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2722.

Uredba o spremembah Uredbe o davčni
obravnavi povračil stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega razmerja

Na podlagi 3., 4., 7. in 8. točke prvega odstavka ter
drugega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini (Uradni list
RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US,
24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US,
96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17,
21/19, 28/19, 66/19 in 39/22) in četrte alineje tretjega odstavka
3. člena Zakona o posebnem davku na določene prejemke
(Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95 in 12/96) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o davčni obravnavi
povračil stroškov in drugih dohodkov
iz delovnega razmerja
1. člen
V Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06,
76/08, 63/17, 71/18, 104/21, 114/21 in 87/22) se v 2. členu v
prvem odstavku znesek »6,12 eura« nadomesti z zneskom
»7,96 eura«.
V drugem odstavku se znesek »0,76 eura« nadomesti z
zneskom »0,99 eura«.
KONČNI DOLOČBI
2. člen
(začetek uporabe)
Spremenjeni 2. člen uredbe se začne uporabljati za povračila stroškov za prehrano med delom za september 2022,
do takrat pa se uporablja 2. člen Uredbe o davčni obravnavi
povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
(Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21, 114/21
in 87/22).
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-285/2022
Ljubljana, dne 30. avgusta 2022
EVA 2022-1611-0097
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik
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MINISTRSTVA
2723.

Pravilnik o licenciranju vojaškega letalskega
in drugega strokovnega osebja vojaškega
letalstva

Na podlagi šestega odstavka 67. člena Zakona o letalstvu
(Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16
in 47/19) minister za obrambo v soglasju z ministrom za infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o licenciranju vojaškega letalskega in drugega
strokovnega osebja vojaškega letalstva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in uporaba)
(1) Ta pravilnik ureja splošne pogoje licenciranja, pogoje
za izvajalce usposabljanja, načine in postopke za začetek in
potek strokovnega usposabljanja za pridobitev vojaških licenc,
izkazov, dovoljenj, ratingov, pooblastil, kategorij, potrdil in drugih listin, način in postopek izdajanja ter začasni odvzem in
preklic vojaških licenc, izkazov, dovoljenj, ratingov, pooblastil,
kategorij, potrdil in drugih listin, opravljanje izpitov in druga
vprašanja v zvezi z licenciranjem vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva (v nadaljnjem
besedilu: drugo strokovno osebje VL).
(2) Ta pravilnik se uporablja za osebje, ki opravlja strokovna dela in naloge vojaškega letalskega in drugega strokovnega
osebja VL.
(3) Posamezno področje licenciranja vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL je določeno s pravilnikom, ki ureja posamezno področje.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »izvajalec usposabljanja« je organizacija, ki je certificirana ali pooblaščena za izvajanje enega ali več vrst usposabljanj;
2. »licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL« je opravljanje vseh strokovnih dejanj, ki jih
opravlja Vojaški letalski organ (v nadaljnjem besedilu: VLO)
v zvezi z izdajo vojaških licenc, izkazov, dovoljenj, ratingov,
pooblastil, kategorij, potrdil oziroma drugih ustreznih listin, ki
se izdajajo vojaškemu letalskemu osebju oziroma drugemu
strokovnemu osebju VL, izdaja navedenih listin ter vpis ratingov, pooblastil oziroma kategorij v vojaške licence in izkaze,
določitev pooblastil navedenih oseb, potrditev priročnikov usposabljanj, potrditev uporabe naprav in sredstev za usposabljanje
vojaškega letalskega osebja in drugega strokovnega osebja VL
ter priznanje licenc, ki jih izdajo drugi civilni ali vojaški organi;
3. »obnova« pomeni dejanje po prenehanju veljavnosti
oziroma začasnem odvzemu vojaške licence, izkaza, ratinga,
pooblastila, kategorije, potrdila ali drugih listin, s katerim se
privilegiji iz ratinga, pooblastila, kategorije, potrdila ali drugih
listin obnovijo za nadaljnje določeno obdobje po izpolnitvi določenih zahtev;
4. »priznanje« licence, ki je bila izdana v drugi državi,
pomeni dovoljenje VLO za uporabo take listine na vojaških
zrakoplovih, sistemih in napravah, ki se uporabljajo v Slovenski
vojski skupaj s privilegiji, ki se nanjo nanašajo;
5. »validacija« pomeni izdajo potrdila VLO, da licenca, izkaz, dovoljenje, rating, pooblastilo, kategorija, potrdilo ali druga
listina, ki jo je izdal domači ali tuji pristojni organ, velja enako
kot vojaška licenca ali izkaz, ki bi ga izdal VLO;
6. »verifikacija programa strokovnega usposabljanja« je postopek strokovne ocene programa usposabljanja za pridobitev

ali podaljšanje vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije, potrdila ali druge listine vojaškega letalskega in drugega
strokovnega osebja VL, ki ga izvede VLO in s katerim se ugotavlja
skladnost programa s predpisi, specifikacijami, standardi;
7. »vojaška licenca ali izkaz vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL« je listina, ki jo izda VLO in s
katero se potrdi, da vojaško letalsko in drugo strokovno osebje
VL izpolnjuje pogoje za opravljanje določenih del;
8. »vojaška enota« je tista vojaška enota, v kateri imetnik
vojaške licence ali izkaza opravlja dela in naloge, vezane na
ratinge, pooblastila oziroma kategorije, ki izhajajo iz njegove
vojaške licence ali izkaza.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo
enako kot izrazi, določeni v zakonu, ki ureja letalstvo, podzakonskih predpisih in drugih predpisih ter aktih, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo.
3. člen
(pristojnost VLO)
VLO je pristojen za:
1. vodenje registra vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL;
2. izdajo, vpis in podaljšanje vojaških licenc, izkazov,
ratingov, pooblastil, kategorij, potrdil ali drugih listin vojaškega
letalskega in drugega strokovnega osebja VL;
3. imenovanje, vodenje in sodelovanje v izpitni komisiji za
izdajo ali podaljšanje vojaške licence ali izkaza;
4. validacijo licenc, izkazov, dovoljenj, ratingov, pooblastil,
kategorij, potrdil ali drugih listin;
5. nadzor veljavnosti in verodostojnosti vojaških licenc,
izkazov, ratingov, pooblastil, kategorij, potrdil ali drugih listin;
6. odvzem, preklic ali omejitev vojaških licenc, izkazov,
dovoljenj, ratingov, pooblastil, kategorij, potrdil ali drugih listin;
7. verifikacijo programov strokovnega usposabljanja;
8. odobritev navodil za delo šoli, sheme usposobljenosti
in priročnikov za usposabljanje.
4. člen
(vojaško letalsko in drugo strokovno osebje VL)
(1) Vojaško letalsko osebje je vojaško osebje, ki upravlja
vojaški zrakoplov ali opravlja druga dela v zvezi z njegovo
uporabo oziroma opravlja dela, ki so neposredno povezana z
varnostjo letenja vojaških zrakoplovov, in sicer:
– piloti;
– tehniki letalci;
– letalsko tehnično osebje;
– kontrolorji prestreznikov, ki so del operativnega osebja
nadzora in kontrole zračnega prostora;
– radarsko tehnično osebje, ki je del tehničnega osebja
nadzora in kontrole zračnega prostora.
(2) Drugo strokovno osebje VL je vojaško osebje, ki sodeluje pri nalogah vojaškega zračnega prometa in ni vojaško
letalsko osebje, in sicer:
1. operativno osebje nadzora in kontrole zračnega prostora;
2. tehnično osebje nadzora in kontrole zračnega prostora;
3. letališko osebje;
4. kontrolorji združenih ognjev;
5. pilot in operator vojaškega sistema brezpilotnega zrakoplova;
6. letalsko zdravstveno osebje;
7. padalci;
8. letalci reševalci.
(3) Naloge, določene z ratingom, pooblastilom, kategorijo
ali potrdilom, sme opravljati vojaška oseba, ki ima veljavno vojaško licenco ali izkaz z vpisanim ustreznim in veljavnim ratingom, pooblastilom, kategorijo ali potrdilom in veljavno ustrezno
zdravniško spričevalo.
(4) Osebje iz prvega in drugega odstavka tega člena mora
med opravljanjem nalog imeti pri sebi veljavno licenco, izkaz
oziroma drugo ustrezno listino.
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II. USPOSABLJANJA
5. člen
(programi strokovnega usposabljanja)
(1) Programe strokovnega usposabljanja za posamezne
vrste vojaškega letalskega osebja in drugega strokovnega
osebja VL določi minister, pristojen za obrambo (v nadaljnjem
besedilu: minister), na predlog VLO, ki predhodno izvede strokovno verifikacijo programa.
(2) Na podlagi programa strokovnega usposabljanja iz
prejšnjega odstavka izvajalci usposabljanja izdelajo ustrezne
priročnike usposabljanja, ki jih odobri VLO.
(3) Programe strokovnega usposabljanja, ki jih izvajajo
zunanji civilni ali vojaški izvajalci usposabljanja za posamezne
vrste vojaškega letalskega osebja in drugega strokovnega
osebja VL, potrdi oziroma prizna VLO.
(4) Pri določitvi programov strokovnega usposabljanja in
priročnikov iz tega člena se smiselno upoštevajo ustrezni vojaški standardi zavezniških organizacij, predpisi Evropske unije,
nacionalni predpisi in drugi akti mednarodnih letalskih organizacij, ki urejajo usposabljanje letalskega in strokovnega osebja.
6. člen
(izvajalci usposabljanja vojaškega letalskega in drugega
strokovnega osebja VL)
(1) Strokovna usposabljanja vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje) se izvajajo pri certificiranih izvajalcih usposabljanja
oziroma pri drugih izvajalcih usposabljanja, če s tem pravilnikom ali pravilnikom, ki ureja posamezno področje licenciranja, ni drugače določeno. Izvajalca usposabljanja certificira ali
pooblasti VLO v skladu z zakonom, ki ureja letalstvo, in s tem
pravilnikom.
(2) Izvajalec usposabljanja mora za pridobitev certifikata
ali pooblastila organizacije za usposabljanje izpolnjevati naslednje pogoje:
1. imeti odobrene veljavne programe usposabljanja oziroma priročnike usposabljanja;
2. imeti zadostno število ustreznega strokovno usposobljenega osebja za izvedbo usposabljanja po programu usposabljanja;
3. voditi dokumentacijo o poteku usposabljanja;
4. imeti ustrezne prostore, naprave in opremo za izvedbo
usposabljanja;
5. imeti veljavne priročnike za usposabljanje;
6. zagotoviti druge pogoje pred začetkom usposabljanja,
ki jih določajo pravilniki, ki urejajo posamezno področje licenciranja.
(3) VLO izda certifikat ali pooblastilo izvajalcu usposabljanja za določeno vrsto oziroma namen usposabljanja, če
izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka.
(4) V certifikatu ali pooblastilu iz prejšnjega odstavka se
posebej navedejo:
– naziv in naslov izvajalca usposabljanja;
– vrste oziroma programi usposabljanja, za katere izvajalec usposabljanja izpolnjuje pogoje;
– obdobje veljavnosti certifikata, ki je praviloma dvanajst
mesecev, ali obdobje veljavnosti pooblastila;
– drugi pogoji oziroma omejitve glede izvajanja določenih
programov usposabljanja.
(5) Veljavnost certifikata se pred potekom lahko podaljša
po ponovnem preverjanju izpolnjevanja predpisanih pogojev.
(6) VLO lahko prizna certifikat izvajalca usposabljanja
civilnega letalskega organa ali dovoljenje organizacije za usposabljanje, izdano zunaj Republike Slovenije, če ga je izdal
pristojni nacionalni, civilni ali vojaški organ druge države.
(7) VLO izvaja nadzor nad izvajalci usposabljanja, ki so bili
certificirani ali pooblaščeni v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(8) VLO s sklepom razveljavi, začasno ukine ali omeji certifikat ali pooblastilo organizaciji za usposabljanje, če ugotovi,
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da ne izpolnjuje več predpisanih pogojev ali da ogroža varnost
zračnega prometa.
(9) Ne glede na določbe tega člena se usposabljanje za
tipski rating vojaškega zrakoplova, sistemov in naprav nadzora
in kontrole zračnega prostora ter specifične vojaške opreme
lahko izvaja pri proizvajalcu ali v organizaciji, ki jo je pooblastil
proizvajalec, ali v organizaciji, ki jo je potrdil VLO, če s pravilnikom, ki ureja posamezno področje licenciranja, ni določeno
drugače.
7. člen
(prekinitev usposabljanja)
Usposabljanje se lahko kandidatu prekine zaradi zdravstvenih, osebnih, disciplinskih in drugih razlogov, ki bistveno
vplivajo na ustrezno usposobljenost za izvajanje del in nalog.
Predlog za prekinitev usposabljanja lahko poda kandidat, organizacija za usposabljanje ali poveljnik vojaške enote.
8. člen
(evidence usposobljenosti)
Vojaška enota za svoje zaposlene vodi evidenco prve
pridobitve, trajanja veljavnosti, odvzemov in ponovne pridobitve
vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije, potrdila
ali druge listine vojaškega letalskega in drugega strokovnega
osebja VL ter tistih aktivnosti, ki so pogoj za vzdrževanje in
podaljševanje veljavnosti.
9. člen
(vloga in dokazila)
(1) Vojaška oseba, ki je uspešno opravila vsa zahtevana
usposabljanja za pridobitev vojaške licence, izkaza, ratinga,
pooblastila, kategorije ali potrdila v skladu s tem pravilnikom
in pravilnikom, ki ureja posamezno področje licenciranja, in
ima veljavno ustrezno zdravniško spričevalo iz 19. člena tega
pravilnika, vloži vlogo pri VLO za izdajo vojaške licence, izkaza
ali vpis ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila v vojaško
licenco ali izkaz.
(2) K vlogi za izdajo vojaške licence ali izkaza mora
vojaška oseba poleg zdravniškega spričevala priložiti tudi dokumente, določene s pravilnikom, ki ureja posamezno področje licenciranja vojaškega letalskega in drugega strokovnega
osebja VL.
(3) Za vpis ratinga, pooblastila ali kategorije mora vojaška
oseba poleg dokazil iz prejšnjega odstavka priložiti tudi vojaško
licenco ali izkaz.
10. člen
(izpiti)
(1) Če je s pravilnikom, ki ureja posamezno področje
licenciranja vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL, zahtevan izpit za pridobitev vojaške licence ali izkaza,
VLO na podlagi vloge in prilog iz prejšnjega člena v 15 dneh
od prejema popolne vloge imenuje komisijo za preverjanje
strokovne usposobljenosti vojaške osebe za pridobitev vojaške
licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila (v
nadaljnjem besedilu: izpitna komisija). VLO izpitno komisijo
imenuje s sklepom, ki velja šest mesecev. Veljavnost sklepa
se lahko izjemoma podaljša enkrat, in sicer za šest mesecev.
(2) Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
V izpitno komisijo se praviloma imenuje predstavnik VLO kot
predsednik. V izpitno komisijo se ne imenuje inštruktorja kandidata.
(3) Vsaj en član komisije mora imeti najmanj enakovredno
vojaško licenco, izkaz, rating, pooblastilo, kategorijo, potrdilo
oziroma drugo ustrezno listino kot kandidat, ki opravlja izpit.
Izjemoma je lahko član komisije oseba, ki ne izpolnjuje pogoja
enakovredne vojaške licence oziroma izkaza, če te zahteve ni
mogoče izpolniti.
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(4) Datum opravljanja izpita ne sme biti prej kot v 15 dneh
od prejema sklepa o imenovanju izpitne komisije, razen če kandidat pisno izjavi, da se strinja z izvedbo izpita pred tem rokom.
(5) Izpiti za posamezno vrsto vojaške licence, izkaza,
ratinga, pooblastila, kategorije, potrdila oziroma druge ustrezne
listine so lahko teoretični in praktični.
(6) Izpitna komisija oceni kandidatov uspeh na izpitu z
oceno »opravil« ali »ni opravil«.
(7) Izpitna komisija o izpitu izdela poročilo in ga v osmih
dneh pošlje VLO.
(8) Obrazec prijave na izpit, poročila izpitne komisije o
rezultatu preverjanja strokovne usposobljenosti in obrazec pisnega mnenja inštruktorja o opravljenem preverjanju usposobljenosti določi VLO.
11. člen
(ponavljanje izpita)
(1) K izpitu pred izpitno komisijo za pridobitev vojaške
licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije, potrdila oziroma
druge ustrezne listine lahko kandidat pristopi največ trikrat.
(2) Kandidat lahko ponovno pristopi k izpitu v roku, ki ga
določi izpitna komisija, vendar rok ne sme biti krajši od 30 dni
in ne daljši od 60 dni od datuma opravljanja zadnjega izpita.
III. VOJAŠKE LICENCE, IZKAZI, RATINGI, POOBLASTILA,
KATEGORIJE ALI POTRDILA
12. člen
(izdaja vojaške licence ali izkaza in vpis ratinga, pooblastila,
kategorije ali potrdila)
(1) VLO kandidatu, ki izpolnjuje pogoje, predpisane s tem
pravilnikom, v 30 dneh od prejema vloge izda vojaško licenco
ali izkaz z ustreznim ratingom, pooblastilom ali kategorijo oziroma mu v veljavno vojaško licenco ali izkaz vpiše nov rating,
pooblastilo, kategorijo ali potrdilo.
(2) V vojaško licenco ali izkaz se vpisujejo ratingi, pooblastila, kategorije oziroma potrdila in njihova veljavnost, pri
čemer se vanjo lahko vpisujejo okrajšave v skladu s pravilniki,
ki urejajo posamezno področje licenciranja.
(3) Podatki iz civilne licence in podatki, ki zadevajo vojaško letalstvo oziroma specifična pooblastila vojaškega letalskega ali drugega vojaškega strokovnega osebja VL, se vpišejo v
vojaško licenco ali izkaz.
(4) V vojaško licenco ali izkaz se vpišejo tudi posebne
pravice in omejitve imetnika.
(5) Vojaška licenca in izkaz se izdata v slovenskem in
angleškem jeziku. Vzorci posameznih vojaških licenc in izkazov
so v prilogah pravilnikov, ki urejajo posamezno področje licenciranja vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL.
13. člen
(podaljšanje veljavnosti vojaške licence, izkaza, ratinga,
pooblastila kategorije ali potrdila)
(1) Vlogo za podaljšanje veljavnosti vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila vloži imetnik
pri VLO ne prej kot 90 dni pred potekom njihove veljavnosti.
(2) K vlogi za podaljšanje vojaške licence, izkaza, ratinga,
pooblastila, kategorije ali potrdila imetnik priloži:
– veljavno vojaško licenco ali izkaz;
– dokazilo o izpolnjenih pogojih za podaljšanje v skladu s
pravilnikom, ki ureja posamezno področje licenciranja vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL;
– kopijo veljavnega zdravniškega spričevala iz 19. člena
tega pravilnika.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko imetnik vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila
zaradi načrtovane daljše odsotnosti, med katero bi veljavnost
vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potr-
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dila prenehala ali bi potekel rok iz prvega odstavka tega člena,
vlogo za podaljšanje vloži tudi prej.
14. člen
(odgovornost za vzdrževanje ratinga, pooblastila,
kategorije ali potrdila)
(1) Imetnik vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila mora skrbeti za veljavnost vojaške
licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila in
zdravniškega spričevala.
(2) Vojaška licenca ali izkaz z vpisanim ratingom, pooblastilom, kategorijo oziroma potrdilom sta veljavna le, če ima
imetnik veljavno zdravniško spričevalo razen, če s pravilnikom,
ki ureja posamezno področje licenciranja ni določeno drugače.
(3) Vojaška enota imetniku vojaške licence ali izkaza
zagotovi pogoje za vzdrževanje ustrezne ravni znanja in usposobljenosti za posamezne ratinge, pooblastila, kategorije ali
potrdila.
(4) Ob večletni napotitvi na delo v tujino se način zagotovitve pogojev iz prejšnjega odstavka opredeli s pogodbo o
napotitvi.
15. člen
(začasni odvzem, omejitev ali preklic vojaških licenc, izkazov,
ratingov, pooblastil, kategorij, potrdil ali drugih listin)
(1) VLO lahko začasno, dokler trajajo razlogi, odvzame
vojaško licenco, izkaz, dovoljenje, rating, pooblastilo, kategorijo, potrdilo ali drugo listino, omeji ali prekliče navedeno listino,
če imetnik:
– ogroža varnost letenja in varnost zračnega prometa;
– izvaja privilegije iz navedenih listin pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih sredstev oziroma
pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na njegovo zmanjšano
telesno ali duševno zmožnost;
– je na podlagi zdravniškega spričevala ocenjen za nesposobnega za izvajanje privilegijev iz navedenih listin;
– krši predpise in druge akte, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo;
– ne vzdržuje zahtevane ravni znanja in usposobljenosti
ter predpisanih zdravstvenih in drugih zahtev v skladu pravilniki, ki urejajo posamezno področje licenciranja;
– ne pristopi k zdravniškem pregledu iz četrtega in petega
odstavka 19. člena tega pravilnika iz neupravičenih razlogov.
(2) VLO lahko prekliče vojaško licenco, izkaz, dovoljenje,
rating, pooblastilo, kategorijo, potrdilo ali drugo listino tudi, če
ugotovi, da je imetnik:
– pridobil vojaško licenco, izkaz, rating, pooblastilo, kategorijo, potrdilo ali drugo listino na podlagi predložitve neresničnih podatkov, z zlorabo ali na drug nezakonit način;
– imel daljšo prekinitev dela, ki je trajala dlje, kot to določajo predpisi s področja licenciranja;
– prekinil delovno razmerje z Ministrstvom za obrambo.
(3) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za začasni odvzem, omejitev ali preklic potrdila o validaciji, ki ga je izdal VLO.
(4) VLO lahko v primerih iz prvega odstavka tega člena in
v primeru dvoma, da imetnik izpolnjuje pogoje za uveljavljanje
privilegijev iz vojaške licence ali izkaza, od imetnika zahteva,
da opravi teoretična oziroma praktična preverjanja usposobljenosti oziroma zdravstveni pregled zaradi ugotavljanja sposobnosti za opravljanje nalog, ki izhajajo iz njegovega ratinga,
pooblastila ali kategorije.
(5) Vojaška enota, v kateri imetnik vojaške licence, izkaza,
ratinga, pooblastila, kategorije, potrdila ali druge listine opravlja
dela in naloge, ki izhajajo iz teh listin, mora o spremembah in
primerih iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, ki bi
lahko vplivali na začasni odvzem, omejitev ali preklic veljavnosti vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije,
potrdila ali druge listine, nemudoma obvestiti VLO. Vojaška
enota mora VLO obvestiti tudi o daljših odsotnostih nosilcev
vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije, po-
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trdila ali druge listine, o morebitnih disciplinskih postopkih in
izrečenih ukrepih zoper njih v teh postopkih ter spremembah v
njihovi zdravstveni sposobnosti, ki bi lahko vplivali na opravljanje nalog, vezanih na ratinge, pooblastila, kategorije ali potrdila.
(6) O začasnem odvzemu, omejitvi ali preklicu veljavnosti
vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije, potrdila
ali druge listine VLO izda sklep. Odvzeto ali preklicano listino
mora imetnik v osmih dneh od prejema sklepa vrniti VLO. Omejitev se zabeleži v vojaški licenci ali izkazu.
(7) Po prenehanju razlogov za začasni odvzem ali omejitev, VLO izda sklep o preklicu začasnega odvzema ali omejitve
veljavnosti vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije, potrdila ali druge listine. Prenehanje omejitve se zabeleži v
vojaški licenci ali izkazu.
(8) Trajni preklic vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila se zaznamuje tudi v vojaški licenci
ali izkazu z navedbo preklica vojaške licence, izkaza, ratinga,
pooblastila, kategorije ali potrdila (»PREKLICANO«) in datumom preklica v opombah. Ne glede na zaznambo preklica v
vojaški licenci ali izkazu je vojaška licenca, izkaz, rating, pooblastilo, kategorija ali potrdilo preklicana že na podlagi sklepa
iz šestega odstavka tega člena.
16. člen
(obnova vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila,
kategorije ali potrdila)
Postopek in pogoji obnove vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila so za posamezno področje licenciranja določeni s pravilnikom, ki ureja posamezno
področje licenciranja vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja VL.
17. člen
(uničenje, izguba ali odtujitev vojaškega izkaza ali licence)
Ob uničenju, izgubi ali kraji vojaške licence ali izkaza
mora imetnik vojaške licence ali izkaza o tem nemudoma pisno
obvestiti vojaško enoto in VLO. Za ponovno izdajo vojaške
licence ali izkaza mora imetnik v VLO vložiti vlogo za ponovno
izdajo vojaškega izkaza ali licence s priloženo izjavo o izgubi
ali uničenju vojaškega izkaza ali licence.
18. člen
(register vojaškega letalskega
in drugega strokovnega osebja VL)
(1) VLO vodi register licenciranega vojaškega letalskega
in drugega strokovnega osebja VL, ki ni javen.
(2) Register iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje
osebne podatke:
1. ime in priimek osebe;
2. datum in kraj rojstva;
3. stalno oziroma začasno prebivališče;
4. dosežena izobrazba (s podatki o predloženih potrdilih
o usposobljenosti in drugih listinah o izpolnjevanju pogojev za
pridobitev vojaške licence ali izkaza, skupaj s podatki o izdajatelju, datumu izdaje in drugih identifikacijskih podatkih);
5. poklic;
6. enota SV;
7. podatki o vrsti in veljavnosti zdravniškega spričevala,
ki se zahteva za posamezno vojaško licenco oziroma izkaz;
8. zdravstvene ali druge omejitve iz vojaške licence ali
izkaza;
9. podatki o vpisanih ratingih, pooblastilih, kategorijah
oziroma potrdilih;
10. datum izdaje vojaške licence ali izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije, potrdila in njihova veljavnost ter podatki o
preklicih in izdanih dvojnikih;
11. priznanje tuje licence, validacija oziroma zamenjava
tuje vojaške licence ali izkaza;
12. podatki o letalskih prekrških, izrečenih ukrepih in
prepovedih;
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13. podatki o začasnih odvzemih, omejitvah, preklicih in
izrečenih ukrepih;
14. podatki o izgubljenih, pogrešanih ali ukradenih veljavnih vojaških licencah ali izkazih;
15. izdaja izpisov iz tega registra.
(3) Osebni podatki, vpisani v register iz tega člena, se
zbirajo in uporabljajo za opravljanje nalog VLO. Vanje imajo
vpogled osebe, ki so pooblaščene za delo z registrom oziroma
z evidenco, in oseba, na katero se podatki nanašajo, ter pristojni organi po drugih predpisih. Podatki iz prejšnjega odstavka se
hranijo trajno in v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov
in arhiviranju.
IV. ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST
IN ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO
19. člen
(zdravstvena sposobnost in zdravniško spričevalo)
(1) Za opredelitev zdravstvene sposobnosti vojaškega
letalskega in drugega strokovnega osebja VL se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo zdravstveno sposobnost letalskega
in drugega strokovnega osebja.
(2) Zdravniško spričevalo se za posamezno področje licenciranja vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja
VL opredeli s pravilnikom, ki ureja posamezno področje.
(3) Vojaška oseba, za katero se na zdravstvenem pregledu ugotovi, da ne dosega zahtev za izdajo zdravniškega
spričevala, ne sme opravljati del in nalog iz svojih ratingov,
pooblastil, kategorij ali potrdil ne glede na to, da ji veljavnost
prejšnjega zdravniškega spričevala še ni potekla.
(4) Poveljnik vojaške enote lahko na zdravstveni pregled
izredno napoti imetnika vojaške licence ali izkaza ali kandidata
za pridobitev vojaške licence ali izkaza, ki je zbolel ali bil poškodovan v tolikšni meri, da obstaja sum glede sposobnosti
opravljanja del oziroma nalog, ki izhajajo iz njegovega ratinga,
pooblastila ali kategorije.
(5) Poveljnik vojaške enote lahko na zdravstveni pregled
izredno napoti vojaško osebo z ratingi, pooblastili, kategorijami
ali potrdili na podlagi suma, da je ta oseba pod vplivom alkohola, narkotikov, drugih psihoaktivnih sredstev ali pod vplivom
zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti.
(6) Če se na izrednem zdravstvenem pregledu iz četrtega in petega odstavka tega člena ugotovi, da imetnik vojaške
licence ali izkaza ne dosega zahtev za izdajo zdravniškega
spričevala ali mu je izdano zdravniško spričevalo z omejitvijo,
vojaška enota o tem obvesti VLO.
(7) Vojaška enota za posamezno omejitev, ki je vpisana
v vojaško licenco, izkaz oziroma zdravniško spričevalo, na
podlagi varnostne ocene po potrebi določi operativne postopke
za izvajanje posameznih ratingov, pooblastil ali kategorij, ki jih
odobri VLO.
(8) Imetnik vojaške licence ali izkaza mora nemudoma
opustiti ali prenehati izvajanje privilegijev ratinga, pooblastila,
kategorije ali potrdila, če ve ali sumi, da bi njegovo psihofizično
stanje lahko povzročilo nezmožnost varnega oziroma pravilnega opravljanja nalog.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(obrazci)
Obrazce vloge za izdajo, podaljšanje in obnovo vojaške
licence ali izkaza, prijave na izpit, poročila izpitne komisije in
izpraševalca o rezultatu preverjanja strokovne usposobljenosti in pisnega mnenja inštruktorja o opravljenem preverjanju
usposobljenosti določi VLO v treh mesecih od uveljavitve tega
pravilnika in jih objavi v informacijskem sistemu za dokumentarno gradivo, ki ga uporablja VLO.
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21. člen
(veljavnost vojaških licenc in izkazov)
Vojaške licence ali izkazi, izdani pred uveljavitvijo tega
pravilnika, veljajo do poteka njihove veljavnosti.
22. člen
(dokončanje postopkov)
(1) Usposabljanja in postopki za pridobitev, izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo vojaške licence, izkaza, ratinga, pooblastila, kategorije ali potrdila, ki so se začeli pred uveljavitvijo
tega pravilnika, se končajo v skladu z dosedanjimi postopki.
(2) Vojaškemu letalskemu in drugemu strokovnemu osebju VL, ki je do uveljavitve tega pravilnika že opravljalo dolžnost
vojaškega letalskega ali drugega strokovnega osebja VL, se
priznajo že pridobljeni privilegiji.
23. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 36. in
37. točka prvega odstavka 2. člena, prvi in drugi odstavek
23. člena ter 27. in 33. člen Pravilnika o letenju vojaških zrakoplovov (Uradni list RS, št. 82/09, 82/20 in 162/20).
24. člen
(začetek veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-32/2022-16
Ljubljana, dne 22. avgusta 2022
EVA 2021-1911-0018
Marjan Šarec
minister
za obrambo
Soglašam!
Mag. Bojan Kumer
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za infrastrukturo

