede se 2 leta z elementi označenih vaj):  

Datum: 
 

 

Pilot na daljavo: 

 

ali 
 

Pretečene NEDAVNE IZKUŠNJE več od 1 leta (izvede se 3 lete z elementi označenih vaj): 

Datum: 
 

 

Spremljajoč pilot na daljavo: 
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Priloga 4: Kontrolni seznam – operacije 
A.1: DJI Mavic 2 Enterprise Dual – normalni postopki 

UAS DJI M2ED KONTROLNI SEZNAM – NORMALNI POSTOPKI v1.0 

NAČRTOVANJE LETA 

ZRAČNI PROSTOR                            (VFR karta, NOTAM) PREVERI 

OBMOČJE LETENJA (motnje, ovire, GNSS, mesto vzleta) PREVERI 

 OCENA OKOLJSKIH POGOJEV                  (aplikacija) w < 10 m/s,  Kp < 6,   
NI vlage @4 ºC 

UAS in OPREMA PREVERI / DOPOLNI 

NAJAVA LETA                                              (vodji operacij) OBVESTI 

PRED VZLETOM 

STANJE ODDAJNIKA UAS, (TABLICE), UA BATERIJE PREVERI 

VPETJE PROPELERJEV IN BATERIJE PREVERI 

ODPIRANJE STRUKTURE IZVEDI 

VPETJE KAMERE NEOVIRANO 

LEČE IN SENZORJI ČISTO 

 OCENA OKOLJSKIH POGOJEV                  (aplikacija) w < 10 m/s,  Kp < 6,   
NI vlage @4 ºC 

AKLIMATIZACIJA IZVEDI 

VZLET 

 ZAGON APP IZVEDI 

 OCENA RTH VNOS 

 OMEJITEV LETA (vnos max. višine leta in oddaljenost) VNOS 

 STATUS "GPS" PREVERI 

MESTO VZLETA IN OBMOČJE LETENJA VARNO 

VZLET (ROČNO / AVTOMATSKO) IZVEDI 

 RAZPOLOŽLJIVI ČAS LETA POMNI 

USMERI PROTI OBMOČJU LETENJA IZVEDI 

 TELEMETRIJA (GNSS, C2, VIDEO) PREVERI 

KRIŽARJENJE 

 RAZPOLOŽLJIVI ČAS LETA SPREMLJAJ 

 TELEMETRIJA (GNSS, C2, VIDEO) SPREMLJAJ 

POVRATEK "H" ali 25 % BAT 

PRISTANEK 

NAD MESTOM PRISTANKA REP PROTI SEBI 

PRISTANEK (ROČNO / AVTOMATSKO) IZVEDI 

MESTO PRISTANKA VARNO 

SPUST UA IZVEDI 

ZAUSTAVITEV MOTORJEV IZVEDI / PREVERI 

IZKLOP UA IZVEDI 

PO PRISTANKU 

PREGLED UA IZVEDI 

VPETJE PROPELERJEV IN BATERIJE PREVERI 

VPETJE KAMERE NEOVIRANO 

LEČE IN SENZORJI ČISTO 

ZAPIRANJE STRUKTURE IZVEDI 

ZAŠČITNI ELEMENTI UA NAMESTI 

VPIS LETA V DNEVNIK LETENJA IZVEDI 
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A.2: DJI Mavic 2 Enterprise Dual – izredni postopki 

UAS DJI M2ED  KONTROLNI SEZNAM – IZREDNI POSTOPKI v1.0 

ODLET UA – MOČAN VETER 

PREKLOP »S-MODE« IZVEDI 

VRAČANJE (NAD DOMAČO TOČKO) IZVEDI ROČNO 

če se UA še vedno oddaljuje 

PRISTANEK (NA PRVO PRIMERNO MESTO) IZVEDI 

ODLET UA – PODPORNI SISTEMI 

 Opozorilo »MAG INTERF« ali »SYS WARNING« ali »CALIBRATING« 

KRMILNE ROČICE SPUSTI / NEVTRALA 

VRAČANJE (NAD DOMAČO TOČKO) IZVEDI ROČNO 

če to ni mogoče  

PRISTANEK (NA PRVO PRIMERNO MESTO) IZVEDI 

IZGUBA C2 

 Opozorilo »NO RC SIGNL« (samodejna izvedba RTH funkcije) 