2724.

Pravilnik o licenciranju operativnega osebja
nadzora in kontrole zračnega prostora

Na podlagi šestega odstavka 67. člena Zakona o letalstvu
(Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16
in 47/19) minister za obrambo v soglasju z ministrom za infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o licenciranju operativnega osebja nadzora
in kontrole zračnega prostora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in uporaba)
(1) Ta pravilnik ureja pogoje in postopke za pridobitev vojaške licence operativnega osebja nadzora in kontrole zračnega prostora (v nadaljnjem besedilu: vojaška licenca ONKZP) ter
pooblastila, usposabljanja, opravljanje izpitov in druge pogoje
za pridobitev, podaljšanje in obnovo pooblastil.
(2) Ta pravilnik se uporablja za operativno osebje, ki opravlja strokovna dela in naloge, povezane z izvajanjem nadzora
in kontrole zračnega prostora.
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(3) Za vprašanja ureditve splošnih pogojev, načinov in postopkov licenciranja, usposabljanja ter začasnega odvzema in
preklica vojaških licenc, pooblastil ali drugih listin se uporablja
pravilnik, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega
strokovnega osebja vojaškega letalstva.
(4) Za vprašanja ureditve zdravstvene sposobnosti se
uporabljajo predpisi, ki urejajo zdravstveno sposobnost letalskega in drugega strokovnega osebja.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »shema usposobljenosti ONKZP« določa procese, kadre in časovno razporeditev, potrebne za zagotavljanje ustreznega nadaljevalnega usposabljanja in dokazovanja usposobljenosti ONKZP, odobri jo VLO;
2. »usposabljanje na delovnem mestu« pomeni fazo
usposabljanja, v kateri se predhodno pridobljene rutine ter
znanja in spretnosti, povezane z delovnim mestom, uporabljajo
v praksi pod nadzorom inštruktorja;
3. »vojaška licenca ONKZP« je listina, ki jo izda Vojaški
letalski organ (v nadaljnjem besedilu: VLO), s katero se potrdi,
da vojaška oseba izpolnjuje pogoje za opravljanje določenih
del.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo
enako kot izrazi, določeni v pravilniku, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega
letalstva, v zakonu, ki ureja letalstvo, podzakonskih predpisih
in drugih predpisih ter aktih, ki veljajo oziroma se uporabljajo v
Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo.
3. člen
(osnovni pogoji za pristop k usposabljanju ONKZP)
(1) Kandidat mora pred začetkom usposabljanja za pridobitev vojaške licence ONKZP in pooblastil izpolnjevati naslednje pogoje:
– izkazati znanje angleškega jezika v obsegu, ki je določen v 8. členu tega pravilnika;
– imeti veljavno ustrezno zdravniško spričevalo v skladu
s predpisi, ki urejajo zdravstveno sposobnost letalskega in drugega strokovnega osebja (v nadaljnjem besedilu: zdravniško
spričevalo).
(2) Znanje angleškega jezika iz prejšnjega odstavka se izkazuje s potrdilom, ki ga izda enota Slovenske vojske, pristojna
za testiranje znanja tujega jezika, ali primerljiva izobraževalna
ustanova.
4. člen
(pogoji za opravljanje del)
(1) Naloge, določene s pooblastili iz tega pravilnika, lahko
opravlja vojaška oseba, ki ima veljavno vojaško licenco ONKZP
z vpisanim ustreznim in veljavnim pooblastilom ter zdravniško
spričevalo.
(2) Vojaške osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika, lahko opravljajo dela le pod nadzorom imetnika vojaške
licence ONKZP, ki ima v vojaški licenci vpisano pooblastilo
inštruktorja.
II. VOJAŠKA LICENCA IN POOBLASTILA
5. člen
(vojaška licenca)
(1) Vojaška licenca ONKZP se izda vojaški osebi, ki je
uspešno opravila vsa zahtevana usposabljanja po tem pravilniku.
(2) V vojaško licenco ONKZP se vpisujejo pooblastila in
njihova veljavnost, pri čemer se vanjo vpisujejo le kratice posameznih pooblastil iz 6. člena tega pravilnika.
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(3) V vojaško licenco ONKZP se vpišejo tudi posebne
pravice in omejitve imetnika.
(4) Vojaška licenca ONKZP se izda brez omejitve trajanja.
(5) Vzorec vojaške licence ONKZP je v Prilogi 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.

(5) S pridobitvijo pooblastila TPO se hkrati pridobi tudi
pooblastilo TPOA, ki se avtomatsko podaljšuje s pooblastilom
TPO.
(6) Imetniki pooblastil FA, IC in ICA vodijo knjigo evidence
kontrolnih dogodkov.

6. člen

7. člen
(pooblastilo INS)
(1) Pooblastilo INS za izvajanje usposabljanja v učilnici
in na delovnem mestu, za obravnavo neusposobljenosti ali poslabšane usposobljenosti ONKZP ter za zagotavljanje nadzora
nad osebjem, ki ni bilo ocenjeno kot usposobljeno, se dodeli
imetniku vojaške licence ONKZP, ki:
– ima v vojaški licenci ONKZP vpisano vsaj eno pooblastilo;
– je najmanj pet let izvajal privilegije iz vojaške licence
ONKZP;
– je uspešno opravil dodatno usposabljanje za pridobitev
pooblastila inštruktorja.
(2) Ocenjevanje začetne in stalne usposobljenosti po
merilih operativnih kriterijev praktičnega dela in teoretičnega
znanja lahko izvaja imetnik vojaške licence ONKZP, ki ima v
vojaški licenci ONKZP vpisano pooblastilo INS najmanj tri leta.
(3) Če pride do usposabljanja ob uvedbi novega pooblastila, lahko VLO za pogoje za pridobitev pooblastila INS določi
izjemo.

(vrste pooblastil)
(1) Vojaška licenca ONKZP vsebuje eno ali več pooblastil,
ki opredeljujejo vrsto dela, ki ga imetnik vojaške licence lahko
opravlja, in sicer:
1. pooblastilo »identifikator nadzora zračnega prostora«
(ID-Identificator, v nadaljnjem besedilu: ID) dokazuje usposobljenost za pravilno izdelavo slike situacije v zračnem prostoru
s klasifikacijo in identifikacijo zrakoplovov ter izmenjavo informacij s sosednjimi enotami za nadzor in kontrolo zračnega
prostora (v nadaljnjem besedilu: enota NKZP) in službo zračnega prometa;
2. pooblastilo »častnik za obdelavo radarskih podatkov«
(TPO – Track Production Officer, v nadaljnjem besedilu: TPO)
dokazuje usposobljenost za izvajanje funkcij taktične kontrole,
vezane na zagotavljanje slike situacije v zračnem prostoru
z učinkovitim upravljanjem vseh sredstev in osebja nadzora
zračnega prostora, koordinacijo in izmenjavo informacij s sosednjimi enotami NKZP ter službo zračnega prometa;
3. pooblastilo »pomočnik častnika za obdelavo radarskih
podatkov« (TPOA – Track Production Officer Assistant, v nadaljnjem besedilu: TPOA) dokazuje usposobljenost za delo
pomočnika pri izvajanju funkcij taktične kontrole, vezane na
zagotavljanje slike situacije v zračnem prostoru z učinkovitim
upravljanjem vseh sredstev in osebja nadzora zračnega prostora, koordinacijo in izmenjavo informacij s sosednjimi enotami
NKZP ter službo zračnega prometa;
4. pooblastilo »kontrolor prestreznikov« (IC – Interceptor
Controller, v nadaljnjem besedilu: IC) dokazuje usposobljenost
za navajanje in prestrezanje ciljev v zraku;
5. pooblastilo »pomočnik kontrolorja prestreznikov« (ICA
– Interceptor Controller Assistant, v nadaljnjem besedilu: ICA)
dokazuje usposobljenost za izmenjavo informacij v zvezi z
varnostjo letenja;
6. pooblastilo »koordinator kontrole prestreznikov« (FA –
Fighter Allocator, v nadaljnjem besedilu: FA), dokazuje usposobljenost za koordinacijo dela kontrolorjev prestreznikov;
7. pooblastilo »glavni kontrolor« (MC – Master Controller,
v nadaljnjem besedilu: MC), dokazuje usposobljenost za izvajanje zahtevanih funkcij taktične kontrole;
8. pooblastilo »kontrolor sistemov zračne obrambe« (TCO
– Tactical Controller Officer, v nadaljnjem besedilu: TCO) dokazuje usposobljenost za izvajanje taktične kontrole in za vodenje delovanj v zračnem prostoru s sistemi zemeljske zračne
obrambe;
9. pooblastilo »radarski operater na radarskem sistemu
kratkega dosega« (SRRSO – Short Range Radar System Operator, v nadaljnjem besedilu: SRRSO) dokazuje usposobljenost
za pripravo radarskega sistema za delovanje, zagon radarskega sistema, spremljanje delovanja radarskega sistema, spremljanje radarske slike na radarskem sistemu, posredovanje
neobdelane radarske slike zračnega prostora centru za nadzor
in kontrolo zračnega prostora ter uporabo komunikacijske opreme za posredovanje radarskih podatkov;
10. pooblastilo »inštruktor« (INS – Instructor, v nadaljnjem
besedilu: INS), dokazuje usposobljenost za izvajanje usposabljanja za tista pooblastila, ki jih ima vpisana v vojaški licenci.
(2) Pooblastila iz prejšnjega odstavka veljajo:
– IC in ICA eno leto,
– INS šest let,
– vsa preostala pooblastila dve leti.
(3) Pooblastilo FA velja samo ob veljavnem pooblastilu IC.
(4) S pridobitvijo pooblastila IC se hkrati pridobi tudi pooblastilo ICA, ki se avtomatsko podaljšuje s pooblastilom IC.

III. USPOSABLJANJE ZA PRIDOBITEV
IN OHRANJANJE POOBLASTIL
8. člen
(predznanje angleškega jezika)
Kandidat mora pred začetkom usposabljanja za pridobitev
vojaške licence ONKZP in pooblastil izkazati naslednje znanje
tujega jezika:
– kandidat, ki pristopa k usposabljanju za pooblastilo
ID, SRRSO in TCO, znanje angleškega jezika, ki dosega vsaj
70 odstotkov na uvrstitvenih testih za angleški jezik (v nadaljnjem besedilu: ALCPT);
– kandidat, ki pristopa k usposabljanju za pooblastilo
TPO, TPOA, IC, ICA, FA ter MC, znanje angleškega jezika, ki
dosega vsaj 80 odstotkov na ALCPT.
9. člen
(vrste usposabljanja)
Usposabljanje ONKZP zajema:
– osnovna usposabljanja;
– posebna usposabljanja (usposabljanja za pooblastila);
– usposabljanje na delovnem mestu (On Job Training –
OJT);
– nadaljevalno usposabljanje;
– dodatno usposabljanje (Developmental Training).
10. člen
(osnovna usposabljanja)
(1) Osnovna usposabljanja obsegajo usposabljanja za
pridobitev vojaške licence ONKZP za delo na opremi. Usposabljanja vsebujejo teoretični oziroma praktični del, v skladu s
programom usposabljanja.
(2) Kandidat mora uspešno opraviti naslednja osnovna
usposabljanja v obsegu, ki je določen s programom usposabljanja:
– usposabljanje za uporabo sistemov nadzora in kontrole
zračnega prostora (seznanitev z delovno postajo in njeno uporabo) ter izpadov sistemov;
– usposabljanje iz osnov uporabe govornokomunikacijskega sistema;
– usposabljanje s področij: letalske zakonodaje, upravljanja zračnega prometa, meteorologije, navigacije, zrakoplovov,
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človeških dejavnikov, opreme in sistemov, poklicnega okolja,
letalskih informacij, letališč in letalske frazeologije (angleščina);
– usposabljanje iz osnov radarske teorije in radarske
tehnike;
– usposabljanje s področja vojaških letalskih predpisov in
standardov, varnosti in varnostne kulture.
(3) Kandidat uspešno konča usposabljanja iz prejšnjega
odstavka, če pravilno odgovori na vsaj 70 odstotkov zastavljenih vprašanj na preverjanju pri izvajalcu usposabljanja. Kandidat lahko pristopi k preverjanju znanja največ trikrat.
11. člen
(posebna usposabljanja)
(1) Kandidat, ki se usposablja za pridobitev pooblastila,
mora ob vseh osnovnih usposabljanjih uspešno opraviti še
posebno usposabljanje za posamezno pooblastilo v obsegu,
ki je določen s programom usposabljanja.
(2) Kandidat lahko pristopi k usposabljanju za pridobitev
pooblastila TPOA, če ima najmanj dve leti pooblastilo ID.
(3) Kandidat lahko pristopi k usposabljanju za pridobitev
pooblastila ICA, če ima najmanj dve leti pooblastilo ID.
(4) Kandidat lahko pristopi k usposabljanju za pridobitev
pooblastila FA, če ima najmanj dve leti pooblastilo IC.
(5) Kandidat lahko pristopi k usposabljanju za pridobitev
pooblastila MC, če ima najmanj tri leta pooblastilo IC, TPO ali
TCO.
(6) Kandidat lahko pristopi k usposabljanju za pridobitev
pooblastila TPO po pridobitvi pooblastila ID.
(7) Kandidat uspešno konča usposabljanja iz tega člena,
če pravilno odgovori na vsaj 70 odstotkov zastavljenih vprašanj
na preverjanju pri izvajalcu usposabljanja. Kandidat lahko pristopi k preverjanju znanja največ trikrat.
12. člen
(usposabljanje na delovnem mestu)
(1) Kandidat se lahko začne usposabljati na delovnem
mestu (On Job Training – OJT), ko uspešno opravi usposabljanja iz 10. in 11. člena tega pravilnika.
(2) Usposabljanje na delovnem mestu se praviloma izvaja
v vojaški enoti na tipu naprave oziroma sistema, na katerem
bo imetnik vojaške licence ONKZP opravljal delo. Vsakemu
kandidatu se določi inštruktor. Inštruktor ima lahko istočasno
največ tri kandidate.
(3) Kandidat mora uspešno opraviti usposabljanje na
delovnem mestu pod nadzorom inštruktorja v obsegu, ki je določen s programom usposabljanja. O opravljenem preverjanju
usposobljenosti inštruktor poda pisno mnenje.
(4) Seznam inštruktorjev po posameznih pooblastilih in
veljavnost njihovih pooblastil vodi enota za usposabljanje, ki
mora vsako spremembo seznama inštruktorjev poslati VLO.
(5) Po uspešno opravljenem usposabljanju na delovnem
mestu kandidat pristopi k izpitu pred izpitno komisijo v skladu s
16. členom tega pravilnika.
13. člen
(nadaljevalno usposabljanje)
(1) Nadaljevalno usposabljanje je namenjeno ohranjanju
kompetentnosti in obsega:
– osvežitveno usposabljanje (Refresher Training), ki je
namenjeno ohranjanju ali nadgradnji obstoječe ravni usposobljenosti imetnikov vojaške licence ONKZP;
– usposabljanje za ravnanje v primerih nenavadnih situacij oziroma degradacije sistemov in naprav (dogodki z majhno
ponovljivostjo) in
– usposabljanje pred bistvenimi spremembami ali uvedbo
novih sistemov in naprav (Conversion Training), ki je namenjeno zagotovitvi usposobljenosti imetnika vojaške licence ONKZP
v primeru sprememb na področju dela, delovnega okolja, procedur ali sistemov in naprav.
(2) Nadaljevalno usposabljanje se določi s shemo usposobljenosti ONKZP.
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14. člen
(dodatno usposabljanje)
Dodatno usposabljanje (Developmental Training) je namenjeno dopolnilnemu usposabljanju, ki ga zahteva sprememba
delovnega mesta oziroma nalog imetnika vojaške licence ONKZP,
kot na primer usposabljanje za pooblastilo inštruktorja, usposabljanje za predavatelja ali jezikovno usposabljanje (Linguistic
Training), če je potrebno znanje dodatnega tujega jezika.
Dodatno usposabljanje se izvaja pri izvajalcu usposabljanja, certificiranem ali potrjenem s strani VLO.
IV. IZPITI ZA PRIDOBITEV VOJAŠKE LICENCE ONKZP
ALI POOBLASTILA
15. člen
(vloga in dokazila)
(1) Vojaška oseba, ki je uspešno opravila usposabljanja iz
10., 11. in 12. člena tega pravilnika in ima zdravniško spričevalo, vloži vlogo v VLO za izdajo vojaške licence ONKZP in vpis
pooblastila v vojaško licenco.
(2) K vlogi za izdajo vojaške licence ONKZP in vpis
pooblastila mora vojaška oseba poleg zahtev iz pravilnika, ki
ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega
osebja vojaškega letalstva, priložiti:
– dokazila o uspešno opravljenih usposabljanjih iz 10. in
11. člena tega pravilnika;
– pisno mnenje inštruktorja iz tretjega odstavka 12. člena
tega pravilnika;
– potrdilo o znanju angleškega jezika iz 8. člena tega
pravilnika.
(3) K vlogi za vpis dodatnega pooblastila v vojaško licenco
ONKZP mora imetnik vojaške licence ONKZP poleg zahtev iz
pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega
strokovnega osebja vojaškega letalstva, priložiti:
– dokazilo o uspešno opravljenem usposabljanju iz
11. člena tega pravilnika;
– pisno mnenje inštruktorja iz tretjega odstavka 12. člena
tega pravilnika;
– potrdilo o znanju angleškega jezika iz 8. člena tega
pravilnika.
(4) K vlogi za vpis pooblastila INS v vojaško licenco
ONKZP mora imetnik vojaške licence ONKZP poleg zahtev iz
pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega
strokovnega osebja vojaškega letalstva, priložiti še dokazilo o
uspešno opravljenem usposabljanju za pooblastilo INS.
16. člen
(izpit)
(1) Kandidat za pridobitev ali obnovo vojaške licence
ONKZP ali pooblastila opravi izpit pred izpitno komisijo v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in
drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
(2) Izpit iz prejšnjega odstavka je uspešno opravljen, če
kandidat na teoretičnem oziroma praktičnem izpitu pravilno
odgovori na vsaj 70 odstotkov zastavljenih vprašanj.
V. PODALJŠEVANJE IN OBNOVA POOBLASTIL
17. člen
(vloga za podaljšanje)
(1) Imetnik vojaške licence ONKZP vloži pisno vlogo za
podaljšanje pooblastila v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja
vojaškega letalstva.
(2) Vlogo za podaljšanje imetnik vojaške licence ONKZP
vloži najpozneje 30 dni, vendar ne več kot 60 dni pred potekom
veljavnosti.
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(3) K vlogi za podaljšanje mora imetnik vojaške licence
ONKZP ob izpolnjevanju pogojev iz pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja
vojaškega letalstva, priložiti še mnenje inštruktorja o izpolnjenih
pogojih iz 18. člena tega pravilnika.
18. člen
(pogoji podaljševanja pooblastil)
(1) Za podaljšanje veljavnosti posameznega pooblastila
mora imetnik vojaške licence ONKZP izpolnjevati naslednje
pogoje:
– imetnik pooblastila ID, TPOA, TPO, FA, MC, SRRSO
in TCO mora uspešno opraviti preverjanje usposobljenosti,
v vsakem posameznem letu veljavnosti pooblastila izkazati
zadostno količino ur operativnega dela in letno sodelovati na
praktičnih usposabljanjih s področja nadzora in kontrole zračnega prostora ali zračne obrambe, kot je to določeno v shemi
usposobljenosti ONKZP;
– imetnik pooblastila IC mora uspešno opraviti preverjanje
usposobljenosti in izpolnjevati zahteve slovenskega vojaškega
standarda, ki ureja usposobljenosti kontrolorjev prestreznikov,
in druge pogoje, določene v shemi usposobljenosti ONKZP;
– imetnik pooblastila ICA mora uspešno opraviti preverjanje
usposobljenosti in opraviti minimalno število izvedenih kontrolnih
dogodkov, kot je določeno v shemi usposobljenosti ONKZP;
– imetnik pooblastila INS mora imeti v vojaški licenci
ONKZP veljavno vsaj eno izmed pooblastil, navedenih v 1. do
9. točki prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, in v vsakem
posameznem letu veljavnosti pooblastila INS opraviti inštruktorske naloge v obsegu, kot je določeno v shemi usposobljenosti
ONKZP.
(2) Poleg izpolnjenih pogojev iz prejšnjega odstavka mora
imetnik vojaške licence ONKZP za podaljšanje pooblastila končati nadaljevalno usposabljanje iz 13. člena tega pravilnika.
(3) Imetniku, ki zaradi daljše prekinitve izvajanja pooblastil
(v nadaljnjem besedilu: prekinitev dela) ne izpolnjuje pogojev iz
prvega odstavka tega člena, se pooblastilo lahko podaljša, če
je izpolnil zahtevane pogoje iz prvega odstavka tega člena v
sorazmernem deležu za posamezno leto veljavnosti pooblastila
ter izpolnil druge pogoje iz 21. člena tega pravilnika.
(4) V minimalno število zahtevanih ur za podaljšanje
pooblastila iz 1. do 9. točke prvega odstavka 6. člena tega pravilnika se inštruktorjem vštejejo ure opravljanja inštruktorskih
nalog oziroma sodelovanja v izpitni komisiji.
(5) V minimalno število zahtevanih ur za podaljšanje
pooblastila se ONKZP vštejejo ure opravljanja nalog v zavezniškem poveljstvu zračnih operacij (JFAC HQ) med vajami
ali operacijami, vendar ne več kot za polovico zahtevanih ur.
(6) Vojaške osebe, ki:
– za potrebe nadzora in kontrole zračnega prostora ter
izvajanja predtaktičnega in taktičnega upravljanja zračnega
prostora opravljajo strokovna dela in naloge v zvezi s predlogi
ureditve zračnega prostora, upravljanjem vojaškega zračnega prometa, načrtovanjem in koordinacijo uporabe zračnega
prostora,
– opravljajo naloge, vezane na zagotavljanje zrakoplovnih
informacij za potrebe vojaškega zračnega prometa,
– opravljajo strokovne in regulativne naloge ter letalski
nadzor na področju nadzora in kontrole zračnega prostora in
izvajanja predtaktičnega in taktičnega upravljanja zračnega
prostora,
podaljšujejo vojaško licenco ONKZP oziroma pooblastilo na
podlagi potrdila o opravljenem delu v svoji enoti.
19. člen
(preverjanje usposobljenosti za podaljšanje)
(1) Pred vsakim podaljšanjem veljavnosti pooblastila ali
po prekinitvi dela, daljši od 60 dni, inštruktor preveri usposobljenost imetnika pooblastila.
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(2) Preverjanje usposobljenosti iz prejšnjega odstavka
se za posamezno pooblastilo določi s shemo usposobljenosti
ONKZP. O opravljenem preverjanju usposobljenosti inštruktor
poda pisno mnenje.
(3) Preverjanje usposobljenosti se opravi največ šest
mesecev pred potekom veljavnosti pooblastila.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se preverjanje usposobljenosti lahko opravi prej, vendar največ šest mesecev pred
vložitvijo vloge za podaljšanje pooblastila, če je zaradi načrtovane daljše odsotnosti imetnik pooblastila odsoten v času, v
katerem bi potekla veljavnost pooblastila ali bi potekel rok za
vložitev vloge.
20. člen
(obnova pooblastila)
(1) Posamezniku, ki mu je začasno odvzeta vojaška licenca ONKZP v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje
vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega
letalstva, ali pa mu je veljavnost pooblastila potekla, se lahko
na podlagi vloge veljavnost pooblastila obnovi, če imetnik izpolnjuje naslednje pogoje:
– je opravil usposabljanja pod nadzorom inštruktorja v
obsegu, ki se določi s shemo usposobljenosti ONKZP, in preverjanje usposobljenosti iz prvega odstavka prejšnjega člena;
– ima zdravniško spričevalo;
– je opravil izpit iz 16. člena tega pravilnika.
(2) K vlogi za obnovo pooblastila posameznik priloži:
– vojaško licenco ONKZP;
– pisno mnenje inštruktorja iz drugega odstavka prejšnjega člena;
– kopijo zdravniškega spričevala.
(3) Za obnovo veljavnosti vojaškega izkaza vojaška oseba vloži vlogo v skladu s 15. členom tega pravilnika. K vlogi
morajo biti priložena dokazila, s katerimi vojaška enota, kamor
je razporejena vojaška oseba, dokazuje, da ni več razlogov za
začasni odvzem vojaškega izkaza ali njegovo omejitev. Priloženo mora biti tudi zdravniško spričevalo.
(4) Na podlagi vloge VLO izda sklep, s katerim imenuje
izpitno komisijo.
(5) Po uspešno opravljenem izpitu VLO prekliče sklep o
začasnem odvzemu vojaškega izkaza in odvzeto listino vrne
vojaški osebi.
21. člen
(daljša prekinitev dela)
(1) Po daljši prekinitvi dela vojaška oseba po vrnitvi na
delo ne sme samostojno opravljati nalog, izhajajočih iz pooblastil, dokler ne izpolni zahtevanih pogojev iz tega člena.
(2) Po več kot 60-dnevni, vendar ne več kot enoletni
prekinitvi dela, mora imetnik pooblastila uspešno opraviti usposabljanja na delovnem mestu pod nadzorom inštruktorja v
obsegu, ki ga določi enota za usposabljanje, in preverjanje
usposobljenosti iz prvega odstavka 19. člena tega pravilnika.
(3) Inštruktor o opravljenem preverjanju usposobljenosti
iz prejšnjega odstavka poda pisno mnenje in ga pošlje VLO.
(4) Po več kot enoletni prekinitvi dela mora imetnik pooblastila izpolnjevati pogoje iz prejšnjega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(veljavnost vojaških licenc in pooblastil)
Vojaške licence ONKZP in pooblastila, izdani pred uveljavitvijo tega pravilnika, veljajo do poteka njihove veljavnosti.
23. člen
(dokončanje postopkov)
Usposabljanja in postopki za pridobitev, izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo vojaške licence ONKZP ali pooblastila, ki so se začela pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo
v skladu s Pravilnikom o licencah, pooblastilih, usposabljanju
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in izpitih operativnega osebja nadzora in kontrole zračnega
prostora ter zračne obrambe Slovenske vojske (Uradni list RS,
št. 66/14).
24. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o licencah, pooblastilih, usposabljanju in izpitih operativnega osebja nadzora in kontrole zračnega prostora ter zračne
obrambe Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 66/14).
25. člen
(začetek veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-33/2021-16
Ljubljana, dne 22. avgusta 2022
EVA 2021-1911-0019
Marjan Šarec
minister
za obrambo
Soglašam!
Mag. Bojan Kumer
minister
za infrastrukturo
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Pečat ali žig organa izdajatelja:
Seal or stamp of issuing authority:

Številka vojaške licence:
Military Licence No.:

Opombe:
Remarks:

Številka vojaške licence:
Military Licence No.:

Zadnja stran

The privileges of the Military Airspace Surveillance and Control
Licence shall be exercised on military systems used for
surveillance and control of airspace of Republic of Slovenia if
the holder has a medical certificate for the respective privilege.
A document containing a photo shall be carried for the purposes
of identification of the licence holder, except where this would
be inappropriate given the circumstances.