LET UA SPREMLJAJ 

ODDAJNIK UAS OFF / ON / PREVERI C2 

če se povezava ne povrne bo UA nadaljeval RTH prilet nad domačo točko 

IZGUBA SLIKE KAMERE 

AVTOMATSKI RTH AKTIVIRAJ 

LET UA SPREMLJAJ 

če se povezava ne povrne bo UA nadaljeval RTH prilet nad domačo točko 

PRISTANEK IZVEDI ROČKO 

IZGUBA ORIENTACIJE UA V PROSTORU 

KRMILNE ROČICE (stabilizacija leta) SPUSTI / NEVTRALA 

POMIKI KRMILNE ROČICE (za identifikacijo pozicije UA) IZVEDI 

 TELEMETRIJA (Pozicija na zemljevidu) PREVERI 

če vzpostavitev orientacije ni mogoča 

AVTOMATSKI RTH AKTIVIRAJ 

IZGUBA VIDNEGA KONTAKTA Z UA 

KRMILNE ROČICE (stabilizacija leta) SPUSTI / NEVTRALA 

 TELEMETRIJA (Pozicija na zemljevidu) PREVERI 

 SMER RTH (Višina RTH in ovire) PREVERI / SPREMENI 

AVTOMATSKI RTH AKTIVIRAJ 

NENADZOROVAN ODLET UA – DELUJOČ C2 

AVTOMATSKI RTH AKTIVIRAJ 

 ODDALJENOST UA (se zmanjšuje) SPREMLJAJ LET 

 ODDALJENOST UA (se POVEČUJE) TERMINIRANJE UA V LETU 

 
spremljaj padec UA 

NENADZOROVAN ODLET UA – C2 NE DELUJE 

 RAZPOLOŽLJIV ČAS LETA UA POMNI 

SMER LETA UA DOLOČI  

ODDAJNIK UAS OFF / ON / PREVERI C2 

če se povezava ne povrne, oceni potencialno tveganje nenadzorovanega leta UA (smer proti 
kontroliranem zračnem prostoru, zaprtem območju ipd.) in PO POTREBI obveščaj pristojno KZPS o 
naslednjih parametrih leta: smer in hitrost leta UA, največji dolet UA. 

nekontroliran zračni prostor: +386 4 204 0110Vodja izmene FIC:  

kontroliran zračni prostor: Stolp LJLJ: +386 4 595 1447 

 Stolp LJMB: +386 4 204 0451 

 Stolp LJPZ: +386 4 204 0473 

 Stolp LJCE: +386 7 495 3326 
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A.3: DJI Mavic 2 Enterprise Dual – vsebina kovčka in dokumentacija 

  

UAS DJI M2ED KONTROLNI SEZNAM - KOVČEK, OPREMA, DOKUMENTI v1.0 

A. KOVČEK Z OPREMO 

1x DJI Hard-Shell kovček za M2ED 

1x DJI Mavic 2 Enterprise Dual (M2ED) 

4x Nadomestni propeler 

1x Spominska kartica SD mSDXC 128GB - Samsung EVO Plus (MB-MC128GA/EU) 

1x Zaščita za kardansko vpetje kamere 
  

1x DJI Smart Controller (SC) 

1x Spominska kartica SD mSDXC 128GB - Samsung EVO Plus (MB-MC128GA/EU) 

  

1x DJI Intelligent Flight Self-Heating Battery (BAT 1) 

1x DJI Intelligent Flight Self-Heating Battery (BAT 2) 