Privilegije vojaške licence operativnega osebja nadzora in
kontrole zračnega prostora lahko uveljavlja imetnik na vojaških
sistemih namenjenih za nadzor in kontrolo zračnega prostora
RS, če ima zdravniško spričevalo. Imetnik vojaškega izkaza
mora imeti pri sebi za identifikacijo listino s fotografijo, razen
kadar bi bilo glede na okoliščine to nesmotrno.
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Opomba:
1. Vojaška licenca se izda na ustrezno kakovostnem papirju svetlo modre barve.
2. Velikost vojaške licence je polovica lista formata A4.

(X)

(IX)

Podpis izdajatelja in datum:
Signature of issuing officer and date:

Organ izdaje dovoljenja:
Issuing authority:

Podpis imetnika:
Signature of holder:

(VII)

(VIII)

Državljanstvo:
Nationality:

Naslov imetnika:
Address of holder:

Datum in kraj rojstva:
Date and place of birth:

Polno ime imetnika:
Holder’s full name:
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Pravilnik o licenciranju vojaškega letalsko
tehničnega osebja

Na podlagi šestega odstavka 67. člena Zakona o letalstvu
(Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16
in 47/19) minister za obrambo v soglasju z ministrom za infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o licenciranju vojaškega letalsko
tehničnega osebja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in uporaba)
(1) Ta pravilnik ureja pogoje in postopke za pridobitev
vojaškega izkaza letalsko tehničnega osebja (v nadaljnjem
besedilu: vojaški izkaz), pripadajočih kategorij, ratingov in pooblastil, vrste in nosilce usposabljanj ter opravljanje izpitov za
pridobitev vojaškega izkaza, pogoje za podaljšanje vojaškega
izkaza, zdravniško spričevalo in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati vojaško letalsko tehnično osebje.
(2) Glede na stopnjo in smer izobrazbe se vojaško letalsko tehnično osebje deli na:
– letalske inženirje in
– letalske tehnike.
(3) Vojaško letalsko tehnično osebje se glede na smer
izobrazbe deli na:
– vojaško letalsko tehnično osebje, ki izvaja dela na konstrukciji, motorju ali mehanskih sistemih zrakoplova in opremi
zrakoplova;
– vojaško letalsko tehnično osebje, ki izvaja dela na
sistemih avionike zrakoplova, kot so instrumenti, pitot-statična
oprema, navigacijska oprema in komunikacijska oprema, ali na
električni opremi oziroma sistemih zrakoplova.
(4) Za vprašanja ureditve splošnih pogojev, načinov in postopkov licenciranja in usposabljanja se uporablja pravilnik, ki
ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega
osebja vojaškega letalstva.
(5) Za vprašanja ureditve zdravstvene sposobnosti se
uporabljajo predpisi, ki urejajo zdravstveno sposobnost letalskega in drugega strokovnega osebja.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kot
izrazi, določeni v pravilniku, ki ureja licenciranje vojaškega
letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva,
v zakonu, ki ureja letalstvo, podzakonskih predpisih in drugih
predpisih ter aktih, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki
Sloveniji za vojaško letalstvo.
3. člen
(osnovni pogoji za vojaško letalsko tehnično osebje)
Kandidat za vojaško letalsko tehnično osebje mora poleg
pogojev, določenih s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, izpolnjevati naslednje pogoje o izobrazbi tehniške smeri:
– vojaški letalski tehnik: najmanj izobrazba, pridobljena
po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe,
ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena
v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij, smeri strojništva,
elektrotehnike ali kombinacije obeh,
– vojaški letalski inženir: najmanj izobrazba, pridobljena
po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazba, ki
ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih
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prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko
ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven slovenskega ogrodja
kvalifikacij, tehniške smeri strojništva, elektrotehnike ali kombinacije obeh.
4. člen
(pogoji za opravljanje del)
(1) V procesu vzdrževanja in uporabe zrakoplova lahko
samostojno opravlja dela vojaško letalsko tehnično osebje, ki
ima veljaven vojaški izkaz z vpisano ustrezno kategorijo, interno pooblastilo in veljavno zdravniško spričevalo.
(2) Za samostojno izvajanje vzdrževalnih del na tipu zrakoplova ali motorja mora imeti vojaško letalsko tehnično osebje
opravljeno teoretično in praktično usposabljanje pri nosilcu
tipskega certifikata ali ustrezni pooblaščeni organizaciji.
(3) V skladu s predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo
v Republiki Sloveniji na področju letalstva, mora vojaško letalsko tehnično osebje za samostojno izvedbo del izkazovati tudi
ustrezne delovne izkušnje.
(4) Osebje, ki ne izpolnjuje pogojev iz tega člena, lahko
opravlja dela le pod nadzorom ustrezno usposobljenega vojaškega letalsko tehničnega osebja.
II. KATEGORIJE, RATINGI IN POOBLASTILA
5. člen
(kategorije)
(1) Kategorija, vpisana v vojaški izkaz, opredeljuje nivo
zahtevnosti del, za katere je imetnik vojaškega izkaza usposobljen. Izdaja vojaškega izkaza brez vpisane kategorije ni
mogoča.
(2) Ustrezna kategorija se vpiše v vojaški izkaz glede na:
– vrsto izobrazbe;
– ustrezen program osnovnega šolanja iz 9. člena tega
pravilnika v skladu s predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo
v Republiki Sloveniji za letalstvo;
– praktično usposabljanje vojaškega letalsko tehničnega
osebja na delovnem mestu, ki je izvedeno v skladu s predpisi,
ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju letalstva.
(3) Glede na stopnje strokovne vojaško letalsko tehnične
usposobljenosti ločimo naslednje kategorije vojaške letalsko
tehnične usposobljenosti:
– kategorija A,
– kategorija B1,
– kategorija B2,
– kategorija C.
(4) Kategorija A vojaškemu letalsko tehničnemu osebju
dovoljuje:
– izvajanje linijskega vzdrževanja;
– izvajanje enostavnih vzdrževalnih del v skladu z odobrenimi programi vzdrževanja zrakoplovov;
– izdajo potrdila o sprostitvi v uporabo po manjšem načrtovanem linijskem vzdrževanju in odpravljanju manjših napak.
Potrdilo o sprostitvi v uporabo se lahko izda samo za delo, ki
ga je imetnik vojaškega izkaza osebno opravil;
– izvedbo pregledov zrakoplovov pred letenjem, med njim
in po njem.
(5) Kategorija B1 vojaškemu letalsko tehničnemu osebju
dovoljuje:
– izvedbo vzdrževalnih del na strukturi zrakoplova in na
pogonskih, mehanskih in električnih sistemih ter na letalskih
elektronskih sistemih, za katere so potrebni le preprosti preizkusi za izkazovanje njihove sposobnosti, ne pa tudi odpravljanje napak;
– sprostitev zrakoplova v uporabo po izvedbi linijskega
vzdrževanja zrakoplova;
– pridobljena kategorija B1 vključuje vse privilegije kategorije A.
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(6) Kategorija B2 vojaškemu letalsko tehničnemu osebju
dovoljuje:
– izvedbo vzdrževalnih del na elektronskih in električnih sistemih in na elektronskih in električnih sistemih znotraj
pogonskih in mehanskih sistemov, za katere so potrebni le
preprosti preizkusi za izkazovanje njihove sposobnosti;
– sprostitev zrakoplova v uporabo po izvedenih vzdrževalnih delih iz prejšnje alineje v linijskem vzdrževanju;
– izdajo potrdila o sprostitvi v uporabo po manjšem načrtovanem linijskem vzdrževanju in odpravljanju manjših napak.
Potrdilo o sprostitvi v uporabo se lahko izda samo za delo, ki
ga je imetnik vojaškega izkaza osebno opravil;
– pridobljena kategorija B2 ne vključuje privilegijev kategorije A – osebje s pridobljeno kategorijo B2 mora pred izvedbo
pregledov zrakoplovov pred letenjem, med njim in po njem
opraviti ustrezno specialistično usposabljanje.
(7) Kategorija C vojaškemu letalsko tehničnemu osebju
dovoljuje:
– načrtovanje in pripravo tehnične dokumentacije vzdrževanja zrakoplovov;
– izdajo certifikata sprostitve v uporabo zrakoplova po
izvedenem baznem vzdrževanju, pri čemer mora imeti osebje
v vojaškem izkazu vpisan tudi tip zrakoplova;
– izdelavo programov vzdrževanja posameznega tipa
zrakoplova, pri čemer mora imeti osebje v vojaškem izkazu
vpisan tudi tip zrakoplova.
(8) Za samostojno izvajanje vzdrževalnih del na posameznem tipu zrakoplova mora imetnik vojaškega izkaza poleg
ustrezne kategorije iz tega člena imeti vpisan tudi rating zrakoplova v skladu s 6. členom ali posebno pooblastilo skladno s
7. členom tega pravilnika. Za vzdrževalna dela, ki so skupna za
več tipov zrakoplovov, lahko vpis ratinga zrakoplova nadomesti
tudi interno pooblastilo iz 8. člena tega pravilnika.
(9) Imetnik vojaškega izkaza lahko ob že vpisani kategoriji
pridobi tudi novo kategorijo, če izpolnjuje pogoje, določene s
predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji
za letalstvo, in pridobi ustrezne delovne izkušnje.
6. člen
(ratingi)
(1) Rating, vpisan v vojaški izkaz, opredeljuje tip zrakoplova z motorjem, na katerem lahko vojaško letalsko tehnično
osebje samostojno izvaja vzdrževalna dela glede na pridobljeno kategorijo.
(2) Ustrezen rating se vpiše v vojaški izkaz na podlagi
potrdila o opravljenem usposabljanju pri proizvajalcu zrakoplova in motorja, organizaciji, ki jo pooblasti proizvajalec, ali
organizaciji, ki jo potrdi Vojaški letalski organ (v nadaljnjem
besedilu: VLO).
(3) Ne glede na prejšnji odstavek VLO določi, v katerih
primerih mora posameznik izkazovati tudi praktične izkušnje
za vpis ratinga zrakoplova.
(4) V predelu vojaškega izkaza, namenjenem za evidentiranje ratinga zrakoplova, se poleg tipa vpiše tudi podatek o kategoriji
iz prejšnjega člena. Če posameznik izpolnjuje pogoje različnih
kategorij, se navedene kategorije v vojaškem izkazu označijo tudi
v predelu, kjer je naveden posamezen tip zrakoplova.
7. člen
(pooblastila)
(1) Pooblastilo, vpisano v vojaški izkaz, opredeljuje dodatno usposobljenost vojaškega letalsko tehničnega osebja za
opravljanje specifičnih vzdrževalnih del in vzdrževanja vojaških
letalskih sistemov.
(2) Pooblastilo se vpiše v vojaški izkaz na podlagi potrdila
o opravljenem usposabljanju pri certificiranem ali pooblaščenem izvajalcu usposabljanja.
(3) Pooblastila zajemajo zlasti:
– preiskave z neporušno metodo materiala (NDT), ki
opredeljuje tudi stopnjo usposobljenosti v skladu z veljavnimi
predpisi;
– oborožitvene sisteme (ARM), ki opredeljuje tudi tip zrakoplova, na katerega se pooblastilo ARM nanaša.
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(4) Če je imetnik vojaškega izkaza usposobljen le za del
posameznega pooblastila iz prejšnjega odstavka, se to evidentira v omejitvah v vojaškem izkazu.
(5) Pooblastilo se vpisuje v vojaški izkaz pri vseh kategorijah iz 5. člena tega pravilnika. Podrobnejši obseg pooblastila
se določi z internim pooblastilom iz 8. člena tega pravilnika.
8. člen
(interno pooblastilo)
(1) Interno pooblastilo je listina, s katero se vojaško letalsko tehnično osebje podrobneje pooblašča za izvedbo del,
povezanih z vzdrževanjem zrakoplovov Slovenske vojske (v
nadaljnjem besedilu: SV).
(2) Pogoje in pristojnosti za izdajo, podaljšanje, obnovo,
omejitev in odvzem internega pooblastila vojaškega letalsko
tehničnega osebja, ki opravlja dela v vojaških enotah, opredeljujejo organizacijski priročniki vojaških letalsko tehničnih enot.
(3) Interna pooblastila izdajajo nadzorniki kakovosti v
letalskih enotah SV v skladu z internimi dokumenti za vzdrževanje zrakoplovov SV na podlagi izvedenih strokovnih usposabljanj.
(4) Ob odvzemu ali omejitvi internega pooblastila posamezniku iz razlogov, ki posegajo v vojaški izkaz in vpisane kategorije, ratinge ali pooblastila, mora enota o tem obvestiti VLO.
III. ŠOLANJE IN USPOSABLJANJE ZA PRIDOBITEV
VOJAŠKEGA IZKAZA
9. člen
(namen in vrste šolanj ter usposabljanj)
(1) Namen šolanja in usposabljanja vojaškega letalsko
tehničnega osebja je pridobiti ustrezno strokovno raven znanja,
povezanega z izvajanjem vzdrževalnih del na zrakoplovih SV.
(2) Osnovno šolanje in praktično usposabljanje vojaškega
letalsko tehničnega osebja je osnovni pogoj za pridobitev vojaškega izkaza z vpisano ustrezno kategorijo.
(3) Praktično usposabljanje vojaškega letalsko tehničnega osebja se izvaja v vojaški letalsko tehnični enoti, odgovorni
za bazno vzdrževanje zrakoplovov SV, ali v certificirani oziroma
pooblaščeni vzdrževalni organizaciji.
IV. PRIDOBITEV VOJAŠKEGA IZKAZA
10. člen
(vloga in dokazila)
(1) Vojaška oseba, ki je uspešno opravila šolanja in usposabljanja iz prejšnjega člena, vloži v VLO vlogo za izdajo
vojaškega izkaza v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje
vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega
letalstva.
(2) K vlogi za izdajo vojaškega izkaza mora vojaška oseba ob izpolnjevanju zahtev iz pravilnika, ki ureja licenciranje
vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja, priložiti
kopijo veljavne licence za vzdrževanje zrakoplovov, ki jo je
izdala Javna agencija za civilno letalstvo.
11. člen
(izpit za pridobitev vojaškega izkaza)
(1) Kandidat za pridobitev vojaškega izkaza opravi izpit
pred izpitno komisijo v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje
vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega
letalstva. Kandidat izpit opravi iz poznavanja predpisov s področja vojaškega letalstva in standardov ter internih splošnih
pravnih aktov s področja vzdrževanja zrakoplovov.
(2) Pogoj za uspešno opravljen izpit je doseženih najmanj
80 odstotkov pravilnih odgovorov pri pisnem delu in uspešno
opravljen ustni zagovor.
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V. VOJAŠKI IZKAZ
12. člen
(vsebina vojaškega izkaza)
Izkaz vojaške letalsko tehnične usposobljenosti je listina, ki
jo izda VLO na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika. Izkaz vojaške letalsko tehnične usposobljenosti vsebuje:
1. splošne podatke imetnika izkaza (ime in priimek, leto
rojstva, stalno prebivališče);
2. podatki o izdajalcu izkaza in datum izdaje izkaza;
3. datum veljavnosti vojaškega izkaza;
4. vrsto izkaza (letalski inženir ali letalski tehnik);
5. kategorijo izkaza (A, B1, B2, C);
6. rating (tip) zrakoplova SV;
7. posebna pooblastila (ARM, NDT);
8. morebitne omejitve.
13. člen
(veljavnost vojaškega izkaza)
(1) VLO izda vojaški izkaz za obdobje petih let.
(2) Vpis dodatnih kategorij, tipov ali pooblastil in izbris
omejitev nista časovno omejena.
14. člen
(vpis dodatne kategorije, ratinga ali pooblastila
v vojaški izkaz)
(1) Imetnik vojaškega izkaza vloži pisno vlogo za vpis
dodatne kategorije, ratinga ali pooblastila v vojaški izkaz v
skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega
in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
(2) Vloga za vpis dodatne kategorije mora vsebovati naslednje priloge:
– kopijo veljavnega zdravniškega spričevala;
– potrdilo o opravljenem osnovnem šolanju;
– dokazilo o ustreznih praktičnih izkušnjah, ki ga verificira
oseba, pooblaščena za kontrolo kakovosti vojaške enote.
(3) Vloga za vpis dodatnega ratinga mora vsebovati naslednje priloge:
– kopijo veljavnega zdravniškega spričevala;
– dokazilo o izvedenem usposabljanju za vpis ratinga
zrakoplova;
– dokazilo o praktičnih izkušnjah iz vzdrževanja zrakoplova v skladu s tretjim odstavkom 6. člena tega pravilnika.
Ustreznost dokazila potrdi oseba, pooblaščena za kontrolo
kakovosti vojaške enote.
(4) Vloga za vpis dodatnega pooblastila ali izbris omejitev
mora vsebovati naslednji prilogi:
– kopijo veljavnega zdravniškega spričevala;
– potrdilo o opravljenem usposabljanju za vpis pooblastila
ali izbris omejitev.
15. člen
(podaljšanje veljavnosti vojaškega izkaza)
(1) K vlogi za podaljšanje vojaškega izkaza mora imetnik
vojaškega izkaza poleg izpolnjevanja pogojev iz pravilnika, ki
ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega
osebja vojaškega letalstva, priložiti izjavo nadzornika kakovosti,
s katero ta potrjuje, da je imetnik vojaškega izkaza v obdobju
od zadnjega podaljšanja ali izdaje samostojno opravljal vzdrževalna dela v obsegu, ki ustrezajo posamezni kategoriji s
pripadajočimi ratingi in pooblastili.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izjava nadzornika kakovosti ni potrebna za imetnika vojaškega izkaza, ki opravlja dela
in naloge zunaj letalskih in letalsko tehničnih enot na formacijski
dolžnosti letalskega tehnika ali letalskega inženirja. V tem primeru
se vojaški izkaz podaljšuje na podlagi potrdila o opravljenem delu
na področju vzdrževanja zrakoplovov v vojaški enoti imetnika.
(3) Če vloga ni bila oddana pravočasno, vendar ne pozneje kot 30 dni od poteka veljavnosti vojaškega izkaza, mora
imetnik vojaškega izkaza v vlogi za podaljšanje navesti razlog
za zamudo z obrazložitvijo.
(4) Če je bila vloga za podaljšanje vojaškega izkaza oddana po 30 dneh od poteka veljavnosti vojaškega izkaza in ne
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več kot eno leto po izteku veljavnosti vojaškega izkaza, mora
imetnik vojaškega izkaza za obnovitev uspešno opraviti izpit iz
11. člena tega pravilnika.
(5) Če je bila vloga za podaljšanje vojaškega izkaza oddana več kot eno leto od poteka veljavnosti vojaškega izkaza,
mora imetnik vojaškega izkaza izpolniti pogoje glede praktičnih
izkušenj, ki veljajo za pridobitev vojaškega izkaza v skladu
s tretjo alinejo drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, in
uspešno opraviti izpit iz 11. člena tega pravilnika.
16. člen
(obnova veljavnosti vojaškega izkaza)
(1) Ob začasnem odvzemu vojaškega izkaza mora vojaška oseba za obnovo veljavnosti vojaškega izkaza uspešno
opraviti izpit v skladu z 11. členom tega pravilnika.
(2) Za obnovo veljavnosti vojaškega izkaza vojaška oseba vloži vlogo v skladu z 10. členom tega pravilnika. K vlogi
morajo biti priložena dokazila, s katerimi vojaška enota, kamor
je razporejena vojaška oseba, dokazuje, da ni več razlogov za
začasni odvzem vojaškega izkaza ali njegovo omejitev. Priloženo mora biti tudi ustrezno veljavno zdravniško spričevalo.
(3) Na podlagi vloge VLO izda sklep, s katerim imenuje
izpitno komisijo.
(4) Po uspešno opravljenem izpitu VLO izda sklep iz sedmega odstavka 15. člena Pravilnika o licenciranju vojaškega
letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva
(Uradni list RS, št. 113/22).
17. člen
(obnova veljavnosti kategorije, ratinga ali pooblastila
iz vojaškega izkaza)
(1) Če se imetniku vojaškega izkaza začasno odvzamejo
kategorija, rating ali pooblastilo, mora vložiti vlogo za obnovo
veljavnosti odvzete kategorije, ratinga ali pooblastila iz vojaškega izkaza.
(2) K vlogi morajo biti priložena dokazila, s katerimi vojaška enota, kamor je razporejen imetnik vojaškega izkaza,
dokazuje, da ni več razlogov za začasni odvzem kategorije,
ratinga ali pooblastila. Priloženo mora biti tudi ustrezno veljavno zdravniško spričevalo.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
(veljavnost vojaških izkazov)
Vojaški izkazi, izdani pred uveljavitvijo tega pravilnika,
veljajo do poteka njihove veljavnosti, vendar največ dve leti od
uveljavitve tega pravilnika.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati tretji
in četrti odstavek 51. člena Pravilnika o registraciji, označevanju, plovnosti ter listinah in knjigah vojaških zrakoplovov
(Uradni list RS, št. 42/16).
20. člen
(začetek veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-34/2021-16
Ljubljana, dne 22. avgusta 2022
EVA 2021-1911-0020
Marjan Šarec
minister
za obrambo
Soglašam!
Mag. Bojan Kumer
minister
za infrastrukturo
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Seal / Signature
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Številka vojaškega izkaza:
Military Licence No.:

Veljavnost vojaškega izkaza do:
Military Licence valid until:
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The privileges of the Military Aviation Maintenance Licence shall be
exercised if the holder has a medical certificate for the respective
privilege. A document containing a photo shall be carried for the
purposes of identification of the licence holder, except where this
would be inappropriate given the circumstances.

Privilegije vojaškega izkaza letalsko tehničnega osebja lahko
uveljavlja imetnik na zrakoplovih Slovenske vojske, če ima ustrezno
veljavno zdravniško spričevalo. Imetnik vojaškega izkaza mora imeti
pri sebi za identifikacijo listino s fotografijo, razen kadar bi bilo glede
na okoliščine to nesmotrno.

Vrsta in datum izdaje evidenčnega vojaškega izkaza letalsko tehničnega
osebja (Title and date of the original issue of the Military Aviation
Maintenance Licence):
C
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Opomba:
1. Vojaški izkaz se izda na ustrezno kakovostnem papirju svetlo modre barve.
2. Velikost vojaškega izkaza je polovica lista formata A4.
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Pravilnik o licenciranju članov posadk
vojaških zrakoplovov

Na podlagi šestega odstavka 67. člena Zakona o letalstvu
(Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16
in 47/19) minister za obrambo v soglasju z ministrom za infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o licenciranju članov posadk vojaških
zrakoplovov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in uporaba)
(1) Ta pravilnik ureja pogoje in postopke za pridobitev izkaza člana posadke vojaških zrakoplovov (v nadaljnjem besedilu:
vojaški izkaz), pripadajočih ratingov, potrdil, pooblastil in vrste in
nosilce usposabljanj ter opravljanje izpitov za pridobitev vojaškega
izkaza, pogoje za podaljšanje in obnovo vojaškega izkaza, ratingov, potrdil, pooblastil, zdravniško spričevalo in druge pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati člani posadk vojaških zrakoplovov.
(2) Posadko vojaškega zrakoplova sestavlja:
– letalska posadka in
– letalsko tehnična posadka.
(3) Za vprašanja ureditve splošnih pogojev, načinov in postopkov licenciranja ter usposabljanja ter začasnega odvzema
in preklica vojaških izkazov, ratingov, pooblastil ali drugih listin
se uporablja pravilnik, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega
in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »član letalske posadke« pomeni pilota, ki ga operator
določi za opravljanje del na zrakoplovu med letom;
2. »član letalsko tehnične posadke« pomeni ustrezno
usposobljenega tehnika letalca ali kandidata za pridobitev licence letalskega tehnika s potrdilom Vojaškega letalskega
organa v skladu s četrtim odstavkom 20. člena tega pravilnika,
ki ga operator določi za opravljanje nalog na zrakoplovu med
izvajanjem posebnih operacij, pri katerih se lahko uporabi
specializirana oprema na zrakoplovu, oziroma nalog v zvezi z
varnostjo potnikov in leta med operacijami;
3. »ocena usposobljenosti« pomeni prikaz veščin, znanja
in ravnanja za prvo izdajo, podaljšanje veljavnosti ali obnovo
potrdila inštruktorja ali potrdila izpraševalca;
4. »posadka zrakoplova« so osebe, ki so na zrakoplovu
med letom zaradi opravljanja del, ki zagotavljajo nemoten in
varen let;
5. »preizkus praktične usposobljenosti« pomeni prikaz
usposobljenosti kandidata za izdajo vojaškega izkaza ali vpis
ratinga, potrdila ali pooblastila, ki lahko vključuje tudi ustno
preverjanje;
6. »preverjanje strokovnosti« pomeni prikaz usposobljenosti za podaljšanje veljavnosti ali obnovo ratingov, potrdil ali
pooblastil, ki lahko vključuje tudi ustno preverjanje;
7. »usposobljenost« pomeni kombinacijo veščin, znanja
in ravnanja, ki se zahtevajo za izvedbo naloge po predpisanem
standardu;
8. »posebne operacije« so operacije, pri katerih se zrakoplov uporablja za posebne dejavnosti in operacije, ki zahtevajo
posebno odobritev.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo
enako kot izrazi, določeni v pravilniku, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega
letalstva, v zakonu, ki ureja letalstvo, in drugih predpisih ter
aktih, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za
vojaško letalstvo.
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3. člen
(pogoji za opravljanje del)
(1) Član posadke vojaškega zrakoplova mora za opravljanje del na vojaškem zrakoplovu imeti veljaven vojaški izkaz
z ustreznim ratingom, potrdilom ali pooblastilom, razen če ta
pravilnik določa drugače.
(2) Član posadke vojaškega zrakoplova, ki je udeležen pri
upravljanju vojaškega zrakoplova, razen brezpilotnega zrakoplova in naprav za simulacijo letenja, ter osebe in organizacije,
ki usposabljajo, preizkušajo ali preverjajo, morajo izpolnjevati
pogoje iz tega pravilnika.
(3) Osebe, odgovorne za izvajanje usposabljanja za
letenje, usposabljanja na simulatorju letenja ali ocenjevanje
usposobljenosti posadke zrakoplova, morajo v skladu s tem
pravilnikom imeti v vojaškem izkazu vpisan privilegij za opravljanje teh del, razen v primerih, določenih s tem pravilnikom.
(4) Pri izvajanju privilegijev iz vojaškega izkaza mora imeti
imetnik vojaškega izkaza pri sebi veljaven vojaški izkaz, veljavno zdravniško spričevalo, kadar se to zahteva, in službeno
izkaznico oziroma identifikacijski dokument.
(5) Kdor se usposablja za pridobitev vojaškega izkaza, ratinga, potrdila ali pooblastila letalske posadke, je pilot pripravnik
in lahko dela letalske posadke opravlja samo pod nadzorom
osebe, ki ima veljaven vojaški izkaz z ustreznim ratingom,
potrdilom ali pooblastilom z ustreznim privilegijem za usposabljanje, razen tistih, ki poučujejo na tleh.
4. člen
(evidentiranje časa letenja)
(1) Član posadke zrakoplova ažurno vodi evidenco podatkov o vseh opravljenih letih tako, kot to določi Vojaški letalski
organ (v nadaljnjem besedilu: VLO).
(2) Član posadke zrakoplova na zahtevo VLO predloži v
pregled evidenco podatkov o opravljenih letih.
5. člen
(zahteve za zdravniška spričevala)
(1) Za izdajo, veljavnost, podaljšanje veljavnosti in obnovo
zdravniškega spričevala, ki se zahteva za izvajanje privilegijev
iz vojaškega izkaza posadke zrakoplova ali kandidata, se uporabljajo predpisi, ki urejajo licenciranje letalskih posadk v delu,
ki ureja zdravstveno sposobnost članov posadk zrakoplovov.
(2) Kandidat za vojaški izkaz mora imeti zdravniško spričevalo, ki je izdano v skladu s prejšnjim odstavkom in ustreza
privilegijem iz vojaškega izkaza, za katerega kandidat zaproša.
(3) Pri izvajanju privilegijev iz vojaškega izkaza za operativno letenje mora biti:
– pilot imetnik veljavnega zdravniškega spričevala razred 1;
– tehnik letalec imetnik veljavnega zdravniškega spričevala, ki potrjuje izpolnjevanje pogojev za zdravniško spričevalo
razreda 2 skladno s predpisi iz prvega odstavka tega člena.
(4) Spričevalo iz druge alineje prejšnjega odstavka izda
v skladu s predpisi iz prvega odstavka tega člena certificirani
zdravnik letalske medicine. Imetniku veljavnega zdravniškega
spričevala razred 1 ali razred 2 se spričevalo prizna kot zdravniško spričevalo iz druge alineje prejšnjega odstavka.
(5) Zaradi posebnih obremenitev na določenih tipih vojaških zrakoplovov lahko minister, pristojen za obrambo (v
nadaljnjem besedilu: minister), na predlog VLO, v operativnem
priročniku letalskih enot Slovenske vojske (v nadaljnjem besedilu: OPLE SV) določi posebne dodatne zahteve.
II. LICENCIRANJE LETALSKE POSADKE
1. Vojaški izkaz
6. člen
(pogoji za izdajo vojaškega izkaza)
(1) Kandidat za pridobitev vojaškega izkaza letalske posadke mora poleg pogojev, določenih s pravilnikom, ki ureja li-
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cenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja
vojaškega letalstva, izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu
z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na
7. raven slovenskega ogrodja kvalifikacije, prednostno tehniške
smeri strojništva – letalstva;
– mora biti imetnik ustrezne civilne licence z vpisanim
ratingom za razred ali tip zrakoplova, ki se uporabi za preizkus
praktične usposobljenosti;
– imeti mora opravljeno teoretično usposabljanje in izpit iz
predmeta, ki vsebuje letalsko pravo vojaškega letalstva.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko vojaški izkaz
letalske posadke izda kandidatu, ki je bil imetnik vojaškega izkaza
z vpisom potrdila inštruktorja za usposabljanje za letenje na simulatorju ali za usposabljanje za delo v veččlanski posadki.
(3) Vzorec vojaškega izkaza letalske posadke je v
Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Vojaški izkaz letalske posadke se izda za neomejen
čas in ostane veljaven, razen če:
– ga VLO začasno odvzame ali prekliče ali
– njegov imetnik v predhodnih 60 mesecih ni izvajal z njim
povezanih privilegijev na vsaj enem tipu zrakoplova.
7. člen
(privilegiji)
Privilegiji imetnika vojaškega izkaza letalske posadke so,
da znotraj ustrezne kategorije zrakoplovov:
– deluje kot vodja zrakoplova ali kopilot na vojaškem zrakoplovu v skladu s privilegiji vpisov vojaškega izkaza oziroma
– usposablja kandidate na simulatorju oziroma za delo
v veččlanski posadki, če ima za to ustrezen vpis v vojaškem
izkazu.
8. člen
(pridobitev, podaljšanje in obnova vpisov ratinga,
potrdila ali pooblastila)
(1) Pridobitev, podaljšanje ali obnova ratinga, potrdila ali
pooblastila za opravljanje določene vrste dejavnosti se vpiše v
vojaški izkaz letalske posadke na podlagi vpisa v civilno licenco, ki jo izda pristojni civilni letalski organ v skladu s predpisi, ki
urejajo licenciranje letalskih posadk, razen če s tem pravilnikom
ni določeno drugače.
(2) Članu letalske posadke se glede na prejšnji odstavek za izvajanje letalskih operacij na posamezni vrsti in tipu
zrakoplova:
1. izda vojaški izkaz letalske posadke z enim izmed naslednjih vpisov:
– športni pilot vojaškega letala ali helikopterja (PPL);
– vojaški poklicni pilot letala ali helikopterja (CPL);
– vojaški pilot letala z veččlansko posadko (MPL);
– vojaški prometni pilot letala ali helikopterja (ATPL).
2. v vojaški izkaz letalske posadke vpiše en ali več ratingov oziroma potrdil:
– rating za instrumentalno letenje (IR);
– rating za nočno letenje (NIGHT);
– rating za akrobatsko letenje (ACRO);
– rating za tip letala ali helikopterja;
– rating za razred letal;
– potrdilo inštruktorja letenja (FI);
– potrdilo inštruktorja za rating za tip letala ali helikopterja
(TRI);
– potrdilo inštruktorja za rating za razred letal (CRI);
– potrdilo inštruktorja za rating za instrumentalno letenje
(IRI);
– potrdilo izpraševalca za preverjanje praktične usposobljenosti (FE);
– potrdilo izpraševalca za preverjanje praktične usposobljenosti za rating za tip letala ali helikopterja (TRE);
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– potrdilo izpraševalca za preverjanje praktične usposobljenosti za rating za razred letal (CRE);
– potrdilo izpraševalca za preverjanje praktične usposobljenosti za rating za instrumentalno letenje (IRE);
– potrdilo izpraševalca za preverjanje praktične usposobljenosti za inštruktorja letenja (FIE).
3. v vojaški izkaz letalske posadke se vpišejo pooblastila v
skladu z drugim in tretjim odstavkom 10. člena tega pravilnika.
(3) V vojaški izkaz letalske posadke se vpisi iz prejšnjega
odstavka vpisujejo s kraticami. VLO določi natančno obliko
vpisa in morebitne omejitve glede na posamezni tip oziroma
kategorijo zrakoplova.
(4) Privilegiji in veljavnost vpisa v vojaški izkaz letalske
posadke, ki je bil pridobljen na podlagi prvega odstavka tega
člena, so enaki privilegijem in veljavnosti vpisa v civilni licenci.
(5) Veljavnost ratinga, potrdila ali pooblastila se šteje od
zadnjega dne koledarskega meseca, ko je pripadnik pridobil,
podaljšal ali obnovil rating, potrdilo ali pooblastilo.
(6) Kadar vpisa v vojaški izkaz letalske posadke ni mogoče pridobiti na podlagi prvega odstavka tega člena, član letalske posadke pridobi vpis v vojaški izkaz in privilegije za opravljanje določene vrste dejavnosti, če izpolni naslednje pogoje:
– uspešno opravi tečaj za pridobitev teoretičnega znanja,
ki vključuje zadevno vrsto usposobljenosti;
– uspešno opravi usposabljanje za letenje in
– uspešno opravi preizkus praktične usposobljenosti ali
oceno usposobljenosti,
razen kadar predpisi ali program usposabljanja katerega od
pogojev iz tega odstavka ne zahtevajo.
(7) Za pridobitev, podaljšanje in obnovo vpisa v vojaški
izkaz letalske posadke na podlagi prejšnjega odstavka se
smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo licenciranje letalskih
posadk oziroma posamezne letalske operacije, pri čemer je
pristojni organ VLO.
(8) Podaljšanje veljavnosti:
– v vojaški izkaz letalske posadke vpisan rating, potrdilo
ali pooblastilo se podaljša v treh mesecih pred potekom njegove
veljavnosti, in sicer tako, da imetnik izkaza izpolni pogoje za podaljšanje veljavnosti, ki veljajo za ustrezno kategorijo zrakoplovov;
– če se imetnik izkaza odloči, da bo zahteve za podaljšanje veljavnosti izpolnil prej, kot je določeno v prejšnji alineji,
začne novo obdobje veljavnosti teči od datuma preverjanja
strokovnosti za rating ali pooblastilo ali datuma vpisa podaljšanja veljavnosti potrdila v vojaški izkaz letalske posadke.
(9) Če se za podaljšanje ratinga, potrdila ali pooblastila
zahteva preverjanje strokovnosti ali ocena usposobljenosti,
imetnik vojaškega izkaza letalske posadke, ki preizkusa ali ocene ne opravi uspešno pred potekom veljavnosti vpisa v vojaški
izkaz, ne izvaja privilegijev iz navedenega vpisa, dokler uspešno ne opravi preizkusa strokovnosti ali ocene usposobljenosti.
(10) Pogoji iz šestega odstavka tega člena se štejejo za
delno ali v celoti izpolnjene, če VLO:
– prizna usposabljanje v zunanji organizaciji in opravljen
preizkus praktične usposobljenosti ali opravljeno oceno usposobljenosti ali
– na podlagi dokazil ugotovi, da je seznanjenost z določeno vrsto operacij enakovredna usposobljenosti, pridobljeni s
tečaji in usposabljanji iz prve in druge alineje šestega odstavka
tega člena, in član letalske posadke nato tako usposobljenost
izpraševalcu zadovoljivo dokaže pri preverjanju ali preizkusu
praktične usposobljenosti ali pri oceni usposobljenosti iz tretje
alineje šestega odstavka tega člena.
(11) Priznanje iz prejšnjega odstavka opravi VLO, kadar
kandidat zaprosi za vpis v izkaz, če izpolnjuje zahteve za izkušnje
in pogoje za izdajo navedenega vpisa, pri čemer se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo licenciranje letalskih posadk oziroma
posamezne letalske operacije, kadar je to ustrezno.
(12) Če je potekla veljavnost ratinga, potrdila ali pooblastila, mora imetnik vojaškega izkaza letalske posadke za obnovo
privilegijev izpolnjevati naslednje pogoje:
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– predložiti veljavno licenco, ki jo je izdala Javna agencija
za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: JACL) z veljavnimi
ratingi, potrdili ali pooblastili;
– izpolniti druge pogoje za obnovo ustreznega ratinga,
potrdila ali pooblastila, če so določeni s tem pravilnikom ali
predpisi, ki urejajo licenciranje letalskih posadk oziroma posamezne letalske operacije, pri čemer je pristojni organ VLO.
(13) Podaljšanje ali obnovo vojaškega ratinga, potrdila ali
pooblastila lahko v vojaški izkaz letalske posadke, skladno z
navodili VLO vpiše tudi izpraševalec na terenu, če ugotovi, da
imetnik izkaza izpolnjuje vse predpisane pogoje za podaljšanje
ali obnovo. Član letalske posadke izpolnjeno vlogo in kopijo
vpisa podaljšanja ali obnove na terenu predloži VLO.

Potrdilo je omejeno na lete za usposabljanje, potrebne za
uvedbo novega tipa zrakoplova ali novega usposabljanja, in
velja največ eno leto.
(4) Imetniki potrdila, izdanega v skladu s prejšnjim odstavkom, ki želijo zaprositi za izdajo potrdila inštruktorja, morajo izpolnjevati pogoje in zahteve za podaljšanje veljavnosti,
določene za navedeno kategorijo inštruktorja, pri čemer se
smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo licenciranje
letalskih posadk oziroma posamezne letalske operacije. Potrdilo inštruktorja za tip (TRI), izdano v skladu s tem odstavkom,
lahko vključuje privilegij za poučevanje kandidatov za izdajo
potrdila inštruktorja za tip (TRI) ali na napravah za poučevanje
letenja (SFI) za zadevni tip.

2. Ratingi, potrdila in pooblastila

3. Vojaški izpraševalci

9. člen
(rating za razred ali tip)
(1) Imetnik vojaškega izkaza letalske posadke mora za
opravljanje del člana letalske posadke imeti ustrezen vojaški
rating za razred ali tip, razen če:
– opravlja preizkus praktične usposobljenosti ali preverjanje strokovnosti za obnovo ratingov za razred ali tip ali
– se udeleži usposabljanja za letenje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek imajo lahko člani letalske posadke na letih, povezanih z uvedbo ali spremembo tipov
vojaških zrakoplovov, posebno potrdilo, ki jim ga izda VLO in
s katerim jih VLO pooblasti za opravljanje letov. To potrdilo se
izda za posamezne lete.

12. člen
(pogoji)
(1) Kandidati za potrdilo vojaškega izpraševalca morajo:
– imeti licenco poklicnega pilota (CPL) ali prometnega
pilota (ATPL);
– imeti ustrezno potrdilo inštruktorja letenja (FI) oziroma
inštruktorja za tip (TRI);
– opraviti najmanj 1500 ur skupnega naleta na ustrezni
kategoriji zrakoplova, od tega najmanj 500 ur PIC in vključno
50 ur poučevanja na ustreznem tipu ali simulacijski napravi za
usposabljanje FSTD, ki ustreza zadevnemu tipu;
– dokazati ustrezno znanje in izkušnje, ki se nanašajo na
privilegije izpraševalca.
(2) Kandidat mora za potrdilo vojaškega izpraševalca
opraviti tečaj za poenotenje standardov, ki obsega teoretični in
praktični del. Vsebino tečaja določi VLO.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se potrdilo vojaškega izpraševalca lahko dodeli članu letalske posadke, ki je
imetnik potrdila za izpraševalca, ki ga je izdala JACL.
(4) Privilegiji vojaškega izpraševalca so:
– izvajanje preizkusov praktične usposobljenosti, preverjanj strokovnosti ali ocen usposobljenosti v skladu s privilegiji v
potrdilu vojaškega izpraševalca;
– izvajanje preizkusov praktične usposobljenosti, preverjanj strokovnosti ali ocen usposobljenosti za pridobitev civilnih
licenc, ratingov in potrdil na vojaških zrakoplovih, če je vojaški
izpraševalec imetnik potrdila izpraševalca, ki ga je izdala JACL,
v skladu s privilegiji iz potrdila.
(5) VLO imenuje vojaške izpraševalce na podlagi potreb
in na predlog letalske enote.
(6) Potrdilo vojaškega izpraševalca se vpiše v vojaški
izkaz in velja tri leta.

10. člen
(pooblastila)
(1) Imetnik vojaškega izkaza letalske posadke lahko opravlja posebne letalske operacije na vojaškem zrakoplovu, če ima
veljaven vojaški izkaz z ustreznim ratingom in pooblastilom.
(2) Imetniku vojaškega izkaza letalske posadke se na
podlagi pridobljenih kvalifikacij v vojaški izkaz letalske posadke
lahko vpišejo pooblastila, za katera je minister določil program
usposabljanja ali je VLO potrdil oziroma priznal program ali
tečaj usposabljanja zunanjega izvajalca.
(3) Minister na predlog VLO v operativnem priročniku letalskih enot SV opredeli pooblastila, ki se vpišejo v vojaški izkaz
letalske posadke, če aktivnosti zahtevajo specifična znanja ali
spadajo k posebnim operacijam v skladu z letalskimi predpisi,
ki urejajo posebne letalske operacije.
(4) VLO določi natančno obliko vpisa pooblastila na posameznem tipu oziroma kategoriji zrakoplova, veljavnost ter način
in pogoje za podaljševanje in obnovo posameznega pooblastila
ter morebitne omejitve glede na posebnosti tipa zrakoplova in
obseg pridobljenih kvalifikacij.
11. člen
(potrdilo inštruktorja)
(1) Imetnik vojaškega izkaza letalske posadke lahko izvaja usposabljanje za letenje na vojaških zrakoplovih, usposabljanje na simulatorju ali usposabljanje za delo v veččlanski
posadki, če ima:
– ustrezen vojaški izkaz, rating, potrdilo ali pooblastilo, za
katerega naj bi se izvajalo usposabljanje za letenje;
– potrdilo inštruktorja, ki ustreza usposabljanju in je izdano v skladu s tem pravilnikom;
– pravico, da med izvajanjem usposabljana za letenje
deluje kot vodja zrakoplova.
(2) Imetnik potrdila inštruktorja lahko usposablja kandidate za vpis pooblastila za določeno vrsto posebnih letalskih
operacij, če je imetnik privilegija za izvajanje teh operacij in
izpolnjuje dodatne zahteve, določene s tem pravilnikom in
predpisi, ki urejajo letalske operacije.
(3) VLO lahko izda posebno potrdilo, ki zagotovi privilegije
za usposabljanje za letenje, če ni mogoče izpolniti zahtev iz
tega pravilnika pri uvajanju:
– novega zrakoplova v floti SV;
– novih usposabljanj.

13. člen
(posebno potrdilo)
(1) VLO lahko izda posebno potrdilo, s katerim se podelijo
privilegiji za izvajanje preizkusov praktične usposobljenosti,
preverjanj strokovnosti in ocen usposobljenosti, če ni mogoče
izpolniti zahtev iz tega pravilnika pri uvajanju:
– novega zrakoplova v floti SV;
– novih usposabljanj.
(2) Potrdilo, izdano v skladu s prejšnjim odstavkom, je
omejeno na preizkuse praktične usposobljenosti, preverjanja
strokovnosti in ocene usposobljenosti, potrebne za uvedbo
novega tipa zrakoplova ali novega usposabljanja, in velja največ eno leto.
(3) Imetniki potrdila, izdanega v skladu s prvim odstavkom
tega člena, ki želijo zaprositi za potrdilo vojaškega izpraševalca, morajo izpolnjevati pogoje in zahteve za podaljšanje
veljavnosti, določene za to kategorijo potrdila vojaškega izpraševalca.
(4) Če usposobljeni vojaški izpraševalec ni na voljo, lahko
VLO za vsak primer posebej, za izvajanje preizkusov praktične
usposobljenosti, preverjanj strokovnosti in ocen usposobljenosti pooblasti nadzornike VLO ali izpraševalce, ki ne izpolnjujejo
ustreznih pogojev iz prejšnjega člena.
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14. člen
(omejitve privilegijev)
Vojaški izpraševalec ne izvaja:
– preizkusov praktične usposobljenosti ali ocen usposobljenosti kandidata za izdajo vojaškega izkaza, ratinga ali
potrdila, ki ga je usposabljal več kot 25 odstotkov zahtevanega
usposabljanja za letenje za vojaški izkaz, rating, potrdilo ali pooblastilo, za katero se izvaja preizkus praktične usposobljenosti
ali ocena usposobljenosti;
– preizkusov praktične usposobljenosti, preverjanj strokovnosti ali ocen usposobljenosti, kadar meni, da bi lahko bil
neobjektiven.
15. člen
(ocena usposobljenosti vojaških izpraševalcev)
Kandidat za pridobitev ali podaljšanje potrdila vojaškega izpraševalca, izpraševalcu, ki ga je pooblastil VLO, ali
letalskemu nadzorniku VLO s potrdilom izpraševalca, dokaže
svojo usposobljenost s preizkusom praktične usposobljenosti;
preverjanjem strokovnosti ali oceno usposobljenosti v vlogi
izpraševalca, za katerega zaprosi za privilegije, vključno s
predstavitvijo; izvedbo preizkusa praktične usposobljenosti;
preverjanjem strokovnosti ali oceno usposobljenosti ter oceno
osebe, ki se preizkuša, preverja in ocenjuje; dokumentacijo za
poročanje in evidentiranje.
16. člen
(podaljšanje in obnova potrdila vojaškega izpraševalca)
(1) Za podaljšanje veljavnosti potrdila vojaškega izpraševalca mora imetnik potrdila izpolniti naslednje pogoje:
– pred potekom veljavnosti potrdila mora izvesti najmanj
šest preizkusov praktične usposobljenosti, preverjanj strokovnosti ali ocen usposobljenosti;
– v dvanajstih mesecih pred potekom veljavnosti potrdila
mora opraviti osvežitveni tečaj za vojaške izpraševalce;
– izvesti mora enega od preizkusov praktične usposobljenosti, preverjanj strokovnosti ali ocen usposobljenosti, izvedenih v skladu s prvo alinejo tega odstavka, v dvanajstih mesecih
pred potekom veljavnosti potrdila vojaškega izpraševalca, pri
čemer vojaškega izpraševalca oceni izpraševalec, ki ga je pooblastil VLO, ali letalski nadzornik VLO s potrdilom izpraševalca.
(2) Če ima kandidat za podaljšanje potrdila privilegije za
več kategorij vojaškega izpraševalca, se mu podaljša veljavnost vseh privilegijev vojaškega izpraševalca, če izpolni pogoje
iz prejšnjega odstavka za eno od kategorij.
(3) Če je potrdilu potekla veljavnost, mora imetnik izkaza
pred ponovnim izvajanjem privilegijev v dvanajstih mesecih
pred oddajo vloge za obnovo izpolniti pogoje iz prvega odstavka tega člena in iz 15. člena tega pravilnika.
17. člen
(zunanji izpraševalci)
(1) Preizkus praktične usposobljenosti, preverjanje strokovnosti ali ocenjevanje usposobljenosti za pridobitev civilnih licenc,
ratingov ali potrdil v skladu s predpisi, ki urejajo licenciranje civilnih
letalskih posadk, izvajajo na vojaških zrakoplovih izpraševalci, ki
imajo potrdilo izpraševalca, izdano v skladu s predpisi, ki urejajo
licenciranje civilnih letalskih posadk s strani pristojnih letalskih
oblasti. Ti izpraševalci so lahko vojaške ali civilne osebe.
(2) Zunanji izpraševalci lahko izvajajo privilegije iz prejšnjega odstavka, če za to pridobijo odobritev VLO.
III. LICENCIRANJE LETALSKO TEHNIČNE POSADKE
1. Tehnik letalec
18. člen
(pooblastila članov letalsko tehnične posadke)
(1) Letalsko tehnična posadka je osebje, ki se mu za izvajanje letalskih operacij na posamezni vrsti in tipu zrakoplova
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glede na stopnjo usposobljenosti v vojaški izkaz letalsko tehnične posadke vpiše eno izmed naslednjih pooblastil:
– tehnik letalec (v nadaljnjem besedilu: TL),
– tehnik letalec – inštruktor (v nadaljnjem besedilu: TLI),
– tehnik letalec – izpraševalec (v nadaljnjem besedilu:
TLE).
(2) Pooblastilu TL za izvajanje letalskih operacij na posameznih tipih zrakoplovov se glede na pridobljena posebna
znanja vpišejo posebna pooblastila:
1. spuščanje po vrvi (RAP),
2. padalske operacije (PAR),
3. helikopterske operacije z obešenim tovorom (HESLO),
4. helikopterske operacije z vitlom (HHO),
5. helikopterske operacije z vitlom z napravami za nočno
gledanje (NVISHHO),
6. letenje z napravami za nočno gledanje (NVIS),
7. delovanje zrak zemlja (AGO),
8. operacije gašenja požarov (FFO),
9. strelec (S) in
10. vodja tovora (LM).
(3) VLO določi obliko vpisa pooblastila za posebne operacije za posamezni tip oziroma kategorijo zrakoplova in morebitne omejitve glede na posebnosti tipa zrakoplova in obseg
pridobljenih kvalifikacij.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se lahko v
vojaški izkaz letalsko tehnične posadke vpišejo druga posebna
pooblastila, za katera je minister določil program usposabljanja
ali je VLO potrdil oziroma priznal program usposabljanja ali
tečaj zunanjega izvajalca.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko VLO
v operativnem priročniku letalskih enot SV opredeli dodatna
pooblastila za posebne operacije, če aktivnosti zahtevajo specifična znanja in spadajo k posebnim operacijam v skladu z
letalskimi predpisi, ki urejajo posebne operacije.
(6) Vzorec vojaškega izkaza letalsko tehnične posadke je
v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(7) Vojaški izkaz letalsko tehnične posadke se izda za
neomejen čas in ostane veljaven, razen če:
– ga VLO začasno odvzame ali prekliče ali
– njegov imetnik v predhodnih 60 mesecih ni izvajal z njim
povezanih privilegijev na vsaj enem tipu zrakoplova.
19. člen
(osnovni pogoji za TL)
Kandidat za TL mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti izkaz vojaške letalsko tehnične usposobljenosti
kategorije A, B1 ali B2 z vpisanim ratingom za tip zrakoplova
v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalsko
tehničnega osebja;
– imeti dokazila za ustrezna znanja za izvajanje pregledov
zrakoplova pred, med letenjem in po letenju;
– imeti veljavno zdravniško spričevalo, izdano v skladu s
tem pravilnikom.
20. člen
(pogoji za izvajanje del)
(1) Pri izvajanju letalskih operacij na posameznem tipu
zrakoplova lahko TL samostojno opravlja dela, če ima:
– veljaven vojaški izkaz letalsko tehnične posadke z vpisanimi posebnimi pooblastili za posamezni tip zrakoplova;
– veljaven izkaz vojaške letalsko tehnične usposobljenosti
kategorije A, B1 ali B2;
– veljavno interno pooblastilo za letalskega tehnika, ki ga
izda vojaška enota;
– veljavno zdravniško spričevalo, izdano v skladu s tem
pravilnikom.
(2) Usposabljanje TL za letenje na vojaških zrakoplovih
lahko izvaja imetnik vojaškega izkaza letalsko tehnične posadke z veljavnim pooblastilom TLI.
(3) Izvajanje preizkusov praktične usposobljenosti, preverjanj strokovnosti ali ocen usposobljenosti lahko izvaja imetnik vojaškega izkaza letalsko tehnične posadke z veljavnim
pooblastilom TLE.
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(4) Izvajanje letalskih operacij tehnika letalca vodje tovora
lahko opravlja tudi kandidat za pridobitev licence letalskega
tehnika, če za to pridobi potrdilo VLO.
(5) VLO kandidatu za pridobitev licence letalskega tehnika
iz prejšnjega odstavka izda potrdilo, če izpolnjuje naslednje
pogoje:
– je opravil osnovno šolanje za pridobitev licence letalskega tehnika;
– je pričel s praktičnim usposabljanjem za pridobitev licence letalskega tehnika;
– je opravil teoretično in praktično usposabljanje za pridobitev pooblastila vodje tovora na tipu zrakoplova;
– je imetnik zdravniškega spričevala, enakovrednega
zdravniškemu spričevalu tehnika letalca v skladu s 5. členom
tega pravilnika.
2. Usposabljanje
21. člen
(izvajalci usposabljanja)
(1) Kandidat za izdajo vojaškega izkaza letalsko tehnične
posadke opravi teoretično usposabljanje in praktično usposabljanje za letenje v vojaški enoti, pooblaščeni za usposabljanje.
Usposabljanje se izvaja skladno z odobrenim programom usposabljanja na zrakoplovih SV.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se usposabljanje lahko
izvaja tudi pri:
– proizvajalcu;
– pooblaščenem izvajalcu usposabljanja, ki ga potrdi proizvajalec;
– izvajalcu usposabljanja, ki ga pooblasti VLO.
22. člen
(usposabljanje)
(1) Usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela, ki se izvede skladno s programom usposabljanja
tehnika letalca za posamezni tip zrakoplova.
(2) Kandidat lahko začne praktični del usposabljanja, ko
je uspešno opravil teoretični del, pri čemer mora na preverjanju
pravilno odgovoriti na najmanj 75 odstotkov zastavljenih vprašanj.
3. Izpit
23. člen
(izpit za pridobitev vojaškega izkaza in pooblastil TL)
(1) Izpit za pridobitev vojaškega izkaza letalske tehnične
posadke in pooblastila TL je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela in se opravlja v skladu s programom usposabljanja. Praktično preverjanje znanja poteka v obliki izpitnega leta.
(2) Izpit se izvede v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja
vojaškega letalstva.
24. člen
(vloga)
(1) Kandidat vloži pisno vlogo za izdajo vojaškega izkaza
letalsko tehnične posadke in vpis pooblastila TL.
(2) K vlogi za izdajo vojaškega izkaza letalsko tehnične
posadke mora kandidat priložiti:
– prijavo na izpit;
– potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju;
– poročilo mentorja kandidata o opravljenem usposabljanju;
– kopijo zdravniškega spričevala;
– kopijo vojaškega izkaza letalskega tehnika.
25. člen
(izdaja vojaškega izkaza letalsko tehnične posadke)
VLO na podlagi dokazil iz drugega odstavka prejšnjega
člena in poročila izpitne komisije o uspešno opravljenem izpitu
izda vojaški izkaz letalsko tehnične posadke z vpisanim pooblastilom TL.
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26. člen
(pridobitev in izdaja posebnih pooblastil TL)
(1) Za pridobitev posebnih pooblastil TL mora kandidat
opraviti teoretično in praktično usposabljanje za posamezno
posebno pooblastilo ter izpit v vojaški enoti na podlagi programa usposabljanja.
(2) K vlogi za vpis posebnega pooblastila TL v vojaški
izkaz letalsko tehnične posadke mora vlagatelj priložiti:
– poročilo mentorja kandidata o opravljenem usposabljanju;
– poročilo o opravljenem izpitu;
– kopijo letalske knjižice z vpisom izpitnega leta in posebnega pooblastila;
– kopijo ustreznega zdravniškega spričevala;
– kopijo veljavnega vojaškega izkaza letalskega tehnika;
– vojaški izkaz letalsko tehnične posadke.
27. člen
(pridobitev in izdaja pooblastila inštruktor in izpraševalec)
(1) Za pridobitev pooblastila TLI mora imetnik vojaškega
izkaza letalsko tehnične posadke opraviti:
– teoretično usposabljanje iz poučevanja in poznavanja
veljavnega programa usposabljanja TL;
– izvedbo celotnega praktičnega usposabljanja vsaj enega TL pod nadzorom TLI.
(2) TLI, ki je nadzoroval usposabljanje, izdela poročilo o
uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem usposabljanju.
(3) K vlogi za vpis pooblastila TLI v vojaški izkaz letalsko
tehnične posadke mora imetnik vojaškega izkaza letalsko tehnične posadke priložiti:
– potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju;
– poročilo iz prejšnjega odstavka;
– kopijo ustreznega zdravniškega spričevala;
– vojaški izkaz letalsko tehnične posadke.
(4) Veljavnost pooblastila TLI je omejena z veljavnostjo
internega pooblastila, ki ga izda vojaška enota.
(5) Za pridobitev pooblastila TLE mora imetnik vojaškega
izkaza letalsko tehnične posadke izpolniti pogoje iz programa
usposabljanja za TL, v delu, ki se nanaša na TLE.
(6) K vlogi za vpis pooblastila TLE v vojaški izkaz letalsko
tehnične posadke mora imetnik vojaškega izkaza letalsko tehnične posadke priložiti:
– potrdilo o izpolnjevanju pogojev iz programa usposabljanja za TL;
– kopijo ustreznega zdravniškega spričevala;
– vojaški izkaz letalsko tehnične posadke.
(7) Veljavnost pooblastila TLE je omejena z veljavnostjo
pooblastila TLI.
28. člen
(podaljšanje veljavnosti pooblastila TL)
(1) Imetnik vojaškega izkaza letalsko tehnične posadke
vloži pisno vlogo za podaljšanje pooblastila praviloma 30 dni,
vendar ne več kot 90 dni pred njegovim potekom veljavnosti.
(2) Pri podaljšanju veljavnosti pooblastila v predpisanem
roku 90 dni pred potekom veljavnosti se koledarski datum veljavnosti ne spremeni.
(3) K vlogi za podaljšanje veljavnosti pooblastila TL mora
imetnik vojaškega izkaza letalsko tehnične posadke priložiti:
– vojaški izkaz letalsko tehnične posadke;
– potrdilo o opravljenem naletu v vlogi tehnika letalca ali
preverjanju usposobljenosti;
– kopijo veljavnega vojaškega izkaza vojaške letalsko
tehnične usposobljenosti;
– kopijo veljavnega zdravniškega spričevala.
(4) Pooblastilo TL velja eno leto.
29. člen
(obnovitev pooblastila TL)
Imetniku pooblastila TL, ki mu je začasno odvzet vojaški
izkaz letalsko tehnične posadke skladno s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega
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osebja vojaškega letalstva, ali mu je prenehala veljavnost
pooblastila, se lahko veljavnost pooblastila obnovi, če imetnik
izpolnjuje naslednje pogoje:
– če je pooblastilo neveljavno manj kot eno leto, mora
izpolniti pogoje za podaljšanje pooblastila in opraviti preverjanje
usposobljenosti;
– če je pooblastilo neveljavno več kot eno leto, mora izpolniti pogoje iz prejšnje alineje in osvežitveno usposabljanje,
ki ga določi VLO, upoštevajoč dolžino prekinitve in predhodne
izkušnje TL.
IV. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
30. člen
(veljavnost izkazov, ratingov, pooblastil)
Vojaški izkazi, ratingi in pooblastila, izdani pred uveljavitvijo tega pravilnika, veljajo do poteka njihove veljavnosti.
31. člen
(dokončanje postopkov)
Usposabljanja in postopki za pridobitev, izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo vojaškega izkaza, ratinga oziroma
pooblastila, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se
končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.
32. člen
(začetek veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri
mesece od uveljavitve tega pravilnika.
Št. 0070-35/2021-16
Ljubljana, dne 22. avgusta 2022
EVA 2021-1911-0021
Marjan Šarec
minister
za obrambo
Soglašam!
Mag. Bojan Kumer
minister
za infrastrukturo
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Vpis z veljavnostjo
Endorsement with expiry date