1x DJI Intelligent Flight Self-Heating Battery (BAT 3) 

1x DJI Intelligent Flight Self-Heating Battery (BAT 4) 

  

1x M2E modul Zvočnik 

1x M2E modul reflektor 

1x M2E modul utripajoča luč 

  

1x AC polnilnik baterije (F2C60) 

1x Polnilno vozlišče za baterije (R-REM-DJI-M2CH) 

1x Priključni kabel (Type C) 

1x Avtomobilski polnilnik baterij (R-REM-DJI-HUN-C4S80) 

1x Vmesnik baterija – Power Bank Adapter (R-REM-DJI-PD04) 

1x Kabel USB-C 

1x Kabel HDMI - Mini HDMI, 1m (za FPV FS H2O očala) 

  

2x Nadomestni propeler (rezervni) 

2x USB pokrovček 

  

1x SD adapter za MicroSD 

  

B. DOKUMENTACIJA (v pokrovu kovčka) 

1x Kontrolni seznam - DJI M2ED - NORMALNI POSTOPKI 

1x Kontrolni seznam - DJI M2ED - IZREDNI POSTOPKI 

1x Kontrolni seznam - DJI M2ED usposabljanje 

1x Kontrolni seznam - M2ED kovček in vsebina  

1x Kontrolni seznam - Priprava na let/načrtovanje UAS operacije 

1x Operativni priročnik 

1x Dnevnik uporabe UAS (M2ED)  

1x Dnevnik vzdrževanja UAS (M2ED)  
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Priloga 5: Kontrolni seznam – usposabljanje 
B. DJI Mavic 2 Enterprise Dual 

 
 

Copyright © 2019 IRBS. Vse pravice pridržane. 

KONTROLNI SEZNAM M2ED (DJI MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL) 02.10.2020, V1.6 
 

1. Načrtovanje leta (pred odhodom na teren) 

Ocena meteoroloških in kozmičnih pogojev 
Apps: Hover ali UAV forecast ali Solar Activity 

Veter < 38 km/h (10 m/s), Kp < 6, ni dežja, ni megle,  
ni zaledenitev (vidna vlaga in <4ºC) 

Območje letenja Motnje, ovire, GNSS sprejem, Izbira mesta vzleta (vidna linija) 

Priprava opreme (letalnik, baterije, smart controller, spom. kartica). Izvedi 
  

2.A. Pred prvim vzletom 

Ocena meteoroloških in kozmičnih pogojev 
Apps: Hover ali UAV forecast ali Solar Activity 

Veter < 38 km/h (10 m/s), Kp < 6, ni dežja, ni megle,  
ni zaledenitve (vidna vlaga in <4ºC) 

Aklimatizacija letalnika, ogrevanje baterij v hladnem okolju > 10 min izpostavljen temperaturi okolice, izvedi ogrevanje  

Pogonske baterije, smart controller Pregledano, napolnjeno 

Odpiranje strukture drona (odpri roke - najprej sprednje z antenami) Odprto, nepoškodovano 

Vstavljanje pogonske baterije in vpetje propelerjev Nameščeno, zaklenjeno 

Vizualni pregled letalnika, propelerjev in senzorjev Pregledano, čisto 

Odstrani zaščito, preglej kamero Odstranjeno, pregledano, čisto 

Postavitev letalnika na ravno površino za aktivacijo -> VKLOPI baterijo Izvedi (postavi na zaščitni kovček!) 

Vključi Smart Controller in zagon DJI PILOT, priprava anten Izvedi 

Smart Controller -> izberi Manual Flight, preveri gumb P-mode  Izvedi 
 

2.B. Zamenjava baterije 

Vstavljanje pogonske baterije, postavi na zaščitni kovček Nameščeno, zaklenjeno, postavljeno na kovček 

Smart Controller in ponovni zagon DJI PILOT, priprava anten Izvedi 

Postavitev letalnika na ravno površino za aktivacijo -> VKLOPI baterijo Izvedi (postavi letalnik na zaščitni kovček!) 

Smart Controller -> izberi Manual Flight, preveri gumb P-mode  Izvedi 
 

 

4. Po vzletu 

Naprej na isti višini do točke za preverjanje komand  Izvedi 

Preveri komande levo/desno, preveri tipki C1 in C2 Izvedi 

Dvigni se na točko odleta/prileta in usmeri proti območju letenja Izvedi 

Preveri status na zaslonu "In-flight (GPS)", link HD, baterija .. % Preverjeno P-GPS in sateliti so, link HD je ok, baterija je .. % 

Nadaljuj operacijo po predvidenem načrtu, tranzicija v FPV način Izvedi 
 

5. Križarjenje / opazovanje -> povratek za pristanek 

Preveri status na zaslonu "In-flight (GPS)", link HD, baterija .. % Preverjeno P-GPS in sateliti so, link HD je ok, baterija je .. % 

Spremljaj ovire in zračni promet, preverjaj pozicijo ter smer leta Preverjam in spremljam 

Povratek - najkasneje čez "XXX minut" Preveri razpoložljivi čas pokrit s "H" 

Prilet do točke odleta/prileta -> »vidim se« in obrat 180° Izvedi, obrni rep proti sebi 
 

6. Pristanek (ročno v roke) 

Daljinec nastavitve … Enable downward vision positioning = OFF Nastavljeno 

Premakni kamero (gimbal) maksimalno navzgor, za varen pristanek Izvedi 

Prilet do točke preverjanja komand = 2-3m višina, 3m pred seboj Izvedi 

Preveri, da je mesto pristanka varno Preverjeno VARNO ZA PRISTANEK 

Prilet na začetek po potrebi spusti letalnik v doseg roke, nad očmi Izvedi  PRISTAJAM 

Z prsti roke rahlo primi letalnik in drži pozicijo, pazi oči Izvedi 

Zaustavitev motorjev (ročica višina drži dol do izklopa) Zaustavljeno KONČAL - VARNO 

Izklopi letalnik – gumb na bateriji, izklopi Smart Controller Izklopljeno 

Vedno odloži letalnik in Smart Controller na varno mesto – na kovček Izvedi 
 

7. Po zadnjem pristanku   

Preglej kamero, namesti zaščito Pregledano, nameščeno 

Stanje pogonske baterije Status baterije 

Vizualni pregled letalnika, propelerjev in senzorjev Pregledano, čisto 

Odstranitev propelerjev in odklop pogonske baterije po potrebi Propelerji odstranjeni, baterija odklopljena 

Zapiranje strukt. drona (zapri roke - najprej zadnje, premik navzdol) Zloženo 

Odloži vso opremo v zaščitni kovček, preglej opremo, zapri kovček V kovčku, pregledano, zaprto 
 

3. Vzlet 

Smart Controller, preveri »check list« (vse zeleno -> listaj dol, x) Preverjeno 

Predvidi, daljinec nastavitve - > vnesi varno višino RTH Vneseno, preverjeno 

Daljinec nastavitve … Enable downward vision positioning = ON Nastavljeno 
Preveri status na zaslonu "Ready to GO (GPS)", link HD, baterija .. % Preverjeno P-GPS in sateliti so, link HD je ok, baterija je .. % 

Preveri mesto vzleta in območje letenja (zračni prostor, okolica) Preverjeno VARNO ZA VZLET 

Vzlet (CSC - ročici v spodnji notranji kot) - dvigni se na 2-3m višine Izvedi VZLETAM 

Zvočno obvestilo daljinca -  Home point has been selected Poslušaj 

Preveri položaj kamere (gimbla), da je v vodoravni poziciji in deluje Preverjeno 
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Priloga 6: Vzdrževanje UAS 
A.1 DJI Mavic 2 Enterprise Dual 

UAS se vzdržuje po potrebi in periodično, odvisno kateri razlog nastopi prej. 
 