Vojaški izkaz letalske posadke
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Polno ime imetnika:
Holder’s full name:

(III)

Pečat ali žig organa izdajatelja:
Seal or stamp of issuing authority:

Podpis izdajatelja in datum:
Signature of issuing officer and date:

Organ izdaje dovoljenja:
Issuing authority:

Podpis imetnika:
Signature of holder:

Državljanstvo:
Nationality:

Številka vojaškega izkaza:
Military Licence No.:

Opombe:
Remarks:

Številka vojaškega izkaza:
Military Licence No.:

Vpis
Endorsement

Zadnja stran

The privileges of the Military Flight Crew Licence shall be
exercised on Slovenian Armed Forces aircraft only if the holder
has a valid medical certificate for the respective privilege. A
document containing a photo shall be carried for the purposes of
identification of the licence holder, except where this would be
inappropriate given the circumstances.

Privilegije vojaškega izkaza letalske posadke lahko uveljavlja
imetnik na zrakoplovih Slovenske vojske, če ima ustrezno veljavno
zdravniško spričevalo. Imetnik vojaškega izkaza mora imeti pri
sebi za identifikacijo listino s fotografijo, razen kadar bi bilo glede
na okoliščine to nesmotrno.

Vrsta in datum izdaje evidenčnega vojaškega izkaza letalske
posadke ( Title and date of the original issue of the Military Flight
Crew Licence):

Datum izdaje
Date of Issue

Žig/podpis
Seal/Signature

Številka vojaškega izkaza:
Military Licence No.:

Vpis
Endorsement

Od
From

Do
Until

Vpis z veljavnostjo
Endorsement with expiry date
Žig/podpis
Seal/Signature

Priloga 1

Št.

Opomba:
1. Vojaški izkaz se izda na ustrezno kakovostnem papirju svetlo modre barve.
2. Velikost vojaškega izkaza je polovica lista formata A4.

(X)

(IX)

(VIII)

(VII)

(VI)

(V)

Naslov imetnika:
Address of holder:

Datum in kraj rojstva:
Date and place of birth:

Številka vojaškega izkaza :
Military Licence Number:

(II)

(IV)

Država izdaje:
State of Issue:

(I)

Vojaški izkaz letalske posadke
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Vpis z veljavnostjo
Endorsement with expiry date
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Pečat ali žig organa izdajatelja:
Seal or stamp of issuing authority:

Podpis izdajatelja in datum:
Signature of issuing officer and date:

Organ izdaje dovoljenja:
Issuing authority:

Podpis imetnika:
Signature of holder:

Državljanstvo:
Nationality:

Naslov imetnika:
Address of holder:

Datum in kraj rojstva:
Date and place of birth:

Številka vojaškega izkaza:
Military Licence No.:

Opombe:
Remarks:

Vpis
Endorsement

Številka vojaškega izkaza:
Military Licence No.:

Zadnja stran

The privileges of the Military Flight Maintenance Crew Licence
shall be exercised if the holder has a valid medical certificate
for the respective privilege and a valid military aviation
maintenance licence. A document containing a photo shall be
carried for the purposes of identification of the licence holder,
except where this would be inappropriate given the
circumstances.

Privilegije vojaškega izkaza letalsko tehnične posadke lahko
uveljavlja imetnik na zrakoplovih Slovenske vojske, če ima
ustrezno veljavno zdravniško spričevalo in veljaven vojaški
izkaz letalsko tehničnega osebja. Imetnik vojaškega izkaza
mora imeti pri sebi za identifikacijo listino s fotografijo, razen
kadar bi bilo glede na okoliščine to nesmotrno.

Vrsta in datum izdaje evidenčnega vojaškega izkaza letalsko
tehnične posadke ( Title and date of the original issue of the
Military Flight Maintenance Crew Licence):
Datum izdaje
Date of Issue

Žig /podpis
Seal / Signature
Od
From

Številka vojaškega izkaza:
Military Licence No.:

Vpis
Endorsement

Do
Until

Vpis z veljavnostjo
Endorsement with expiry date
Žig / Podpis
Seal / Signature

Priloga 2

Št.

Opomba:
1. Vojaški izkaz se izda na ustrezno kakovostnem papirju svetlo modre barve.
2. Velikost vojaškega izkaza je polovica lista formata A4.

(X)

(IX)

(VIII)

(VII)

(VI)

(V)

(IV)

(III)

Številka vojaškega izkaza :
Military Licence Number:

(II)

Polno ime imetnika:
Holder’s full name:

Država izdaje:
State of Issue:

(I)

Vojaški izkaz letalsko tehnične posadke
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Pravilnik o licenciranju tehničnega osebja
nadzora in kontrole zračnega prostora

Na podlagi šestega odstavka 67. člena Zakona o letalstvu
(Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16
in 47/19) minister za obrambo v soglasju z ministrom za infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o licenciranju tehničnega osebja nadzora
in kontrole zračnega prostora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in uporaba)
(1) Ta pravilnik ureja pogoje in postopke za pridobitev vojaškega izkaza tehničnega osebja nadzora in kontrole zračnega
prostora (v nadaljnjem besedilu: vojaški izkaz TNKZP), pogoje,
postopke, usposabljanja, opravljanje izpitov, podaljševanje in
obnovo tipskega ratinga ali pooblastila.
(2) Ta pravilnik se uporablja za tehnično osebje, ki opravlja
strokovna dela in naloge v zvezi z vzdrževanjem, upravljanjem
in obratovanjem sistemov in naprav nadzora in kontrole zračnega prostora, ki vključuje vsaj eno izmed naslednjih dejavnosti:
1. preventivno in korektivno vzdrževanje, vključujoč nadzor;
2. uvajanje v obratovanje in umik iz njega oziroma vrnitev
v obratovanje;
3. kalibracijo;
4. modifikacijo;
5. zagotavljanje skladnosti z zahtevami ali
6. opravljanje strokovnih nalog v zvezi z varnostjo obratovanja sistemov in naprav nadzora in kontrole zračnega prostora.
(3) Za vprašanja ureditve splošnih pogojev, načinov in
postopkov licenciranja, usposabljanja ter začasni odvzem in
preklic vojaških izkazov, tipskih ratingov, pooblastil ali drugih
listin se uporablja pravilnik, ki ureja licenciranje vojaškega
letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
(4) Za vprašanja ureditve zdravstvene sposobnosti se
uporabljajo predpisi, ki urejajo zdravstveno sposobnost letalskega in drugega strokovnega osebja.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »shema usposobljenosti TNKZP« določa procese, kadre in časovno razporeditev, potrebno za zagotavljanje ustreznega nadaljevalnega usposabljanja in dokazovanja usposobljenosti TNKZP, odobri jo VLO;
2. »usposabljanje na delovnem mestu« pomeni fazo
usposabljanja, v kateri se predhodno pridobljene rutine ter
znanja in spretnosti, povezane z delovnim mestom, uporabljajo
v praksi pod nadzorom inštruktorja;
3. »vojaški izkaz TNKZP« je listina, ki jo izda Vojaški letalski organ (v nadaljnjem besedilu: VLO), s katero se potrdi, da
vojaška oseba izpolnjuje pogoje za opravljanje določenih del.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo
enako kot izrazi, določeni v pravilniku, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega
letalstva, zakonu, ki ureja letalstvo, podzakonskih predpisih
ter drugih predpisih in aktih, ki veljajo oziroma se uporabljajo v
Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo.
3. člen
(osnovni pogoji za pristop k usposabljanju TNKZP)
(1) Kandidat mora pred začetkom usposabljanja za pridobitev vojaškega izkaza TNKZP in tipskih ratingov izpolnjevati
naslednje pogoje:
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– imeti končano zahtevano stopnjo strokovne izobrazbe
s področja elektrotehnike, mehatronike ali informacijsko-komunikacijskih tehnologij;
– izkazati znanje angleškega jezika, ki dosega vsaj
70 odstotkov na uvrstitvenih testih za angleški jezik (ALCPT);
– imeti veljavno ustrezno zdravniško spričevalo v skladu
s predpisi, ki urejajo zdravstveno sposobnost letalskega in drugega strokovnega osebja (v nadaljnjem besedilu: zdravniško
spričevalo).
(2) Znanje angleškega jezika iz prejšnjega odstavka se izkazuje s potrdilom, ki ga izda enota Slovenske vojske, pristojna
za testiranje znanja tujega jezika, ali primerljiva izobraževalna
ustanova.
4. člen
(pogoji za opravljanje del)
(1) Dejavnosti iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika lahko opravlja vojaška oseba, ki ima veljaven vojaški izkaz
TNKZP z vpisanim ustreznim in veljavnim tipskim ratingom ter
zdravniško spričevalo.
(2) Vojaška oseba, ki ne izpolnjuje pogojev iz tega pravilnika, lahko opravlja dela le pod nadzorom imetnika vojaškega
izkaza TNKZP, ki ima v vojaški izkaz vpisano pooblastilo inštruktorja.
II. VOJAŠKI IZKAZ, TIPSKI RATINGI IN POOBLASTILA
5. člen
(vojaški izkaz)
(1) Vojaški izkaz TNKZP se izda vojaški osebi, ki je uspešno opravila vsa zahtevana usposabljanja po tem pravilniku.
(2) V vojaški izkaz TNKZP se vpisujejo tipski ratingi in
pooblastila ter njihova veljavnost, pri čemer se vanj vpisujejo
le okrajšave.
(3) V vojaški izkaz TNKZP se vpišejo tudi posebne pravice
in omejitve imetnika.
(4) Vojaški izkaz TNKZP se izda brez omejitve trajanja.
(5) Vzorec vojaškega izkaza TNKZP je v Prilogi 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(tipski rating)
(1) Sistemi in naprave nadzora ter kontrole zračnega
prostora so:
– nadzorni sistemi in naprave (nadzorni radarji (PSR,
SSR, MODE S), samodejni odvisni nadzor (ADS), multilateracija);
– sistemi in naprave za prenos, obdelavo in prikaz podatkov, ki so namenjeni neposredni uporabi služb nadzora in
kontrole zračnega prostora;
– komunikacijski sistemi, omrežja in naprave za potrebe
komuniciranja med kontrolorjem prestreznikov in pilotom;
– energetski sistemi, namenjeni oskrbovanju sistemov in
naprav z električno energijo.
(2) Tipski rating, vpisan v vojaški izkaz TNKZP, opredeljuje tip sistema ali naprave iz prejšnjega odstavka.
(3) Tipski rating se vpiše v vojaški izkaz TNKZP na podlagi
potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju pri proizvajalcu
sistema ali naprave, pri organizaciji, ki jo pooblasti proizvajalec,
ali organizaciji, ki jo pooblasti VLO.
(4) Tipski rating, vpisan v vojaški izkaz TNKZP, velja dve leti.
7. člen
(nivo poseganja v sistem ali napravo)
(1) Nivo poseganja v sistem ali napravo nadzora in kontrole zračnega prostora je opis dovoljenih posegov v sisteme
in naprave glede na usposobljenost tehničnega osebja. Poseg
na posameznem nivoju vključuje:

Uradni list Republike Slovenije
– na nivoju A: nadzor nad sistemi in napravami ter korektivne naloge takojšnje odprave znanih napak s ponovnim
zagonom sistemov in naprav – posegi na sprednji strani nadzorne plošče;
– na nivoju B: naloge na nivoju A ter preventivne in korektivne naloge odpravljanja napak na podlagi poglobljene analize
vzroka napak na funkcionalni ravni sistemov in naprav;
– na nivoju C: naloge nivojev A in B ter naloge s področja
dejavnosti iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, vključno s korektivnim odpravljanjem napak na podlagi podrobne
diagnostike v zvezi s težavami pri delovanju programske opreme, modula ali tiskanega vezja na ravni komponent sistemov
in naprav.
(2) Nivo poseganja v sistem ali napravo se v vojaški izkaz
TNKZP navede ob posameznem tipskem ratingu.
8. člen
(pooblastilo inštruktorja)
(1) Pooblastilo inštruktorja za izvajanje usposabljanja v
učilnici in na delovnem mestu, za obravnavo neusposobljenosti ali poslabšane usposobljenosti tehničnega osebja in za
zagotavljanje nadzora nad osebjem, ki ni bilo ocenjeno kot
usposobljeno (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo inštruktorja),
se dodeli imetniku vojaškega izkaza TNKZP, ki:
– ima v vojaškem izkazu TNKZP vpisan vsaj en tipski
rating;
– je najmanj pet let izvajal privilegije iz vojaškega izkaza
TNKZP;
– je uspešno opravil dodatno usposabljanje za pridobitev
pooblastila inštruktorja.
(2) Začetno in stalno usposobljenost po merilih tehničnih
spretnosti, vedenjskih spretnosti in znanja lahko ocenjuje imetnik vojaškega izkaza TNKZP, ki ima v vojaškem izkazu TNKZP
vpisano pooblastilo inštruktorja najmanj tri leta.
(3) Če pride do usposabljanja ob uvedbi novih sistemov in
naprav, lahko VLO za pogoje za pridobitev pooblastila inštruktorja določi izjemo.
(4) Pooblastilo inštruktorja velja šest let.
(5) Pooblastilo inštruktorja se vpiše v vojaški izkaz TNKZP
s kratico »INS«.
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2. sistemi in naprave za prenos, obdelavo in prikaz podatkov, ki so namenjeni neposredni uporabi enot nadzora in
kontrole zračnega prostora:
– usposabljanje iz osnov radarske teorije in tehnike;
– usposabljanje iz osnov prenosa, obdelave in prikaza
podatkov;
– usposabljanje iz osnov delovanja, vzdrževanja, karakteristik sistemov in naprav za prenos, obdelavo in prikaz podatkov;
– usposabljanje za uporabo sistemov in naprav za prenos,
obdelavo in prikaz podatkov ter ukrepanje ob izpadih sistemov;
– usposabljanje s področja letalskih predpisov in standardov;
3. komunikacijski sistemi, omrežja in naprave za komuniciranje med kontrolorjem prestreznikov in pilotom:
– usposabljanje iz osnov radijskih letalskih komunikacij;
– usposabljanje iz osnov delovanja, vzdrževanja in značilnosti sistemov za govorno sporazumevanje;
– usposabljanje za uporabo sistemov za govorno sporazumevanje in ukrepi ob izpadih sistemov;
– usposabljanje s področja letalskih predpisov in standardov;
4. energetski sistemi:
– usposabljanje iz osnov energetike;
– usposabljanje iz osnov delovanja, vzdrževanja in značilnosti sistemov za neprekinjeno napajanje (UPS), sistemov
za primarno napajanje (energetskih omrežij), sistemov za sekundarno napajanje (agregatov), nadzor nad vsemi napajalnimi
energetskimi sistemi;
– usposabljanje za uporabo sistemov za neprekinjeno
napajanje (UPS), sistemov za primarno napajanje (energetskih
omrežij), sistemov za sekundarno napajanje (agregatov) in
ukrepi ob izpadih sistemov;
– usposabljanje s področja letalskih predpisov in standardov.
(2) Kandidat uspešno konča usposabljanja iz prejšnjega
odstavka, če pravilno odgovori na vsaj 70 odstotkov zastavljenih vprašanj na preverjanju pri izvajalcu usposabljanja. Kandidat lahko pristopi k preverjanju znanja največ trikrat.
11. člen
(osnovno in kvalifikacijsko usposabljanje)