Enkrat mesečno se izvede: 

- pregled dnevnikov UAS, 
- natančni vizualni pregled UA: struktura, komponente, UAS oddajnik, baterije, druga oprema, 
- čiščenje senzorjev in opreme, 
- pregled in nadgradnja programske opreme UAS (sistemska programska oprema, aplikacije 

ipd.), 

- pregled nastavitev UAS skladno s Prilogo 7: Standardne nastavitve UAS, 

- zapis stanja ur delovanja. 

Testni let se izvede (kratek test funkcionalnosti UAS): 

- po vsaki nadgradnji sistemske programske opreme UAS, 

- po vsaki servisni aktivnosti izvedeni s strani pooblaščenega servisa. 

 

Periodično vzdrževanje: 

1. M2ED baterije (BAT): 

- po opravljenih 50 ciklih (praznjenje/polnjenje) na posamični bateriji oz. najmanj 2x letno 

(spomladi in jeseni, ko je temperatura zraka približno 15 ºC se opravi testni let: 

o izmeri se čas, v katerem se baterija izprazni iz 100 % na 15 %, 

o izmeri se razliko v napetosti med posameznimi členi v bateriji, 

o testni let ugotavljanja stanja baterije se lahko opravi hkrati tudi z drugimi testi, 

vezanimi na vzdrževanje ali pri usposabljanjih, ko se pretežno izvaja lebdenje, 

o ko je degradacija baterije večja od 30 %, se baterijo izloči iz uporabe. 

2. M2ED propelerji (PROP): 

- Po potrebi: menjajo se, če so vidne poškodbe ali spremembe v strukturi, 

- Periodično: menjava na 50 h delovanja ali vsakih 12 mesecev, neglede na stanje. 

3. Oddajnika UAS (SC):  

- po opravljenih 50 ciklih (praznjenje/polnjenje), se preveri degradacijo baterije (merjenje časa 

od 100 % do izklopa pri polni osvetlitvi zaslona), 

- ko je degradacija baterije večja od 30 %, je potrebno zamenjati notranjo baterijo (servisni 

poseg). 

4. M2ED UA (UA): 

- Periodično: ko dopolni 100 h delovanja se ga uporablja le za operacije z nizkim talnim 

tveganjem (ground risk). 

Splošno vzdrževanje: 

- Kroženje baterij (zaporedno), s čimer imajo vse baterije podobno število ciklov, 

- Pri vsaki nadgradnji sistemske programske opreme je treba predhodno zagotoviti zadostno 

kapaciteto baterije (nad 50 %), 

- Pri nadgradnji oddajnika UAS je treba paziti, da med procesom nadgradnje oddajnik ne preide 

v spanje (sleep mode), saj je lahko v tem primeru nadgradnja neuspešna. 

- Lokacija za spremljanje sprememb programske opreme je na spletnih straneh proizvajalca: 

o DJI M2ED: https://www.dji.com/si/mavic-2-enterprise/downloads 

o DJI Smart Controller: https://www.dji.com/si/smart-controller/downloads 

 

https://www.dji.com/si/mavic-2-enterprise/downloads
https://www.dji.com/si/smart-controller/downloads
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A.2 DJI Mavic 2 Enterprise Dual – dnevnik vzdrževanja (primer) 

DJI Mavic 2  
Enterprise Dual 

Oznaka: Serijska številka: 

SVN-UA-GZ-0001  
 

Mesečni pregled (mesec/leto, ure delovanja, podpis skrbnika) 
04/2020, 13:46 
 

     

      

      

      

      

      

      

Ko UA dopolni 100 ur delovanja se sme uporabljati le še za operacije z nizkim talnim tveganjem! 
 

Periodično vzdrževanje (BAT/PROP/SC, kriterij – 50h/12m/50c, podpis skrbnika) 

BAT 50c 
25:40 
0,2V 

SC 50c 
3:45 
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Priloga 7: Standardne nastavitve UAS 
A. DJI Mavic 2 Enterprise Dual 

1.0 Flight Controller Settings 

Enable Multiple Flight Mode ON 

Flight Mode S/P/T 

Maximum Altitude 120 m 

Altitude Limitation Without GNSS 30 m 

Distance Limit ON 

Maximum Flight Distance 700 m (privzeto) 

RC Signal Lost Return-to-Home 

Stop Motor Method Push Sticks to Inner/Outer Corners (Always) 

1.1 < Sensor Status - IMU Excellent (Green) 

1.2 < Sensor Status - Compass Excellent (Green) 

2.0 Perception Settings 

Enable Obstacle Avoidance ON 

Display Radar Map ON 

Enable Dawnward Vision Positioning ON 

RTH Obstacle Detection ON 

Precision Landing ON 

Bottom Auxiliry Lighting AUTO 

3.0 Remote Controller Settings 

Control Stick Mode > Mode 2 

Customize RC Buttons:  

C1 (left on the back) Switch GS/FPV 

C2 (right on the back) Camera Forward/Down 

5D UP Switch Palettes 

5D DN FCC calibration 

5D L Enable/Disable High Temparature Alert 

5D R Switch Temperature Measurement Modes 

Left Wheel Gimbal Control Dial 

Right Wheel Camera Setting Dial (EV) 

Back (front left top corner) exit APP (back) 

O (front right top corner) Menu (camera settings) 

4.0 Image Transmission Settings 

Work Frequency Dual Band 

Signal Strenght > (Good) 

HDMI Output ON 

Video Output Type Duplicate Screen 

4.1 < Image Channel Selection 

Channel Mode Auto 

5.0 Battery 

Smart Return Home ON 

Critical Battery Warning 15 % 

Low Battery Warning 25 % 

6.0 Gimbal Settings 

Gimbal Mode Follow 

Gimbal Pitch Limit Extension ON 

Gimbal Pitch Smooth Start/Stop 18 

Max Gimbal Pitch Speed 30 % 

7.0 Common Settings 

Map Switch Auto 

Show Flight Trajectory ON 

Show GPS ON 

Unit Settings > 

Units Metric (m/s) 

Area Units m² 

Temparature Units Celsius 

GPS Format DD°MM'SS" N 

LED Settings > 

Frame Arm LEDs ON 

Live Stream > 

Customize Live Stream RTMP 

ESC Beeping OFF 

Device Name > 

Device Name Naziv organizacije (GZS, PGE Kranj, PGD Smokuč...) 
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B.1 DJI Mavic 2 Enterprise Dual – nastavitve oddajnika UAS (standardni) 

1. Antena 
2. RTH gumb 
3. Zaslon s telemetrijskimi podatki 
4. Snemljive upravljalne ročice 
5. Pavza (v avtomatskih programih) 
6. Prostor za ročice 
7. Držalo mobilne naprave 
8. USB port 
9. 5D gumb: 

Gor: Sprememba palete 
Dol: FCC kalibracija 
Levo: Opozorilo za temperaturo on/off 
Desno: Sprememba načina merjenja 
temperature 

10. Način letenja P, S, T 
11. Gumb za prižiganje /ugašanje 
12. Preklop med sliko FPV in zemljevidom 
13. Vertikala kamere zvezno gor/dol 
14. Priključek za polnjenje/povezavo 

mobilne naprave 
15. Snemanje videa 
16. Ostrenje in fotografiranje 
17. Nastavitev EV 
18. Vertikala kamere koračno gor/dol 
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B.2 DJI Mavic 2 Enterprise Dual – nastavitve oddajnika UAS (Smart Controller) 