III. USPOSABLJANJE ZA PRIDOBITEV IN OHRANJANJE
TIPSKIH RATINGOV IN POOBLASTIL
9. člen
(vrste usposabljanja)
Usposabljanje TNKZP obsega:
1. začetno usposabljanje;
2. osnovno in kvalifikacijsko usposabljanje;
3. usposabljanje za tipski rating;
4. usposabljanje na delovnem mestu (On Job Training
– OJT);
5. nadaljevalno usposabljanje;
6. dodatno usposabljanje (Developmental Training).
10. člen
(začetno usposabljanje)
(1) Obseg začetnega usposabljanja se za posamezne
naprave ali sisteme določi s programom usposabljanja, ki mora
zajemati najmanj:
1. nadzorni sistemi in naprave:
– usposabljanje iz osnov radarske teorije in tehnike;
– usposabljanje iz osnov delovanja, vzdrževanja, karakteristik in uporabe radarskih sistemov;
– usposabljanje za uporabo radarskih sistemov in ukrepanje ob izpadih sistemov;
– usposabljanje s področja letalskih predpisov in standardov;

(1) Po uspešno končanem usposabljanju iz 1., 2. ali
3. točke prvega odstavka prejšnjega člena kandidat pristopi k
osnovnemu in kvalifikacijskemu usposabljanju glede na kvalifikacijsko področje v skladu z dodatki 1 do 4 priloge XIII
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2017/373 z dne 1. marca
2017 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa
in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter
njihov nadzor, razveljavitvi Uredbe (ES) št. 482/2008, izvedbenih uredb (EU) št. 1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in (EU)
2016/1377 ter spremembi Uredbe (EU) št. 677/2011 (UL L
št. 62 z dne 8. 3. 2017, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba
2017/373/EU).
(2) VLO lahko določi najprimernejše izobraževalne zahteve za kandidate za pridobitev vojaškega izkaza in posledično po potrebi prilagodi število oziroma raven predmetov, tem
ali podtem iz točke (a) ATSEP.OR.205 Priloge XIII Uredbe
2017/373/EU.
(3) Osnovno in kvalifikacijsko usposabljanje se izvaja
pri izvajalcu usposabljanja, ki usposabljanja izvaja v skladu s
Prilogo XIII Uredbe 2017/373/EU.
12. člen
(usposabljanje za tipski rating)
Usposabljanje za tipski rating je zasnovano tako, da kandidati dosežejo cilje usposabljanja za zagotovitev tehnične
usposobljenosti za samostojno delo na sistemu ali napravi
glede na predviden nivo poseganja v sistem ali napravo.
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13. člen

(usposabljanje na delovnem mestu)
(1) Kandidat se lahko začne usposabljati na delovnem
mestu, ko uspešno opravi usposabljanja iz 10. in 12. člena ter
11. člena tega pravilnika, če je to zahtevano.
(2) Usposabljanje na delovnem mestu se izvaja na tipu
naprave oziroma sistema, na katerem bo imetnik vojaškega
izkaza TNKZP opravljal delo. Vsakemu kandidatu se določi
inštruktor. Inštruktor ima lahko istočasno največ tri kandidate.
(3) Kandidat mora uspešno opraviti usposabljanje na
delovnem mestu pod nadzorom inštruktorja v obsegu, ki je določen s programom usposabljanja. O opravljenem preverjanju
usposobljenosti inštruktor poda pisno mnenje.
(4) Seznam inštruktorjev po posameznih tipskih ratingih in
veljavnost njihovih pooblastil vodi enota za usposabljanje, ki mora
vsako spremembo seznama inštruktorjev posredovati VLO.
(5) Po uspešno opravljenem usposabljanju na delovnem
mestu kandidat pristopi k izpitu pred izpitno komisijo v skladu s
17. členom tega pravilnika.
14. člen
(nadaljevalno usposabljanje)
(1) Nadaljevalno usposabljanje je namenjeno ohranjanju
kompetentnosti in obsega:
– osvežitveno usposabljanje (Refresher Training), ki je
namenjeno ohranjanju ali nadgradnji obstoječe ravni usposobljenosti in spretnosti imetnikov vojaškega izkaza TNKZP;
– usposabljanje za ravnanje ob degradaciji naprave ali
sistema (Degraded Mode Of Operation Training), ki je namenjeno periodičnemu osveževanju znanja, spretnosti in ukrepanja
ob nenavadnih situacijah ali degradacijah sistemov in naprav
(dogodkih z majhno ponovljivostjo) in
– usposabljanje o nadgradnji in spremembi sistemov
in naprav (Conversion Training), ki je namenjeno zagotovitvi usposobljenosti imetnika vojaškega izkaza TNKZP zaradi
sprememb na področju dela, delovnega okolja, procedur ali
sistemov in naprav.
(2) Nadaljevalno usposabljanje se določi s shemo usposobljenosti TNKZP.
15. člen
(dodatno usposabljanje)
Dodatno usposabljanje (Developmental Training) je namenjeno dopolnilnemu usposabljanju, ki ga zahteva sprememba delovnega mesta oziroma nalog imetnika vojaškega izkaza
TNKZP, kot na primer usposabljanje za pooblastilo inštruktorja, usposabljanje za predavatelja ali jezikovno usposabljanje
(Linguistic Training), če je potrebno znanje dodatnega tujega
jezika.
Dodatno usposabljanje se izvaja pri izvajalcu usposabljanja, certificiranem ali potrjenem s strani VLO.
IV. IZPITI ZA PRIDOBITEV VOJAŠKEGA IZKAZA TNKZP,
TIPSKEGA RATINGA ALI POOBLASTILA
16. člen
(vloga in dokazila)
(1) Vojaška oseba, ki je uspešno opravila usposabljanja
iz 10., 12. in 13. člena ter če je to zahtevano iz 11. člena tega
pravilnika in ima zdravniško spričevalo, vloži vlogo pri VLO
za izdajo vojaškega izkaza TNKZP in vpis tipskega ratinga v
vojaški izkaz.
(2) K vlogi za izdajo vojaškega izkaza TNKZP in vpis tipskega ratinga mora vojaška oseba poleg zahtev iz pravilnika, ki
ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega
osebja vojaškega letalstva, priložiti:
– dokazila o uspešno opravljenih usposabljanjih iz 10.,
12. in 13. člena in če je to zahtevano v 11. členu tega pravilnika;
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– pisno mnenje inštruktorja iz tretjega odstavka 13. člena
tega pravilnika;
– potrdilo o znanju angleškega jezika iz 3. člena tega
pravilnika.
(3) K vlogi za vpis dodatnega tipskega ratinga ali pooblastila v vojaški izkaz TNKZP mora imetnik vojaškega izkaza
TNKZP, poleg zahtev iz pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega
letalstva, priložiti:
– dokazilo o uspešno opravljenem usposabljanju iz
12. člena tega pravilnika;
– pisno mnenje inštruktorja iz tretjega odstavka 13. člena
tega pravilnika;
– potrdilo o znanju angleškega jezika iz 3. člena tega
pravilnika.
(4) K vlogi za vpis pooblastila inštruktorja v vojaški izkaz
TNKZP mora imetnik vojaškega izkaza TNKZP, poleg zahtev iz
pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega
strokovnega osebja vojaškega letalstva, priložiti še dokazilo o
uspešno opravljenem usposabljanju za pooblastilo inštruktorja.
17. člen
(izpit)
(1) Kandidat za pridobitev ali obnovo vojaškega izkaza
TNKZP, tipskega ratinga ali pooblastila opravi izpit pred izpitno
komisijo v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega
letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
(2) Izpit iz prejšnjega odstavka je uspešno opravljen, če
kandidat na teoretičnem oziroma praktičnem izpitu pravilno
odgovori na vsaj 70 odstotkov zastavljenih vprašanj.
V. PODALJŠEVANJE IN OBNOVA TIPSKIH RATINGOV
IN POOBLASTIL
18. člen
(vloga za podaljšanje)
(1) Imetnik vojaškega izkaza TNKZP vloži pisno vlogo
za podaljšanje tipskega ratinga ali pooblastila v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega
strokovnega osebja vojaškega letalstva.
(2) Vlogo za podaljšanje imetnik vojaškega izkaza TNKZP
vloži najpozneje 30 dni, vendar ne več kot 60 dni pred potekom
veljavnosti.
(3) K vlogi za podaljšanje mora imetnik vojaškega izkaza
TNKZP ob izpolnjevanju pogojev iz pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, priložiti še poročilo inštruktorja o izpolnjevanju
pogojev iz 19. člena tega pravilnika.
19. člen
(pogoji podaljševanja tipskih ratingov in pooblastil)
(1) Za podaljšanje veljavnosti posameznega tipskega
ratinga oziroma pooblastila mora imetnik vojaškega izkaza
TNKZP izpolnjevati naslednje pogoje:
– imetnik tipskega ratinga mora uspešno opraviti praktični
del izpita za posamezni tip sistema ali naprave in druge pogoje
glede na tip naprave ali sistema, kot je to določeno v shemi
usposobljenosti TNKZP;
– imetnik pooblastila inštruktor mora imeti v vojaškem
izkazu TNKZP veljaven vsaj en tipski rating in v vsakem posameznem letu veljavnosti pooblastila inštruktor opraviti inštruktorske naloge v obsegu, kot je določeno v shemi usposobljenosti TNKZP.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora imetnik vojaškega izkaza TNKZP za podaljšanje tipskega ratinga končati
nadaljevalno usposabljanje iz 14. člena tega pravilnika.
(3) Vojaške osebe, ki opravljajo strokovne in regulativne
naloge ter letalski nadzor na področju vzdrževanja, upravljanja
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in obratovanja sistemov in naprav nadzora in kontrole zračnega
prostora in prometa, strokovne naloge na področju vzdrževanja
in kontrole kvalitete sistemov in naprav nadzora in kontrole
zračnega prostora podaljšujejo vojaški izkaz TNKZP oziroma
tipske ratinge in pooblastilo na podlagi potrdila o opravljenem
delu v svoji enoti.
20. člen
(preverjanje usposobljenosti za podaljšanje)
(1) Pred vsakim podaljšanjem veljavnosti tipskega ratinga
ali pooblastila ali po prekinitvi dela, daljši od dveh mesecev,
inštruktor preveri strokovno sposobnost imetnika tipskega ratinga ali pooblastila z opravljanjem praktičnega dela izpita na
tisti vrsti in tistem tipu sistema ali naprave, ki se uporablja za
ustrezno vrsto del.
(2) Preverjanje strokovne sposobnosti iz prejšnjega odstavka se določi s shemo usposobljenosti TNKZP. O opravljenem preverjanju strokovne sposobnosti inštruktor izda poročilo
o opravljenem praktičnem delu izpita na tisti vrsti in tistem tipu
sistema ali naprave, ki se uporablja za ustrezno vrsto del.
(3) Preverjanje usposobljenosti se opravi največ tri mesece pred potekom veljavnosti tipskega ratinga.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se preverjanje usposobljenosti lahko opravi prej, vendar največ šest mesecev pred
vložitvijo vloge za podaljšanje tipskega ratinga ali pooblastila,
če je zaradi načrtovane daljše odsotnosti imetnik tipskega
ratinga ali pooblastila odsoten v času, ko bi mu potekla veljavnost tipskega ratinga ali pooblastila ali bi potekel rok za
vložitev vloge.
21. člen
(obnova tipskega ratinga ali pooblastila)
(1) Posamezniku, ki mu je začasno odvzet vojaški izkaz
TNKZP v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega
letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva,
ali mu je potekla veljavnost tipskega ratinga ali pooblastila, se
lahko na podlagi vloge veljavnost tipskega ratinga ali pooblastila obnovi, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– je opravil usposabljanja na delovnem mestu pod nadzorom inštruktorja v obsegu, ki se določi s shemo usposobljenosti
TNKZP, in preverjanje strokovne sposobnosti iz prvega odstavka prejšnjega člena;
– ima zdravniško spričevalo;
– je opravil izpit iz 17. člena tega pravilnika.
(2) K vlogi za obnovo tipskega ratinga ali pooblastila
posameznik priloži:
– vojaški izkaz;
– poročilo inštruktorja o opravljenem praktičnem delu izpita na tisti vrsti in tistem tipu sistema ali naprave, ki se uporablja
za ustrezno vrsto del iz drugega odstavka prejšnjega člena;
– kopijo zdravniškega spričevala.
(3) Za obnovo veljavnosti vojaškega izkaza vojaška oseba vloži vlogo v skladu s 16. členom tega pravilnika. K vlogi
morajo biti priložena dokazila, s katerimi vojaška enota, kamor
je razporejena vojaška oseba, dokazuje, da ni več razlogov za
začasni odvzem vojaškega izkaza ali njegovo omejitev. Priloženo mora biti tudi zdravniško spričevalo.
(4) Na podlagi vloge VLO izda sklep, s katerim imenuje
izpitno komisijo.
(5) Po uspešno opravljenem izpitu VLO prekliče sklep o
začasnem odvzemu vojaškega izkaza in odvzeto listino vrne
vojaški osebi.
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22. člen
(daljša prekinitev dela)
(1) Po daljši prekinitvi dela vojaška oseba po vrnitvi na
delo ne sme samostojno opravljati nalog, izhajajočih iz tipskega
ratinga ali pooblastila, dokler ne izpolni zahtevanih pogojev iz
tega člena.
(2) Po več kot šestmesečni, vendar ne več kot enoletni
prekinitvi dela, mora imetnik tipskega ratinga ali pooblastila
opraviti usposabljanja na delovnem mestu pod nadzorom inštruktorja v obsegu, ki ga določi enota za usposabljanje, in preverjanje strokovne sposobnosti iz prve alineje prvega odstavka
19. člena tega pravilnika.
(3) Inštruktor o opravljenem preverjanju strokovne sposobnosti iz prejšnjega odstavka izda poročilo o opravljenem
praktičnem delu izpita na tisti vrsti in tistem tipu sistema ali
naprave, ki se uporablja za ustrezno vrsto del, in ga pošlje VLO.
(4) Po več kot enoletni prekinitvi dela mora imetnik tipskega ratinga ali pooblastila izpolnjevati pogoje iz prejšnjega člena.
VI. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
(veljavnost vojaških izkazov, ratingov in pooblastil)
Vojaški izkazi TNKZP in tipski ratingi, izdani pred uveljavitvijo tega pravilnika, veljajo do poteka njihove veljavnosti.
24. člen
(dokončanje postopkov)
(1) Za imetnike vojaškega izkaza TNKZP, izdanega pred
uveljavitvijo tega pravilnika, se šteje, da imajo uspešno opravljeno osnovno in kvalifikacijsko usposabljanje iz 11. člena tega
pravilnika ter da so vojaški izkazi izdani s tipskimi ratingi na
nivoju C. Če ima imetnik veljavnega vojaškega izkaza na dan
uveljavitve tega pravilnika vpisano tudi pooblastilo inštruktorja,
se šteje, da je pooblastilo inštruktorja pridobljeno in izdano v
skladu s tem pravilnikom. Prvo podaljšanje pooblastila inštruktorja v skladu s tem pravilnikom se izvede šest let po uveljavitvi
tega pravilnika.
(2) Usposabljanja in postopki za pridobitev, izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo vojaškega izkaza TNKZP, tipskega
ratinga ali pooblastila, ki so se začela pred uveljavitvijo tega
pravilnika, se končajo v skladu z dosedanjimi postopki.
25. člen
(začetek veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-36/2021-14
Ljubljana, dne 22. avgusta 2022
EVA 2021-1911-0022
Marjan Šarec
minister
za obrambo
Soglašam!
Mag. Bojan Kumer
minister
za infrastrukturo
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvi
Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike
zaposlovanja

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena in za izvrševanje 38. in 114. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list
RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14
– ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US,
189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22 –
odl. US) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvi
Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne
politike zaposlovanja
1. člen
V Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/12, 28/14, 60/15, 82/18 in 90/21)
se v 3. členu v tretjem odstavku drugi stavek spremeni tako,
da se glasi:
»Višina dodatka za aktivnost se določi v Katalogu ukrepov
aktivne politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: katalog)
iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o urejanju trga dela
(Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13,
32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl.
US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22
– odl. US; v nadaljnjem besedilu: zakon) in ne more biti višja
kot 4,00 eure na uro dejanske prisotnosti.«.
2. člen
V 4. členu se v drugem odstavku drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Za izračun razdalje se uporablja spletni iskalnik Google
Zemljevidi.«.
3. člen
V 15. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pogodba iz prejšnjega odstavka se lahko podpiše
tudi elektronsko, prek enotnega informacijskega sistema zavoda, brez elektronskega podpisa, enakovrednega lastnoročnemu podpisu.«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-20/2022
Ljubljana, dne 23. avgusta 2022
EVA 2022-2611-0053
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47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) in za izvrševanje 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.,
25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju šolskih tekmovanj
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni
list RS, št. 74/21) se v 11. členu v 3. točki četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»− napredovanja tekmovalcev v naslednjo stopnjo selekcijskega tekmovanja, pri čemer lahko na podlagi rezultata na
državni stopnji tekmovanja sodeluje največ 500 tekmovalcev ne
glede na število tekmovalnih skupin ali kategorij,«.
2. člen
V 14. členu se v drugem odstavku v 6. točki pika nadomesti z besedo »in« in doda nova, 7. točka, ki se glasi:
»7. stroški materialov in opreme za izvedbo eksperimentalnega dela tekmovanja.«.
3. člen
V 15. členu se pred besedilom »28.,« doda besedilo
»27.,«.
4. člen
V 19. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Javni razpis se objavi praviloma za obdobje treh let.«.
5. člen
V poglavju IX. KONČNA DOLOČBA se številka člena
»33« pravilno glasi »34«.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-100/2022
Ljubljana, dne 18. avgusta 2022
EVA 2022-3330-0081
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport

Luka Mesec
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

2730.
2729.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US,
126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12,

Odredba o dopolnitvah Odredbe o višini
stroškov strokovnega izpita zdravstvenih
delavcev in zdravstvenih sodelavcev
na področju zdravstvene dejavnosti

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 76/22) minister za zdravje izdaja
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Št.

113 / 30. 8. 2022 /

ODREDBO
o dopolnitvah Odredbe o višini stroškov
strokovnega izpita zdravstvenih delavcev
in zdravstvenih sodelavcev na področju
zdravstvene dejavnosti
1. člen
V Odredbi o višini stroškov strokovnega izpita zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 92/22) se v 1. členu za
besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov, drugi
odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek stroški strokovnega
izpita za magistre farmacije, ki imajo zaključen ustrezen študijski program druge stopnje, ki traja najmanj pet let, in je lahko
dodatno izražen z enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS,
ter obsega najmanj štiri leta teoretičnega in praktičnega izobraževanja oziroma usposabljanja ter najmanj šestmesečno
praktično usposabljanje v lekarni ali v bolnišnici pod vodstvom
farmacevtskega oddelka bolnišnice, ne nastanejo.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in preneha veljati 30. septembra
2022.
Št. 0070-171/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-2711-0090
Danijel Bešič Loredan
minister
za zdravje

Stran

8179

Stran

8180 /

Št.

113 / 30. 8. 2022
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