1. Antena 
2. Povratni gumb 
3. Snemljive upravljalne ročice 
4. RTH gumb 
5. Pavza (v avtomatskih programih) 
6. Način letenja P, S, T 
7. Statusna LED 
8. Nivo baterije 
9. 5D gumb: 

Gor: Sprememba palete 
Dol: FCC kalibracija 
Levo: Opozorilo za temperaturo on/off 
Desno: Sprememba načina merjenja 
temperature 

10. Gumb za prižiganje /ugašanje 
11. Potrjevalni gumb 
12. Zaslon na dotik 

13. USB-C port 
14. Mikrofon 
15. Vijaki 
16. Zvezno spreminjanje položaja kamere 
17. Snemanje videa 
18. HDMI port 
19. Mesto za microSD kartico 
20. USB-A port 
21. Ostrenje in fotografiranje 
22. Nastavitev EV 
23. Zračnik 
24. Prostor za ročice 
25. Vertikala kamere koračno gor/dol 
26. Zvočnik 
27. Preklop med sliko FPV in zemljevidom 
28. Vstopnik zraka 
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DJI M2ED - Upravljanje s programsko opremo 

Pregled zadnjih nameščenih verzij (SW, FW) in serijskih številk opreme 

 
NAZIV VERZIJA DATUM (izpisa) 

App (Pilot) v1.8.0 21.10.2020 

Aircraft version 01.01.0700 21.10.2020 

Remote Controller 01.00.0820 21.10.2020 

Gimbal 00.01.12.50 21.10.2020 

Dual Light Camera Camera 00.08.00.18 21.10.2020 

Battery 02.74.06.11 21.10.2020 

Precise Fly Safe Database (fly) 01.00.01.18 21.10.2020 

Precise Fly Safe Database (app) 01.00.01.18 21.10.2020 

Basic Fly Safe Database  01.00.01.09 21.10.2020 

Flight Controler SN 2983H4E0H1K003 21.10.2020 

Remote Controller 13RCG7L007095U 21.10.2020 
Opomba: Izpis je narejen iz oddajnika (Smart Controller), APP Pilot. 

Lokacija programske opreme (APP) se nahaja na spetnem naslovu: 

https://www.dji.com/si/mavic-2-enterprise/downloads 

 

Programska oprema (namizne aplikacije) za nadgradnjo FW (firmware): 

NAZIV VERZIJA DATUM 

DJI Assistant 2 For Mavic – Windows 10 V2.0.14 2020-08-05 

DJI Assistant 2 For Mavic – MAC V2.0.14 2020-08-05 
Opomba: Nadgradnje FW (firmware) opreme (HW) se opravlja le preko namizne (desktop) aplikacije 

DJI Assistant 2 For Mavic in preko žične povezave (USB)! 

Lokacija programske opreme DJI Assistant 2 For Mavic na spletnem naslovu: 

https://www.dji.com/si/mavic-2-enterprise/downloads 

 

DJI Navodila za uporabo, zadnje verzije: 

NAZIV VERZIJA DATUM 

Mavic 2 Enterprise Series Quick Start Guide (Mavic 2 
Enterprise Dual with Smart_Controller) 

v1.2 (2020-06-10) 

Mavic 2 Enterprise Series User Manual v1.8 (2020-06-10) 

Mavic 2 Enterprise Series Intelligent Flight Battery Safety 
Guides 

/ (2018-08-23) 

DJI Smart Controller Quick Start Guide v1.0 (2019-01-10) 

DJI Smart Controller User Manual 1.4 v1.4 (2020-05-29) 

Lokacija programske opreme DJI Assistant 2 For Mavic na spletnem naslovu: 

https://www.dji.com/si/mavic-2-enterprise/downloads 

 

  

https://www.dji.com/si/mavic-2-enterprise/downloads
https://www.dji.com/si/mavic-2-enterprise/downloads
https://www.dji.com/si/mavic-2-enterprise/downloads
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Pregled in nastavitve v oddajniku DJI Smart Controller 
 

SC_01_checklist 
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SC_10_flight_controller_settings 
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SC_11_flight_controller_settings 

 

 

SC_12_flight_controller_settings 
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SC_20_perception_settings
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SC_21_perception_settings 

 



Operativni priročnik za delo z brezpilotnimi zrakoplovi Gasilska Zveza Slovenije 
 

 

SC_30_remote_controller_settings
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SC_31_remote_controller_settings

 

SC_32_remote_controller_settings 
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SC_33_remote_controller_settings 
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SC_40_image_transmission_settings 
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SC_41_image_transmission_settings
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SC_50_battery 
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SC_51_battery_details 
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SC_60_gimbal_settings 
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SC_70_common_settings 
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SC_71_common_settings_unit 
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SC_72_common_settings 
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SC_73_common_settings 
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SC_74_common_settings_device_name 
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SC_75_common_settings_about 
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Teoretično usposabljanje uporabe UAS v gasilskih vrstah za poveljnike in vodje 

intervencij 
 

Glavni cilj teoretičnega usposabljanja je, da kandidati pridobijo osnovno znanje in informacije za  

varno, zakonito in učinkovito uporabo UAS na intervencijah. 

Vsebine ali kompetence, predstavljene v spodnji tabeli, se smiselno vključijo v predmete oz. učne 

sklope usposabljanj GZS, ki se nanašajo na vodenje intervencij. 

Za pridobitev osnovnega znanja s področja varne, zakonite in učinkovite uporabe UAS je predvidena  1 

PUR (pedagoška ura po 45 minut). 

 

Št. Vsebina ali kompetenca  
Informativni cilji 

Tečajnik: 

1. 
Operativni priročnik (OP) in sistem uporabe 
UAS v gasilskih vrstah (osnovni pregled) 

 predstavi in opiše namen uporabe OP, 
 opiše sistem uporabe UAS v gasilskih 

vrstah (osnovni namen), 
 našteje odgovornosti vodje operacij, 
 pojasni tveganja pri uporabi UAS (v zraku 

in na tleh). 

2. 
Pogoji za aktivacijo UAS za namene zaščite in 
reševanja 
 

 našteje pogoje za aktivacijo UAS, 
 opiše relacija s skrbnikom oz. pilotom na 

daljavo in komunikacijo, 
 opiše način pridobivanja ključnih, 

informacij pri izvajanju operacij (namen 
uporabe). 

 









 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektni partnerji / Partners di progetto: 

 

Civilne Zaščite Avtonomna Regija Friuli Venezia Giulia / Protezione 
Civile Della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 
Občina Ajdovščina / Comune di Ajdovščina 

 
Gasilska zveza Slovenije / Associazione Dei Vigili Del Fuoco Slovenia 

 

Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova 
Gorica / Istituzione Pubblica Per Attivita Di Antincendio E Di 
Salvataggio – Vigili Del Fuoco Nova Gorica 

 

Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana / Istituto Per Il Servizio 
Antincendio E Di Salvataggio Sežana 

 
Civilna zaščita Regija Veneto / Protezione Civile del Veneto 

 
Univerza v Padovi / Università Degli Studi di Padova 

 

Metropolitansko območje Benetk / Città Metropolitana di Venezia 

 

Občina Postojna / Comune di Postojna 

 

Projekt sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-
2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. 
 
Glavni splošni cilj je okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem 
javnih organov in ključnih akterjev civilne zaščite k načrtovanju skupnih rešitev v primeru 
nesreč z usklajenimi preventivnimi ukrepi, ukrepi za pripravljenosti in za odziv na nesreče. 
Cilj prispeva k doseganju projektnih ciljev z okrepljenim sodelovanjem institucij civilne 
zaščite ter z večjo usklajenostjo ukrepanja v primeru naravnih nesreč in z izboljšano 
usposobljenostjo enot civilnih zaščit. 


